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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 53/2015. (XII. 21.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, 
valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet 
módosításáról

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. §  A  Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint 
bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet (a  továbbiakban: R.) 
3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló törvény (a  továbbiakban: Bit.) hatálya alá tartozó, a  biztosítót érintő 
alábbi engedélyezési 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 személye, egyéb vezetője foglalkoztatásának, megbízásának, illetve kinevezésének, 
megválasztásának engedélyezése,
6. biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenység megkezdésének engedélyezése,
7. biztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
8. biztosító egyesülésének, szétválásának és részvénytársasággá történő átalakulásának engedélyezése,
9. harmadik országban működő biztosító alapításának, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban 
történő részesedés megszerzésének, harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,
10. biztosító szavatoló tőkehiánya másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,
11. a Bit. HATODIK RÉSZE hatálya alá tartozó kisbiztosító (a továbbiakban: kisbiztosító) számviteli biztosítástechnikai 
tartalékai törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetésének, az  eszközkategóriáktól való eltérés 
engedélyezése,
12. biztosítóban történő minősített befolyás megszerzésének és növelésének engedélyezése,
13. vezérügynök foglalkoztatásának vagy megbízásának engedélyezése,
14. biztosítóban történő, öt százalékot meghaladó, de engedélykötelesnek nem minősülő részesedésszerzés 
bejelentése,
15. biztosító alapszabálya módosításának bejelentése,
16. biztosító kárrendezési megbízottjával kapcsolatos bejelentése,
17. hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési alapkezelőben tíz 
százalékot el nem érő mértékű részesedésszerzésének bejelentése,
18. biztosító saját jegyzett tőkéjének tíz százalékát meghaladó mértékben történő részesedésszerzésének 
bejelentése,
19. biztosító tagállami fióktelep létesítésének, megszüntetésének bejelentése,
20. biztosító tagállami fióktelepe adataiban bekövetkezett változás bejelentése,
21. biztosító határon átnyúló tevékenységével kapcsolatos bejelentése,
22. biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyással kapcsolatos bejelentés,
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23. biztosító részvénytársaságban fennálló tulajdoni részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket 
biztosító megállapodással kapcsolatos bejelentés.
(2) A Bit. hatálya alá tartozó, a többes ügynököt és a független biztosításközvetítőt (a továbbiakban: alkusz) érintő 
alábbi engedélyezési eljárásokban az  MNB részére benyújtandó kérelem formanyomtatványát a  6.  melléklet 
tartalmazza:
1. többes ügynöki és alkuszi tevékenység engedélyezése,
2. többes ügynöki és alkuszi tevékenység felfüggesztésének engedélyezése,
3. többes ügynöki és alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes személy foglalkozatásának 
engedélyezése.”

2. §  Az R. 5. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. §  Az R. 6. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. §  Hatályát veszti az R. 7. melléklete.

5. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 53/2015. (XII. 21.) MNB rendelethez
„5. melléklet a 40/2014. (X. 29.) MNB rendelethez

A Bit. hatálya alá tartozó, a biztosítót érintő, a rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott engedélyezési 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. európai részvénytársaság 
2.11.3. kölcsönös biztosító egyesület 
2.11.4. biztosító szövetkezet 
2.11.5. harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe 
2.12. végezni kívánt biztosítási ág: 
2.12.1. a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. 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: első számú vezető/első számú vezető helyettese/igazgatóság elnöke/igazgatóság 
tagja/felügyelőbizottság elnöke/felügyelőbizottság tagja 
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. tisztség alapja: 
3.9.1. megválasztás 
3.9.2. kinevezés 
3.10. alkalmazott: 
3.10.1. igen 
3.10.2. nem 
3.11. cégjegyzési jog: 
3.11.1. nincs 
3.11.2. van: 
3.11.2.1. önálló 
3.11.2.2. együttes 

II. Kérelem 

Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Bit. 237. § (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: 
1.2. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával 
egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 
1.3. 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. 

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 biztosítási tevékenységről szóló 2014 évi LXXXVIII. törvény  
(a továbbiakban: Bit.) 237. § (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 foglalkozási megbetegedéseket) 
1.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások, 
1.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások. 
1.1.2. Betegség 
1.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások. 
1.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.3.1. szárazföldi járművek, 
1.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek. 
1.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók, 
1.1.6.2. tavi hajók, 
1.1.6.3. tengeri hajók. 
1.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, 
tekintet nélkül a szállítás módjára. 
1.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden 
károsodása vagy vesztesége a következők miatt: 
1.1.8.1. tűz, 
1.1.8.2. robbanás, 
1.1.8.3. vihar, 
1.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár, 
1.1.8.5. atomenergia, 
1.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés. 
1.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár 
vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó 
esemény okozott (pl. lopás). 
1.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást. 
1.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét. 
1.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó 
felelősségét. 
1.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül). 
1.1.14. Hitel 
1.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
1.1.14.2. exporthitel, 
1.1.14.3. részletfizetési hitel, 
1.1.14.4. jelzáloghitel, 
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1.1.14.5. mezőgazdasági hitel. 
1.1.15. Kezesség és 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. a jövedelem elégtelensége (általános), 
1.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.16.5. folyó általános költségek, 
1.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek, 
1.1.16.7. piaci érték vesztesége, 
1.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés, 
1.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek, 
1.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek, 
1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek. 
1.1.17. Jogvédelem 
1.1.18. Segítségnyújtás 
1.2. Több ágazatra kiterjedően 
1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok], 
1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok], 
1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok], 
1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok], 
1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok], 
1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok], 
1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok]. 
1.3. Életbiztosítási ágban 
1.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket) 
1.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott 
tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás, 
1.3.1.2. életjáradékok, 
1.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a 
munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből 
vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás. 
1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás 
1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok 
1.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) 
1.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése 
1.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet 
tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás 
vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket. 
1.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy 
minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik. 
1.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy 
amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 

2. Kérem, hogy az MNB a Bit. 237. § (1) bekezdés m) pontja alapján a biztosító részére engedélyezze az alábbi személyek 
vezető állású személyként, illetve egyéb vezetőként történő foglalkoztatását, megbízását, illetve kinevezését, megválasztását. 
2.1. Tisztség pontos megjelölése: igazgatóság elnöke/igazgatóság tagja/felügyelőbizottság elnöke/felügyelőbizottság 
tagja/első számú vezető/első számú vezető helyettese/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. tisztség alapja: 
2.9.1. megválasztás 
2.9.2. kinevezés 
2.10. alkalmazott: 
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2.10.1. igen 
2.10.2. nem 
2.11. cégjegyzési jog: 
2.11.1. nincs 
2.11.2. van: 
2.11.2.1. önálló 
2.11.2.2. 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 a biztosító az adatvédelmet szolgáló (kézi és gépi) irattározásra felkészült. 
1.4. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával 
egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 
1.5. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 
1.6. Nyilatkozom, hogy a biztosító a jogvédelmi biztosítási tevékenységet az alábbi módon kívánja végezni: 
1.6.1. a jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá 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, és a biztosítóban az ezen 
alkalmazottak felett utasítási joggal rendelkező vezető állású személy nem rendelkezhet utasítási joggal más biztosítási 
ágazatba tartozó károk rendezésével kapcsolatban, 
1.6.2. a biztosító a jogvédelmi biztosítási szerződésben név és székhely szerint megjelölt más vállalkozást bíz meg a 
jogvédelmi ágazat kárainak rendezésével, továbbá az ezzel kapcsolatos jogi tanácsadással, 
1.6.3. 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény  
(a továbbiakban: Bit.) 237. § (1) bekezdés e) 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 foglalkozási megbetegedéseket) 
1.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások, 
1.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások. 
1.1.2. Betegség 
1.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások. 
1.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.3.1. szárazföldi járművek, 
1.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek. 
1.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók, 
1.1.6.2. tavi hajók, 
1.1.6.3. tengeri hajók. 
1.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, 
tekintet nélkül a szállítás módjára. 
1.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden 
károsodása vagy vesztesége a következők miatt: 
1.1.8.1. tűz, 
1.1.8.2. robbanás, 
1.1.8.3. vihar, 
1.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár, 
1.1.8.5. atomenergia, 
1.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés. 
1.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár 
vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó 
esemény okozott (pl. lopás). 
1.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást. 
1.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét. 
1.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó 
felelősségét. 
1.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül). 
1.1.14. Hitel 
1.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
1.1.14.2. exporthitel, 
1.1.14.3. részletfizetési hitel, 
1.1.14.4. jelzáloghitel, 
1.1.14.5. mezőgazdasági hitel. 
1.1.15. Kezesség és garancia 
1.1.15.1. közvetlen kezesség, garancia, 
1.1.15.2. közvetett kezesség, garancia. 
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1.1.16. Különböző pénzügyi veszteségek 
1.1.16.1. foglalkoztatással összefüggő kockázatok, 
1.1.16.2. a jövedelem elégtelensége (általános), 
1.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.16.5. folyó általános költségek, 
1.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek, 
1.1.16.7. piaci érték vesztesége, 
1.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés, 
1.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek, 
1.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek, 
1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek. 
1.1.17. Jogvédelem 
1.1.18. Segítségnyújtás 
1.2. Több ágazatra kiterjedően 
1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok], 
1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok], 
1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok], 
1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok], 
1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok], 
1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok], 
1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok]. 
1.3. Életbiztosítási ágban 
1.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket) 
1.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott 
tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás, 
1.3.1.2. életjáradékok, 
1.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a 
munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből 
vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás. 
1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás 
1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok 
1.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) 
1.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése 
1.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet 
tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, 
vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket. 
1.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy 
minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik. 
1.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy 
amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 
 

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, továbbá 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, és 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, továbbá 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (1) bekezdés e) pontja alapján a biztosító biztosítási tevékenységének – részben vagy egészben történő – 
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 foglalkoztatásának, megbízásának, illetve kinevezésének, 
megválasztásának 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/első számú vezető/első számú vezető helyettese/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. tisztség alapja: 
2.9.1. megválasztás 
2.9.2. kinevezés 
2.10. alkalmazott: 
2.10.1. igen 
2.10.2. nem 
2.11. megbízott: 
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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 53. § (1) bekezdése alapján a 2. 
pontban megjelölt személy, személyek biztosító vezető állású személyeként történő foglalkoztatását, megbízását, illetve 
megválasztását, kinevezését, 
1.2. a Bit. 56. § (1) bekezdése alapján a 2. pontban megjelölt személy, személyek biztosító egyéb vezetőjeként történő 
foglalkoztatását, megbízását, illetve megválasztását, kinevezését 
engedélyezze. 

III. Nyilatkozatok 

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) 

.................................................................. 
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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (1) bekezdés b) pontja és a 40. § (5) bekezdése alapján a biztosító részére alábbi tevékenység biztosítási 
tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységként történő megkezdését 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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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 (törzsszám): 
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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény  
118. § (3) bekezdése és a 237. § (1) bekezdés h) 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)  

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

cégszerű aláírás 
Átadó 

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

cégszerű aláírás 
Átvevő 

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

Átadó vezető jogtanácsosának aláírása 
.................................................................. 

Átvevő vezető jogtanácsosának aláírása 
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8. Biztosító egyesülésének, szétválásának és részvénytársasággá történő átalakulásának 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. jegyzett tőke: 
2.2.5. alapszabály, alapító okirat kelte (év, hónap, nap): 
2.2.6. képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
2.2.7. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
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): 
2.3.5. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

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. nyilvántartási szám: 
3.1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
3.1.5. jelen kérelemmel indított hatósági eljárás során képviseletre jogosultak neve, beosztása: 
3.1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 
3.2. A jogutód részvénytársaságot azonosító adatok 
3.2.1. név: 
3.2.2. rövidített név: 
3.2.3. idegen nyelvű elnevezés: 
3.2.4. székhely: 
3.2.5. alaptőke összege: 
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3.2.6. kibocsátandó részvények száma: 
3.2.7. kibocsátandó részvények névértéke: 
3.2.8. kibocsátandó részvények kibocsátási értéke: 
3.2.9. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (1) bekezdés i) 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 engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával 
egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 

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) 

.................................................................. 
cégszerű aláírás 

.................................................................. 
vezető jogtanácsos aláírása 
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9. Harmadik országban működő biztosító alapításának, harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
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, fióktelepet azonosító adatok 
2.1. név: 
2.2. rövidített név: 
2.3. alapítás vagy részesedésszerzés helye szerinti harmadik ország megnevezése: 
2.4. székhely: 
2.5. harmadik országbeli cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
2.6. harmadik országbeli nyilvántartó hatóság megnevezése: 
2.7. 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 mennyiség (db): 
2.11. minősített befolyás fajtája (közvetlen, közvetett): 
2.11.1. közvetett befolyás esetén 
2.11.1.1. köztes vállalkozás neve: 
2.11.1.2. köztes vállalkozás székhelye: 
2.11.1.3. részesedés a köztes vállalkozásban (százalék): 

II. Kérelem 

1. Kérem, hogy a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (1) bekezdés j) pontja alapján a biztosító részére engedélyezze 
1.1. harmadik országban működő biztosító alapítását, 
1.2. harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban részesedés megszerzését, 
1.3. harmadik országban fióktelep létesítését. 

III. Nyilatkozat 

1. Nyilatkozom, hogy a II.1.1. pontban meghatározott engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az 
engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 

2. Nyilatkozom, hogy a II.1.3. pontban meghatározott engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az 
engedélyezési eljárás megindításával egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 

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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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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (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. A kisbiztosító számviteli biztosítástechnikai tartalékai törvényben meghatározott mértéket meghaladó befektetésének, az 
eszközkategóriáktól való eltérés engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

I. Azonosító adatok 
A kérelmezőt (a továbbiakban: kisbiztosító) 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (2) bekezdés b) pontja és 227. § (4) bekezdése alapján a kisbiztosító részére 
1.1. a számviteli 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 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: 
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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (1) bekezdés k) pontja alapján az I.3. pontban megjelölt biztosítóban minősített befolyás megszerzését vagy növelését 
engedélyezze. 



26502 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 200. szám 

	  
	  

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 engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával 
egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 
1.5. 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, a 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 vagy megbízásának 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. cégjegyzékszám, 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 vezérügynökként foglalkoztatni vagy megbízni kívánt személy, illetve a vezérügynöki tevékenységet irányító személy 
azonosító adatai 
2.1. Vezérügynökként megbízni 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, nyilvántartási szám: 
2.1.8. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
2.1.9. képviseletre jogosultak neve: 
2.1.10. képviseletre jogosultak beosztása: 
2.2. Vezérügynökként foglalkoztatni vagy megbízni 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
237. § (1) bekezdés n) pontja alapján az I.2. pontban meghatározott személy vezérügynökként történő foglalkoztatását vagy 
megbízását 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 268. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján a Magyar 
Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosítóban az I.2. pontban meghatározott személy öt százalékot meghaladó, de 
engedélykötelesnek nem minősülő – 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 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

II. Bejelentés 

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 268. § (1) bekezdés d) 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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16. 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 268. § (1) bekezdés e) 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. 268. § (1) bekezdés e) 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. 268. § (1) bekezdés e) 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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17. Hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 268. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján a Magyar 
Nemzeti Bank részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban meghatározott hitelintézetben/pénzügyi 
vállalkozásban/befektetési 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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18. 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXXVIII. törvény 267. § (1) bekezdés e) pontjában 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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19. 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

2. A tagállami fióktelepet azonosító adatok 
2.1. Tagállam megnevezése: 
2.2. A fióktelep elnevezése: 
2.3. 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 279. § (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. Nem-életbiztosítási ágon belül 
1.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket) 
1.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások, 
1.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások. 
1.1.2. Betegség 
1.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások. 
1.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.3.1. szárazföldi járművek, 
1.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek. 
1.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók, 
1.1.6.2. tavi hajók, 
1.1.6.3. tengeri hajók. 
1.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, 
tekintet nélkül a szállítás módjára. 
1.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden 
károsodása vagy vesztesége a következők miatt: 
1.1.8.1. tűz, 
1.1.8.2. robbanás, 
1.1.8.3. vihar, 
1.1.8.4. viharon kívüli egyéb elemi kár, 
1.1.8.5. atomenergia, 
1.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés. 
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1.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár 
vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó 
esemény okozott (pl. lopás). 
1.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást. 
1.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét. 
1.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó 
felelősségét. 
1.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül). 
1.1.14. Hitel 
1.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
1.1.14.2. exporthitel, 
1.1.14.3. részletfizetési hitel, 
1.1.14.4. jelzáloghitel, 
1.1.14.5. mezőgazdasági hitel. 
1.1.15. Kezesség és 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. a jövedelem elégtelensége (általános), 
1.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.16.5. folyó általános költségek, 
1.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek, 
1.1.16.7. piaci érték vesztesége, 
1.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés, 
1.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek, 
1.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek, 
1.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek. 
1.1.17. Jogvédelem 
1.1.18. Segítségnyújtás 
1.2. Több ágazatra kiterjedően 
1.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok], 
1.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok], 
1.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok], 
1.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok], 
1.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok], 
1.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok], 
1.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok]. 
1.3. Életbiztosítási ágban 
1.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket) 
1.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a meghatározott 
tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás, 
1.3.1.2. életjáradékok, 
1.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a 
munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből 
vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás. 
1.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás 
1.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok 
1.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) 
1.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése 
1.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet 
tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, 
vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket. 
1.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy egy 
minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik. 
1.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy 
amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 

2. A biztosító tagállami fióktelepének megszüntetésére vonatkozó bejelentés 
A Bit. 281. §-ában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy a biztosító az I.2. pontban megjelölt tagállami 
fióktelepét megszünteti. 
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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, továbbá 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, és 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, továbbá 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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20. 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első nyolc számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. 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 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 281. §-ában 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. 281. §-ában 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. 281. §-ában 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. 281. §-ában 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. Nem-életbiztosítási ágon belül 
4.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket) 
4.1.2.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
4.1.2.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
4.1.2.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások, 
4.1.2.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások. 
4.1.2.1.2. Betegség 
4.1.2.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
4.1.2.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
4.1.2.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások. 
4.1.2.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége 
4.1.2.1.3.1. szárazföldi járművek, 
4.1.2.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek. 
4.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
4.1.2.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
4.1.2.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége 
4.1.2.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók, 
4.1.2.1.6.2. tavi hajók, 
4.1.2.1.6.3. tengeri hajók. 
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4.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, 
tekintet nélkül a szállítás módjára. 
4.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden 
károsodása vagy vesztesége a következők miatt: 
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. viharon kívüli egyéb elemi kár, 
4.1.2.1.8.5. atomenergia, 
4.1.2.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés. 
4.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár 
vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó 
esemény okozott (pl. lopás). 
4.1.2.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást. 
4.1.2.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét. 
4.1.2.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó 
felelősségét. 
4.1.2.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül). 
4.1.2.1.14. Hitel 
4.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
4.1.2.1.14.2. exporthitel, 
4.1.2.1.14.3. részletfizetési hitel, 
4.1.2.1.14.4. jelzáloghitel, 
4.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitel. 
4.1.2.1.15. Kezesség és 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. a jövedelem elégtelensége (általános), 
4.1.2.1.16.3. rossz időjárás, 
4.1.2.1.16.4. nyereségkiesés, 
4.1.2.1.16.5. folyó általános költségek, 
4.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek, 
4.1.2.1.16.7. piaci érték vesztesége, 
4.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés, 
4.1.2.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek, 
4.1.2.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek, 
4.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek. 
4.1.2.1.17. Jogvédelem 
4.1.2.1.18. Segítségnyújtás 
4.1.2.2. Több ágazatra kiterjedően 
4.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok], 
4.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok], 
4.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok], 
4.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok], 
4.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok], 
4.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok], 
4.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok]. 
4.1.2.3. Életbiztosítási ágban 
4.1.2.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket) 
4.1.2.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a 
meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás, 
4.1.2.3.1.2. életjáradékok, 
4.1.2.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a 
munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből 
vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás. 
4.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás 
4.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok 
4.1.2.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) 
4.1.2.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése 
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4.1.2.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet 
tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, 
vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket. 
4.1.2.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy 
egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik. 
4.1.2.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy 
amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 
4.1.3. Ágazatok, amelyek művelését a tagállami fióktelep megszünteti 
4.1.3.1. Nem-életbiztosítási ágon belül 
4.1.3.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket) 
4.1.3.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
4.1.3.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
4.1.3.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások, 
4.1.3.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások. 
4.1.3.1.2. Betegség 
4.1.3.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
4.1.3.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
4.1.3.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások. 
4.1.3.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége 
4.1.3.1.3.1. szárazföldi járművek, 
4.1.3.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek. 
4.1.3.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
4.1.3.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
4.1.3.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége 
4.1.3.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók, 
4.1.3.1.6.2. tavi hajók, 
4.1.3.1.6.3. tengeri hajók. 
4.1.3.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, 
tekintet nélkül a szállítás módjára. 
4.1.3.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3., 4-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – 
minden károsodása vagy vesztesége a következők miatt: 
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. viharon kívüli egyéb elemi kár, 
4.1.3.1.8.5. atomenergia, 
4.1.3.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés. 
4.1.3.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár 
vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó 
esemény okozott (pl. lopás). 
4.1.3.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást. 
4.1.3.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét. 
4.1.3.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó 
felelősségét. 
4.1.3.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül). 
4.1.3.1.14. Hitel 
4.1.3.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
4.1.3.1.14.2. exporthitel, 
4.1.3.1.14.3. részletfizetési hitel, 
4.1.3.1.14.4. jelzáloghitel, 
4.1.3.1.14.5. mezőgazdasági hitel. 
4.1.3.1.15. Kezesség és 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. a jövedelem elégtelensége (általános), 
4.1.3.1.16.3. rossz időjárás, 
4.1.3.1.16.4. nyereségkiesés, 
4.1.3.1.16.5. folyó általános költségek, 
4.1.3.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek, 
4.1.3.1.16.7. piaci érték vesztesége, 
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4.1.3.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés, 
4.1.3.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek, 
4.1.3.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek, 
4.1.3.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek. 
4.1.3.1.17. Jogvédelem 
4.1.3.1.18. Segítségnyújtás 
4.1.3.2. Több ágazatra kiterjedően 
4.1.3.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok], 
4.1.3.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok], 
4.1.3.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok], 
4.1.3.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok], 
4.1.3.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok], 
4.1.3.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok], 
4.1.3.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok]. 
4.1.3.3. Életbiztosítási ágban 
4.1.3.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket) 
4.1.3.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a 
meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás, 
4.1.3.3.1.2. életjáradékok, 
4.1.3.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a 
munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből 
vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás. 
4.1.3.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás 
4.1.3.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok 
4.1.3.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) 
4.1.3.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése 
4.1.3.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet 
tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, 
vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket. 
4.1.3.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy 
egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik. 
4.1.3.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy 
amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 
 

5. A biztosító tagállami fióktelepe egyéb adatváltozására vonatkozó bejelentés 
5.1. A Bit. 281. §-ában 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, továbbá 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, és 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, továbbá 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 
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V. Megjegyzés 

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap) 

.................................................................. 
cégszerű aláírás 

.................................................................. 
vezető jogtanácsos aláírása 
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21. 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. cégjegyzékszám, nyilvántartási szám: 
1.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 
1.5. jelen bejelentés teljesítése során a biztosító képviseletére jogosultak neve, beosztása: 
1.6. kapcsolat (telefonszám, faxszám, e-mail): 

II. Bejelentés 

1. Határon átnyúló tevékenység megkezdésére vonatkozó bejelentés 
1.1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 284. § (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. Nem-életbiztosítási ágon belül 
1.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket) 
1.1.2.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.2.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.2.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások, 
1.1.2.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások. 
1.1.2.1.2. Betegség 
1.1.2.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
1.1.2.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
1.1.2.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások. 
1.1.2.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.2.1.3.1. szárazföldi járművek, 
1.1.2.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek. 
1.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.2.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
1.1.2.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége 
1.1.2.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók, 
1.1.2.1.6.2. tavi hajók, 
1.1.2.1.6.3. tengeri hajók. 
1.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, 
tekintet nélkül a szállítás módjára. 
1.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden 
károsodása vagy vesztesége a következők miatt: 
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. viharon kívüli egyéb elemi kár, 
1.1.2.1.8.5. atomenergia, 
1.1.2.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés. 
1.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár 
vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó 
esemény okozott (pl. lopás). 
1.1.2.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást. 
1.1.2.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét. 
1.1.2.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó 
felelősségét. 
1.1.2.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül). 
1.1.2.1.14. Hitel 
1.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
1.1.2.1.14.2. exporthitel, 
1.1.2.1.14.3. részletfizetési hitel, 
1.1.2.1.14.4. jelzáloghitel, 
1.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitel. 
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1.1.2.1.15. Kezesség és 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. a jövedelem elégtelensége (általános), 
1.1.2.1.16.3. rossz időjárás, 
1.1.2.1.16.4. nyereségkiesés, 
1.1.2.1.16.5. folyó általános költségek, 
1.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek, 
1.1.2.1.16.7. piaci érték vesztesége, 
1.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés, 
1.1.2.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek, 
1.1.2.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek, 
1.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek. 
1.1.2.1.17. Jogvédelem 
1.1.2.1.18. Segítségnyújtás 
1.1.2.2. Több ágazatra kiterjedően 
1.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok], 
1.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok], 
1.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok], 
1.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok], 
1.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok], 
1.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok], 
1.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok]. 
1.1.2.3. Életbiztosítási ágban 
1.1.2.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket) 
1.1.2.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a 
meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás, 
1.1.2.3.1.2. életjáradékok, 
1.1.2.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a 
munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből 
vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás. 
1.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás 
1.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok 
1.1.2.3.4.Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) 
1.1.2.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése 
1.1.2.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet 
tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, 
vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket. 
1.1.2.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy 
egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik. 
1.1.2.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy 
amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 

2. Határon átnyúló tevékenység módosítására vonatkozó bejelentés 
2.1. A Bit. 285. § (2) 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. Nem-életbiztosítási ágon belül 
2.1.2.1.1. Baleset (beleértve a munkahelyi balesetet és a foglalkozási megbetegedéseket) 
2.1.2.1.1.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
2.1.2.1.1.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
2.1.2.1.1.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások, 
2.1.2.1.1.4. utasok sérülése esetén nyújtott szolgáltatások. 
2.1.2.1.2. Betegség 
2.1.2.1.2.1. meghatározott összegű szolgáltatások, 
2.1.2.1.2.2. kártérítési jellegű szolgáltatások, 
2.1.2.1.2.3. kombinált (meghatározott összegű és kártérítési jellegű) szolgáltatások. 
2.1.2.1.3. Szárazföldi járművek (sínpályához kötött járművek kivételével) minden károsodása vagy vesztesége 
2.1.2.1.3.1. szárazföldi járművek, 
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2.1.2.1.3.2. nem gépi meghajtású szárazföldi járművek. 
2.1.2.1.4. Sínpályához kötött járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
2.1.2.1.5. Légi járművek minden károsodása vagy vesztesége. 
2.1.2.1.6. Hajók (tengeri, tavi, folyami vagy csatornán használt járművek minden károsodása vagy vesztesége 
2.1.2.1.6.1. folyami és csatornán használt hajók, 
2.1.2.1.6.2. tavi hajók, 
2.1.2.1.6.3. tengeri hajók. 
2.1.2.1.7. Szállítmány (beleértve az árut, a poggyászt és minden egyéb vagyontárgyat) minden károsodása vagy vesztesége, 
tekintet nélkül a szállítás módjára. 
2.1.2.1.8. Tűz- és elemi károk – ide nem értve a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatokban szereplő vagyontárgyakat – minden 
károsodása vagy vesztesége a következők miatt: 
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. viharon kívüli egyéb elemi kár, 
2.1.2.1.8.5. atomenergia, 
2.1.2.1.8.6. földcsuszamlás, talajsüllyedés és földrengés. 
2.1.2.1.9. Egyéb vagyoni károk – a Bit. 1. melléklet A) rész 3-7. ágazatba nem tartozó vagyontárgyban bekövetkezett olyan kár 
vagy veszteség, amelyet jégeső vagy fagy, valamint bármilyen más, a Bit. 1. melléklet A) rész 8. ágazatba nem tartozó 
esemény okozott (pl. lopás). 
2.1.2.1.10. Szárazföldi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét és a kötelező gépjármű-
felelősségbiztosítást. 
2.1.2.1.11. Légi járművekkel kapcsolatos felelősség, beleértve a fuvarozó felelősségét. 
2.1.2.1.12. Hajókkal kapcsolatos felelősség (tengeri, tavi, folyami és csatornán használt vízi járművek), beleértve a fuvarozó 
felelősségét. 
2.1.2.1.13. Általános felelősség (minden egyéb felelősség a Bit. 1. melléklet A) rész 10-12. ágazatban említetteken kívül). 
2.1.2.1.14. Hitel 
2.1.2.1.14.1. általános fizetésképtelenség, 
2.1.2.1.14.2. exporthitel, 
2.1.2.1.14.3. részletfizetési hitel, 
2.1.2.1.14.4. jelzáloghitel, 
2.1.2.1.14.5. mezőgazdasági hitel. 
2.1.2.1.15. Kezesség és 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. a jövedelem elégtelensége (általános), 
2.1.2.1.16.3. rossz időjárás, 
2.1.2.1.16.4. nyereségkiesés, 
2.1.2.1.16.5. folyó általános költségek, 
2.1.2.1.16.6. előre nem látható üzleti többletköltségek, 
2.1.2.1.16.7. piaci érték vesztesége, 
2.1.2.1.16.8. bérleti díj- vagy bevételkiesés, 
2.1.2.1.16.9. egyéb – eddig említettektől eltérő – közvetett üzleti veszteségek, 
2.1.2.1.16.10. egyéb nem üzleti pénzügyi veszteségek, 
2.1.2.1.16.11. egyéb pénzügyi veszteségek. 
2.1.2.1.17. Jogvédelem 
2.1.2.1.18. Segítségnyújtás 
2.1.2.2. Több ágazatra kiterjedően 
2.1.2.2.1. „Baleset és betegség” vagy „Egészségbiztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. ágazatok], 
2.1.2.2.2. „Gépjármű-biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 3., 7. és 10. ágazatok], 
2.1.2.2.3. „Tengeri-szállítmányozási biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. d), 4., 6., 7. és 12. ágazatok], 
2.1.2.2.4. „Légi biztosítás” [a Bit. 1. melléklet A) rész 1. a), 5., 7. és 11. ágazatok], 
2.1.2.2.5. „Tűz- és egyéb vagyoni károk” [a Bit. 1. melléklet A) rész 8. és 9. ágazatok], 
2.1.2.2.6. „Felelősség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 10-13. ágazatok], 
2.1.2.2.7. „Hitel és kezesség” [a Bit. 1. melléklet A) rész 14. és 15. ágazatok]. 
2.1.2.3. Életbiztosítási ágban 
2.1.2.3.1. Életbiztosítási tevékenységek (kivéve a Bit. 2. melléklet 2. és 3. pontjában meghatározott tevékenységeket) 
2.1.2.3.1.1. életbiztosítás, azaz a meghatározott tartam elérésére szóló biztosítás, a halál esetére szóló biztosítás, a 
meghatározott tartam elérésére vagy az azt megelőző elhalálozás esetére szóló biztosítás, a díj-visszatérítéses életbiztosítás, 
2.1.2.3.1.2. életjáradékok, 
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2.1.2.3.1.3. az életbiztosítással kapcsolatban kötött kiegészítő biztosítás, különösen a személyi sérülés esetére szóló, a 
munkaképtelenséget is magában foglaló biztosítás, a baleset miatti elhalálozás esetére szóló biztosítás, valamint a balesetből 
vagy betegségből származó rokkantság esetére szóló biztosítás. 
2.1.2.3.2. Házassági biztosítás, születési biztosítás 
2.1.2.3.3. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás és életjáradékok 
2.1.2.3.4. Tőkésítési ügyletek (biztosítási megtakarítások) 
2.1.2.3.5. Csoportos nyugdíjalapok kezelése 
2.1.2.3.5.1. Csoportos nyugdíjalapok kezelése, amelybe a befektetések kezelése is beletartozik, különösen olyan szervezet 
tartalékokat képviselő eszközeinek kezelése, amelyek elhalálozás vagy túlélés, illetve valamely tevékenységgel való felhagyás, 
vagy annak korlátozása esetén teljesítenek kifizetéseket. 
2.1.2.3.5.2. A Bit. 2. melléklet 5. pont a) alpontjában említett műveletek, amennyiben ezekhez a tőke értékmegőrzésére vagy 
egy minimális kamat fizetésére vonatkozó biztosítás kapcsolódik. 
2.1.2.3.6. Az emberi élet hosszához kapcsolódó ügyletek, amelyeket a társadalombiztosítási jogszabályok előírnak, vagy 
amelyekről azok rendelkeznek, amennyiben azokat saját kockázatukra életbiztosítók végzik vagy irányítják az arra vonatkozó 
jogszabályoknak megfelelően. 

3. Határon átnyúló tevékenység megszüntetésére vonatkozó bejelentés 
3.1. A Bit. 285. § (2) 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, továbbá 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, és 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, továbbá 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 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, nyilvántartási szám: 
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. cégjegyzékszám: 
1.3.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 

II. Bejelentés 

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 273. § (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. 273. § (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): 

III. Mellékletek 
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IV. Megjegyzés 

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap) 

.................................................................. 
cégszerű aláírás 

.................................................................. 
vezető jogtanácsos aláírása 
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23. 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, nyilvántartási szám: 
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. cégjegyzékszám: 
2.4. adószám első 8 számjegye (törzsszám): 

II. Bejelentés 

1. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 274. § (1) bekezdés a) pontjában 
foglaltak alapján a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott 
biztosító részvénytársaságban a bejelentő minősített befolyást szerzett 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): 
 
2. A Bit. 274. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott 
biztosító részvénytársaságban fennálló minősített befolyását a bejelentő megszüntette az alábbiak szerint: 
2.1. részesedés megszűnésének időpontja: .........év ..........hónap .... nap 
2.2. a megszűnt tulajdoni részesedés mértéke (százalék): 
 
3. A Bit. 274. § (1) bekezdés c) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott 
biztosító részvénytársaságban a bejelentő befolyását úgy módosította, hogy 
3.1. a tulajdoni részesedése vagy szavazati joga eléri a 
3.1.1. húsz, 
3.1.2. harminchárom, 
3.1.3. ötven 
százalékos határértéket, vagy 
3.2. tulajdoni részesedése vagy szavazati joga már nem éri el a 
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3.2.1. húsz, 
3.2.2. harminchárom, 
3.2.3. ötven százalékos határértéket, 
3.3. a befolyás módosításának időpontja: .........év ..........hónap .... nap 
3.4. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni részesedésének mértéke (százalék): 
3.5. a változást követően a bejelentő fennmaradó tulajdoni része (Ft): 
3.6. a változást követően a bejelentő fennmaradó szavazati joga (százalék): 
 
4. A Bit. 274. § (1) bekezdés d) pontjában foglaltak alapján az MNB részére bejelentem, hogy az I.2. pontban meghatározott 
biztosító részvénytársaságban tulajdoni részesedéshez, szavazati joghoz kapcsolódó, előnyöket biztosító megállapodás 
került megkötésre, módosításra, az alábbiak szerint: 
 

III. Mellékletek 

IV. Megjegyzés 

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap) 

.................................................................. 
cégszerű aláírás 

.................................................................. 
vezető jogtanácsos aláírása” 
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A Bit. hatálya alá tartozó, a többes ügynököt és az alkuszt érintő, a rendelet 3. § (2) bekezdésében meghatározott 
engedélyezési kérelmek formanyomtatványa 

1. Többes ügynöki és alkuszi 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): 

2. A Társaság tevékenység irányításáért felelős természetes 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
413. § a) és b) pontja alapján a Társaság részére a biztosításközvetítői tevékenység 
1.1. alkuszként vagy 
1.2. többes ügynökként  
történő végzését, valamint 
1.3. az I.2. pontban meghatározott személy többes ügynöki/alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes 
személyként 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 MNB felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges 
tárgyi feltételekkel. 
1.3. Nyilatkozom, hogy az engedélyezési eljárásért az igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyezési eljárás megindításával 
egyidejűleg megfizettem, amellyel kapcsolatban további dokumentumot mellékelek. 
1.4. Nyilatkozom, hogy az engedély kiadása érdekében szükséges minden lényeges tényt és adatot közöltem az MNB-vel. 

V. Mellékletek 

VI. Megjegyzés 

Keltezés: _____________, _____ (év). _________ (hónap) ___ (nap) 

.................................................................. 
cégszerű aláírás 

  

2. melléklet az 53/2015. (XII. 21.) MNB rendelethez
„6. melléklet a 40/2014. (X. 29.) MNB rendelethez
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2. Többes ügynöki és alkuszi tevékenység felfüggesztésének engedélyezése iránti kérelem formanyomtatványa 

I. Azonosító adatok 
A kérelmező 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 
413. § e) pontja és 421. § (1) bekezdése alapján a többes ügynöki/az alkuszi 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. Többes ügynöki és alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes személy foglalkoztatásának 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): 

2. A Társaság tevékenység irányításáért felelős természetes 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 biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXXV. törvény  
413. § b) pontja alapján a Társaság részére az I. 2. pontban meghatározott személy többes ügynöki/alkuszi tevékenység 
irányításáért felelős természetes személyként 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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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelete
a technikai kamatláb maximális mértékéről

A biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény 439.  § i)  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) Az  élet- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termékek díjkalkulációjánál és a  számviteli biztosítástechnikai 
tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalék és betegségbiztosítási díjtartalék, továbbá a  balesetbiztosítási 
járadéktartalék számításánál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke:
a) a forintban fennálló kötelezettségek esetében

aa) 2016. június 30-ig évi 2,9%,
ab) 2016. július 1-jétől évi 2,3%;

b) az euróban fennálló kötelezettségek esetében
ba) 2016. június 30-ig évi 1,9%,
bb) 2016. július 1-jétől évi 1,1%;

c) az a) és b) ponton kívüli, egyéb pénznemben fennálló kötelezettség esetében az adott pénznemet kibocsátó 
állam által a  leghosszabb futamidőre kibocsátott kötvény hozamának legfeljebb 60%-a és a  b)  pontban 
meghatározott mérték közül a kisebbik.

 (2) A  számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülő felelősségbiztosítási járadéktartalék számításánál 
alkalmazható technikai kamatláb maximális mértéke forintban, illetve egyéb pénznemben fennálló kötelezettségek 
esetében évi 0%.

2. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) A  rendelet hatálybalépésekor már megkötött, az  1.  § (1)  bekezdésében meghatározott biztosítási szerződések 
esetében – ha a  szerződéshez járadékszolgáltatás is kapcsolódik – a  járadék díjkalkulációjánál és a  számviteli 
biztosítástechnikai tartaléknak minősülő életbiztosítási díjtartalékának és egészségbiztosítási díjtartalékának 
számításánál legfeljebb az  1.  § (1)  bekezdés a)  pont ab)  alpontja, b)  pont bb)  alpontja, illetve c)  pontja szerinti 
mértékű technikai kamatláb alkalmazható, amennyiben a  járadék technikai kamatlábának rögzítésére 
2016. június 30. után kerül sor.

 (2) Az  (1)  bekezdés nem alkalmazható a  rendelet hatálybalépését megelőzően megkezdett járadékszolgáltatások 
díjtartalékának számítására.

 (3) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény alapján terjesztett, az  1.  § (1)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjának, b) pont bb) alpontjának, illetve c) pontjának meg nem felelő biztosítási termék 2016. június 30-ig 
terjeszthető.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 70/2015. (XII. 21.) BM rendelete
az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási 
szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes 
arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósági eljárás díjmentességéről

Az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdés a) pontjában,
a 3. § tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. § (2) bekezdés 
c) pontjában,
a 4. és 5.  § tekintetében az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21.  § 
(3) bekezdés a) pontjában, valamint a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
47. § (2) bekezdés c) pontjában,
a 6. és 7.  § tekintetében az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21.  § 
(3) bekezdés b) pontjában,
a 8. § tekintetében az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdés 
a) és b)  pontjában, valamint a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
5.  és  24.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI.  6.) Korm. rendelet 90.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed
a) az egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszerről szóló 2014. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: 

Nektv.) 1.  § (4)  bekezdés b)  pontja szerinti kártyakibocsátó (a  továbbiakban: feljogosított kártyakibocsátó) 
által a  Nektv. 1.  § (1)  bekezdése szerinti működtetőnél (a  továbbiakban: működtető) kezdeményezett, 
elsődleges, másodlagos és anonim kártya kibocsátásának engedélyezésére irányuló hatósági eljárásra,

b) a  Nektv. 1.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti kérelmező által kezdeményezett, a  polgárok személyi 
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a  továbbiakban: Nytv.) szerinti, 
a  személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolvány kiadási eljáráshoz nem kapcsolódó egységes 
arcképmás- és aláírás-felvételezésre,

c) a  Nektv. 13.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti hatósági szerződésben (a  továbbiakban: hatósági szerződés) 
foglalt díj kiszámításának alapjára, megfizetésének módjára.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  Nektv. 1.  § (4)  bekezdés a)  pontja szerinti, az  egységes elektronikuskártya-
kibocsátási keretrendszerhez jogszabály alapján kijelölt kártyakibocsátókra.

2. § (1) Az  elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás díja összesen 1 563 000 forint, amely 
a következők szerint oszlik meg:
a) az ügyben eljáró hatóságot az eljárásért megillető igazgatási szolgáltatási díj 1 300 000 forint,
b) a szakhatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díja 263 000 forint.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti igazgatási szolgáltatási díjat – a  (3)  bekezdésben foglalt eset kivételével – az  eljárás 
kezdeményezésekor kell a kérelmezőnek megfizetnie.

 (3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti igazgatási szolgáltatási díjat előzetes szakhatósági állásfoglalásra irányuló kérelem 
esetén az előzetes szakhatósági állásfoglalás kérelmezésével egyidejűleg kell a kérelmezőnek megfizetnie.

3. §  A Nektv. 1. § (3) bekezdés a) pontja szerinti kártyafelhasználó számára az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
díjmentes.
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4. §  A 2. § (1) bekezdése szerinti igazgatási szolgáltatási díjat akkor is meg kell fizetni, ha
a) a kérelem elutasításra kerül vagy
b) a kérelmet a kérelmező visszavonta.

5. § (1) Az előzetes szakhatósági eljárás kivételével a 2. § (1) bekezdése szerinti díjfizetési kötelezettséget a Közigazgatási 
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01451935-
00000000 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell teljesíteni, amely befizetést a kérelem 
benyújtásával egyidejűleg igazolni kell.

 (2) Ha a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti díjat az (1) bekezdés alapján az ügyben eljáró hatóság részére fizették meg, 
a  hatóság a  szakhatósági eljárásért így megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a  keretszámlán való jóváírását 
követő munkanapon az Alkotmányvédelmi Hivatalnak a (3) bekezdés szerinti számlájára átutalja.

 (3) Előzetes szakhatósági eljárás esetén a  2.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti díjfizetetési kötelezettséget 
az  Alkotmányvédelmi Hivatalnak a  Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-01452022-00000000 számú 
kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlája javára kell teljesíteni, amely befizetést az  előzetes szakhatósági 
állásfoglalásra irányuló kérelem esetén a  szakhatósági állásfoglalásra irányuló kérelem benyújtásával egyidejűleg 
igazolni kell.

 (4) A 2. § (1) bekezdése szerinti díjat banki átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással lehet teljesíteni.
 (5) Ha eljárás kezdeményezése nélkül történt díjfizetés, valamint ha a  2.  § (1)  bekezdése szerint meghatározott 

összegnél magasabb díjat fizettek (a  továbbiakban együtt: túlfizetés), a  díj befizetője kérheti a  túlfizetés 
visszatérítését. Ha a túlfizetést a működtető észleli, annak visszatérítéséről hivatalból intézkedik.

 (6) Ha a  visszatérítés kérelemre történik, a  kérelemben meg kell jelölni a  visszatérítés indokát, a  számlatulajdonos 
nevét, a  számlaszámot vagy a  postai címet, ahová a  kérelmező a  visszatérített összeg utalását kéri. Ha a  kérelem 
megalapozott, a  díj visszatérítését az  ügyben eljáró hatóság vagy szakhatóság a  kérelmező által megjelölt 
számlaszámra átutalással, vagy a  postai címre kiutalással teljesíti a  visszatérítési kérelem beérkezését követő 
harminc napon belül.

 (7) Hivatalból történő visszatérítés esetén az  ügyben eljáró hatóság vagy szakhatóság a  visszatérítésre okot adó 
körülmény észlelésétől számított 30 napon belül a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonat, a postai 
készpénz-átutalási megbízás feladást igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra 
átutalással, vagy az azon feltüntetett címre történő kiutalással teljesíti.

6. § (1) A  feljogosított kártyakibocsátó által az  egységes elektronikuskártya-kibocsátási keretrendszer szolgáltatásaiért 
havonta fizetendő díjat (a  továbbiakban: havi díj) a  működtető által fenntartott elektronikus kapcsolat alapján 
fizetendő havi alapdíj (a  továbbiakban: havi alapdíj) és a  feljogosított kártyakibocsátó által kibocsátott kártya 
alapján történő adatszolgáltatások havi tételszáma határozza meg a  feljogosított kártyakibocsátó által kibocsátott 
kártya alapján történő adatszolgáltatások egységdíja, valamint az adatszolgáltatások havi tételszáma szorzatának és 
a havi alapdíjnak az összegeként.

 (2) A  havi alapdíj összegét és a  feljogosított kártyakibocsátó által kibocsátott kártyák alapján történő 
adatszolgáltatások egységdíját a hatósági szerződés határozza meg.

 (3) A havi alapdíjat a feljogosított kártyakibocsátó akkor is köteles megfizetni, ha az általa kibocsátott kártyák alapján 
a tárgyhónapban adatszolgáltatás nem történt.

 (4) A  működtető a  fizetendő díj mértékéről havonta, a  hónap utolsó napját követő ötödik napig tájékoztatja 
a feljogosított kártyakibocsátót. A feljogosított kártyakibocsátó a tájékoztatás átvételét követő 3 banki munkanapon 
belül eleget tesz fizetési kötelezettségének.

7. §  A havi díjat az  5.  § (1)  bekezdése szerinti keretszámlára, banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással 
lehet teljesíteni azzal, hogy a díjfizetési kötelezettségről a kártyakibocsátóval kötött hatósági szerződés részletesen 
rendelkezik. A  hatósági szerződés tartalmazza a  havi díj összegénél magasabb díj fizetése esetén alkalmazandó 
visszatérítés szabályozását is.

8. §  Az igazgatási szolgáltatási díjat és a  havi díjat a  hatóság, a  szakhatóság és a  működtető bevételként köteles 
elszámolni az  államháztartás számviteléről szóló kormányrendeletben (a  továbbiakban: kormányrendelet) előírtak 
szerint. A  kormányrendelet előírásait kell alkalmazni a  díjak elszámolása, kezelése, nyilvántartása, esetleges 
visszatérítése, illetve a díjak egy részének továbbutalása esetén. A nyilvántartásokból ki kell tűnnie, hogy az eljárásra 
mikor került sor, és annak díja milyen összegű volt.
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9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

A belügyminiszter 71/2015. (XII. 21.) BM rendelete
a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó 
területével érintett földrészletek jegyzékéről szóló 50/2014. (XI. 25.) BM rendelet módosításáról

A Tisza-völgy árvízi biztonságának növelését, valamint az  érintett térség terület- és vidékfejlesztését szolgáló program 
(a  Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése) közérdekűségéről és megvalósításáról szóló 2004. évi LXVII. törvény 24.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
21.  § 29.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörében eljáró földművelésügyi miniszterrel egyetértésben  – 
a következőket rendelem el:

1. §  A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a  Lónyai árapasztó fióktározó területével 
érintett földrészletek jegyzékéről szóló 50/2014. (XI. 25.) BM rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 71/2015. (XII. 21.) BM rendelethez
„1. melléklet az 50/2014. (XI. 25.) BM rendelethez

A Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek

 1. Tarpa
07/3, 07/4, 07/22, 08, 09/7, 010/9, 010/20, 024/2, 024/13, 024/14, 024/15, 024/16, 026/1, 026/2, 026/3, 026/4, 026/5, 
026/6, 026/7, 026/8, 026/10, 026/11, 026/12, 026/13, 026/14, 026/16, 026/17, 026/18, 026/20, 026/21, 026/22, 026/23, 
026/24, 026/25, 026/26, 026/27, 026/28, 027/1, 027/2, 028, 029, 030, 031/1, 034/3, 035/1, 035/2, 036/3, 036/4, 036/5, 
036/24, 036/25, 036/26, 036/27, 036/28, 036/36, 036/37, 036/38, 036/41, 036/42, 036/43, 036/44, 048/3, 049/18, 
049/22, 049/23, 049/29, 049/30, 049/38, 049/43, 049/44, 049/45, 049/47, 049/48, 049/49, 049/50, 049/51, 057/11, 
057/12, 057/16, 057/17, 057/21, 057/22, 057/30, 057/31, 057/32, 057/36, 057/37, 058/4, 061/1, 061/12, 061/13, 
061/14, 062/2, 062/3, 062/7, 062/8, 063, 064, 065, 066, 067/2, 067/13, 067/14, 067/26, 067/27, 067/28, 067/30, 
067/31, 067/32, 067/35, 067/36, 067/37, 067/41, 067/42, 067/43, 067/44, 067/45, 067/46, 067/50, 067/51, 067/54, 
067/55, 072/51, 072/52, 072/53, 072/56, 072/60, 072/62, 072/63, 072/66, 072/69, 072/75, 072/82, 072/83, 072/84, 
072/86, 0213/1, 0214, 0215/1, 0215/2, 0215/3, 0216, 0217/1, 0217/2, 0218/1, 0218/2, 0219, 0220/1, 0220/2

 2. Tivadar
026/3, 026/6, 036/14, 036/17, 036/20, 036/23, 036/26, 036/29, 036/32, 036/37, 036/39

 3. Jánd
04/13, 04/14, 04/15, 04/19, 04/20, 04/24, 04/25, 04/26, 05/1, 05/2, 05/3, 05/5, 05/6, 05/7, 06/4, 06/5, 06/6, 06/9, 06/10, 
06/11, 06/12, 06/13, 06/14, 06/15, 06/16, 06/17, 06/18, 06/19, 06/21, 06/22, 06/25, 06/26, 06/27, 06/28, 06/23, 07, 
08/2, 08/3, 08/4, 08/5, 08/6, 08/7, 08/11, 08/13, 08/14, 08/15, 09, 010/1, 010/2, 010/3, 012/1, 012/2, 012/3, 013, 014, 
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015/1, 015/2, 015/3, 015/4, 015/5, 015/6, 015/7, 015/8, 015/9, 015/10, 015/11, 015/12, 016, 017/1, 017/2, 017/3, 
017/4, 017/5, 017/6, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026/1, 027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 027/8, 
027/9, 027/10, 027/11, 028, 029, 030, 031, 032, 033/2, 033/3, 033/4, 033/5, 033/6, 034/2, 034/3, 034/4, 034/5, 034/6, 
034/7, 034/8, 034/10, 034/11, 034/12, 034/13, 034/14, 034/15, 034/16, 034/17, 034/18, 035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 
037/5, 037/6, 037/7, 038, 039/1, 039/2, 039/4, 039/6, 039/7, 039/8, 039/9, 039/10, 040, 041/1, 041/2, 042/2, 042/3, 
042/4, 042/5, 042/6, 042/7, 042/8, 042/9, 042/10, 042/11, 043, 044, 045/2, 045/3, 045/4, 045/7, 045/9, 045/10, 045/11, 
045/16, 045/27, 045/28, 045/29, 047, 048/1, 049/1, 049/2, 050/1, 050/2, 050/3, 053/1, 053/2, 053/3, 054, 054/24, 
054/25, 054/26, 055, 056/1, 056/14, 056/15, 056/17, 056/19, 056/20, 056/21, 056/29, 056/30, 056/31, 056/34, 056/35, 
056/36, 056/39, 056/40, 056/41, 056/44, 056/45, 056/46, 056/49, 056/50, 056/51, 056/54, 056/55, 056/56, 056/59, 
056/60, 056/61, 056/64, 056/65, 056/66, 056/69, 056/70, 056/71, 058/1, 058/2, 058/3, 059/1, 059/2, 059/3, 059/4, 
059/5, 059/6, 059/7, 059/8, 059/9, 059/10, 059/11, 059/12, 059/13, 059/14, 059/15, 059/20, 059/21, 059/22, 059/23, 
059/24, 059/27, 059/28, 059/31, 059/32, 059/33, 060/1, 061/2, 061/4, 061/5, 061/6, 061/16, 061/17, 080/21, 080/22, 
080/23, 080/24, 080/27, 080/28, 080/29, 080/32, 080/33, 080/34, 080/35, 080/38, 080/39, 080/36, 080/40, 080/42, 
080/44, 081/4, 081/5, 082/8, 082/15, 082/16, 082/17, 082/19, 082/20, 082/21, 082/22, 082/23, 082/24, 082/25, 082/26, 
082/27, 082/28, 082/29, 082/30, 083/1, 083/2, 084/2, 084/3, 084/4, 084/5, 084/6, 084/7, 085/1

 4. Gulács
04/1, 04/2, 04/3, 05/3, 06/2, 06/3, 06/4, 06/5, 06/6, 06/7, 07, 08/10, 08/11, 08/12, 08/15, 08/16, 08/20, 08/21, 061/4, 
015/4, 015/5, 028/4, 028/5, 039/4, 039/5, 041/8, 041/9, 041/10, 041/17, 041/18, 041/19, 041/23, 041/24, 041/25, 
041/28, 041/33, 041/29, 043/1, 044/1, 045/1, 046/1, 048/1, 050/3, 056/3, 057/4, 057/5, 059/1, 059/2, 059/3, 060/5, 
060/6, 061/3, 061/4, 0258/3, 0258/4, 0259/3, 0259/4, 0260/3, 0260/6, 0260/9, 0261/2, 0261/5, 0261/6, 0261/7, 
0261/11, 0261/12, 0262/14, 0265/10, 0265/11, 0265/14, 0265/15, 0265/18, 0265/19, 0265/22, 0265/23, 0265/26, 
0265/27, 0265/30, 0265/31, 0266/4, 0266/5, 0276/3, 0276/4, 0277/4

 5. Vásárosnamény
0126/3, 0126/4, 0126/5, 0126/6, 0126/7, 0126/8, 0126/9, 0126/10, 0126/11, 0126/12, 0127/1, 0127/2, 0127/3, 0127/4, 
0128/2, 0128/3, 0128/4, 0128/5, 0128/6, 0128/10, 0128/11, 0128/12, 0128/13, 0128/14, 0128/15, 0128/16, 0128/18, 
0128/19, 0128/20, 0128/21, 0129, 0130/2, 0130/3, 0130/4, 0130/5, 0130/6, 0130/7, 0131, 0132, 0133, 0134/1, 0134/2, 
0135, 0136/1, 0136/2, 0136/3, 0136/4, 0136/5, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143/1, 0143/2, 0143/3, 0144, 
0145/1, 0145/3, 0145/4, 0146, 0147/1, 0147/2, 0148, 0149, 0150/1, 0150/2, 0150/4, 0150/5, 0151, 0152, 0153/1, 
0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159/1, 0159/2, 0160, 0161/1, 0161/2, 0161/3, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166/1, 0166/2, 
0166/3, 0166/4, 0166/5, 0166/7, 0166/8, 0166/9, 0166/10, 0166/11, 0167, 0168, 0169/1, 0169/3, 0169/4, 0169/5, 
0169/6, 0169/9, 0169/10, 0169/11, 0169/12, 0170/1, 0170/2, 0170/3, 0170/4, 0170/5, 0170/6, 0171/3, 0171/5, 
0171/6, 171/7, 0171/21, 0171/22, 0172/1, 0173/2, 0173/5, 0173/6, 0173/7, 0173/8, 0175/4, 0176/1, 0176/2, 0177/3, 
0177/4, 0177/5, 0177/6, 0177/8, 0177/9, 0177/10, 0177/12, 0177/13, 0177/14, 0177/16, 0177/17, 0178/1, 0179/1, 
0179/2, 0179/3, 0180/1, 0180/2, 0180/3, 0180/4, 0180/5, 0180/6, 0181, 0182, 0183, 0184/2, 0184/3, 0184/4, 0184/5, 
0185, 0186, 0187/1, 0187/2, 0187/3, 0187/4, 0187/5, 0187/6, 0187/7, 0187/8, 0187/9, 0187/10, 0187/11, 0187/12, 
0188, 0189/1, 0189/2, 0189/3, 0190, 0191/3, 0191/4, 0191/5, 0191/6, 0193/2, 0194/3, 0195/2, 0196/2, 0196/3, 0196/4, 
0196/5, 0196/6, 0196/7, 0196/8, 0196/9, 0196/10, 0196/11, 0196/12, 0199, 0200/2, 0200/3, 0200/4, 0200/5, 0200/6, 
0200/7, 0201, 0202/10, 0202/11, 0202/12, 0202/14, 0202/15, 0202/16, 0202/18, 0202/19, 0202/20, 0202/22, 0202/23, 
0202/24, 0202/26, 0202/27, 0202/28, 0203/3, 0204/11, 0204/12, 0204/16, 0204/17, 0207/4

 6. Hetefejércse
08/14, 08/16, 09/1, 010/3, 010/6, 010/7, 010/13, 010/15, 010/17, 010/21, 013/1, 014/2, 014/4, 014/5, 014/6, 014/7, 
014/8, 014/9, 014/10, 014/11, 015, 016, 017, 018/1, 018/2, 019/1, 019/2, 020/1, 021/1, 021/2, 021/3, 021/4, 022, 023, 
024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 039, 040, 041/1, 041/2, 042/1, 042/3, 043, 
044, 045, 046, 047/1, 047/2, 050/1, 051, 052, 054/3, 066/1, 066/2, 067, 068, 069, 070, 071/1, 071/2, 072, 073/1, 073/2, 
074/1, 075/1, 075/2, 76/1, 077/1, 078, 079/1, 079/2, 080/1, 080/2, 093/7, 094/3, 095/2, 095/3, 095/4, 095/5, 096/1, 
096/2, 097/1, 097/2, 097/3, 098/1, 098/2, 098/4, 099, 0100, 0101, 0102, 0103/1, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/5, 
0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0103/10, 0103/11, 0103/12, 0103/13, 0103/15, 0103/16, 0103/17, 0103/18, 0103/19, 
0104, 0106/1, 0106/2, 0107, 0108, 0109/1, 0109/3, 0109/4, 0109/5, 0109/6, 0109/7, 0109/9, 0109/10, 0109/11, 
0109/12, 0109/13, 0109/14, 0109/21, 0110/2, 0110/4, 0110/9, 0110/10, 0110/11, 0110/14, 0110/15, 0110/16, 0110/17, 
0110/18, 0110/19, 0110/22, 0110/23, 0110/24, 0111/3, 0112/1, 0112/2, 0112/3, 0113/1, 0113/2, 0113/3, 0114, 0115/1, 
0115/2, 0115/3, 0115/4, 0116, 0117, 0118, 0119, 0120, 0121, 0122, 0123, 0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0130, 0132, 
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0133, 0134, 0135, 0136, 0137, 0138, 0139, 0140, 0141, 0142, 0143, 0144, 0145, 0146, 0147, 0148, 0149, 0152, 0153/1, 
0153/2, 0153/3, 0153/4, 0153/5, 0153/6, 0153/7, 0153/8, 0154, 0155, 0156, 0157, 0158, 0159/1, 0159/2, 0160/1, 
0160/2, 0161, 0162, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 0168/1, 0168/2, 0169, 0171/2, 0171/3, 0171/5, 0171/6, 0171/7, 
0171/8, 0171/9, 0171/10, 0172/1, 0172/2, 0174/1, 0175/1, 0175/2, 0175/3, 0175/4, 0176, 0177/5, 0177/10, 0177/17, 
0177/18, 0177/19, 0177/27, 0177/28, 0177/29, 0177/30, 0177/31, 0177/32, 0177/33, 0177/35, 0177/37, 0182, 0183/1, 
0186/1, 0187, 0188, 0189, 0190, 0191, 0192, 0193, 0194, 0195, 0196, 0197, 0198, 0199/1, 0200/1, 0201/10, 0202/1, 
0203, 0204, 0205/2, 0205/3, 0205/12, 0205/13, 0205/14, 0205/15, 0205/23, 0206/3, 0206/5, 0206/6, 0207/2, 0207/3, 
0208, 0209/1, 0209/2, 0209/3, 0209/4, 0209/5, 0210/1, 0210/2, 0210/3, 0210/4, 0210/6, 0210/7, 0210/8, 0210/9, 
0211/4, 0211/5, 0211/6, 0212, 0213/1, 0213/2, 0213/3, 0213/4, 0214, 0215/1, 0215/2, 0215/3, 0215/4, 0216, 0217, 
0218, 0221/3, 0221/4, 0222/4, 0222/5, 0223, 0224/1, 0224/2, 0224/3, 0224/4, 0225, 0226/1, 0226/2, 0227, 0228/2, 
0228/3, 0228/4, 0228/6, 0228/7, 0228/8, 0228/9, 0229/1, 0230/4, 0230/5, 0231/3, 0234/1, 0234/2, 0234/3, 0234/4, 
0234/5, 0235/4, 0235/5, 0235/6, 0236/3, 0237/11, 0237/15, 0237/19, 0237/20, 0237/21, 0237/22, 0237/23

 7. Csaroda
04/1, 05, 06, 07/1, 08, 09, 010, 011, 012, 013/1, 013/2, 014, 015/9, 015/10, 015/11, 015/12, 015/13, 015/14, 015/15, 
015/18, 015/19, 015/20, 015/21, 021/13, 021/14, 021/15, 021/21, 021/22, 021/26, 021/27, 021/33, 021/34, 021/35, 
022/1, 023/1, 0192/3, 0193/1, 0194/2, 0194/4, 0194/5, 0194/6, 0194/7, 0194/8, 0194/9, 0194/10, 0194/11, 0194/12, 
0194/13, 0194/15, 0195, 0196, 0197, 0198/1, 0198/2, 0199/1, 0199/2, 0200/3, 0200/4, 0200/5, 0201, 0202, 0203, 
0203/1, 0203/2, 0204, 0205/1, 0205/4, 0205/5, 0205/6, 0205/7, 0206, 0207/1, 0207/2, 0207/3, 0208, 0209, 0210, 0211, 
0212, 0213, 0214, 0215, 0216/1, 0216/2, 0217, 0218, 0219, 0220, 0221, 0222, 0223, 0224, 0225/1, 0225/2, 0226, 0227, 
0228, 0229, 0230, 0231, 0232/1, 0233, 0234/1, 0234/3, 0234/4, 0235, 0236/1, 0236/2, 0236/3, 0237, 0238, 0239, 0240, 
0241, 0242, 0243, 0244, 0245, 0246, 0247, 0248, 0249, 0250, 0251, 0252, 0253, 0254, 0255, 0256, 0257, 0258, 0259, 
0260, 0261, 0262, 0263, 0264, 0265, 0266, 0267, 0268, 0269, 0270, 0271, 0272, 0273, 0274, 0275, 0276, 0277, 0278, 
0279, 0280, 0281/1, 0281/2, 0282, 0283, 0284, 0285, 0286/2, 0286/3, 0286/4, 0286/5, 0287, 0288/1, 0288/2, 0288/3, 
0288/4, 0289/1, 0290, 0291/1, 0291/2, 0291/3, 0291/4, 0292/1, 0292/5, 0292/6, 0292/7, 0292/8, 0292/9, 0292/10, 
0293, 0294/1, 0294/2, 0295, 0296, 0297, 0298, 0299, 0300, 0301/4, 0301/6, 0301/7, 0301/8, 0301/9, 0301/10, 0301/15, 
0301/16, 0301/17, 0301/18, 0301/19, 0301/20, 0301/23, 0302/1, 0302/2, 0302/3, 0302/4, 0302/5, 0302/6, 0302/7, 
0302/8, 0302/9, 0302/10, 0302/11, 0302/12, 0302/13, 0302/14, 0302/15, 0302/16, 0304/17, 0304/19, 0304/20, 
0304/22, 0304/23, 0304/27, 0304/30, 0304/33, 0304/34

 8. Tákos
050/1, 050/2, 050/3, 051/4, 051/8, 051/9, 051/10, 051/11, 051/14, 051/15, 051/16, 051/17, 051/21, 051/22, 052/1, 053, 
054/11, 054/12, 054/13, 054/17, 054/18, 054/19, 054/23, 054/24, 054/25, 054/29, 054/30, 054/31, 054/35, 054/36, 
054/37, 054/40, 054/41, 054/48, 054/49, 054/52, 054/56, 054/57, 055/1, 055/2, 056/1, 056/2, 056/3, 056/4, 056/5, 
056/6, 056/7, 056/8, 056/9, 056/11, 056/12, 056/13, 057, 058/1, 058/2, 058/3, 058/4, 058/5, 058/6, 058/7, 058/8, 
058/9, 059, 060/1, 060/2, 061/2, 061/3, 061/4, 061/5, 061/6, 062/1, 063/1, 063/2, 064, 065, 066/1, 067/10, 067/12, 
068/1, 069, 070, 071/1, 071/2, 072/1, 072/2, 072/3, 072/4, 072/5, 073, 074/1, 074/2, 074/3, 075/1, 075/2, 075/3, 081/5, 
081/6, 082/3, 082/4, 082/5, 082/6, 082/7, 083/1, 083/2, 083/3, 083/5, 083/6, 084, 085/1, 086, 087, 088/1, 088/2, 088/3, 
088/4, 088/5, 089, 090/1, 090/2, 090/3, 090/4, 090/5, 091, 092/1, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, 092/10, 
092/12, 092/13, 092/14, 093, 094/1, 095, 096/1, 096/2, 096/4, 096/5, 096/6, 096/7, 096/8, 096/9, 096/10, 096/11, 
097/1, 097/2, 098/2, 098/13, 098/14, 098/15, 098/17, 098/18, 098/19, 098/21, 098/22, 098/23, 098/25, 098/26, 098/27, 
098/29, 098/30, 098/31, 098/33, 098/34, 098/35, 098/37, 098/38, 098/39, 93/4, 94/4, 95/4, 96/4, 97/4, 97/5, 98/4, 98/5, 
99/4, 99/5, 0100/3, 100/4, 100/5, 101/4, 101/5, 102/3, 102/4, 103/2, 103/3, 104/2, 104/3, 106/3, 106/4, 107/3, 107/4, 
108/3, 108/4, 109/3, 110/3, 111, 112/3, 133/2,133/3, 134/2, 134/3

 9. Márokpapi
02/1, 03/1, 03/2, 03/3, 03/4, 03/6, 03/7, 03/8, 03/9, 03/10, 04, 05/1, 05/5, 05/6, 05/7, 05/8, 010/5, 010/6, 010/7, 010/11, 
010/13, 011/1, 012/1, 012/2, 013/1, 013/2, 013/3, 013/5, 013/6, 013/7, 013/8, 013/9, 013/10, 013/11, 013/12, 016/1, 
017, 018, 019/1, 019/2, 020, 021, 022/1, 023/1, 024, 025, 026, 027, 028, 029/1, 029/2, 029/3, 030/1, 037/1, 038/1, 
038/2, 039, 039/1, 040/1, 041/1, 042/1, 043/3, 044/14, 0169/1, 0170/1, 0171/1, 0172/1, 0173/1, 0174, 0175/1, 0175/3, 
0175/4



26534 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 200. szám 

 10. Mátyus
088/2, 089/1, 089/2, 090/3, 090/4, 091/2, 0114/2, 0120/1, 0120/2, 0121/1, 0121/2, 0122, 0123/1, 0123/2, 0123/3, 
0124, 0125, 0126, 0127, 0128, 0129, 0131, 0132/1, 0133, 0136

 11. Lónya
017/18, 018/1, 019/1, 019/3, 020/1, 020/2, 020/3, 020/4, 020/5, 020/6, 020/7, 020/8, 020/9, 020/10, 020/11, 020/12, 
020/13, 020/14, 020/15, 020/16, 020/17, 020/18, 020/19, 020/20, 020/21, 020/22, 020/23, 020/28, 021/1, 022/40, 
022/46, 022/49, 022/51, 022/54, 022/57, 022/60, 022/63, 022/69, 022/72, 022/73, 022/76, 022/77, 022/115, 022/116, 
022/118, 022/120, 022/122, 022/126, 025/3, 025/4, 025/5, 025/6, 025/7, 026, 027/1, 027/2, 027/3, 027/4, 027/5, 027/6, 
027/7, 027/8, 027/9, 027/10, 027/12, 027/13, 027/14, 028, 029/1, 029/2, 029/3, 029/4, 030, 031, 033/1, 033/2, 034, 
035, 036, 037/1, 037/2, 037/3, 037/4, 037/5, 037/6, 037/7, 037/8, 037/9, 037/10, 037/11, 038, 039/1, 039/2, 040, 041, 
042, 043, 044, 045, 046, 047/2, 047/3, 047/4, 048, 049, 050, 051/1, 052/1, 053/1, 054/1, 054/2, 055/1, 055/2, 055/3, 
055/5, 055/6, 055/7, 055/8, 055/9, 055/10, 055/11, 055/12, 055/13, 055/14, 055/15, 055/16, 055/17, 055/18, 055/19, 
056/2, 056/3, 057/1, 058/1, 059, 060, 061, 062, 063/2, 063/5, 063/6, 063/7, 063/8, 063/9, 063/10, 063/11, 063/12, 
063/13, 063/14, 063/15, 063/16, 063/17, 063/22, 063/24, 064, 065/1, 065/2, 065/3, 065/4, 065/5, 065/6, 065/7, 065/8, 
066, 071, 072/2, 072/3, 072/4, 072/5, 072/6, 072/7, 072/8, 072/9, 072/10, 072/11, 072/12, 072/13, 072/14, 072/15, 
072/16, 072/17, 072/18, 072/19, 072/20, 072/21, 072/22, 072/23, 072/24, 072/25, 072/26, 072/27, 072/28, 072/29, 
072/30, 072/31, 072/32, 072/33, 072/34, 072/35, 072/36, 072/37, 072/38, 072/39, 072/40, 072/41, 072/42, 072/43, 
072/44, 072/45, 073, 074, 075, 076/1, 076/2, 076/3, 076/4, 076/5, 076/6, 076/7, 076/8, 076/9, 076/10, 076/11, 076/12, 
077, 078/1, 078/2, 078/3, 078/4, 078/5, 078/6, 078/7, 078/8, 078/9, 078/10, 079, 080/1, 080/2, 081, 082, 083, 084, 
085, 086/4, 086/5, 086/8, 086/9, 086/10, 086/11, 086/12, 086/17, 086/18, 086/19, 086/21, 086/23, 086/25, 086/26, 
087, 088, 089, 090, 091/1, 091/2, 091/3, 092, 093/2, 093/11, 093/12, 093/13, 093/14, 093/15, 093/16, 093/17, 093/18, 
093/19, 093/20, 093/21, 093/22, 093/23, 093/24, 093/25, 093/26, 093/27, 093/28, 093/29, 093/30, 093/31, 093/32, 
093/33, 093/34, 093/35, 093/36, 093/37, 093/38, 093/39, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 0100, 0101, 0102, 0103/1, 
0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/5, 0103/6, 0103/7, 0103/8, 0103/9, 0104, 0105/1, 0106/1, 0107/5, 0107/10, 0107/15, 
0107/17, 0108, 0109, 0110, 0111, 0112, 0113, 0114/3, 0114/4, 0114/5, 0114/10, 0114/11, 0114/12, 0114/13, 0114/14, 
0114/16, 0114/17, 0115, 0116/1, 0116/2, 0117, 0118, 0119, 0120, 0128/6, 0128/18, 0128/19, 0128/20, 0129, 0130/1, 
0130/2, 0131, 0132/4, 0132/7, 0132/8, 0132/9, 0132/10, 0132/11, 0132/12, 0132/13, 0132/14, 0132/15, 0132/16, 
0132/17, 0132/18, 0132/19, 0132/20, 0132/21, 0132/22, 0132/23, 0132/24, 0133/1, 0133/2, 0133/3, 0133/4, 0133/5, 
0133/6, 0133/7, 0134, 0138/1, 0139, 0140/1, 0140/2, 0140/3, 0141, 0142/1, 0143, 0144, 0145, 0146/1, 0146/2, 0146/3, 
0146/4, 0146/5, 0146/6, 0146/7, 0146/8, 0146/9, 0146/10, 0146/11, 0146/12, 0146/13, 0146/14, 0147, 0148, 0149/1, 
0149/2, 0150, 0152, 0153/3, 0153/4, 0154/1, 0155, 0156/1, 0158/1, 0158/2, 0159/1, 0159/2, 0159/3, 0159/4, 0159/5, 
0159/6, 0159/7, 0159/8, 0159/9, 0159/10, 0159/11, 0159/12, 0160/3, 0161, 0162/1, 0163, 0164, 0165, 0166, 0167, 
0168, 0169, 0170, 0171, 0172, 0173, 0174, 0175, 0177, 0178, 0179/1, 0180, 0181/3, 0181/5, 0181/6, 0182, 0183, 0184, 
0185/1, 0185/2, 0187/3, 0187/4, 0187/6, 0187/8, 0187/9, 0187/10, 0189/2, 0189/5, 0189/6, 0189/7, 0189/8, 0189/9, 
0189/10, 0189/11, 0189/12, 0190/4, 0190/5, 0190/6, 0190/7, 0190/8, 0190/9, 0190/10”
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A belügyminiszter 72/2015. (XII. 21.) BM rendelete
a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet 
módosításáról

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az  államháztartásról 
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1.  melléklet I.  pont 13.  alpontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva, – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet 
(a továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 72/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki:

 

 
 

1. melléklet a …./2015. (…) BM rendelethez 
 
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 42. sorral egészül ki: 
 
 

   (Áht. 
azono-  

sító 

 Cím 
név 

 Alcím 
név 

 Jog-  
cím-  
csop. 

 
Jogcím 

név 

 Előirányzat célja  Kifizetés- 
ben  

részesülők köre 

 Támogatás biztosításának módja  Támo-  
gatási 
előleg 

 Rendelkezésre bocsátás 
módja 

 
Vissza-
fizetés 
határi
deje 

 Bizto- 
síték 

 
Kezelő 
szerv 

 Lebo-  
nyo-  
lító  

szerv 

 Európai 
uniós  

forrásból 
finanszí- 

rozott 
költség-  
vetési tá- 
mogatás 
közre- 

működő 
szerve- 
zete) 

 
 
„42 355939  Tömeges bevándorlás 

kezeléséhez 
kapcsolódó kiadások 

Az előirányzat felhasználható a 
tömeges bevándorlás kezeléséhez 
kapcsolódó: 
1. a menedékjogról szóló törvény 
és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó személyek 
elhelyezésére, ellátására és 
fogvatartására szolgáló 
építmények építése, telepítése és 
üzemeltetése, 
2. a menedékjogról szóló törvény 
és a harmadik országbeli 
állampolgárok beutazásáról és 
tartózkodásáról szóló törvény 
hatálya alá tartozó személyek 
ellátását szolgáló közművek és 
csatlakozó elemeik kiépítése, és 
3. a menekültügyi és 
idegenrendészeti feladatok 
ellátásával közvetlenül 
összefüggő, valamint, 
4. egyéb kiadások  
finanszírozására. 
 
A támogatást a fejezetet irányító 
szerv, a belügyminiszter irányítása 
alá tartozó költségvetési szerv az 
általa irányított, a tömeges 
bevándorlás kezelésében részt 
vevő költségvetési szervek részére 
továbbadhatja. 
 

Azok a fejezetet irányító 
szervek, a belügyminiszter 
irányítása alá tartozó 
költségvetési szervek, 
amelyek  
a) vállalják, hogy – ha a 
központi költségvetési szerv 
rendelkezik középirányító 
szervvel, akkor a 
középirányító szerven 
keresztül – a kérelem 
mellékleteként benyújtott 
tanúsítvány alapján 
határidőre elszámolnak a 
költségvetési támogatás 
felhasználásáról, 
b) vállalják, hogy a 
tanúsítvány 
valóságtartalmáért, 
teljeskörűségéért, a 
tanúsítványhoz kapcsolódó 
bizonylatok rendelkezésre 
állásáért, megőrzéséért és 
hitelességéért a fejezetet 
irányító szerv, a 
belügyminiszter irányítása 
alá tartozó központi 
költségvetési szerv, 
valamint továbbadás esetén 
a fejezetet irányító szerv és 
az általa irányított 
költségvetési szerv, 
valamint a belügyminiszter 
irányítása alá tartozó 

A fejezetet irányító szerv, a 
belügyminiszter irányítása alá 
tartozó központi költségvetési 
szerv – ha a központi 
költségvetési szerv 
rendelkezik középirányító 
szervvel, akkor a 
középirányító szerv – által 
benyújtott kérelem és az annak 
mellékletét képező tanúsítvány 
alapján. 
 
  

 

Igen Egy összegben, 
illetve részletekben, 
közvetlen kifizetéssel 
történik, a fejezetet 
irányító szervekkel, a 
belügyminiszter 
irányítása alá tartozó 
központi 
költségvetési 
szervekkel, ha a 
központi 
költségvetési szerv 
rendelkezik 
középirányító 
szervvel, akkor a 
középirányító 
szervvel kötött 
támogatási szerződés 
vagy a részükre 
kiállított támogatói 
okirat alapján. 
 
_________________ 
 
A 
Belügyminisztérium 
tulajdonosi 
joggyakorlása alá 
tartozó gazdasági 
társaságok esetében 
egy összegben, illetve 
részletekben, 
közvetlen kifizetéssel 
történik, a megkötött 

    „ 
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középirányító költségvetési 
szerv és az általa irányított 
költségvetési szervek a 
Támogató felé 
egyetemlegesen felelnek,  
c) nyilatkoznak a 
tanúsítvány hitelességéről, 
d) vállalják, hogy 
együttműködnek az 
előirányzat céljával 
megegyező jogszerű 
felhasználás 
megvalósulásának, és az 
elszámolás 
szabályszerűségének az 
ellenőrzése során az 
előirányzat kezelőjével, 
valamint 
e) vállalják, hogy az 
előirányzat felhasználását 
elkülönítetten és 
naprakészen tartják nyilván. 
 
A költségvetési támogatás 
továbbadása esetén a 
fejezetet irányító szerv és a 
belügyminiszter irányítása 
alá tartozó költségvetési 
szerv abban az esetben 
részesülhet támogatásban, 
ha vállalja, hogy a 
továbbadott összeg 
kedvezményezettjei által 
benyújtott szakmai és 
pénzügyi elszámolásokat 
ellenőrzi, azok 
valóságtartalmát 
megvizsgálja, az 
elszámolásokat összesíti, és 
az ellenőrzésről és az 
elszámolás elfogadásáról 
nyilatkozatot állít ki, 
amelyben igazolja a 
továbbadott összeg 
kedvezményezettjei által 
benyújtott szakmai és 
pénzügyi elszámolásoknak a 
keret-megállapodásban 
foglaltaknak való 
megfelelőségét, és azt, hogy 
azok a fejezetet irányító 
szerv, a belügyminiszter 

közszolgáltatási 
szerződés 
/szolgáltatási 
szerződés/ egyéb 
polgári jogi szerződés 
alapján. 
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irányítása alá tartozó 
középirányító költségvetési 
szerv részéről ellenőrzésre 
és elfogadásra kerültek. 
 
 
Azok a Belügyminisztérium 
tulajdonosi joggyakorlása 
alá tartozó gazdasági 
társaságok, amelyek 
vállalják, hogy az 
előirányzat kezelőjével 
közszolgáltatási szerződést 
vagy szolgáltatási 
szerződést vagy egyéb 
polgári jogi szerződést 
kötnek.  
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A belügyminiszter 73/2015. (XII. 21.) BM rendelete
a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének 
engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 7. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  jogszabályi rendelkezés, hatósági előírás vagy a  tűzvédelmi hatósággal engedélyeztetni kívánt önkéntes 
vállalás alapján létesülő vagy telepített beépített tűzjelző berendezés, illetve a  beépített tűzoltó berendezés 
(a továbbiakban együtt: berendezés)
a) létesítése, átalakítása, bővítése (a továbbiakban együtt: létesítés),
b) használatbavétele vagy
c) megszüntetése
iránti kérelmet írásban kell a tűzvédelmi hatósághoz benyújtani.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem – a közigazgatási hatósági eljárásról szóló törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza
a) a kérelmezett engedélyezési eljárás megjelölését,
b) a berendezés megnevezését, jellegét,
c) a  létesítési engedély és a  használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a  tervező nevét, kamarai 

névjegyzéki jelölését,
d) a használatbavételi engedély iránti kérelem esetén a kivitelezésért felelős műszaki vezető, ennek hiányában 

a kivitelező nevét, tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának számát, és
e) a kérelemhez csatolt mellékletek felsorolását.

 (3) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) létesítés esetén az 1. melléklet,
b) használatbavétel esetén a 2. melléklet,
c) megszüntetés esetén a 3. melléklet
szerinti dokumentációt.

 (4) A  (2) és a  (3)  bekezdés szerinti dokumentáció papír alapon vagy elektronikus adathordozón rögzített formában 
nyújtható be. Elektronikus adathordozón rögzített dokumentáció esetén azt PDF/A formátumban, 300 DPI 
felbontású ábrákkal kell benyújtani.

 (5) A  jogerős használatbavételi engedéllyel rendelkező berendezés megszüntetésének engedélyezése abban 
az esetben kérelmezhető, ha
a) a  berendezés létesítési kötelezettségét a  megszüntetési engedély iránti kérelem benyújtásakor hatályban 

lévő jogszabályi rendelkezés nem írja elő,
b) a  berendezéssel védett építmény, építményrész maradéktalanul megfelel a  megszüntetési engedély iránti 

kérelem benyújtásakor hatályban lévő tűzvédelmi követelményeknek,
c) jogszabályi rendelkezés vagy hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a  létesítést megalapozó 

körülmény nem áll fenn, vagy
d) a  berendezés további üzemeltetését a  védett építmény, építményrész tűzvédelmi helyzete, a  fennálló 

veszélyhelyzet, az  építmény, építményrész nemzetgazdasági, műemlékvédelmi vagy adatvédelmi jellege, 
az  építményben, építményrészben tartózkodók biztonsága vagy a  tűzoltóság vonulási távolsága nem 
indokolja.

2. § (1) A  tűzvédelmi hatóság engedélyező határozatának rendelkező része – a  közigazgatási hatósági eljárásról szóló 
törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza
a) a berendezés megnevezését, jellegét, típusát,
b) a védett építmény, építményrész megnevezését, helyét,
c) a létesítési engedély megadása esetén

ca) a tervező nevét, kamarai névjegyzéki jelölését,
cb) a létesítési engedély hatályát,

d) a használatbavételi engedély megadása esetén a berendezés folyamatos üzemeltetésének szükségességére 
való figyelmeztetést,
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e) a  megszüntetési engedély megadása esetén az  arra vonatkozó figyelmeztetést, hogy a  berendezés 
megszüntetésével a fennálló biztonsági szint csökken.

 (2) A  berendezés létesítési engedélye a  jogerőre emelkedésétől számított három évig hatályos, amely időtartam 
alatt a  berendezés használatbavételi engedély iránti kérelmét be kell nyújtani. Ha a  létesítési engedély jogerőre 
emelkedését követő három éven belül a  berendezés használatbavételének engedélyezése iránti kérelmet nem 
nyújtották be, a létesítés engedélyezését ismételten kérelmezni kell.

 (3) A tűzvédelmi hatóság a létesítési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a tervező nem rendelkezik megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel, vagy
b) az  Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló miniszteri rendeletben meghatározott biztonsági szint nem 

teljesül, vagy annak teljesülését a  kérelemhez mellékelt dokumentáció vagy annak hiánypótlási felhívásra 
benyújtott kiegészítése nem támasztja alá.

 (4) A tűzvédelmi hatóság a használatbavételi engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a  kivitelezésért felelős műszaki vezető, a  kivitelező, illetve az  üzembehelyező mérnök nem rendelkezik 

megfelelő jogosultsággal vagy képesítéssel,
b) az előírt oltóanyag-mennyiség nem biztosított,
c) a berendezés állandó felügyelete nem biztosított,
d) a  riasztás megjelenítése nem biztosított a  védett építményben, építményrészben tartózkodó személyek 

számára beazonosítható módon, vagy
e) a berendezés részegységeinek megfelelőségét, teljesítményét nem igazolták.

 (5) A tűzvédelmi hatóság a megszüntetési engedély iránti kérelmet elutasítja, ha
a) a berendezés létesítését jogszabály írja elő,
b) a megszüntetés feltételeinek teljesülését nem igazolták, vagy
c) a hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén a létesítésre okot adó körülmény fennáll.

3. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés létesítéséhez szükséges 
engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

 A) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a  védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek 

a  berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a  rendeltetést, 
az  építményben, építményrészben folytatott tevékenység és technológia jellemzőit, 
az  anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal kapcsolatos jellemzőit, 
a  várható tűzjellemzőket, a  benntartózkodó személyek létszámát, elhelyezkedését és 
menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés tervezési alapelveit, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a jelzési és a riasztási zónák kialakításának elveit,
1.2.4. az  alkalmazott érzékelők kiválasztásának elveit, a  téves jelzések kiküszöbölésének 

megoldását,
1.2.5. a hibák korlátozására vonatkozó elveket,
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1.3. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.3.1. a  berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, a  tervezés szempontjából 

lényeges jellemzőit,
1.3.2. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,
1.3.3. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,
1.3.4. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját, valamint
1.3.5. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását,
1.3.6. az automatikus átjelzés jellemzőit,
1.3.7. a tűzriasztás megoldását,
1.3.8. a vezérlések és jelzésfogadások jellemzőit, összefüggéseit;

2. rajzmelléklet, ami tartalmaz:
2.1. jelmagyarázatot,
2.2. elvi nyomvonalrajzokat, ennek keretében elsősorban alaprajzokat (legalább M=1:200 

méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az  építmény megnevezését, címét, a  tervező 
nevét, eredeti aláírását, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának 
számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát, a megrendelő eredeti aláírását,

2.3. szükség szerint metszetrajzot, helyszínrajzot;
3. tervezői nyilatkozat;
4. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

 B) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:
1. műszaki leírás, ami tartalmazza:

1.1. a kiindulási adatokat, így különösen
1.1.1. a létesítés okát, célját, a megrendelői elvárásokat,
1.1.2. a  védendő építmény, építményrész azon tűzvédelmi és egyéb jellemzőit, amelyek 

a  berendezés tervezését, működését befolyásolják (így különösen a  rendeltetést, 
az  építészeti kialakítást, az  építményben, építményrészben folytatott tevékenység 
és technológia jellemzőit, az  anyagok éghetőséggel, füstfejlesztéssel, olthatósággal 
kapcsolatos jellemzőit, a várható tűzjellemzőket, a benntartózkodó személyek létszámát, 
elhelyezkedését és menekülési képességét, egyéb befolyásoló jellemzőket),

1.2. a berendezés felépítésének és működésének ismertetését, így különösen
1.2.1. a védelmi jelleget és szintet,
1.2.2. a védelemből kihagyott tereket, a kihagyás okát és feltételeinek teljesülését,
1.2.3. a tűzérzékelés, az oltásindítás és az oltás módját,
1.2.4. a méretezést meghatározó alapadatokat, besorolásokat,
1.2.5. az oltóanyagigényt és biztosításának megoldását,
1.2.6. a berendezés helyigényének meghatározását,
1.2.7. a berendezésre vonatkozó műszaki követelmények meghatározását,
1.2.8. szükség szerint a tervezési segédleteket, a vonatkozó tűzteszteket, a gyártói előírásokat,
1.2.9. a méretezések ismertetését,
1.2.10. a  berendezés kapcsolatát más tűzvédelmi berendezésekkel, az  épületfelügyeleti 

rendszerrel és az egyéb berendezésekkel,
1.2.11. az esetleges vezérlési funkciókat,
1.2.12. az  oltóanyag kedvezőtlen élettani hatása esetén a  védett térben tartózkodó személyek 

védelmét biztosító megoldásokat,
1.2.13. a  berendezés részegységeinek, elemeinek megnevezését, típusnevét, a  tervezés 

szempontjából lényeges jellemzőit, valamint a megfelelőséget, teljesítményt igazoló irat 
megnevezését, azonosító számát és érvényességi idejét,

1.2.14. a berendezés részegységeinek, elemeinek elhelyezését,
1.2.15. a vezetékezés jellemzőit, tűzhatás elleni védelmének szükségességét,
1.2.16. a normál és a biztonsági tápellátás biztosításának módját,
1.2.17. a berendezés felügyeletének, kezelésének megoldását;

2. hidraulikai, méretezési számítások;
3. a berendezés részegységeinek, elemeinek adatlapjai;
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4. rajzmelléklet, ami tartalmaz:
4.1. jelmagyarázatot,
4.2. kapcsolási vázlatot,
4.3. a  telepítés helyét képező szintek alaprajzát, amely tartalmazza a  berendezés részegységeinek, 

elemeinek pozícióját, a csővezetékek nyomvonalát és dimenzióját, az oltási zónákat (M=1:50-1:250 
méretarányban), valamennyi tervlapon feltüntetve az  építmény megnevezését, címét, a  tervező 
nevét, eredeti aláírását, kamarai névjegyzéki jelölését és tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának 
számát, az adott tervrajz megnevezését, a tervezés dátumát, a megrendelő eredeti aláírását,

4.4. szükség szerint metszetrajzot, helyszínrajzot,
4.5. az oltóközpont részletes gépészeti tervét (M=1:25-1:50 méretarányban);

5. tervezői nyilatkozat;
6. a tervező tűzvédelmi szakvizsga-bizonyítványának másolata.

2. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés használatbavételéhez 
szükséges engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

 A) Valamennyi berendezés esetében mellékelendő:
1. a kivitelezésért felelős műszaki vezető nyilatkozata arról, hogy a berendezés

1.1. a létesítési engedélynek, az engedélyezett tervnek és a vonatkozó előírásoknak megfelel,
1.2. az elvégzett üzemi próbák alapján üzemképes állapotban van;

2. üzembehelyezői nyilatkozat és üzembehelyezői jegyzőkönyv;
3. a  kivitelezést követően elkészített megvalósulási tervdokumentáció, ami a  berendezés tűzvédelmi hatóság 

által engedélyezett létesítési engedélyezési tervdokumentációjának tartalmát a  kivitelezéshez szükséges 
részletességgel, a  ténylegesen beépített műszaki megoldások ismertetésével kibővítve tartalmazza, így 
különösen
3.1. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek típusát és jellemzőit,
3.2. a normál és a biztonsági tápellátást biztosító megoldásokat, a tápellátást alátámasztó méretezést,
3.3. a vezérlések és a jelzésfogadás tényleges megoldását,
3.4. a tűzriasztás tényleges megoldását,
3.5. beépített tűzjelző berendezés esetében az  összefüggési rajzot, a  telepítési jegyzéket és szükség 

szerint a bekötési rajzokat;
4. a beépített részegységek, elemek, anyagok, vezetékek megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok;
5. a  berendezéssel összefüggésben kivitelezett, a  tűzterjedés elleni védelmet, valamint a  villamos vezetékek 

tűzhatás elleni védelmét biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok, így különösen
5.1. a  védelemből kihagyott és a  védelembe bevont terek között az  előírt tűzterjedés elleni védelmet 

biztosító megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.2. a  villamos és a  gépészeti vezetékek határoló építményszerkezeten való átvezetési helyein előírt 

tűzgátló lezárások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok,
5.3. az  előírt tűzálló kábelek, kábelrendszerek és tartószerkezeteik megfelelőségét, teljesítményét 

igazoló iratok,
5.4. az 5.1-5.3. alpontban foglalt megoldások megfelelő beépítését igazoló beépítési nyilatkozatok;

6. a megrendelő vagy az üzemeltető állandó felügyelet biztosítására vonatkozó nyilatkozata;
7. az átjelző berendezéssel kapcsolatos szolgáltatási szerződés;
8. a kezelőszemélyzet oktatását igazoló oktatási napló, jegyzőkönyv;
9. a gyártói kezelési és karbantartási utasítás;
10. egyéb, a berendezés megfelelőségét alátámasztó irat, dokumentáció; valamint
11. a  kivitelezésért felelős műszaki vezető, a  kivitelező és az  üzembehelyező mérnök tűzvédelmi szakvizsga-

bizonyítványának másolata.
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 B) A beépített tűzjelző berendezés esetében mellékelendő:
1. a  vezetékhálózat megfelelőségét, a  hurokellenállás-mérés és a  szigetelésiellenállás-mérés megtörténtét 

igazoló irat,
2. a hangnyomásmérési jegyzőkönyv.

 C) A beépített tűzoltó berendezés esetében mellékelendő:
1. a berendezés csővezetékei tisztításának, átmosásának elvégzését igazoló irat,
2. a berendezés helyszíni nyomáspróbájáról készített jegyzőkönyv,
3. a  helyiség teljes elárasztásával működő gázzal oltó berendezés esetében az  oltási koncentráció-megtartási 

idő ellenőrzéséről készített jegyzőkönyv,
4. az  oltóközpont helyiségét határoló építményszerkezetek előírt tűzterjedés elleni védelmét biztosító 

megoldások megfelelőségét, teljesítményét igazoló iratok.

3. melléklet a 73/2015. (XII. 21.) BM rendelethez

A beépített tűzjelző berendezés, illetve a beépített tűzoltó berendezés megszüntetéséhez szükséges 
engedély iránti kérelem mellékletét képező dokumentáció tartalma

1. Az üzemeltető nyilatkozata a berendezéssel védett építmény, építményrész azon jellemzőiről, amelyek miatt 
a berendezés létesítését jogszabály a létesítéskor előírta.

2. A  hatósági előírás alapján létesített berendezés esetén az  üzemeltető nyilatkozata a  hatósági előírást 
megalapozó körülmény tűzvédelmi szempontból kedvező megváltozásáról.

3. Tűzvédelmi dokumentáció, amely igazolja, hogy a  berendezéssel védett építmény, építményrész 
maradéktalanul megfelel a megszüntetés iránti kérelem benyújtásakor hatályban lévő Országos Tűzvédelmi 
Szabályzatról szóló miniszteri rendelet előírásainak.

A belügyminiszter 74/2015. (XII. 21.) BM rendelete
a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer 
egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes 
szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet 
módosításáról

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdés 12. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm.  rendelet 21.  § 
10. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében a  körözési nyilvántartási  rendszerről és a  személyek, dolgok felkutatásáról és azonosításáról szóló 
2013. évi LXXXVIII.  törvény 30. § (2) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet módosítása

1. §  A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(A Szabályzatnak tartalmaznia kell:)
„k) a készítője nevét és elérhetőségét, valamint a készítő aláírását.”
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2. §  A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A.  § (1) A  háromszintesnél magasabb és tíznél több lakó- és üdülőegységet magában foglaló épületben, 
épületrészben a közös képviselő vagy az intézőbizottság elnöke, ezek hiányában az épület, épületrész tulajdonosa 
köteles
a) írásban kidolgozni az  épületre, épületrészre vonatkozóan a  tűzjelzés tartalmi követelményeit, az  alkalomszerű 
tűzveszélyes tevékenység szabályait, a  tárolásra vonatkozó előírásokat, a  nyílt láng használatára és a  dohányzásra 
vonatkozó korlátozásokat, a  tüzelő- és fűtőberendezések, továbbá az  elektromos berendezések használatának 
előírásait, a tűzoltási felvonulási területre vonatkozó szabályokat, a  lakók, illetve az ott-tartózkodók riasztásának és 
menekülésének lehetséges módozatait, a  tűzvédelmet biztosító eszközök, berendezések használatára vonatkozó 
előírásokat, valamint
b) gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tűzvédelmi használati szabályokat a készítésére kötelezett a tűzvédelmi helyzetre kiható 
változás esetén átdolgozza, és naprakészen tartja.
(3) E  szakasz alkalmazásában lakó- és üdülőegység a  lakás, valamint a  kereskedelemről szóló törvény szerinti 
szálláshelynek nem minősülő üdülő.”

3. §  A tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a következő 6. §-sal egészül ki:
„6.  § A  4/A.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott kötelezettséget legkésőbb 2016. március 31-ig kell 
teljesíteni.”

2. A körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési 
eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri rendeletek módosításáról 
szóló 63/2013. (XI. 28.) BM rendelet módosítása

4. §  A körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  nyilvántartó a  körözési eljárást lefolytató  rendőri szervet, valamint a  körözést elrendelő szervet értesíti 
a  körözés elrendelésének körözési nyilvántartási  rendszerbe való vételéről, a  körözési nyilvántartási  rendszerben 
szereplő adatok kiegészítéséről, módosításáról és törléséről.
(2) A nyilvántartó a körözési eljárást lefolytató rendőri szervet
a) értesíti a körözési nyilvántartási rendszerben szereplő adathoz történő hozzáférésről (találatelérésről), és
b) értesíti a körözött személy lehetséges tartózkodási helyének rögzítéséről.”

5. § (1) A  körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 6. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az  ideiglenes hatállyal elhelyezett vagy a  nevelésbe vett ismeretlen helyen tartózkodó kiskorú esetén 
a  körözési eljárást lefolytató  rendőri szerv illetékességének megállapítása során az  (1)  bekezdés  rendelkezéseit 
a kiskorú eltűnése idején kijelölt gondozási helyére vonatkozóan kell alkalmazni.”

 (2) A  körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdésben meghatározott esetben a  megkeresett  rendőri szerv a  közös közvetlen felettes szervnél, 
ennek hiányában a  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ (a  továbbiakban: NEBEK) igazgatójánál 
kezdeményezheti kijelölését a körözési eljárás lefolytatására, ha a körözési érdek ezt indokolja.”

 (3) A  körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 6. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  nyomozás során az  Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló 2012.  évi 
CLXXX.  törvény 25.  § (1)  bekezdése alapján elrendelt európai elfogatóparancs, valamint a  nemzetközi bűnügyi 
jogsegélyről szóló 1996.  évi XXXVIII.  törvény 32.  § (1)  bekezdése alapján elrendelt nemzetközi elfogatóparancs 
kapcsán a  körözési eljárás lefolytatására a  körözés alapját képező bűncselekmény nyomozására hatáskörrel és 
illetékességgel rendelkező rendőri szerv az illetékes.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 200. szám 26545

(7) Az  országos  rendőrfőkapitány egyedi ügyekben – különösen, ha ez  a  hatékonyabb bűnüldözés érdekében 
szükséges vagy ezt a  körözési érdek indokolja – hivatalból vagy a  körözési eljárást lefolytató  rendőri szerv 
előterjesztése alapján a  Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (a  továbbiakban: KR NNI) hatáskörébe 
utalhatja a  bűncselekménnyel összefüggésben vagy az  eltűnés miatt elrendelt körözés végrehajtása során 
alkalmazható, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) VII. Fejezete szerinti intézkedések 
végrehajtását.
(8) A KR NNI vezetője – különösen, ha ez a hatékonyabb bűnüldözés érdekében szükséges vagy ezt a körözési érdek 
indokolja – rövid úton előterjesztést tehet az országos rendőrfőkapitány felé, ha bűncselekménnyel összefüggésben 
vagy az eltűnés miatt elrendelt körözés végrehajtása során alkalmazható, az Rtv. VII. Fejezete szerinti intézkedések 
végrehajtásának hatáskörébe utalását indokoltnak tartja. Az  országos  rendőrfőkapitány a  döntését szóban közli 
a KR NNI vezetőjével, aki erről feljegyzést készít.
(9) A  (7) és a  (8)  bekezdésben meghatározott döntést haladéktalanul írásba kell foglalni és a  KR NNI vezetője, 
valamint a körözési eljárást lefolytató rendőri szerv vezetője részére meg kell küldeni.
(10) A (7) és a (8) bekezdés rendelkezései a körözési eljárás lefolytatására való illetékességet nem érintik.”

6. §  A körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 10. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átkísérés a  körözött személy megtalálásának helye szerint illetékes  rendőrkapitányság vagy határrendészeti 
kirendeltség feladata, ha a körözést:)
„c) a NEBEK,”
(rendelte el.)

7. § (1) A  körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az  eltűntként körözött személy cselekvőképességet érintő gondnokság alatt áll, a  tartózkodási helyét 
megállapító  rendőri szerv gondoskodik a  körözött személy gondnokának, ennek hiányában cselekvőképes 
hozzátartozójának értesítéséről, valamint az előállítás helyén a felkutatott személyt átadja az értesített személynek.”

 (2) A  körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési eljárás 
lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. (XI. 28.) 
BM rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(3) A  kiskorút törvényes képviselője, ennek hiányában eseti gyámja – és ha  rendelkezésre áll, pszichológus  – 
jelenlétében, jegyzőkönyv felvétele mellett kell meghallgatni eltűnése okáról, körülményeiről és arról, hogy 
sérelmére követtek-e el jogellenes cselekményt. A meghallgatást – azon területi vagy helyi nyomozó hatóságoknál, 
amelyek illetékességi területén  rendelkezésre áll tanúsítvánnyal  rendelkező különleges meghallgató szoba  – 
a  különleges meghallgató szobában kell végrehajtani, feltéve, hogy a  körözési eljárás, illetve a  kiskorú feltalálása 
során olyan adat merül fel, amely arra utal, hogy a  kiskorú sérelmére bűncselekményt követtek el, és ez  olyan 
mértékben érintette testi, értelmi, erkölcsi, érzelmi fejlődését vagy állapotát, hogy meghallgatását a  lehető 
legkíméletesebb módon kell végrehajtani.”

8. §  Hatályát veszti a  körözési nyilvántartási  rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a  körözési 
eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri  rendeletek módosításáról szóló 63/2013. 
(XI. 28.) BM  rendelet 1.  § (4)  bekezdésében az  „a nyilvántartó honlapjáról letölthető adatlap kitöltésével és 
adattartalmának, valamint” szövegrész.

3. Záró rendelkezések

9. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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A földművelésügyi miniszter 86/2015. (XII. 21.) FM rendelete
a Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló  
109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85.  § (2)  bekezdés 3. és 13.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 9.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet 
(a továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § A  védettség indoka és célja az  arborétum legfőbb értékét képező dendrológiai gyűjtemény – különös 
tekintettel a Rhododendron (havasszépe) nemzetségbe tartozó egyedek gyűjteményére –, valamint az arborétum 
kiemelkedő esztétikai és tájképi értékeinek megőrzése”.

 (2) Az R. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A terület természetvédelmi kezeléséért felelős szerv az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság.
(2) A Jeli arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza.”

2. §  Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 1. melléklettel egészül ki.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 86/2015 (XII. 21.) FM rendelethez
„1. melléklet a 109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelethez

A Jeli arborétum természetvédelmi terület természetvédelmi kezelési terve

 1.  Természetvédelmi célkitűzések
1.1. A terület táji, természeti, kultúrtörténeti értékeinek megőrzése, fenntartása.
1.2. A  dendrológiai gyűjtemény természettudományi szempontból értékes növényállományának megőrzése, 
fenntartása és fejlesztése, különös tekintettel a  Rhododendron (havasszépe) nemzetségbe tartozó egyedek 
gyűjteményére.
1.3. Természetközeli életfeltételek biztosítása a  terület állatvilága számára − különös tekintettel a  madarak 
fészkelésére és táplálkozására.
1.4. A területen található természetes növénytársulás-maradványok megőrzése, fenntartása.
1.5. A  terület táji és természeti értékeinek feltárására és fenntartására irányuló tudományos igényű kutatások 
természeti feltételeinek biztosítása.
1.6. A terület természeti, tájépítészeti és kultúrtörténeti értékeinek élményszerű bemutatása.

 2.  Természetvédelmi stratégiák
2.1. Az  arborétum térszerkezetének, kertépítészeti megoldásainak megőrzése, fenntartása. A  fejlesztéseket 
megelőzően konzultáció a  természetvédelmi kezelésért felelős Őrségi Nemzeti Park Igazgatósággal 
(a továbbiakban: igazgatóság).
2.2. Az  őshonos és az  exóta fajokkal telepített állományrészek („tájövezetek”) ökológiai állapotának megőrzése, 
előbbiek esetében a  természetes felújulás feltételeinek biztosításával annak javítása. A  gyűjteményes jelleg 
erősítése.
2.3. A  természetvédelmi kezelési terv kihirdetésekor a  területen található természetes növénytársulások 
megőrzése. A  telepített exóta foltokban megjelenő őshonos növényegyedekkel szemben a  tervszerűen telepített 
növényegyüttes előnyt élvez.
2.4. Az arborétum, mint mesterséges élőhely-komplexum élővilágának megőrzése, fenntartása különös tekintettel 
a vizes élőhelyekhez, fás társulásokhoz kötődő, valamint az odúlakó fajokra.
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2.5. A  területen található tőzegmoha-láp revitalizációja érdekében élőhely-rekonstrukciós program kidolgozása és 
pályázati forrásból történő megvalósítása a terület vagyonkezelője és az igazgatóság együttműködésében.
2.6. A terület botanikai és kerttörténeti értékeinek ismeretterjesztési célú és esztétikai élményt nyújtó bemutatása.
2.7. A területen található vizes élőhelyek ökológiai vízigényének biztosítása.

 3.  Természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1. Művelési ághoz nem köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások és tilalmak
3.1.1. Élőhelyek kezelése, fenntartása
3.1.1.1. A  biológiai korhatárt elérő, továbbá a  gombásodó, kiszáradó, beteg faegyedek eltávolítását, valamint 
a  közjóléti fejlesztések megvalósítása érdekében szükséges faegyed-eltávolítást – amennyiben balesetveszély 
elhárítása nem indokolja az  azonnali beavatkozást – a  terület által érintett erdőtervezési körzetre érvényes 
vegetációs időszakon kívül kell elvégezni.
3.1.1.2. Az ún. Alsó-park területrészen a gyep borítású területeket elsősorban kaszálással kell fenntartani. A kaszálás 
rendjét rendszeresen, de legalább évente egyeztetni kell az igazgatósággal.
3.1.1.3. A  „gyomfa fajokat” és az  idegenhonos, agresszíven terjeszkedő növényfajokat (pl. kései meggy /Padus 
serotina/) mechanikus módszerekkel, vagy az  igazgatósággal történt egyeztetést, majd a  jogszabályban előírt 
engedélyeztetést követően, növényvédőszer alkalmazásával vissza kell szorítani, terjedésüket meg kell akadályozni.
3.1.1.4. A  területen található tőzegmoha-lápon és közvetlen környezetében kizárólag élőhely-rekonstrukciós 
célból, vagy az  ismeretterjesztést szolgáló tematikus tanösvény létesítése érdekében történhetnek beavatkozások 
az igazgatóság szakmai felügyelete mellett, a talajfelszín kíméletével.
3.1.1.5. A területen található mesterséges tavakba tilos idegenhonos hal- és egyéb állatfajok telepítése.
3.1.2. Fajok védelme
3.1.2.1. Védett fajok életfeltételeinek megteremtéséről vagy javításáról madár- és denevér odúk kihelyezésével, 
karbantartásával kell gondoskodni. A vagyonkezelő e beavatkozásokat az igazgatósággal egyeztetve végzi el.
3.1.2.2. Az 1. pontban meghatározott természetvédelmi célok érdekében vagy azokkal összhangban álló fejlesztések 
megvalósítása során kitermelt faegyedek, valamint az álló vagy fekvő holtfa egyedek az odú- és korhadéklakó fajok 
életfeltételeinek biztosítása mellett, az igazgatósággal egyeztetett mértékben távolíthatók el a területről.
3.1.2.3. Fészkelési, költési időszakban a botanikus kert fenntartására irányuló beavatkozások és a természetvédelmi 
kezelési tevékenységek során fokozottan ügyelni kell a  fészkek biztonságára. Az  igazgatóság szükség szerint 
a fészkelési, költési időszakot megelőzően a fentiek érdekében konzultációt folytat a terület vagyonkezelőjével.
3.1.3. Látogatás
3.1.3.1. A  terület vagyonkezelője – szükség szerint – időben és térben korlátozhatja a  látogatást a  terület táji és 
természeti értékeinek megőrzése érdekében.
3.1.4. Oktatás és bemutatás
3.1.4.1. A terület természetes élővilágára jellemző fajok, élőhelyek, valamint az exóta különlegességek bemutatásra 
alkalmas egyedeit, csoportjait információs táblával kell ellátni. A kihelyezett táblákat a vagyonkezelő folyamatosan 
karbantartja és bővíti.
3.1.5. Terület- és földhasználat
3.1.5.1. A  terület jellegének, a  területhasználat módjának megváltoztatása – ide értve a  nyomvonalas 
létesítményeket, mély- és magasépítési tevékenységeket – kizárólag az  1.  pontban meghatározott 
természetvédelmi célkitűzések elérése érdekében vagy azokkal összhangban engedélyezhető.
3.1.6. Természetvédelmi infrastruktúra
3.1.6.1. Gondoskodni kell a  területen található sétautak gyommentes állapotban tartásáról − elsősorban 
látogatási időszakban −, a balesetmentes közlekedés feltételeiről, a bemutatást szolgáló létesítmények rendszeres 
karbantartásáról. A  sétautak, vonalas létesítmények fenntartási munkáinál, valamint idegenhonos, agresszíven 
terjeszkedő fajok és károsítók visszaszorítása érdekében mechanikus módszerek mellett növényvédő-szerek 
alkalmazására engedéllyel kerülhet sor. A sétautak mellett a balesetveszélyes fák eltávolításáról − engedélyeztetést 
követően – a vagyonkezelő gondoskodik.
3.1.6.2. A  látogatottság mértékének és a  bemutatás színvonalának emelését, a  látogatók ismereteinek bővítését 
tanösvény, tematikus útvonalak, tájékoztató táblák létesítésével, információs kiadvánnyal kell biztosítani. Ennek 
érdekében a vagyonkezelő folyamatosan bővíti az információs kiadványokat és újabb tematikus sétautakat létesít.
3.1.6.3. A  területen gondoskodni kell a  rendszeres hulladékgyűjtésről és elszállításról, valamint a  területen levő 
kiszolgáló létesítmények rendszeres karbantartásáról.
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3.1.6.4. Az  arborétum területén levő foglalt forrás vizének az  ivóvíz minőségi követelményeiről és az  ellenőrzés 
rendjéről szóló jogszabályban meghatározott módon történő évenkénti ellenőrző vizsgálata során 
a 3.1.1.3. pontban foglaltak szerint alkalmazott növényvédőszerekre irányuló vizsgálatokat is kell végezni.
3.2. Művelési ághoz, illetve földhasználati módhoz köthető természetvédelmi kezelési módok, korlátozások 
és tilalmak
3.2.1. Erdők kezelése
3.2.1.1. A  fa- és cserjealakúak beteg egyedeinek, vagy az  1.  pontban meghatározott természetvédelmi célok 
érdekében vagy azokkal összhangban álló fejlesztések megvalósításához szükséges faegyed-kitermelés során 
érvényesíteni kell a 3.1.1.1., 3.1.1.3., 3.1.1.4., 3.1.2.2. és a 3.1.2.3. pontban foglaltakat.
3.2.1.2. A  növénygyűjtemény szempontjából értékesebb és ritkább faegyedek érdekében pozitív szelekciót, 
felszabadító, állományalakító erdészeti jellegű beavatkozásokat kell végezni. A  beavatkozásokat a  3.1.1.1., 3.1.1.3., 
3.1.1.4., 3.1.2.2. és a 3.1.2.3. pontban foglaltaknak megfelelően kell elvégezni.
3.2.1.3. A  növénygyűjtemény szempontjából értékes és ritka növényegyedek megfelelő árnyalását biztosító 
faegyedek elpusztulása vagy a 3.2.1.1. pont alapján megtörtént kitermelése esetén gondoskodni kell a pótlásról.
3.2.1.4. Az  arborétum, mint gyűjteményes kert céljával, rendeltetésével nem összeegyeztethető jelenlétű, 
agresszíven terjeszkedő, nem őshonos fafajok (pl. akác, kései meggy) egyedeit el kell távolítani, állományaikat 
fokozatosan át kell alakítani. Az akác állományoknak csak azok a részei tarhatók fenn hosszú távon, ahol jelenleg is 
találhatók gumós-rizómás növények.
3.2.1.5. Az  őshonos fafajok állományait, így különösen az  elegyes bükkösöket és a  patak menti elegyes égerliget-
maradványokat a  folyamatos erdőborítás biztosítása mellett, a  természetes erdődinamikai folyamatokat követve 
fenn kell tartani, továbbá az  arborétum fenntartási céljainak megfelelően esetlegesen bővíteni kell. Átalakításuk 
tilos.
3.2.1.6. A faállományok, exóta telepítések között húzódó gyep borítású területeket, látványtengelyeket (vue-ket) és 
tisztásokat évente legalább két alkalommal kaszálással vagy szárzúzással kell kezelni.
3.2.2. Gyepek kezelése
3.2.2.1. A gyepeket, gyepszéleket elsősorban kaszálással kell fenntartani. A kaszálás (szárzúzás) rendjét rendszeresen, 
de legalább évente egyeztetni kell az igazgatósággal.”

A földművelésügyi miniszter 87/2015. (XII. 21.) FM rendelete
a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló  
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72.  § (1)  bekezdés 2., 10. és 30.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 6.  pontban 
meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. §  A halgazdálkodás és a  halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet 
(a továbbiakban: Vhr.) 19. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az állami horgászjegy kiadásának napjától kezdve a következő év január 31. napjáig érvényes.”

2. §  A Vhr. 35. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az állami horgászjegyhez kiadott, (1) bekezdés szerinti fogási naplót az állami horgászjegy jogosultja legkésőbb 
a fogási naplón feltüntetett tárgyévet követő év február 28. napjáig köteles leadni annak a szervezetnek, amelynél 
az állami horgászjegyét kiváltotta vagy a következő évi állami horgászjegyét kiváltani szándékozik. A  fogási napló 
határidőben történő leadása a kiváltás szerinti szervezet címére tértivevény-szolgáltatással is teljesíthető. Az állami 
horgászjegy jogosultja köteles úgy átadni a fogási naplóját, hogy éves fogási adatait nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületenként és halfajonként összesíti, valamint összegzi a horgászattal eltöltött napok számát.”

3. § (1) A Vhr. 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A Vhr. 10. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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4. §  A Vhr. 28.  § (21)  bekezdésének második mondatában „a fogás időpontja (óra, perc)” szövegrész helyébe „a fogás 
időpontja (óra, perc) 4 számjeggyel (00:00 formátumban)” szöveg lép.

5. § (1) Hatályát veszíti a Vhr. 19. § (4) bekezdése.
 (2) Hatályát veszíti a Vhr. 22. §-a.

6. § (1) Hatályát veszíti a Vhr. 6. melléklete.
 (2) Hatályát veszíti a Vhr. 10. melléklet 2. pontja.
 (3) Hatályát veszíti a Vhr. 12. mellékletében foglalt táblázat 3. sora.

7. §  Hatályát veszíti a Vhr.
a) 19/A. § (1) bekezdésében az „az állami horgászjegy meghosszabbításának díját,”,
b) 20. § (3) bekezdés a) pontjában az „és hosszabbításához”,
c) 20. § (3) bekezdés b) pontjában a „vagy érvényességet hosszabbít meg”,
d) 20. § (6) bekezdésében a „vagy érvényességének hosszabbítását” és
e) 35. § (3) bekezdésében az „állami horgászjegyének érvényességét meghosszabbítani, vagy” szövegrész.

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

9. §  Az e rendelet hatálybalépése előtt, a 2015. évben kiadott vagy meghosszabbított érvényességű állami horgászjegy, 
valamint a 2015. évben kiállított horgász fogási napló 2016. január 31-ig érvényes.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 87/2015. (XII. 21.) FM rendelethez
„4. melléklet a 133/2013. (XII. 29.) VM rendelethez

Állami horgászjegy adattartalma

 1. Kiállító halgazdálkodási hatóság, illetve a  kiállító halgazdálkodási hatóság megbízása alapján a  horgászok és 
a horgász egyesületek országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, 
illetve a forgalmazással megbízott neve, címe.

 2. Állami horgászjegy díjának, emelt díjának, valamint díjmentességének jelzése, amelyeknél az  állami horgászjegy 
kiadásakor a megfelelő bejelölendő. Állami horgászjegy és horgász fogási napló összetartozó dokumentumban való 
kiadásakor az állami horgászjegy díja a horgász fogási napló díjával növelt értékkel jelenítendő meg.

 3. A  használható horgászkészségek (1 vagy 2 darab) számának szerepletetésére alkalmas jelölés valamint annak 
jelzése, hogy emellett egyidejűleg egy darab, 1 m2-nél nem nagyobb csalihalfogó emelőháló használható.

 4. Állami horgászjegy sorszáma.
 5. Kiállítás éve, valamint annak jelzése, hogy a kiállítás napjától a következő év január 31-ig érvényes.
 6. Engedélyes

a) neve
b) születési helye, ideje
c) anyja leánykori neve
d) lakóhelye
e) horgászszervezeti tagsága (egyesület neve, címe)

 7. Figyelemfelhívó szöveg az  alábbiak szerint: „Csak személyi azonosító okmánnyal, továbbá nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterületen területi jeggyel együtt érvényes, másra átruházni tilos!”

 8. Állami horgászjegy és horgász fogási napló összetartozó dokumentumban való kiadása esetén figyelemfelhívó 
szöveg arról, hogy a kiállítást követő év február 28-ig az engedélyesnek az okmányt le kell adnia, vagy tértivevényes 
postai küldeményként feladni a forgalmazásra megbízottnak.
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 9. Kiállítás helye, időpontja.
 10. Kiállító halgazdálkodási hatóság vagy a forgalmazással megbízott aláírása, bélyegzője.”

2. melléklet a 87/2015. (XII. 21.) FM rendelethez

 1. A Vhr. 10. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:
„1. Kiállító halgazdálkodási hatóság, illetve a  kiállító hatósággal szerződő, a  horgászok és a  horgász egyesületek 
országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet, illetve a forgalmazással 
megbízott neve, címe”

 2. A Vhr. 10. melléklet 3. pontja helyébe a következő pont lép:
„3. Fogási napló halfogások összesítéséhez a kiállítás évének feltüntetésével, valamint annak jelzése, hogy a kiállítás 
napjától a következő év január 31-ig érvényes”

 3. A Vhr. 10. melléklet 8. pontja helyébe a következő pont lép:
„8. Kiállító halgazdálkodási hatóság, vagy a forgalmazással megbízott aláírása, bélyegzője”

 4. A Vhr. 10. melléklete a következő 16–18. ponttal egészül ki:
„16. Az okmányról leválasztható igazoló szelvény, amellyel forgalmazásra megbízott igazolhatja, hogy az engedélyes 
a fogási naplót szabályszerűen leadta
17. A halászati őrök, társadalmi halőrök hivatalos ellenőrzési bejegyzései rovat
18. A kiállító halgazdálkodási hatóság, valamint a kiállító hatósággal szerződő, a horgászok és a horgász egyesületek 
országos érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet honlapja, elektronikus 
elérhetősége, valamint hivatalos logója”

A földművelésügyi miniszter 88/2015. (XII. 21.) FM rendelete
a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (2) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 8.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet (a  továbbiakban: R.) 2.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. átmeneti fém: a szkandium, a vanádium, a mangán, a kobalt, a  réz, az  ittrium, a nióbium, a hafnium, a volfrám, 
a  titán, a  króm, a  vas, a  nikkel, a  cink, a  cirkónium, a  molibdén és a  tantál minden vegyülete, valamint ezek 
az anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes anyagként vannak besorolva;
2. megszilárdulás: olyan folyamat, amelyek adalékanyagok hozzáadása révén a hulladéknak csak a fizikai állapotát 
változtatja meg, kémiai tulajdonságait nem;
3. nehézfém: az  antimon, az  arzén, a  kadmium, a  króm (VI), a  réz, az  ólom, a  higany, a  nikkel, a  szelén, a  tellúr, 
a  tallium és az  ón minden vegyülete, illetve ezek az  anyagok fémes formában, amennyiben azok veszélyes 
anyagként vannak besorolva;
4. poliklórozott bifenil és poliklórozott terfenil: a PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes 
szabályairól szóló 144/2012. (XII. 27.) VM rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti PCB;
5. részben stabilizált hulladék: olyan hulladék, amely a  stabilizáció folyamata után még mindig tartalmaz olyan 
veszélyes összetevőket, amelyek nem alakultak át teljes mértékben nem veszélyes összetevőkké, és rövid, közép- 
vagy hosszú távon a környezetbe juthatnak;
6. stabilizáció: olyan folyamat, amely módosítja a  hulladék összetevőinek veszélyességét, és így a  veszélyes 
hulladékot nem veszélyes hulladékká teszi;
7. veszélyes anyag: olyan anyag, amely megfelel az  anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról, a  67/548/EGK és az  1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint 
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az  1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet (a  továbbiakban: 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet) I.  mellékletének 2–5. részében 
szereplő kritériumoknak.”

2. §  Az R. a következő 2/A–2/B. §-sal egészül ki:
„2/A.  § (1) Az  egyes hulladéktípusok veszélyességi jellemzőinek értékelésekor a  hulladékról szóló 2012.  évi 
CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 1. mellékletében meghatározott kritériumokat kell alkalmazni.
(2) A HP 4, HP 6 és HP 8 jelű veszélyességi jellemzők tekintetében a Ht. 1. melléklete szerint az egyedi anyagokra 
vonatkozó határértékeket kell alkalmazni. Ha a hulladékban egy adott anyag a határértéknél kisebb mennyiségben 
van jelen, akkor azt semmilyen küszöbérték kiszámításakor nem kell figyelembe venni. Ha egy hulladék valamely 
veszélyességi jellemzőjét vizsgálattal és a  Ht. 1.  melléklete szerint a  veszélyes anyagok koncentrációjának 
határértékei alapján is értékelik, akkor a vizsgálat eredményeit kell mérvadónak tekinteni.
2/B.  § (1) A  hulladékjegyzékben a  csillaggal (*) megjelölt hulladéktípusok a  Ht. szerint veszélyes hulladéknak 
minősülnek, kivéve a Ht. 59. § (1) bekezdése alapján a háztartásban képződő vegyes hulladék.
(2) Az  olyan hulladéktípusokra, amelyekhez veszélyes és nem veszélyes hulladékot jelölő azonosító kód is 
rendelhető, a következő szabályok vonatkoznak:
1. A hulladékjegyzékben veszélyes anyagra történő konkrét vagy általános hivatkozással csak olyan hulladék 
kerülhet veszélyesként azonosításra, amely olyan veszélyes anyagokat tartalmaz, amelyek jelenléte miatt a hulladék 
rendelkezik a  Ht. 1.  mellékletében felsorolt HP1 – HP8 és/vagy HP10 – HP15 jelű veszélyességi jellemzők közül 
eggyel vagy többel. A HP 9 jelű veszélyességi jellemző meglétét jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hiányában 
referenciadokumentum alapján kell értékelni.
2. A hulladéktípusok veszélyességi jellemzőit a  Ht. 1.  melléklete szerint a  hulladékban található anyagok 
koncentrációjának határértékei alapján, vagy – ha az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet másképp 
nem rendelkezik –, a  vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) 
szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek 
megállapításáról szóló, 2008. május 30-i 440/2008/EK bizottsági rendelettel vagy más, nemzetközileg elismert 
vizsgálati módszerekkel és útmutatásokkal összhangban lévő vizsgálatokkal lehet értékelni, az  állatokon és 
embereken végzett vizsgálatok vonatkozásában figyelembe véve az  1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 7. cikkét.
3. A poliklórozott dibenzo-dioxinokat és dibenzo-furánokat (PCDD/PCDF), a DDT-t (1,1,1-triklór-2,2-bisz(4-klór-fenil)
etán), a  klórdánt, a  hexaklór-ciklohexánokat (például lindánt), a  dieldrint, az  endrint, a  heptaklórt, a  hexaklór-
benzolt, a klórdekont, az aldrint, a pentaklór-benzolt, a mirexet vagy a  toxafént, hexabróm-bifenilt, illetve a PCB-t 
a  környezetben tartósan megmaradó szerves szennyező anyagokról és a  79/117/EGK irányelv módosításáról 
szóló, 2004. április 29-i 850/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet IV.  mellékletében a  koncentrációra 
vonatkozóan meghatározott határértékeknél nagyobb arányban tartalmazó hulladékokat veszélyes hulladékként 
kell besorolni.
4. A koncentrációra vonatkozóan a  Ht. 1.  mellékletében meghatározott határértékeket a  tömbformában lévő, 
tiszta (veszélyes anyagokkal nem szennyezett) fémötvözetekre nem kell alkalmazni. Azok a fémötvözetek, amelyek 
veszélyesnek minősülnek, a 2. melléklet szerinti táblázatban tételesen szerepelnek és csillaggal (*) vannak jelölve.
5. Annak megállapításakor, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, figyelembe kell 
venni az 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet alábbi megjegyzéseit:
5.1. az anyagok azonosításával, osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: B, D, F, J, L, M, P, Q, R és 
U megjegyzés;
5.2. a keverékek osztályozásával és címkézésével kapcsolatos megjegyzések: 1., 2., 3. és 5. megjegyzés.
6. Azt követően, hogy megállapításra került, hogy egy hulladék rendelkezik-e bizonyos veszélyességi jellemzőkkel, 
a  hulladékhoz hozzá kell rendelni a  2.  mellékletben szereplő, a  veszélyes vagy a  nem veszélyes hulladékot jelölő 
azonosító kódok valamelyikét.”

3. §  Az R. 5. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„e) a  hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a  2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel 
összhangban történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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4. § (1) Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az R. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R.
a) 1. mellékletének táblázatában a 13 főcsoport számmal jelölt sor B oszlopában az „ , a 12 és a 19” szövegrész 

helyébe az „és a 12”,
b) 2. mellékletének táblázatában a 13 főcsoport számmal jelölt sor C oszlopában az „ , a 12 és a 19” szövegrész 

helyébe az „és a 12”,
c) 2. mellékletének táblázatában a 01 03 09 azonosító kóddal jelölt sor C oszlopában a „01 03 07-től” szövegrész 

helyébe a „01 03 10-től”,
d) 2.  mellékletének táblázatában a  19 03 04* azonosító kóddal jelölt sor C oszlopában a „veszélyesnek tartott 

hulladék” szövegrész helyébe a „veszélyesként megjelölt hulladék, amely különbözik a 19 03 08-tól”
szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti az R.
a) 4. § (2) bekezdése,
b) 3. mellékletének 7.4. és 8–15. pontja.

7. § (1) Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Ez  a  rendelet a  hulladékjegyzékről szóló 2000/532/EK határozatnak a  2008/98/EK európai parlamenti és tanácsi 

irányelvvel összhangban történő módosításáról szóló, 2014. december 18-i 2014/955/EU bizottsági határozat 
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelethez

Az R. 2. mellékletének táblázatában
 1. a 01 03 számú alcsoport az alábbi azonosító kódú és megnevezésű hulladéktípussal egészül ki:

„
A B C

01 03 10* timföld termeléséből származó, veszélyes anyagokat tartalmazó vörösiszap, amely 
különbözik a 01 03 07-től

”
 2. a 16 03 számú alcsoport az alábbi azonosító kódú és megnevezésű hulladéktípussal egészül ki:

„
A B C

16 03 07* fémhigany
”

 3. a 19 03 számú alcsoport az alábbi azonosító kódú és megnevezésű hulladéktípussal egészül ki:
„

A B C

19 03 08* részben stabilizált higany
”
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2. melléklet a 88/2015. (XII. 21.) FM rendelethez

Az R. 3. mellékletében a 7.1–7.3. alpont helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.1. Ha a  01–12. vagy 17–20. főcsoportokban nem található megfelelő azonosító kód, akkor a  hulladék 
azonosításához a 13., 14. és 15. főcsoportot kell megvizsgálni.
7.2. Ha a  hulladékjegyzék 1–12. vagy a  13–20. főcsoportjában szereplő azonosító kódok közül egyik sem 
alkalmazható, akkor a hulladékot a 16. főcsoport szerint kell besorolni.
7.3. Ha a  hulladék a  16. főcsoportba sem sorolható be, akkor a  99-es azonosító kódot (közelebbről nem 
meghatározott hulladékok) kell használni a  hulladékjegyzéknek az  első lépésben azonosított tevékenységnek 
megfelelő főcsoportjában.”

A honvédelmi miniszter 15/2015. (XII. 21.) HM rendelete
a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont 
ab)  alpontjában, a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés f ) pontjában, valamint a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § 
(2) bekezdés 23. pontjában,
a 2. alcím vonatkozásában a  lakások és helyiségek bérletére, valamint az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 
1993. évi LXXVIII. törvény 87. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló  
19/2009. (XII. 29.) HM rendelet módosítása

1. §  A Honvédelmi Minisztérium által nyújtott lakhatási támogatásokról szóló 19/2009. (XII. 29.) HM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 3. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) E rendelet alkalmazásában helyőrségváltás alatt az egy évet meg nem haladó időtartamú vezénylés esetének 
kivételével a szolgálati hely szerinti település megváltozását kell érteni.”

2. § (1) Az R1. 9. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lakásbérlet megszűnésének, a  cseretérítés kifizetésének, az  adásvételi szerződés megkötésének időpontjától, illetőleg 
a  jogcím nélküli lakáshasználat megszűnésétől számított öt éven belül nem teljesíthető a  HM rendelkezésű lakás iránti 
igénye annak, aki)
„d) a bérleti díj vagy a bérlőt terhelő költségek és terhek megfizetésének elmulasztása vagy egyéb szerződésszegés 
miatti bérbeadói felmondás következtében vált a HM rendelkezésű lakás jogcím nélküli használójává.”

 (2) Az R1. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés b)–h)  pontjában, továbbá a  (2)  bekezdés a) és c)  pontjában meghatározott kizáró okok alól 
a  HM  Központi Lakásbizottság, a  (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt kizáró ok alól a  helyőrségi – Budapesten 
az  illetékes keretgazda – lakásbizottság adhat felmentést a  (8)  bekezdés szerinti méltányolható körülmények, 
valamint a  3.  § (10)  bekezdése szerinti szolgálati és lakásgazdálkodási érdek együttes mérlegelésével. Az  eljáró 
bizottság ezzel egyidejűleg köteles meghatározni a  lakásjuttatás e  rendelet szerint megállapítható tartamát, 
amelyet a felmentő döntésről szóló értesítésben közöl a kérelmezővel.”

3. §  Az R1. 29. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és az R1. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  állami tulajdonú, HM vagyonkezelői jogú és a  3.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti lakásra az  illetékes 
lakásgazdálkodási szerv, az önkormányzati tulajdonú lakásra az  illetékes helyi önkormányzat bérbeadó szerve köti 
meg a bérleti szerződést.
(3) Bérleti szerződés csak azzal köthető, aki a  szerződésben vállalja, hogy a  megkötést követő második hónaptól 
kezdődően a bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét a bérleti jogviszony teljes tartama alatt csoportos 
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beszedési megbízás útján teljesíti. A  bérlő ezen vállalásra irányuló kötelezettségének megszegését a  bérleti 
szerződésben lényeges szerződésszegésként kell kikötni.”

4. §  Az R1. 30. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  munkakörhöz kötött lakás kizárólag az  adott munkakör betöltésének megszűnéséig mint feltétel 
bekövetkezéséig szólóan adható bérbe.”

5. §  Az R1. 61. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61.  § HM rendelkezésű lakásra vonatkozó bérleti jog gyakorlásának folytatására kötött tartási szerződéshez 
hozzájárulás nem adható.”

6. §  Az R1. 64. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A kiürítési térítés a lakbér egy évre kiszámított összegének
a) negyvenötszöröse az 1/A. mellékletben felsorolt településeken és
b) harmincegyszerese az egyéb településeken.
(3) A cseretérítés a két lakás egy évre kiszámított lakbéreinek különbözetét képező összegnek
a) a harminchatszorosa az 1/A. mellékletben felsorolt településeken és
b) a huszonhétszerese az egyéb településeken.”

7. §  Az R1. 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem tarthat igényt megfelelő elhelyezésre az, akinek a  lakásbérleti szerződése a  bérleti díj vagy a  bérlőt 
terhelő költségek és terhek megfizetésének elmulasztása vagy egyéb szerződésszegés miatti bérbeadói felmondás 
következtében, vagy bérlő általi rendes felmondással szűnt meg.”

8. §  Az R1. a következő 72. §-sal egészül ki:
„72.  § (1) Megfelelő elhelyezésre tarthat igényt a  munkakörhöz kötött lakás volt bérlője, ha bérleti szerződése 
a  honvédelmi szervvel fennálló szolgálati viszonya, kormányzati szolgálati, közalkalmazotti jogviszonya vagy 
munkaviszonyának megszűnése következtében – a 30. § (9) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezésével – szűnt 
meg, feltéve, hogy arra nem a 68. § (3) bekezdésében foglalt okból került sor.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a 74. § (4) bekezdése nem alkalmazható.”

9. §  Az R1. 74. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) A  megfelelő elhelyezésre nem jogosult személy részére – különösen akkor, ha háztartásában 18. életévét be 
nem töltött gyermeke vagy tartósan fogyatékos hozzátartozója ellátásáról gondoskodik – kivételes méltányosságból 
legfeljebb másfél szobás lakás adható elhelyezésként, ha a  9.  § (1)  bekezdésében foglalt, lakásjuttatást kizáró ok 
esetében nem áll fent. A  lakás a  helyi lakásgazdálkodási szerv illetékességi területéhez tartozó, utalt településen 
vagy méltányolható kérelem alapján, a  HM központi lakásgazdálkodási szerv engedélyével, az  ország más 
településén is lehet.
(8) Ha a  jogcím nélküli használó a  honvédelmi szerv állományába tartozó személy, részére a  lakás a  30.  § 
(1) bekezdés szerinti feltétel bekövetkezéséig adható bérbe.”

10. §  Az R1. 106. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  helyi lakásgazdálkodási szerv vezetője kérelemre, a  lakóépületben lévő lakás személygépkocsi-tároló 
helyiséggel vagy állóhellyel nem rendelkező bérlője részére a  saját vagy a  HM rendelkezésű lakásban vele 
jog- és életvitelszerűen együttlakó hozzátartozója tulajdonában lévő személygépkocsi tárolására kijelölhet, és 
kizárólagos használatba adhat lakásonként legfeljebb egy darab, a  lakóépülethez tartozó zárt területen lévő olyan 
személygépkocsi-parkolóhelyet (a  továbbiakban: zárt parkolóhely), amelynek hasznosítására a  honvédelmi szerv 
jogosult. A zárt parkolóhely havi – általános forgalmi adó nélküli – használati díja 60 Ft/m2.
(4) A  kizárólagos használatba nem adott, üres, zárt parkolóhelyet kizárólag a  lakóépületben lévő lakások bérlői 
– a saját vagy a HM rendelkezésű lakásban velük jog- és életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozójuk tulajdonában 
lévő személygépkocsi parkolására – használhatják közösen, egymás érdekeinek tiszteletben tartása mellett. 
A  parkolóhely használata ebben az  esetben térítésmentes, azonban a  parkolóhely csak azon gépjárművek 
parkolására használható, amelyek parkolásához a  helyi lakásgazdálkodási szerv vezetője kérelemre, előzetesen 
hozzájárult.”
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11. §  Az R1. 109. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami tulajdonú, HM rendelkezésű személygépkocsi tároló helyiségre határozatlan időtartamra szóló bérleti 
szerződés cserehelyiség bérbeadása nélkül a  bérleti díj vagy a  bérlőt terhelő költségek és terhek megfizetésének 
elmulasztása vagy egyéb szerződésszegés hiányában is felmondható. A  bérleti szerződésben a  felmondási időt 
2 hónapban kell megállapítani.”

12. §  Az R1. 164. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„164.  § Az  igénylő hiányában legalább 1 éve üresen álló önkormányzati tulajdonú HM rendelkezésű lakás 
bérlőkiválasztási, bérlőkijelölési jogát a honvédelmi szerv visszterhes megállapodás alapján a honvédelemért felelős 
miniszter előzetes engedélyével megszüntetheti, vagy más jogi személy részére az önkormányzat hozzájárulásával 
átruházhatja.”

13. §  Az R1. 167. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Szálló elhelyezés céljára – azon települések kivételével, ahol helyőrségi szálló nem működik és megfelelő 
szobaszámú lakás nem áll rendelkezésre – csak legfeljebb kétszobás, állami tulajdonú, HM vagyonkezelésében lévő 
lakás hasznosítható.”

14. §  Az R1. 171. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Helyőrségi szálló férőhelyen nem helyezhető el olyan személy, akinek szállóférőhelyre vonatkozó bérleti vagy 
használati díj-tartozása áll fenn.
(4) A  helyőrségben betöltött beosztás megszűnéséig, mint feltétel bekövetkezéséig szóló vagy egy hónapot 
meghaladó határozott időtartamú bérleti szerződés csak azzal köthető, aki a  szerződésben vállalja, hogy 
a  szerződéskötést követő második hónaptól kezdődően a  bérleti díj megfizetésére vonatkozó kötelezettségét 
a  bérleti jogviszony tartama alatt csoportos beszedési megbízás útján teljesíti. A  bérlő ezen vállalásra irányuló 
kötelezettségének megszegését a bérleti szerződésben lényeges szerződésszegésként kell kikötni.”

15. §  Az R1. 172. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  honvédelmi szerv állományába nem tartozó, szállóelhelyezésre nem jogosult személy – a  nyugállományú 
hivatásos katona, továbbá a hivatásos katona felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanulmányait folytató 
gyermeke kivételével – az  (1) bekezdés szerint megállapított összeg háromszorosát, a 3. melléklet szerinti kiemelt 
helyőrségi szállók esetében az ötszörösét köteles szálló férőhely bérleti díjként havonta megfizetni.”

16. §  Az R1. 179. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti igénylés már a  hivatásos katona 51. életévének betöltését követően 
benyújtható és nyilvántartásba vehető, azonban csak az  52. életévének betöltését követően teljesíthető. A  Hjt. 
46.  § (1)  bekezdés r) vagy s)  pontja szerinti rendelkezési állományba helyezett és az  (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott feltételeknek megfelelő hivatásos katona vissza nem térítendő juttatás iránti kérelme a rendelkezési 
állományba helyezést követően nyújtható be, a kérelem azonban csak a szolgálati viszony megszűnését követően 
teljesíthető.”

17. § (1) Az R1. 187. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkáltatói kölcsön adható az igénylőnek:)
„c) lakástulajdona legalább egy, 12 m2 hasznos alapterületet meghaladó nagyságú lakószobával való bővítéséhez, 
ha a  bővítéssel a  lakás szobáinak száma nem haladja meg a  lakáscélú állami támogatásokról szóló külön 
jogszabályban megállapított méltányolható lakásigény felső határát,”

 (2) Az R1. 187. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Munkáltatói kölcsön akkor nyújtható, ha az igénylő
a) a lakás tulajdonjogát az (1) bekezdés a), b), d) és e) pontja szerinti esetekben legalább 50%-ban szerzi meg, vagy
b) az (1) bekezdés c) és f ) pontja szerinti esetekben a lakás legalább 50%-ának tulajdonjogával rendelkezik.”

18. § (1) Az R1. 194. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Munkáltatói kölcsön adható a honvédelmi szerv állományába tartozó személynek, ha)
„h) kormányzati szolgálati, vagy közalkalmazotti jogviszonya vagy munkaviszonya határozatlan időtartamra jött 
létre, és a honvédelmi szervnél ezen jogviszonyokban legalább öt évet eltöltött,”
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 (2) Az R1. 194. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a 194. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  (1)  bekezdés d)  pontját nem kell alkalmazni, ha a  szolgálati viszony, kormányzati szolgálati vagy 
közalkalmazotti jogviszony, vagy munkaviszony megszüntetésére azért kerül sor, mert a  kölcsönnyújtás egyéb 
feltételeivel rendelkező igénylő megváltozott munkaképességű személyek ellátására szerzett jogosultságot, feltéve, 
hogy a kérelmét még a jogviszony megszűnése előtt benyújtja.
(3a) Az  (1)  bekezdés i)  pontja szerinti feltételnek meg nem felelő hivatásos katona munkáltatói kölcsön iránti 
kérelme már az 51. életév betöltését követően benyújtható és nyilvántartásba vehető, azonban csak az 52. életév 
betöltését követően teljesíthető.”

19. §  Az R1. 196. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az engedményre való jogosultság megállapításakor a honvédelmi szervnél szolgálati viszonyban, kormányzati 
szolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban és munkaviszonyban megszakítás nélkül eltöltött időtartamokat 
egybe kell számítani. Az  engedmény megállapítása során a  honvédelmi szervnél különböző foglalkoztatási 
jogviszonyokban folyamatosan eltöltött, egymást megszakítás nélkül követő időtartamot egybe kell számítani. 
Több, egymást megszakítással követő foglalkoztatási jogviszony esetén a szolgálati idő elismerését a  leghosszabb 
időtartamú jogviszony figyelembevételével kell megállapítani. Az  időtartam megállapítása során jogszabályban 
meghatározottak alapján számított kedvezményes szolgálati idő, továbbá a  nyugdíjba, nyugállományba vonulást 
követően a honvédelmi szervnél létesített jogviszonyban eltöltött idő nem vehető figyelembe.”

20. §  Az R1. a következő 211/A. és 211/B. §-sal egészül ki:
„211/A.  § (1) A  támogatott személy a  lakbértámogatást – így különösen az  arra való jogosultságot, annak 
mértékét, az  együttlakó hozzátartozók számát – érintő változásokról 8 napon belül írásban köteles értesíteni 
az állományilletékes parancsnokot és a helyi lakásgazdálkodási szervet.
(2) Ha a támogatott körülményeiben olyan változás következik be, amely alapján magasabb összegű támogatásra 
válna jogosulttá, az  új összegű támogatás kizárólag az  erre irányuló kérelem benyújtásának napjától állapítható 
meg.
211/B.  § (1) A  helyi lakásgazdálkodási szerv a  lakbértámogatásra való jogosultság fennállását szükség szerint, de 
évente legalább egy alkalommal, február 1. és március 31. között ellenőrzi.
(2) Az  ellenőrzés során a  helyi lakásgazdálkodási szerv a  támogatott személytől 15 napos határidővel bekéri 
a  támogatott személy nyilatkozatát a  lakásban a  Lakástörvény 21.  §-a alapján jog- és életvitelszerűen együttlakó 
személyekről, továbbá a  bérbeadótól származó igazolást a  lakásbérlet fennállásáról, valamint arról, hogy lakbér 
tartozása nem áll fenn.
(3) Ha a  támogatott személy a  nyilatkozattételt vagy az  igazolás benyújtását a  (2)  bekezdés szerint nyitva 
álló határidőn belül megtagadja, elmulasztja, vagy a  helyi lakásgazdálkodási szerv a  nyilatkozat vagy 
a  rendelkezésére álló egyéb adatok, információk alapján azt állapítja meg, hogy az  igényjogosultság már nem 
áll fent, a  lakbértámogatás megszüntetése és a  jogosulatlanul felvett támogatás visszafizettetése érdekében, 
az  állományilletékes parancsnok egyidejű tájékoztatása mellett öt munkanapon belül eljár a  folyósításért felelős 
pénzügyi szervnél.
(4) A  (3)  bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha a  támogatott személy a  211/A.  § (1)  bekezdésben 
foglalt kötelezettségét elmulasztotta és a helyi lakásgazdálkodási szerv azt állapítja meg, hogy a támogatott személy 
a folyósítottnál alacsonyabb összegű támogatásra lenne jogosult.”

21. §  Az R1. 213. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 210. § (1a) bekezdése szerint, szolgálati érdekből áthelyezett]
„a) olyan hivatásos katonát, akinek a  hivatásos szolgálati viszonya 2014. augusztus 1-jét megelőzően keletkezett, 
továbbá”
(a szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében – az  egy évet meg nem haladó határozott 
időtartamú vezénylés esetét kivéve – kérelmére albérleti díj hozzájárulás illeti meg, ha szálló férőhelyen történő 
elhelyezése nem lehetséges.)

22. §  Az R1. a következő 215/A. §-sal egészül ki:
„215/A.  § (1) Nem kell alkalmazni a  215.  § (2)  bekezdés a)  pontját akkor, ha az  albérleti díj hozzájárulásra való 
jogosultság egyéb feltételeivel rendelkező személy lakás lízingjéhez történő támogatás megállapítását
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a) a Ptk. szerinti közeli és vele együttköltöző hozzátartozók létszámában bekövetkezett változás miatt az albérleti díj 
hozzájárulással lízingelt lakáshoz képest másik, a méltányolható lakásigénynek megfelelő, a szolgálati hely szerinti 
településen vagy annak vonzáskörzetében lévő lakásra kéri,
b) házasságának felbontását vagy élettársi kapcsolatának megszűnését követően, a  volt házastárs, élettárs által 
albérleti díj hozzájárulással lízingelt lakás lízingjének folytatásához kéri, ha a  volt házastárs, élettárs részére 
ugyanarra a lakásra a folyósítás megszűnt,
c) az  albérleti díj hozzájárulásban részesült házastársának, élettársának a  támogatásra való igényjogosultsága 
megszűnése esetén a lízingelt lakás lízingjének folytatásához kéri, vagy
d) az albérleti díj hozzájárulásban részesült házastársának, élettársának halála miatt az elhunyt által lízingelt lakás 
lízingjének folytatásához kéri.
(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontja élettárs esetében csak akkor alkalmazható, ha az együttélés folyamatosan, legalább 
öt évig tartott, vagy az élettársi kapcsolatból közös gyermek született.”

23. § (1) Az R1. 217. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A folyósítást meg kell szüntetni, ha)
„c) a  szolgálati helye szerinti vonzáskörzetben a  hozzájárulásban részesülő személy vagy házastársa, élettársa 
továbbá a saját háztartásában nevelt kiskorú gyermeke, örökbe fogadott, mostoha vagy nevelt gyermeke – ideértve 
a  felsoroltak közös tulajdonszerzését is – időközben a  214.  § (1)  bekezdés c)  pontjában foglalt feltételeknek 
megfelelő lakás tulajdonjogát, haszonélvezeti jogát, állami vagy önkormányzati tulajdonú lakás bérleti jogát 
megszerzi,”

 (2) Az R1. 217. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A folyósítást meg kell szüntetni, ha)
„k) a  támogatásban részesülő személy a  hozzájárulást nem a  saját lakhatásának megoldására használta fel, vagy 
azzal más módon visszaélt.”

24. §  Az R1. a következő 218/A. §-sal egészül ki:
„218/A.  § (1) A  7.  § (4)  bekezdésben megállapított feltételek hiányában, kérelemre az  új szolgálati helyen történő 
szolgálat alatt is továbbfolyósítható a  lakáslízinghez korábban ugyanarra a  lakásra megállapított albérleti díj 
hozzájárulás, ha
a) a  hivatásos és szerződéses katona eltérő vonzáskörzetben lévő szolgálati helyre történt kinevezésére, 
áthelyezésére, más szervhez egy évet meghaladó határozott vagy határozatlan időtartamra vezénylésére szolgálati 
érdekből, nem a saját kérelmére került sor,
b) az állományilletékes parancsnok az új szolgálati helyen, valamint az annak vonzáskörzetén kívüli lakhatáshoz erre 
az időtartamra a Hjt. 25. § (1) bekezdésében előírt engedélyt megadta,
c) a kérelmező az új szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében helyőrségi szállón történő 
elhelyezésen kívül más lakhatási támogatásban, továbbá utazási költségtérítésben nem részesül, és
d) a támogatott lakás helye és az új szolgálati hely szerinti település közforgalom számára nyitott, szilárd burkolatú 
úton mért távolsága nem haladja meg a 80 km-t.
(2) Az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik a továbbfolyósítás megszüntetése iránt, ha
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti engedélyét visszavonta, vagy
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti valamely feltétel már nem áll fenn.”

25. §  Az R1. 237. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) Más kormányzati szolgálati, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyból, szolgálati viszonyból a  honvédelmi 
szerv állományába áthelyezett személy részére más költségvetési szerv által nyújtott munkáltatói kölcsönt átvállalni 
csak akkor lehet, ha az ahhoz szükséges pénzügyi fedezet rendelkezésre áll, és a  támogatásban részesült személy 
esetében a munkáltatói kölcsönre való jogosultság e rendelet szerinti feltételei a 194. § (1) bekezdés h) pontjában 
foglaltak kivételével fennállnak.”

26. §  Az R1. XIX. Fejezete a következő 239/A. §-sal egészül ki:
„239/A. § (1) A honvédelmi szerv igényét, illetve a honvédelmi szervvel szembeni igényt peres, nem peres és peren 
kívüli eljárásokban a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel
a) a HM vagyonkezelésű lakások, nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítésével, továbbá ezen ingatlanok 
és a  HM vagyonkezelésű szállóférőhelyek használatával, hasznosításával kapcsolatos ügyekben a  lakás, nem lakás 
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céljára szolgáló helyiség, illetve szállóférőhely fekvése szerint illetékes helyi lakásgazdálkodási szerv képviseletében, 
illetve szervvel szemben,
b) a  munkáltatói kölcsönnel, a  vissza nem térítendő juttatással, továbbá a  lakáspénz és az  egyszeri pénzbeli 
támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet szerinti egyszeri pénzbeli támogatással, továbbá 
a  lakás-kiürítési és cseretérítési díjjal kapcsolatos ügyekben a  HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv 
képviseletében, illetve szervvel szemben, valamint
c) az  albérleti díj hozzájárulással, a  lakbértámogatással, a  lakásüzemeltetési hozzájárulással, a  részleges 
lakás-felújítási átalánnyal, a  lakás karbantartási költségtérítéssel, továbbá az  egyszeri pénzbeli támogatás 
bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet szerinti lakáspénzzel kapcsolatos ügyekben az állományilletékes 
honvédelmi szerv képviseletében, illetve szervvel szemben
kell érvényesíteni.
(2) A  honvédelmi szerv igényét, illetve a  honvédelmi szervvel szembeni igényt az  (1)  bekezdéstől eltérően 
a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv képviseletében, illetve szervvel szemben kell érvényesíteni, ha a peres, 
nem peres és peren kívüli eljárás tárgya
a) az  (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott ügyben a  fővárosi lakásgazdálkodási szerv illetékességi körébe 
tartozó ingatlant, továbbá
b) az  (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott ügyben a  HM mint állományilletékes honvédelmi szerv által 
megállapított támogatást
érint.
(3) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem rendelkezik, a  honvédelmi szerv igényének érvényesítése 
során a  HM jogi képviselője az  államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet (a  továbbiakban: 
Ászr.) 1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti feltételek bármelyikét igazoló okirat vagy nyilatkozat megküldésével 
a  HM  közigazgatási államtitkárnál kezdeményezheti a  követelés behajthatatlanságának megállapítását. Ha 
a követelés behajthatatlansága az Ászr. 1. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontján alapul, a kezdeményezéshez
a) bérleti vagy használati díj-követelés esetén a bérbeadó szerv, és
b) a közüzemi díj- vagy egyéb követelés esetén a HM vagyonkezelői feladatokat ellátó szerv véleményét is
mellékelni kell.”

27. §  Az R1. a következő 244/D–E. §-sal egészül ki:
„244/D.  § (1) E  rendeletnek a  lakhatással összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 15/2015. 
(XII. 21.) HM rendelettel (a  továbbiakban: R3.) megállapított rendelkezéseit – a  (2)  bekezdés figyelembevételével, 
a (3) bekezdésben és a 244/E. §-ban meghatározott kivétellel – az R3. hatálybalépésének időpontjában elbírálás alatt 
álló kérelmekre, valamint az R3. hatálybalépésének időpontjában hatályos szerződésekre is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek az R3.
a) 16. §-ával megállapított 179. § (2) bekezdését,
b) 17. § (1) bekezdésével megállapított 187. § (1) bekezdés c) pontját,
c) 18. § (2) bekezdésével megállapított 194. § (3a) bekezdését, valamint
d) 21. §-ával megállapított 213. § (2) bekezdés a) pontját
az R3. hatálybalépésekor elbírálás alatt álló, vissza nem térítendő juttatás, munkáltatói kölcsön és albérleti 
díj hozzájárulás iránti kérelmek esetében csak akkor kell alkalmazni, ha azok a  kérelmezőre nézve kedvezőbb 
szabályokat állapítanak meg, mint a kérelem benyújtásának időpontjában hatályos rendelkezések. Az a)–d) pontban 
szereplő rendelkezések alkalmazása esetén a  kérelem elbírálása során úgy kell eljárni, mintha a  kérelmező 
a kérelmet az R3. hatálybalépésének napján nyújtotta volna be.
(3) E rendeletnek az R3. 17. § (2) bekezdésével megállapított 187. § (2) bekezdését az R3. hatálybalépését követően 
benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.
244/E. § E rendeletnek az R3. 15. §-ával megállapított 172. § (3) bekezdését és az R3. 28. § (2) és (3) bekezdésével 
megállapított 2. és 3.  mellékletét a  fennálló helyőrségi szálló férőhely-bérletek vonatkozásában 
az  R3.  hatálybalépésétől számított harmadik hónap első napjától kell alkalmazni. A  helyi lakásgazdálkodási szerv 
vezetője az érintett bérlőket a bérleti díj változásról az R3. hatálybalépésétől számított második hónap első napjáig 
írásban tájékoztatja.”

28. § (1) Az R1. az 1. melléklet szerinti 1/A. melléklettel egészül ki.
 (2) Az R1. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R1. a 3. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.
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29. §  Az R1.
a) 30. § (5) bekezdésében a „honvédelmi szerv állományába nem tartozó vagy a 9. § (1) bekezdés b) pontjának 

hatálya alá tartozó személy” szövegrész helyébe a „honvédelmi szerv állományába nem tartozó személy”,
b) 39.  § (2)  bekezdésében a „Lakástörvény” szövegrész helyébe a „lakások és helyiségek bérletére, valamint 

az  elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: 
Lakástörvény)”,

c) 62.  § (2)  bekezdésében a  „b)–c)  pontjaiban foglalt esetekben” szövegrész helyébe a  „b)  pontja szerinti 
esetben”,

d) 69. § (2) bekezdésében az „a Lakástörvény 25. §-ában foglalt” szövegrész helyébe az „a lakásbérleti szerződés 
felmondására irányadó törvényi”,

e) 211.  § (7)  bekezdésében a „számla leadása” szövegrész helyébe a „számla, elektronikus számla vagy fizetési 
értesítő benyújtása”,

f ) 217. § (1) bekezdés j) pontjában a „részesül,” szövegrész helyébe a „részesül, vagy”,
g) 217.  § (2)  bekezdésében az  „az (1)  bekezdés b)–d) és f )–h)  pontjában meghatározott megszüntető ok 

bekövetkezését” szövegrész helyébe az  „a támogatással érintett lakásban együttlakó hozzátartozók 
számának csökkenését, továbbá az  (1)  bekezdés b)–d) és f )–h)  pontjában meghatározott megszüntető ok 
bekövetkezését”,

h) 218.  § (9)  bekezdésében az  „Az eltérő vonzáskörzetben lévő településre” szövegrész helyébe  
az „A 218/A. §-ban foglalt kivétellel az eltérő vonzáskörzetben lévő településre”, valamint

i) a  232.  § f )  pontjában az „és (2)  bekezdés a)  pontjában” szövegrész helyébe a „továbbá (2)  bekezdés a) és 
c) pontjában”

szöveg lép.

30. §  Hatályát veszti az R1.
a) 64. § (4) bekezdése,
b) 65. § (2) bekezdésében a „vagy a 31. § (1) bekezdés” szövegrész,
c) 66. § (1) bekezdésében és 67. § b) pontjában az „ , illetőleg a 31. § (1) bekezdés” szövegrész,
d) 68. § (3) bekezdésében a „ , valamint a 31. § (1) bekezdés” szövegrész,
e) 68. § (4) bekezdés b) pontjában a „ , továbbá a 31. § (1) bekezdés” szövegrész,
f ) 68. § (4) bekezdés c) pontjában a „ , továbbá a 31. § (1) bekezdéstől” szövegrész,
g) 177. § (2) bekezdése,
h) 181. § (4) bekezdése és
i) 190. §-a.

2. A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek 
elidegenítésének feltételeiről szóló 8/2013. (VII. 9.) HM rendelet módosítása

31. §  A Honvédelmi Minisztérium rendelkezése alatt lévő lakások és nem lakáscélú helyiségek elidegenítésének 
feltételeiről szóló 8/2013. (VII. 9.) HM rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  HM általi értékesítés esetén az  adásvételi szerződést a  HM képviseletében a  HM vagyonkezelői feladatokat 
ellátó szerv állományába tartozó, a honvédelmi miniszter megbízólevelében kijelölt személy köti meg.”

3. A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet 
módosítása

32. §  A lakáspénz és az egyszeri pénzbeli támogatás bevezetéséről szóló 10/2014. (VII. 25.) HM rendelet (a továbbiakban: 
R2.) a következő 3/A. és 3/B. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) Nem kell alkalmazni a  2.  § (2)  bekezdés a)  pont aa)  alpontját akkor, ha a  lakáspénzre való jogosultság 
egyéb feltételeivel rendelkező személy lakáslízingjéhez történő támogatás megállapítását
a) a  Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti közeli és vele együttköltöző hozzátartozók létszámában 
bekövetkezett változás miatt a  lakáspénzzel lízingelt lakáshoz képest másik, a  méltányolható lakásigénynek 
megfelelő, a szolgálati hely szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében lévő lakásra kéri,
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b) házasságának felbontását vagy élettársi kapcsolatának megszűnését követően, a  volt házastárs, élettárs által 
lakáspénzzel lízingelt lakás lízingjének folytatásához kéri, ha a  volt házastárs, élettárs részére ugyanarra a  lakásra 
a folyósítás megszűnt,
c) a  lakáspénzben részesült házastársának, élettársának a támogatásra való igényjogosultsága megszűnése esetén 
a lízingelt lakás lízingjének folytatásához kéri, vagy
d) a  lakáspénzben részesült házastársának, élettársának halála miatt az  elhunyt által lízingelt lakás lízingjének 
folytatásához kéri.
(2) Az (1) bekezdés b)–d) pontja élettárs esetében csak akkor alkalmazható, ha az együttélés folyamatosan, legalább 
öt évig tartott, vagy az élettársi kapcsolatból közös gyermek született.
3/B.  § (1) Az  1.  § 4.  pontjában megállapított feltételek hiányában az  új szolgálati helyen történő szolgálat alatt is 
továbbfolyósítható kérelemre a lakáslízinghez korábban ugyanarra a lakásra megállapított lakáspénz, ha
a) a  hivatásos és szerződéses katona eltérő vonzáskörzetben lévő szolgálati helyre történt kinevezésére, 
áthelyezésére, más szervhez egy évet meghaladó határozott vagy határozatlan időtartamra vezénylésére szolgálati 
érdekből, nem a saját kérelmére került sor,
b) az állományilletékes parancsnok az új szolgálati helyen, valamint az annak vonzáskörzetén kívüli lakhatáshoz erre 
az időtartamra a Hjt. 25. § (1) bekezdésében előírt engedélyt megadta,
c) a kérelmező az új szolgálati helye szerinti településen vagy annak vonzáskörzetében helyőrségi szállón történő 
elhelyezésen kívül más lakhatási támogatásban, továbbá utazási költségtérítésben nem részesül, és
d) a támogatott lakás helye és az új szolgálati hely szerinti település közforgalom számára nyitott, szilárd burkolatú 
úton mért távolsága nem haladja meg a 80 kilométert.
(2) Az állományilletékes parancsnok haladéktalanul intézkedik a továbbfolyósítás megszüntetése iránt, ha
a) az (1) bekezdés b) pontja szerinti engedélyét visszavonta, vagy
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti valamely feltétel már nem áll fenn.”

33. §  Az R2. 6. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:
(Meg kell szüntetni a lakáspénz folyósítását, ha)
„16. a  támogatott személy a  lakáspénz folyósításának megkezdésétől számított 30 napon belül nem igazolja, 
hogy a  támogatott lakástól eltérően bejelentett lakó- vagy tartózkodási helyről történő napi munkába járáshoz 
a honvédelmi szervtől utazási költségtérítésben nem részesül.”

34. § (1) Az R2. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  támogatott személy a  saját háztartásában eltartott, olyan gyermekek számában bekövetkezett csökkenést, 
akik után a 4. § (4) bekezdése alapján lakáspénz-kiegészítésben részesül, továbbá a 6. § (1) bekezdés 1–6., 9., 10. és 
13.  pontjában megjelölt megszüntető ok bekövetkezését köteles haladéktalanul bejelenteni az  állományilletékes 
parancsnoknak és az  illetékes helyi lakásgazdálkodási szervnek. A  támogatott személy a  bejelentési kötelezettség 
elmulasztása miatt jogosulatlanul felvett lakáspénzt köteles annak törvényes kamatával együtt egyösszegben 
visszafizetni. Erre a támogatott személyt a lakáspénz megállapításakor figyelmeztetni kell.”

 (2) Az R2. 7. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a támogatott körülményeiben olyan változás következik be, amely alapján magasabb összegű támogatásra 
válna jogosulttá, a  magasabb összegű támogatás kizárólag az  erre irányuló kérelem benyújtásának napjától 
állapítható meg.”

35. §  Az R2. 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  egyszeri pénzbeli támogatásra vonatkozó igénylés már abban az  évben benyújtható és nyilvántartásba 
vehető, amikor a  hivatásos katona az  51. életévét betöltötte, de az  csak az  52. életév betöltését követően 
teljesíthető.”

36. §  Az R2.
a) 6. § (1) bekezdés 15. pontjában a „tegyen szert.” szövegrész helyébe a „tegyen szert, vagy”, valamint
b) 6.  § (3)  bekezdésében az  „Az olyan szolgálati hely szerinti” szövegrész helyébe az  „A 3/B.  §-ban foglalt 

kivétellel az olyan szolgálati hely szerinti”
szöveg lép.
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4. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
 (2) A 30. § h) pontja 2015. december 31-én lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 15/2015. (XII. 21.) HM rendelethez
„1/A. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

A lakáskiürítési és cseretérítés megállapítása szempontjából kiemelt települések jegyzéke

 1. Balatonkenese
 2. Budakeszi
 3. Budaörs
 4. Budapest
 5. Debrecen
 6. Győr
 7. Hódmezővásárhely
 8. Kaposvár
 9. Kecskemét
10. Pápa
11. Pusztavacs
12. Szentendre
13. Szentes
14. Székesfehérvár
15. Szolnok
16. Tata
17. Tápiószecső
18. Veszprém”

2. melléklet a 15/2015. (XII. 21.) HM rendelethez
„2. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

A helyőrségi szállók általános forgalmi adót nem tartalmazó bérleti (használati) díja

 1. Szállóférőhely egyhavi bérleti díja

A B C

1

Szoba nagysága Önálló fürdőhelyiséggel

és WC-vel rendelkező szoba férőhelyének bérleti 

(használati) díja

Önálló fürdőhelyiséggel

és WC-vel nem rendelkező

szoba férőhelyének bérleti (használati) díja

2 1 ágyas szobában 10 000 Ft   6 000 Ft

3 2 ágyas szobában   6 000 Ft   5 000 Ft

4 3 ágyas szobában   5 000 Ft   4 500 Ft

5
4 vagy több ágyas
szobában   4 000 Ft   3 500 Ft

 2. A családi (garzon) szálló lakóegységek egyhavi bérleti díja: 10 000 Ft.
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 3. Az alkalomszerű szállóelhelyezés esetén a szállóférőhely idegenforgalmi adó nélkül számított használati díja
a) a honvédelmi szerv állományába tartozó személyek és a velük közösen elszállásolt, a Polgári Törvénykönyvről 

szóló törvény szerinti közeli hozzátartozóik esetében 1000 Ft/éjszaka,
b) az a) alpontban foglaltakon kívüli minden egyéb esetben 2500 Ft/éjszaka.”

3. melléklet a 15/2015. (XII. 21.) HM rendelethez
„3. melléklet a 19/2009. (XII. 29.) HM rendelethez

Kiemelt helyőrségi szállók jegyzéke

1. 1135 Budapest, Hun u. 8.
2. 1149 Budapest, Mexikói út 49.”

A honvédelmi miniszter 16/2015. (XII. 21.) HM rendelete
a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.  évi XXXIII.  törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában és a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 28. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 13. § i) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép és a 13. § a következő j) ponttal egészül ki:
(A III. számú élelmezési normára jogosultak közül a repülőhajózó hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre 
behívott önkéntes tartalékos állományú katonák részére a természetbeni ellátás biztosítása helyett élelmiszer-utalványt 
kell kiadni:)
„i) külföldi repülőkiképzésen részt vevő hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatteljesítésre behívott önkéntes 
tartalékos repülőhajózó oktató és hallgató állománynak a kiképzése időtartamára, és
j) a 15. § (6) bekezdése alapján biztosításra kerülő ellátás esetében.”

2. §  Az R. 15. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (1)  bekezdés a)  pontjától eltérően a  III. számú élelmezési norma szerinti ellátást a  3. számú mellékletben 
meghatározott feltételek fennállásáig nem kell megszüntetni, ha az  állomány tagjának az  (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti eltiltás alapjául szolgáló, szolgálati kötelmekkel összefüggő balesete vagy megbetegedése a szolgálat vagy 
a  honvédelem ügye érdekében kifejtett kiemelkedő, különleges tevékenység, bátor helytállás, hősies magatartás 
tanúsítása során vagy azzal összefüggésben következett be, és ennek elismerésére a  „Hazáért Érdemjelet” 
adományozták részére. Ez  esetben a  13.  § g)  pontja szerinti, az  élelmiszer-utalvány kiadásának beszüntetésére 
vonatkozó rendelkezés nem alkalmazható.”

3. §  Az R. 19. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben előírtak szerinti ellátás csak a  logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű 
parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnökének előzetes engedélyével, 
szerződés alapján biztosítható. Az engedély megadásához a katonai szervezet felterjeszti a logisztikai tevékenységet 
folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnöke 
részére a  szolgáltató árajánlatát, a  szerződéstervezetet, az  illetménykülönbözetek kimutatásáról szóló számvetést, 
valamint az ellátásra vonatkozó döntési javaslatot.”
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4. §  Az R. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Tankonyhai élelmezési norma az egyéni tankonyhai főzésen résztvevő honvéd tisztjelöltek és honvéd altiszt-
jelöltek adagszáma után, valamint az  MH szintű, a  nemzeti és a  nemzetközi szakácsversenyen résztvevő személyi 
állomány által a felkészülés és a verseny napjain elkészített adagszám után a logisztikai tevékenységet folytató más 
magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnökének engedélye 
alapján számítható fel.”

5. §  Az R. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„27.  § A  konyhát, éttermet üzemeltető honvédelmi szervezetek az  új, vagy felújítással bővített konyhák, éttermek 
után természetbeni, egyéb élelmezési anyag utánpótlási norma szerinti ellátásra jogosultak. Az  alapellátást 
– a konyha és étkezde férőhely szerinti kapacitását, illetve az átalány összegét és a felterjesztett igénylést figyelembe 
véve – a  logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet 
élelmezési anyagnemért felelős főnöke állapítja meg és engedélyezi.”

6. §  Az R. 28. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben szereplő teakonyha normák első ellátásának összetételét és azok biztosítását, az  igényelt 
anyagok, felszerelések kiadását a logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású 
katonai szervezet élelmezési anyagnemért felelős főnöke engedélyezi a  NORMAFÜZET-ben meghatározottak 
alapján.”

7. §  Az R. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A támogatás 50%-os mértékére jogosult a HM-nél, az MH középszintű vezető szervénél, valamint a  logisztikai 
tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezetnél repülőműszaki 
szaktevékenységet végző repülőműszaki MAK vagy beosztási folyószámú személyi állomány, aki a „Repülőműszaki 
földi szakszemélyzet szakszolgálati engedély” valamely érvényes típusával rendelkezik, vagy annak megszerzése 
érdekében repülőműszaki szaktevékenységet szakszolgálati engedéllyel rendelkező irányítása mellett végez.”

8. §  Az R. a következő 36. és 37. §-sal egészül ki:
„36. § E rendeletnek a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról 
szóló 16/2015. (XII. 21.) HM rendelet (a  továbbiakban: R2.) 1.  §-ával megállapított 13.  § j)  pontját és az  R2. 
2. §-ával megállapított 15. § (6) bekezdését 2015. május 15-étől kell alkalmazni. A visszamenőleg esedékessé váló 
élelmiszerutalványt az R2. hatálybalépését követő harmincadik napig kell a jogosult részére egy összegben kiadni.
37.  § E  rendeletnek az  R2. 10.  §-ával és 2.  melléklet 3.  pontjával megállapított 4. számú melléklet 21.  pontját, 
valamint az  R2. 11.  §-ával és 3.  melléklet 1.  pontjával megállapított 5. számú melléklet 16.  pontját 
2015. szeptember 22-étől kell alkalmazni.”

9. §  Az R. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

10. §  Az R. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

11. §  Az R. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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1. melléklet a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelethez

 1. Az  R. 1. számú melléklet 1.  pontja helyébe a  következő rendelkezés lép és az  1. számú melléklet a  következő 
1a. ponttal egészül ki:
(Az I. számú élelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány 
az alábbiakban felsorolt esetekben jogosult:)
„1. A  hivatásos és a  szerződéses katona a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény 42.  § (2)  bekezdés 
a) és g) pontja szerinti vezénylés – ide nem értve a 4. számú melléklet 21. pontjában meghatározott vezénylést – 
időtartamára, a szolgálatteljesítés napjain, a szolgálatteljesítési időre eső főétkezésre, kivéve, ha
a) napi munkába járó,
b) a vezénylés alatt nem él külön a családjától vagy
c) a vezénylés helye szerinti település az eredeti szolgálatteljesítési helye szerinti településsel, a  lakóhelyével, vagy 
a tartózkodási helyével azonos.
1a. A honvédelmi szervezetnél foglalkoztatott közalkalmazott a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 
(a továbbiakban: Mt.) 53. §-a szerinti esetben és a képzésre történő beiskolázás időtartamára a munkavégzés, képzés 
napján, a munkaidőre, illetve a képzés idejére eső főétkezésre, kivéve, ha
a) napi munkába járó,
b) a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, illetve képzésre történő beiskolázás következtében nem él külön a családjától 
vagy
c) a kinevezéstől eltérő foglalkoztatás, képzésre történő beiskolázás helye szerinti település az eredeti munkavégzési 
helye szerinti településsel, a lakóhelyével vagy a tartózkodási helyével azonos.”

2. melléklet a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelethez

 1. Az R. 4. számú melléklet 8–9. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány az  alábbiakban felsorolt 
esetekben jogosult:)
„8. A  HM és az  MH különböző vezetési szintjein megrendezésre kerülő, a  HM önálló szervezeti egységeinek 
vezetői, a pénzügyi és számviteli feladatok központosított ellátására kijelölt honvédelmi szervezet vezetője, az MH 
középszintű vezető szervének parancsnokhelyettesei, valamint az alárendelt katonai szervezetekkel rendelkező más 
magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet parancsnoka által megrendezett szakmai értekezleten, 
tanácskozáson résztvevő személyi állomány, évente legfeljebb négy alkalommal. A  berendelt vagy meghívott 
résztvevők körét a rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró, hivatali felettes határozza 
meg.
8a. A logisztikai tevékenységet folytató más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet logisztikai 
anyagnemekért felelős szakmai főnökei és osztályvezetői, valamint az MH középszintű vezető szervének logisztikai 
anyagnemekért felelős főnöke által megrendezett munkaértekezleten, tanácskozáson résztvevő személyi állomány, 
évente legfeljebb két alkalommal. A  berendelt vagy meghívott résztvevők körét a  rendezvény megtartását 
elrendelő vagy jóváhagyó szolgálati elöljáró határozza meg. Az  élelmezési ellátásra jogosult résztvevők létszáma 
rendezvényenként nem haladhatja meg a száz főt.
9. A  Honvéd Vezérkar főnöke, az  MH középszintű vezető szervének parancsnoka, valamint az  alárendelt katonai 
szervezettel rendelkező más magasabb szintű parancsnokság jogállású katonai szervezet parancsnoka által 
megtartott havi munka- és feladatszabó értekezleten résztvevő személyi állomány, havonta legfeljebb egy 
alkalommal. A  berendelt vagy meghívott résztvevők körét a  rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó 
szolgálati elöljáró határozza meg.”

 2. Az R. 4. számú melléklet 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány az  alábbiakban felsorolt 
esetekben jogosult:)
„13. A  külföldön béketámogató tevékenységben részt vevő katonai szervezet elköszönési és visszafogadó 
ünnepségén részt vevők. A  résztvevők körét és létszámát a  rendezvény megtartását elrendelő vagy jóváhagyó 
elöljáró határozza meg.”
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 3. Az R. 4. számú melléklete a következő 21. ponttal egészül ki:
(A VI. számú élelmezési norma szerinti természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány az  alábbiakban felsorolt 
esetekben jogosult:)
„21. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről 
szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. § (1) bekezdés h) pontja szerinti szolgálati feladat ellátására 
vezényelt hivatásos, szerződéses és tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvéd tisztjelölt 
a  szolgálatteljesítési helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre, valamint az  e  feladat keretében az  Mt. 53.  §-a 
szerint munkát végző közalkalmazott a  munkavégzés helyén tartózkodás idejére eső főétkezésre, ide nem értve 
az ideiglenes biztonsági határzár építésében részt vevőket.”

3. melléklet a 16/2015. (XII. 21.) HM rendelethez

 1. Az R. 5. számú melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:
(A Pótélelmezési norma szerinti térítésmentes természetbeni élelmezési ellátásra a  személyi állomány az  alábbiakban 
felsorolt esetekben jogosult:)
„16. A  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja szerinti szolgálati feladat ellátására vezényelt hivatásos, szerződéses és 
tényleges szolgálatot teljesítő önkéntes tartalékos katona, honvéd tisztjelölt, valamint az e feladat keretében az Mt. 
53.  §-a szerint munkát végző közalkalmazott, ide nem értve az  ideiglenes biztonsági határzár építésében részt 
vevőket.”

A honvédelmi miniszter 17/2015. (XII. 21.) HM rendelete
a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról 
szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a  felülvizsgálati eljárásról szóló 
10/2015. (VII. 30.) HM rendelet 39. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  állomány tagja alkalmasságának ellenőrzése a  honvédelemről és a  Magyar Honvédségről, valamint 
a  különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a  továbbiakban: Hvt.) 36.  § 
(1)  bekezdés h)  pontja és (2)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatban való részvétele során nem hajtható végre. 
Az alkalmasság ellenőrzését a Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja és (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatban történő 
részvétel befejezése után kell végrehajtani.”

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 37/2015. (XII. 21.) IM rendelete
a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával 
kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

A bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által magyar állampolgárokkal szemben hozott 
ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 
96. § (2) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím és a  2.  melléklet tekintetében a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (2) bekezdés b) pontjában,
a 6.  § (1) és (2)  bekezdése tekintetében a  bűnügyi nyilvántartási rendszerről, az  Európai Unió tagállamainak bíróságai által 
magyar állampolgárokkal szemben hozott ítéletek nyilvántartásáról, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásáról szóló 2009. évi XLVII. törvény 96. § (3) bekezdés a) pontjában és
a 6. § (3) bekezdése tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól 
szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

1. §  A bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. 
(VI.  19.) IRM rendelet [a továbbiakban: 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] 15.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A bíróság a bűntettesek nyilvántartása részére közli)
„c) az elismerésről, illetve a végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldése mellett a 6. adatlapon a Bnytv. 11. § 
(1)  bekezdés c)–f ) és k)  pontjában meghatározott adatokat, azt a  tényt, hogy az  érintett személy érvényes úti 
okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a  terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot hozó bíróság megnevezését, 
határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, ha az elítélt az elismerésről szóló végzés jogerőre 
emelkedésének napján még nem mentesült,”

2. §  A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 16. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bíróság a hátrányos jogkövetkezmények alatt álló, büntetlen előéletű személyek nyilvántartása részére közli)
„d) az  elismerésről, illetve a  végrehajtás átvételéről szóló végzés megküldésével a  6. adatlapon a  Bnytv. 16.  § 
(1)  bekezdés c), e)–g) és j)  pontjában meghatározott adatokat, azt a  tényt, hogy az  érintett személy érvényes úti 
okmánnyal rendelkezik-e, annak tényét, ha a  terhelt fiatalkorú, a külföldi határozatot hozó bíróság megnevezését, 
határozatának számát, keltét és jogerőre emelkedésének napját, ha a  külföldi bíróság által hozott ítélet érvényét 
elismerte vagy a  külföldi bíróság által kiszabott büntetés végrehajtását a  magyar hatóság átvette, és az  elítélt 
az elismerésről szóló végzés jogerőre emelkedésének napján már mentesült,”

3. §  A 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 6. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint 
az ujj- és tenyérnyomatvétel és a szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól 
szóló 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet módosítása

4. §  A bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartása részére történő adatközlés, valamint az  ujj- és 
tenyérnyomatvétel és a  szájnyálkahártya-törlet levételének részletes technikai szabályairól szóló 21/2009. (VI. 19.) 
IRM rendelet [a továbbiakban: 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet] a következő 12. §-sal egészül ki:
„12.  § E  rendeletnek a  bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a  bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok 
nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról szóló 37/2015. (XII. 21.) 
IM  rendelettel megállapított 3.  mellékletét a  2016. január 1-jét követően elrendelt mintavételek esetében kell 
alkalmazni.”
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5. §  A 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti 
eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet módosítása

6. § (1) Hatályát veszti a  bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a  hatósági erkölcsi 
bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet [a továbbiakban: 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet] 
6. § (3) bekezdése, 7. § (3) bekezdése és 8. § (2) bekezdése.

 (2) Hatályát veszti az  53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 8.  § (1)  bekezdésében az „– a  (2)  bekezdésben meghatározott 
kivétellel –” szövegrész.

 (3) Hatályát veszti az 53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet 4. alcíme és a 16. §-a.

4. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 37/2015. (XII. 21.) IM rendelethez
„6. melléklet a 20/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

   
   

 

6. adatlap 
ADATKÖZLÉS KÜLFÖLDI ÍTÉLET ÉRVÉNYÉNEK ELISMERÉSÉRŐL 

□ PÓTLAP IGÉNYBEVÉTELE 
 
 1. Terhelt személyazonosító adatai:  
 1.1. Személyi azonosító: □□□□□□□□□□□ 
 1.2. Családi és utónév: 
 .............................................................................................................................................................. 
 1.3. Születési családi és utónév: 
............................................................................................................................................................... 
 1.4. Előző születési családi és utónév: 
 .............................................................................................................................................................. 
 1.5. Születési hely: .............................................................................. idő: □□□□ év □□ hó □□ nap 
 
 1.6. Anyja születési családi és utóneve: 
 .............................................................................................................................................................. 
 1.7. Anyja előző születési családi és utóneve: 
 .............................................................................................................................................................. 
 1.8. Neme: □ férfi □ nő           
 
 1.9. Állampolgárság: .............................................  
 1.10. Előző állampolgárság: .................................. 
 
 1.11. Lakóhely: 
............................................................................................................................................................... 
 1.12. Előző lakóhely: 
 .............................................................................................................................................................. 
  
2. A terhelt érvényes úti okmánnyal rendelkezik (kitöltése kötelező): □ IGEN  □ NEM 

 

 3. A határozat és az eljáró szerv adatai: 
 3.1. A külföldi ítélet jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□nap. 
 3.2. Külföldi bíróság(ok) adatai: 
 megnevezése: 
 .............................................................................................................................................................. 
 határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 megnevezése: 
 .............................................................................................................................................................. 
 határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 megnevezése: 
 .............................................................................................................................................................. 
 határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.3. Elismerési eljárásban első fokon eljárt bíróság megnevezése: 
határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
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 3.4. Elismerési eljárásban másodfokon eljárt bíróság megnevezése: 
 határozatának száma: ......................................................................... kelte: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év □□ hó □□ nap. 
 3.5. A terhelt fiatalkorú □ igen □ nem (kitöltése kötelező)  
  
 4. Bűncselekményi adatok: 
   Megnevezés  Btk. szerinti 

minősítés 
 Rb.  Az elkövetés helye és 

ideje 
 Elkövetői és 

elkövetési alakzat 
 Bűn- 
szerv. 

  

         
.................../.................. 

 
................../................... 

 □   

         
................../................... 

 
................../................... 

 □   

                
  
 5. Szankció adatai: 
 5.1. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS 
   Neme  

Mértéke/Értéke/
Tartama 

 Vh. 
fokozata 

 Foglalkozás vagy tevékenység / 
Járműkategória / Sportrendezvény vagy 
sportlétesítmény megnevezése / Kitiltás 

helye 

  

            
            
            
 5.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 
 5.2.1. Vh. felfüggesztve ......... évre 
  
 5.3. KÖZÜGYEKTŐL ELTILTÁS 
 
   Tartama   

      

  
 5.4. BÜNTETÉS VAGY INTÉZKEDÉS MELLETT ALKALMAZOTT INTÉZKEDÉS 
   Neme  Mértéke/Értéke/Tartama   
        
        
        
  
 6. A szabadságvesztés végrehajtásába beszámított idő (kitöltése kötelező):  
□□□□ év □□ hó □□ nap: 
  
 7. A terhelt ideiglenes végrehajtási letartóztatást töltött az ítélet elismerésekor, amely az 

elismeréssel egyidejűleg megszűnik: □ IGEN □ NEM 
 
7.1. A korábban elrendelt ideiglenes végrehajtási letartóztatást elrendelő bíróság megnevezése:  

........................................................................................................................................................... 
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 7.2. határozatának száma: 
...................................................................... és kelte: 

  
□□□□ év □□ hó □□ nap. 

 
 
 8. Külföldi bíróság által kiszabott szabadságvesztéssel vagy szabadságelvonással járó 

intézkedéssel és annak végrehajtásával kapcsolatos adatok 
  
 8.1. Külföldi bíróság által kiszabott szankció 
   Neme  Mértéke/Értéke/Tartama   
        
        
        
        
 8.2. SZABADSÁGVESZTÉS VÉGREHAJTÁSÁNAK FELFÜGGESZTÉSE 
 8.2.1. Vh. felfüggesztve ......... évre 
 8.2.2. Részben felfüggesztve: ..........évre, végrehajtandó tartam: □□□□ év □□ hó □□ nap 
 8.2.3 Felfüggesztés leteltének időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap 
  
 8.3. Külföldön történt büntetés-végrehajtási adatok: 
 8.3.1 Foganatba vétel napja: □□□□ év □□ hó □□ nap 
 8.3.2. Feltételes szabadságra bocsátás napja: □□□□ év □□ hó □□ nap, leteltének napja: □□□□ év 
□□ hó □□ nap 

 8.3.3. Kitöltés időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap 
  
 8.4 Felfüggesztett szabadságvesztés végrehajtásának elrendelése esetén a felfüggesztett büntetést 

jogerősen kiszabó bíróság megnevezése: 
 ....................................................................................................................................................... 
 határozatának száma: ......................................................... jogerőre emelkedésének napja: □□□□ év 
□□ hó □□ nap. 

8.5. A mentesítésre vonatkozó adatok: 
8.5.1. A mentesítés várható időpontja: □□□□ év □□ hó □□ nap 
8.5.2. A mentesítés időpontja nem állapítható meg: □ 
  
 9. Az ítélettel kapcsolatos egyéb eljárási cselekmények: 
  
 
  
 Kelt: ................................, ........... év .......... hó ........ nap. 

 
P. H. 

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

                                                                            Az eljáró szerv képviselője 
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Bűnügyi nyilvántartó szerv bejegyzései: 
  □ Hatályon kívül helyezve: 

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

 Egyéb: 
........................................................................ 

Közügyek gyakorlásától eltiltás lejár:   
Mentesítés várható időpontja:  
  
Büntetés nyilvántartási ideje:  
Közügyektől eltiltás nyilvántartási ideje:   
Intézkedés nyilvántartási ideje:  

 

„ 
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2. melléklet a 37/2015. (XII. 21.) IM rendelethez
„3. melléklet a 21/2009. (VI. 19.) IRM rendelethez

   
   

 

Eljáró hatóság megnevezése: 
Eljáró hatóság ügyszáma: 

MINTA 
      

 UJJNYOMATLAP  
FINGERPRINT CARD  

HUNGARY 

 Szakrendszeri (AFIS) 
azonosító:  
AFIS code: 

 Vezetéknév:  
Surname: 

   Iktatószám:  
Reference number: 

  

 Utónév:  
Forename(s): 

   Belső azonosító: 

 Leánykori név:  
Maiden name: 

    

 Anyja neve:  
Mother’s name: 

    

 Születési helye, 
ideje:  
Place, date of Birth: 

   Eljáró hatóság:  
Official: 

 P. H. 

 Neme:  
Sex: 

 Állampolgársága, személyi azonosító:  
Nationality, PIN: 

  

 Ügyirat szám:  
Number: 

 Bűncselekmény:  
Offence: 

  

 Aláírás (terhelt, vétlen, sértett):  
Signature: 

 Lakcím:  
Address: 

 ÁTFORGATOTT UJJLENYOMATOK - ROLLED IMPRESSION 
 Jobb kéz - Right         

 1. Hüvelykujj - 
Thumb 

 2. Mutatóujj - 
Forefinger 

 3. Középujj - 
Middlefinger 

 4. Gyűrűsujj - 
Ringfinger 

 5. Kisujj - 
Littlefinger 

          
 Bal kéz - Left         

 1. Hüvelykujj - 
Thumb 

 2. Mutatóujj - 
Forefinger 

 3. Középujj - 
Middlefinger 

 4. Gyűrűsujj - 
Ringfinger 

 5. Kisujj - 
Littlefinger 

          
 Bal kéz együttes nyomata - Left Hand  Hüvelykujjak - Two 

Thumbs 
 Jobb kéz együttes nyomata - Right Hand 

    
 Ujjnyomatot vette:  
Signature: 

 Dátum:  
Date:  

 
□ A DNS-mintavételre a Bnytv. 61. § (2) bekezdésében meghatározott okból nem került sor.” 
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Az igazságügyi miniszter 38/2015. (XII. 21.) IM rendelete
a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény 24.  § (3)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79.  § 1.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A büntető ügyekben alkalmazható közvetítői tevékenységről szóló 2006. évi CXXIII. törvény szerinti tevékenységet 
az a pártfogó felügyelő láthat el, aki megfelel a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) 
Korm. rendeletben a pártfogó felügyelők számára meghatározott képesítési követelményeknek, és
a) az Igazságügyi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája, vagy továbbképzési, 

illetve szakvizsgarendszerben akkreditált, vagy nemzetközi közvetítő szervezet legalább kétszer 30 órás, 
tematikájában egymásra épülő, közvetítés tárgyú elméleti és gyakorlati képzésében vett részt, vagy

b) magyar vagy külföldi egyetemi, főiskolai alap-, mester vagy posztgraduális képzésben közvetítő (mediátor) 
képesítést szerzett.

 (2) A  büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő folyamatosan részt vesz a  Hivatal 
által működtetett mentori rendszerben, valamint a  Hivatal által szervezett továbbképzésen, szupervízión és 
esetmegbeszélésen.

2. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

3. §  Hatályát veszti az  Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelői Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési 
követelményeiről, munkaköri elnevezéseiről és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter

Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete
az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A cégnyilvánosságról, a  bírósági cégeljárásról és a  végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128.  § (1)  bekezdés a)–c), e)–f )  
és j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. és 4. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel,
a 4. és 6. § tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában és 
15. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben a következőket rendelem el:

1. A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet 
módosítása

1. § (1) A cégbejegyzési eljárás és a cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 21/2006. (V. 18.) IM rendelet (a továbbiakban: 
Cvhr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  cég bejegyzésére irányuló kérelmet külön jogszabályban meghatározott elektronikus kérelem formájában 
(a  továbbiakban: nyomtatványon) kell előterjeszteni. A  bejegyzési kérelmet és az  ahhoz csatolt elektronikus úton 
létrejött vagy jogi képviselő által elektronikus okirattá alakított mellékleteket minősített elektronikus aláírással és 
időbélyegzővel kell ellátni.”

 (2) A Cvhr. 1/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A létesítő okirat a 4–12. számú melléklet szerinti szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető
a) a közkereseti társaság,
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b) a betéti társaság,
c) a korlátolt felelősségű társaság,
d) a zártkörűen működő részvénytársaság,
e) az egyéni cég,
f ) a végrehajtói iroda
alapítása során.”

 (3) A Cvhr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Ctv. 1. számú melléklete I. részének 12.  pontja alapján az  általános forgalmi adó alanyának az  adóköteles 
tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat a  cégbejegyzési kérelem 1. számú 
mellékletének minősül, az a céginformációs szolgálat honlapján kerül közzétételre.”

 (4) A Cvhr. 10. §-a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  cég főtevékenységének és további tevékenységi köreinek változásakor az  állami adóhatóság elektronikus 
értesítése alapján a cégjegyzékben – a változás időpontjaként – feltüntetésre kerül a tevékenység megkezdésének, 
illetve a tevékenység végzése megszűnésének időpontja is.”

 (5) A Cvhr. a következő 20. §-sal egészül ki:
„20.  § A  cégjegyzék a  10.  § (7)  bekezdés szerinti adatokat az  egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 39/2015. (XII. 21.) IM rendelet hatálybalépését követően a  cégjegyzékbe bejegyzett 
tevékenységi körök esetében tartalmazza.”

 (6) A Cvhr. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (7) A Cvhr. 5. számú melléklet 17.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„17.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá a beltag(ok) kijelenti(k), hogy nem tagja(i) 
olyan más gazdasági társaságnak, ahol felelőssége (felelősségük) korlátlan, és nem egyéni vállalkozó(k). A  tagok 
kijelentik továbbá, hogy eltiltás hatálya alatt nem állnak.”

 (8) A Cvhr. 6. számú mellékletének
a) 18. pontjának számozása 17.-re,
b) 19. pontjának számozása 18.-ra,
c) 19. pont 19.1. alpontjának számozása 18.1.-re,
d) 19. pont 19.2. alpontjának számozása 18.2.-re,
e) 19. pont 19.3. alpontjának számozása 18.3.-ra
módosul.

 (9) A Cvhr. a 2. és 3. melléklet szerinti 11. és 12. számú melléklettel egészül ki.
 (10) A Cvhr.

a) 7.  §-ában a „kamara” szövegrész helyébe a „kamara (kar)” szöveg, a „kamarai” szövegrész helyébe „kamarai 
(kari)” szöveg,

b) 14.  § (2)  bekezdésében a  „Kamarát” szövegrész helyébe a  „Kart” szöveg, a  „kamarai” szövegrész helyébe 
a „kamarai, illetve kari”szöveg,

c) 1. számú melléklete „Cégbejegyzési kérelem Általános adatok” elnevezésű táblázat 18/1. rovatában 
a  „kamarának” szövegrész helyébe a  „kamarának (karnak)” szöveg, a  „kamarai” szövegrészek helyébe 
a „kamarai (kari)” szöveg,

d) 1. számú melléklete „Cég-és változásbejegyzési kérelem Általános adatok kiegészítő és változásbejegyzési 
lap” elnevezésű táblázat 18/ rovatában a „kamarának” szövegrész helyébe a „kamarának (karnak)” szöveg, 
a „kamarai” szövegrészek helyébe a „kamarai (kari)” szöveg

lép.
 (11) A Cvhr.

a) 6.  § (1)  bekezdésében a „pénzforgalomról szóló kormányrendeletnek” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi 
rendelkezéseknek” szöveg,

b) 8.  § (4)  bekezdésében a „vállalat cégbejegyzését kérik” szövegrész helyébe a „vállalat adatai változásának 
bejegyzését kérik” szöveg,

c) 4. számú mellékletében lévő szerződésminta 10.  pontjának a)  alpontjában „A vezető tisztségviselő 
a  társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének 
az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

d) 5. számú mellékletében lévő 11.  pontjának a)  alpontjában „A vezető tisztségviselő a  társaság ügyvezetését 
megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének az „Aláhúzással jelölendő.” 
szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,
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e) 6. számú mellékletében lévő szerződésminta 12.  pontjának 12.1.  alpontjában „A vezető tisztségviselő 
a  társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének 
az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

f ) 7. számú mellékletében lévő szerződésminta 11.  pontjának 11.1.  alpontjában „A vezető tisztségviselő 
a  társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének 
az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

g) 8. számú mellékletében lévő szerződésminta 10.  pontjának 10.3.  alpontjában „a vezető tisztségviselő 
a  társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének 
az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

h) 9. számú mellékletében lévő szerződésminta 8.  pontjának 8.2.  alpontjában „a vezető tisztségviselő 
a társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrészek lábjegyzetének 
az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg,

i) 10. számú mellékletében lévő szerződésminta 6.  pontjának 6.1.  alpontjában „a vezető tisztségviselő 
a  társaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.” szövegrész lábjegyzetének 
az „Aláhúzással jelölendő.” szövegrésze helyébe „Aláhúzással jelölendő. Kitöltése nem kötelező.” szöveg

lép.
 (12) Hatályát veszti a Cvhr.

a) 13. § (4) bekezdése,
b) 1. számú mellékletének a „Nyilatkozat a NAV számára” elnevezésű adatlapja.

2. A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) 
IM rendelet módosítása

2. § (1) A  Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 22/2006. (V. 18.) IM rendelet 
(a továbbiakban: Cvhr2.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A cég-, illetve a változás bejegyzésének közzétételét tartalmazó közlemény szövege megegyezik a cégbíróság 
által hozott végzéssel.”

 (2) A Cvhr2. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közzétételi költségtérítés összege a  cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén 5000 Ft, a  cég adataiban 
bekövetkezett változás bejegyzésére irányuló kérelem esetén 3000 Ft, akkor is, ha a  bejegyző végzés mellett  
– jogszabály rendelkezése folytán – a létesítő okirat vagy a létesítő okirat módosításának közzétételére is sor kerül.”

 (3) A Cvhr2. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közlemény szövege vagy annak egy része abban az  esetben csatolható mellékletként, ha az  képi 
formátumként (szkennelve) kerül közzétételre. Képi formátumként kerül közzétételre különösen a  Ctv. 21/B.  § 
szerinti hatósági engedély, a vállalatcsoport uralmi szerződése, a határokon átnyúló egyesülés esetén az egyesülési 
szerződés közös tervezete és a vezető tisztségviselők beszámolója.”

 (4) A Cvhr2. 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az átalakulási, egyesülési, szétválási közlemény részét képező nyitó és záró mérleg adatait a számviteli törvény 
szerinti tagolásban, táblázatos formában és a közlemény szövegének részeként kell megadni.”

 (5) A Cvhr2. 8/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közlemény – tartalmi vagy technikai – hibájáról a  megrendelő figyelmeztetést kap. Ha a  megrendelő 
a  hiánypótlási felhívásnak 8 napon belül nem tesz eleget, úgy kell tekinteni, hogy a  megrendelő a  közlemény 
közzétételét nem kéri, és a közlemény „visszavont” státuszba helyezhető. Ha a hiánypótlási felhívásnak a megrendelő 
csak részben tesz eleget vagy a  közleményt változatlan tartalommal kéri közzétenni, a  közlemény további 
felhívás nélkül a  részben javított vagy kért tartalommal és a figyelmeztetést is tartalmazó megjegyzéssel kerülhet 
közzétételre.”

 (6) A Cvhr2. 8/A. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A megrendelő figyelmeztetést kap arról is, ha a közlemény közzétételének a Ctv. 20. § (4) bekezdés c) pontjára 
figyelemmel nincs helye. Ebben az esetben a figyelmeztetés megküldésével egyidejűleg a közlemény „visszavont” 
státuszba kerül.”

 (7) A Cvhr2. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  cégbírósági közlemények közzétételi költségtérítését az  igazságügyért felelős miniszter által vezetett 
minisztériumnak kell elektronikus úton, külön rendeletben foglaltak szerint megfizetni. A 6. § szerinti bíróság, illetve 
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cég vagy más szervezet közleményeinek közzétételéért a  költségtérítést az  Igazságügyi Minisztérium 10032000-
01397136-30000003 számú számlájára kell megfizetni.”

 (8) A Cvhr2.
a) 4. § (4) bekezdésében a „49. § (5) bekezdés” szövegrész helyébe a „48. § (9) bekezdés” szöveg,
b) 9. § (2) bekezdésében a „– a Cégközlöny szerkesztésével, kiadásával összefüggésben felmerülő, a Cégközlöny 

kiadásából származó bevételek által nem fedezett, szükséges és igazolt költségek levonását követően –” 
szövegrész helyébe „– a Ctv. 11/B. § szerinti levonásokat követően –” szöveg

lép.
 (9) Hatályát veszti a Cvhr2.

a) 1. § (2) bekezdése,
b) a 11. § (2) bekezdése.

3. Az elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) 
IM rendelet módosítása

3. § (1) Az  elektronikus cégbejegyzési eljárás és cégnyilvántartás egyes kérdéseiről szóló 24/2006. (V. 18.) IM rendelet 
(a továbbiakban: eCvhr.) 10/E. § (1) bekezdésében a „kamarát” szövegrész helyébe a „kart” szöveg lép.

 (2) Az eCvhr.
a) 10/D. § (1) bekezdés b) pont bd) alpontjában a „száma” szövegrész helyébe a „számla” szöveg,
b) 10/E. § (3) bekezdésében a „pénzfogalmi szolgáltatónak” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatónak” 

szöveg,
c) 10/F. § (1) és (2) bekezdésében a „fokozott biztonságú aláírással” szövegrész helyébe a „fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással” szöveg
lép.

4. Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és 
más cégügyekben című 25/2006. (V.18.) IM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és 
más cégügyekben című 25/2006. (V. 18.) IM rendelet
a) 1. § (2) bekezdésében a „Közigazgatási és” szövegrész,
b) 8. §-a.

5. A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint 
a céginformáció költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet módosítása

5. § (1) A Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció 
költségtérítéséről szóló 1/2006. (VI. 26.) IRM rendelet (a  továbbiakban: Cvhr3.) 5.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Céginformációként az  adatok meghatározott szempontú csoportosítása is igényelhető (a  továbbiakban: 
csoportosított céginformáció) a  Ctv. 14.  §-a rendelkezéseinek megfelelően. Csoportosított céginformáció kérhető 
továbbá a céginformációs szolgálat honlapján közzétételre került beszámolók egyes adatairól, egyes részeiről.”

 (2) A Cvhr3. 9. §-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdés a)–f ) pontok szerinti költségtérítést nem kell megfizetni, ha a céginformációt – igazoltan – a cég 
tagja, vagy képviselője kéri.”

 (3) A Cvhr3.
a) 6.  § (3)  bekezdésében a  „fokozott biztonságú aláírással” szövegrész helyébe a  „fokozott biztonságú 

elektronikus aláírással” szöveg,
b) 7. § (1) bekezdésében az „a Közigazgatási és” szövegrész helyébe az „az” szöveg,
c) 11.  §-ában az „A céginformáció” szövegrész helyébe az „A céginformáció – ideértve a  beszámolókhoz való 

közvetlen hozzáférés lehetőségét is –„ szöveg
lép.

 (4) Hatályát veszti a Cvhr3.
a) 6. § (1) bekezdésében a „(Budapest V, Báthory u. 12.)” szövegrész,
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b) 6. § (2) bekezdésében a „a 269–3924 és 332–8902 számokon” szövegrész,
c) 9. § (1) bekezdés g) pontja,
d) 13. § (3) bekezdése.

6. A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és 
közzétételéről szóló 11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet módosítása

6. § (1) A  számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus úton történő letétbe helyezéséről és közzétételéről szóló 
11/2009. (IV. 28.) IRM–MeHVM–PM együttes rendelet (a  továbbiakban: Cvhr4.) 1.  §-a a  következő (3)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(3) A beszámoló benyújtására – a cég választása szerint – a céginformációs szolgálat honlapján közzétett beküldési 
eljárások egyikével, elektronikus űrlap segítségével kerülhet sor. Az  elektronikus űrlap a  kormányzati portálról is 
elérhető.”

 (2) A Cvhr4. 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  cég kérelmére a  már közzétett beszámoló – a  (7) és (8)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  céginformációs 
szolgálat honlapjáról nem távolítható el.”

 (3) A Cvhr4. 3. §-a a következő (7)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(7) Ha nem a  legfőbb szerv által elfogadott beszámoló került benyújtásra és közzétételre, a  cég erről szóló 
nyilatkozata alapján a  céginformációs szolgálat a  beszámolót passzív státuszba helyezi. A  legfőbb szerv által 
elfogadott beszámoló közzétételének lehetőségét a  céginformációs szolgálat a  beszámoló benyújtását követő 
egy éven belül, kizárólag egy alkalommal biztosítja, feltüntetve az utólagos közzététel napját és a változás tényét 
is. A passzív státuszú beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján továbbra is megismerhető marad. A változás 
tényéről a  céginformációs szolgálat elektronikus értesítést küld a  beszámolót benyújtó személy ügyfélkapus 
tárhelyére, valamint az állami adóhatóságnak.
(8) Ha a  könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó hatóság a  kamarai tag könyvvizsgáló, könyvvizsgáló 
cég által kibocsátott független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról rendelkezik, a  céginformációs szolgálat 
a  cég kérelmére a  független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló nyilatkozatot és az  ismételt független 
könyvvizsgálói jelentést közzéteszi. A kérelemhez mellékelni kell a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó 
hatóság független könyvvizsgálói jelentés visszavonásáról szóló határozatát. E  bekezdésben foglaltak esetén 
a (7) bekezdés szerinti időbeli korlátozás nem érvényesül.
(9) A  (7) és (8)  bekezdéstől eltérő esetekben a  beszámoló vagy annak melléklete ismételt benyújtásának nincs 
helye. A céginformációs szolgálat a megküldött dokumentumokat ezen esetekben nem fogadja be, ennek tényéről 
elektronikus értesítést küld a beküldő személy részére.”

 (4) Hatályát veszti a Cvhr4.
a) 1. § (1) bekezdésben az „a közzétételi költségtérítés megfizetéséről szóló igazolást” szövegrész,
b) 2. §-a,
c) melléklete.

7. Záró rendelkezések

7. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Trócsányi László s. k.,
  igazságügyi miniszter
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1. melléklet a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelethez  
 

   
   

 

1. melléklet a.…/2015. (….) IM rendelethez 
 
1. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „18 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő adatok) A 
végrehajtói iroda adatai” elnevezésű táblázat 2/1. rovata helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

2/1.  
A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai: 

Önálló bírósági végrehajtó adatai:   

Név:  

Anyja neve:  

Adóazonosító jele:1  

Lakóhely:     
 

 
város, 
község  kerület 

 
közterület 
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

 
házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcsőház  emelet  ajtó 

 

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelzőszáma:     
 

Bíróság neve:  

  

Hivatali cím:     
 

 
város, 
község  kerület 

 
közterület 
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

 
házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcsőház  emelet  ajtó 

Illetékességi területének kiterjesztése:  

 folytatás:3  

 

 

 

 
2. A Cvhr. 1. számú mellékletének a „18+ Cég- és változásbejegyzési kérelem A végrehajtói iroda 
adatai (Kiegészítő és változásbejegyzési lap” elnevezésű táblázat 2/_. rovata helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
 

2/___  
A végrehajtói iroda önálló bírósági végrehajtó tagjának/tagjainak adatai: 

Önálló bírósági végrehajtó adatai:   

Név:  

Anyja neve:  

Adóazonosító jele:1  

Lakóhely:     
 

 
város, 
község  kerület 

 
közterület 
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

                                                
1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 
3 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
1 Kizárólag az állami adóhatóság által kiadott adóazonosító jelet lehet megadni. 
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házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcsőház  emelet  ajtó 

 

Önálló bírósági végrehajtó szolgálati helyének adatai: A bíróság jelzőszáma:     
 

Bíróság neve:       

       

Hivatali cím:     
 

 
város, 
község  kerület 

 
közterület 
neve  

közterület jellege 
(út, utca, tér stb.) 

 
házszám, 
helyrajzi szám  épület  lépcsőház  emelet  ajtó 

Illetékességi területének kiterjesztése:  

A változás időpontja:           
év  hó  nap 

 

 

 törölve3:  

 

 

folytatás4:  

 

 
 

 
3. Hatályát veszti a Cvhr. 1. számú mellékletének a „18 Cégbejegyzési kérelem (cégformától függő 
adatok) A végrehajtói iroda adatai” elnevezésű táblázat 1/1. rovata. 
 

 
  

                                                
3 Amennyiben a cégjegyzékből a rovat tartalmát törölni kívánja, akkor a kérelmet x-szel jelölje. 
4 Amennyiben további adatokat kíván a cégjegyzékbe bejegyezni, akkor a folytatást x-szel jelölje. 
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2. melléklet a 39/2015. (XII. 21.) IM rendelethez
„11. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez

 
 

   
   

 

2. melléklet a …/2015. (….) IM rendelethez 
 

„11. számú melléklet a 21/2006. (V.18.) IM rendelethez 
 

A VÉGREHAJTÓI IRODA SZERZŐDÉSMINTÁJA 
 

Alapító okirat 
Alulírott tagok, szerződésminta1 alkalmazásával, a következők szerint állapítják meg az alábbi végrehajtói iroda 

alapító okiratát: 

1. Az iroda cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

1.1. Az iroda cégneve:  ………………………………………………………………………………………….. 

1.2. Az iroda idegen nyelvű cégneve:2   ...................................................................................................................  

1.3. Az iroda székhelye:   ……………………………………………………………………………………….. 
Az iroda székhelye3 
a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
b)4 nem azonos a központi ügyintézés helyével:  ...............................................................................................  

1.4. Az iroda telephelye(i):5  ……………………………………………………………………………………. 

1.5. Az iroda fióktelepe(i): 6  ……………………………………………………………………………………. 

2. Az iroda tagjai 

2.1. Név:6  ....................................................................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

Szolgálati helye (annak a járásbíróságnak a megnevezése, amely mellé kinevezték): ………………………… 

Hivatali helyiségének címe: …………………………………………………………………………………. 

Tag illetékességi területének kiterjesztése, terjedelme7: …………………………………………………….. 

2.2.8 Név:9  ..................................................................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

Szolgálati helye (annak a járásbíróságnak a megnevezése, amelyre kinevezték): ………………………… 

Hivatali helyiségének címe: …………………………………………………………………………………. 

Tag illetékességi területének kiterjesztése, terjedelme7: …………………………………………………….. 

  

                                                
1 Az alapítói okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint 
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott végrehajtói iroda esetében 
nem volt szükség.  
2 Szükség esetén kitöltendő. 
3 Aláhúzással jelölendő. 
4 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. 
5 Szükség esetén kiöltendő, bővíthető. 
6 Végrehajtói iroda tagja csak végrehajtó lehet. 
7 Szükség esetén kitöltendő 
8 További tag esetén bővíthető. 
9 Végrehajtói iroda tagja csak végrehajtó lehet. 
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3. Az iroda tevékenységi köre(i)10 
3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................................................  
 

4. Az iroda működésének időtartama 

A végrehajtói iroda működésének időtartama határozatlan.  

5. Az iroda törzstőkéje 

5.1. Az iroda törzstőkéje ………………. Ft, azaz  ...............................................................................  forint, amely 

a)   ......................................  Ft, azaz ………………………………. forint készpénzből, 
11b)  .........................................  Ft, azaz…………………………….. forint  nem pénzbeli vagyoni hozzájárulásból 

áll. A nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás a törzstőke …… százaléka.12 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési 
kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem 
benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a végrehajtói iroda 
mindaddig nem fizet osztalékot a tagoknak, amíg a ki nem fizetett és a tagok törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai 
szerint elszámolt nyereség a tagok által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke 
mértékét. A tagok a még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulásuk összegének erejéig helytállnak a végrehajtói 
iroda tartozásaiért. 
 
5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az irodavezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

6. Az egyes tagok törzsbetétje 

6.1. Név  ……………………………………………………………………………………………. 

Törzsbetét összege:  ......................................................................................................................................  Ft. 

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz  ..................................................................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a13, a szolgáltatás 

módja: befizetés az iroda pénzforgalmi számlájára/ az iroda házipénztárába14.  

A fennmaradó összeget : ……………………………………-ig15 az iroda pénzforgalmi számlájára fizeti be.  
16b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  .........................................................................................  értéke:  ......................................  Ft, 

amelyet 17alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig18 az iroda rendelkezésére bocsát. 

6.2. 19Név:  ………………………………………………………………………………………………… 

                                                
10 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. A végrehajtói iroda a végrehajtási tevékenységen kívül 
üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat. 
11 Szükség esetén kitöltendő.  
12 A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk. 3:163. § (1) bekezdés; Ha alapításkor a nem pénzbeli vagyoni 
hozzájárulás értéke eléri vagy meghaladja a törzstőke felét, a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig teljes 
egészében a végrehajtói iroda rendelkezésére kell bocsátani. 
13 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
14 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
15 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
16 Szükség esetén bővíthető.  
17 Aláhúzással jelölendő. 
18 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
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Törzsbetét összege:  ............................................................................................................................................  

Törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz  ..................................................................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a20, a szolgáltatás 

módja: befizetés az iroda pénzforgalmi számlájára / az iroda házipénztárába21.  

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig22 az iroda pénzforgalmi számlájára fizeti be.  
23b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  .........................................................................................  értéke:  ......................................  Ft, 

amelyet 24alapításkor/cégbejegyzést követően ……………………….-ig25 az iroda rendelkezésére bocsát. 

7. Pótbefizetés 

7.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára26 
a) pótbefizetést előírhat. 
b) pótbefizetést nem írhat elő. 

7.2.27 A pótbefizetés legmagasabb összege:  ........................................................................................................  Ft. 

7.3.28 A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli. 

7.4. 29 A pótbefizetés legfeljebb33 

a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó taggyűlésen 
b) üzleti évenként............................... 30  alkalommal 
írható elő (pótbefizetés gyakorisága). 

8. Üzletrész 

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a végrehajtói iroda 
bejegyzésével keletkezik. Egy üzletrésznek több jogosultja is lehet, ezek a személyek a végrehajtói irodával 
szemben egy tagnak számítanak; jogaikat – ideértve az alapító okirat megkötését is – csak közös képviselőjük útján 
gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen kötelesek helytállni. A közös képviselőt a 
jogosultak maguk közül választják meg a tulajdoni hányaduk szerinti szavazati jog gyakorlásával.  

8.2. Az üzletrész31 
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik. 
b) a tagok törzsbetétjétől eltér. 

Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása: 

1. üzletrész ...............................................% 

Név :  ………………………………………………………………………………………………………. 

2.32 üzletrész ...............................................% 

                                                                                                                                                            
19 További tag esetén bővíthető. 
20 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
21 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
22 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
23 Szükség esetén bővíthető.  
24 Aláhúzással jelölendő. 
25 Naptári nap szerint meghatározandó, azonban az időpont nem lehet a cégbejegyzéstől számított három évet meghaladó. 
26 Aláhúzással jelölendő. 
27 A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
28 A 7.1. a) pont választása esetén kell alkalmazni. 
29 A 7.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
30 Számmal jelölendő. 
31 Aláhúzással jelölendő. 
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Név:  ……………………………………………………………………………………………… 

3.33 üzletrész ...............................................% 

Név :   ……………………………………………………………………………………………….. 
34Név:  ……………………………………………………………………………………………….. 

Közös képviselő:   .............................................................................................................................................  

Lakóhely:   ........................................................................................................................................................  

9. Az üzletrészek átruházása, felosztása 

9.1. Az üzletrész az iroda tagjaira szabadon átruházható. 

9.2. Az üzletrészt kívülálló végrehajtóra csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben befizette, 
kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájárulás, illetve a pótbefizetés teljesítésének 
elmulasztása vagy kizárás miatt a tag tagsági viszonya megszűnt.  Az elővásárlási jogra vonatkozó 
rendelkezéseknek megfelelően a tagot, az irodát vagy a taggyűlés által kijelölt személyt a pénzszolgáltatás 
ellenében átruházni kívánt üzletrész megszerzésére35 
a) jogosultság a fenti sorrendben illeti meg. 
b) jogosultság nem illeti meg. 

9.3. Az üzletrész kívülálló végrehajtóra történő átruházásához36 
a) a taggyűlés (az iroda) beleegyezése szükséges. 
b) a taggyűlés (az iroda) beleegyezése nem szükséges. 

9.4. Pénzszolgáltatás ellenében történő átruházáson kívüli jogcímen37 
a) az üzletrész átruházható. 
b) az üzletrész nem ruházható át. 

 
9.5. Az üzletrész felosztásához a taggyűlés hozzájárulása szükséges. 

10. A nyereség felosztása 

10.1. A végrehajtói iroda saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést az iroda 
fennállása alatt kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített 
tárgyévi adózott eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha az iroda helyesbített saját tőkéje nem éri 
el vagy a kifizetés következtében nem érné el az iroda törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné az iroda 
fizetőképességét.  

 
A tagot az irodának a tag javára történő kifizetések céljából felosztható és a taggyűlés által felosztani rendelt saját 
tőkéjéből meghatározott összeg illeti meg. 

10.2. Az eredmény a tagok között38 
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg. 
b) az alábbi arányban oszlik meg: 

Név :   ...................................................................................................................................................  

Arány: ...........................................% 

  

                                                                                                                                                            
32 További tag esetén bővíthető. 
33 További közös üzletrész esetén bővíthető. 
34 Közös üzletrész további jogosultja esetén bővíthető. 
35 Aláhúzással jelölendő. 
36 Aláhúzással jelölendő.  
37 Aláhúzással jelölendő.  
38 Aláhúzással jelölendő. 
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39Név :   ...................................................................................................................................................  

Arány: ...........................................% 

10.3. Osztalékra az a tag jogosult, aki46  

 a) az osztalékfizetésről szóló döntés meghozatalának időpontjában a végrehajtói irodával szemben a tagsági jogai 
gyakorlására jogosult. 
b) a tárgyév ………………….. hónap  ……40 napjáig a végrehajtói irodával szemben a tagsági jogai gyakorlására 
jogosult volt. 
 

10.4. Az ügyvezető jogosult / nem jogosult41 osztalékelőleg fizetéséről határozni.  

11. Az iroda taggyűlése 

11.1. A taggyűlés az iroda legfőbb szerve.  

11.2. A végrehajtói iroda a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben42 
a) taggyűlés tartásával 
b) a Ptk. 3:20. § szabályai szerint lefolytatandó írásbeli döntéshozatallal is 
határozhat. 

11.3. A taggyűlést évente43 
a) legalább egyszer 

b)  ………….44 hónapi gyakorisággal 
össze kell hívni az iroda45 
a) székhelyére vagy telephelyére. 
b)46 …………………………………………………………………………………………………… címre. 

11.4. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma: 

Név :  ……………………………………………………………………………………………… 

szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................% 
47Név   ……………………………………………………………………………………………….. 

szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................% 

11.5. A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő tag részt vesz. Ha a 
taggyűlés nem volt határozatképes, a megismételt taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlévők 
által képviselt szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes. A taggyűlés és a megismételt taggyűlés között 
legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb tizenöt napnál.  

11.6. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal rendelkező 
jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. A tagot a taggyűlésen meghatalmazott is képviselheti. 

11.7. A taggyűlést az irodavezető hívja össze. 

11.8. A …………………….,- Ft értékhatár feletti ügyekben való döntés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
  

                                                
39 További tag esetén bővíthető.  
40 Kitöltendő.  
41 Aláhúzással jelölendő. 
42 Aláhúzással jelölendő. 
43 Aláhúzással jelölendő. 
44 Számmal jelölendő. 
45 Aláhúzással jelölendő. 
46 Pontos címmel jelölendő. Csak belföldi cím adható meg. 
47 További tag esetén bővíthető.  
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12. Az irodavezető és a képviselet 

12.1. A végrehajtói iroda ügyvezetésére és képviseletére jogosult irodavezetője48: 

 Név:  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

Az irodavezetői megbízatás49 

a) határozott időre50 
b) határozatlan időre 

szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:   .........................................................................................................................  

A megbízatás lejárta:51  .......................................................................................................................................   

13. Cégvezető 

13.1. A végrehajtói irodánál cégvezető kinevezésére52 
a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 

13.2.53 54Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k): 

Név:   ....................................................................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

Kinevezés kezdő időpontja:   ...............................................................................................................................  

13.3. Az irodavezető a cégvezető számára általános képviseleti jogot 

 a) biztosíthat. 
 b) nem biztosíthat.  

14. Cégjegyzés 

14.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név:   ....................................................................................................................................................................  

Név:   ....................................................................................................................................................................  

14.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:55 

a) Név:  ................................................................................................................................................................  

és 

Név:   .................................................................................................................................................................  

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

b)56 Név:  .............................................................................................................................................................   

és 
                                                
48 Irodavezető csak végrehajtó lehet. 
49 Aláhúzással jelölendő. 
50 Legfeljebb 5 évig (Ptk. 3:114.§). 
51 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
52 Aláhúzással jelölendő. 
53 Kizárólag a 13.1. a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 
54 Több cégvezető esetén bővíthető.  
55 Szükség esetén kitöltendő. 
56 Szükség szerint bővíthető. 
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Név:   .................................................................................................................................................................  

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

15. Felügyelőbizottság 

15.1. A végrehajtói irodánál felügyelőbizottság választására57 
a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 

15.2. A végrehajtói irodánál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik. 

15.3. A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:   ....................................................................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

A megbízatás58 

a) határozott időre59  
b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:   .........................................................................................................................  

A megbízatás lejárta: 60  ……………………………………………………………………………………….. 

Név:   ....................................................................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

A megbízatás61 

a) határozott időre62  
b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:   .........................................................................................................................  

A megbízatás lejárta: 63  ……………………………………………………………………………………….. 

64Név:  .................................................................................................................................................................   

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

A megbízatás65 

a) határozott időre66 
b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:   .........................................................................................................................  

A megbízatás lejárta: 67  ......................................................................................................................................   

                                                
57 Aláhúzással jelölendő. 
58 Aláhúzással jelölendő. 
59 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
60 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
61 Aláhúzással jelölendő. 
62 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
63 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
64 Bővíthető. Ha a jogi személynél kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis. 
65 Aláhúzással jelölendő. 
66 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3: 121. §). 
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16. Könyvvizsgáló68 

A végrehajtói iroda könyvvizsgálója: 

Név:69  .................................................................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

Kamarai nyilvántartási száma:   .........................................................................................................................  

Cégnév:70  ............................................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám:  ...............................................................................................................................................  

Székhely:   ...........................................................................................................................................................  

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:  

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

Kamarai nyilvántartási száma:  ...........................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

Helyettes könyvvizsgáló neve:   .........................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

A megbízatás kezdő időpontja:   .........................................................................................................................  

A megbízatás lejárta:  ..........................................................................................................................................  

17. Az iroda megszűnése 

A végrehajtói iroda jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok 
között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani. 

18. Egyéb rendelkezések 

18.1. Egyszemélyes végrehajtói iroda jön létre, ha egy többszemélyes végrehajtói iroda valamennyi üzletrészét ugyanaz 
a tag szerzi meg. Az iroda egyszemélyessé válásától kezdődően az egyszemélyes irodára vonatkozó szabályok 
szerint működik. 

18.2. A jelen alapítói okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a korlátolt felelősségű társaságra és a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a végrehajtói irodára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Kelt: .......................................................................... 

Tagok aláírása: 

................................................................................................................................................ 
        Név: 

................................................................................................................................................ 
        71Név: 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:72 

................................................................................................................................................” 

                                                                                                                                                            
67 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
68 A Ptk. 3:38. § és 3:129-131 § esetén. 
69 Természetes személy esetén kell kitölteni. 
70 Szervezet esetén kell kitölteni. 
71 Bővíthető.  
72 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 
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3. melléklet a ..…/2015. (….) IM rendelethez 
 

„12. számú melléklet a 21/2006. (V. 18.) IM rendelethez 
 

AZ EGYSZEMÉLYES VÉGREHAJTÓI IRODA ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA 
 

Alapító okirat 
Alulírott alapító, szerződésminta73 alkalmazásával, a következők szerint állapítja meg az alábbi végrehajtói iroda 

alapító okiratát: 

1. Az iroda cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i) 

 
1.1. Az iroda cégneve:   …………………………………………………………………………………. 

1.2. Az iroda idegen nyelvű cégneve: 2   

Az iroda idegen nyelvű rövidített cégneve: 2   ..................................................................................................  

1.3. Az iroda székhelye:  ………………………………………………………………………………………… 
 
Az iroda székhelye74 
a) egyben a központi ügyintézés helye is. 
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével75:  ..............................................................................................  

1.4. Az iroda telephelye(i):76  ……………………………………………………………………………………. 

1.5. Az iroda fióktelepe(i): 5  ....................................................................................................................................  

2. Az iroda alapítója 

Név:77  .................................................................................................................................................................  

Lakcím:   ..............................................................................................................................................................  

Szolgálati helye (annak a járásbíróságnak a megnevezése, amely mellé kinevezték): ………………………… 

Hivatali helyiségének címe: …………………………………………………………………………………. 

Tag illetékességi területének kiterjesztése, terjedelme78: …………………………………………………….. 

 

3. Az iroda tevékenységi köre(i)79 

3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................................................  

                                                
73 Az alapító okirat szövege csak ott és annyiban bővíthető vagy változtatható, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A szükség szerint 
kitöltendő szövegrészek abban az esetben is a szerződésminta részét képezik, amennyiben ezen részek kitöltésére az adott végrehajtói iroda esetében 
nem volt szükség.  
74 Aláhúzással jelölendő.  
75 Amennyiben a központi ügyintézés helye nem azonos a székhellyel, a központi ügyintézés helyének megjelölése kötelező. 
76 Szükség esetén kitöltendő, bővíthető. 
77 Természetes személy esetén kell kitölteni 
78 Szükség esetén kitöltendő 
79 A statisztikai nómenklatúrát a tevékenységi kör(ök) vonatkozásában nem kell feltüntetni. A végrehajtói iroda a végrehajtási tevékenységen kívül 
üzletszerű gazdasági tevékenységet nem folytathat. 
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4. Az iroda működésének időtartama 

A végrehajtói iroda működésének ideje határozatlan. 
. 

5. Az iroda törzstőkéje 

5.1. Az iroda törzstőkéje   .................................................................................................................................  Ft, 

azaz  .............................................................................................................................................  forint, amely 

a)   ...........................   Ft, azaz  .........................................................................................  forint készpénzből, 

b)80  .........................  Ft, azaz  ..........................................  forint nem pénzbeli vagyoni  hozzájárulásból áll. 

5.2. Ha a pénzbeli vagyoni hozzájárulás szolgáltatása körében a 6. pont lehetőséget ad arra, hogy a cégbejegyzési 
kérelem benyújtásáig a tag a pénzbetétjének felénél kisebb összeget fizessen meg, vagy a cégbejegyzési kérelem 
benyújtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven túli határidőig szolgáltassa, a végrehajtói iroda 
mindaddig nem fizet osztalékot a tagnak, amíg a ki nem fizetett és a tag törzsbetétére az osztalékfizetés szabályai szerint 
elszámolt nyereség a tag által teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulással együtt el nem éri a törzstőke mértékét. A tag a 
még nem teljesített pénzbeli vagyoni hozzájárulása összegének erejéig helytáll a végrehajtói iroda tartozásaiért. 

5.3. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni. 

6. A tag törzsbetétje 

Név:………………………………………………………………………………………………… .........................  

A törzsbetét összege: ........ .....................................................................................................................................  Ft 

A törzsbetét összetétele: 

a) Készpénz: …... ..................................................................................................................................................  Ft. 

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg:…………… Ft, mértéke a tag pénzbetétjének … %-a81, a szolgáltatás módja: 

befizetés az iroda pénzforgalmi számlájára / az iroda házipénztárába82.  

A fennmaradó összeget :……………………………………-ig83 az iroda pénzforgalmi számlájára fizeti be.  
84b) Nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás: 

megnevezése:  ..........................................................................................  értéke:   ..................................... Ft. 

A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulást teljes egészében az 
iroda rendelkezésére kell bocsátani. 

7. Üzletrész 

A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az üzletrész, amely a végrehajtói iroda 
bejegyzésével keletkezik.  

8. Az iroda működése 

8.1. Az egyszemélyes iroda a saját üzletrészét nem szerezheti meg. 

8.2. Ha az egyszemélyes iroda az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal egészül ki és így 
többszemélyessé válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot módosítani. 

                                                
80 Szükség esetén kitöltendő. 
81 50%-nál kisebb arány esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
82 Aláhúzással jelölendő, szükség esetén mindkettő aláhúzható.  
83 Naptári nap szerint meghatározandó. 1 évnél hosszabb határidő esetén az 5.2. pont szerinti előírás érvényesül! 
84 Szükség esetén bővíthető.  
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9. A nyereség felosztása 

9.1. Az iroda a saját tőkéjéből a tag javára, annak tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést az iroda fennállása alatt 
kizárólag a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott 
eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha az iroda helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés 
következtében nem érné el az iroda törzstőkéjét, továbbá, ha a kifizetés veszélyeztetné az iroda fizetőképességét.  
 
9.2. Az irodavezető jogosult / nem jogosult85 osztalékelőleg fizetéséről határozni. 

10. Az alapítói határozat 

10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben a tag írásban határoz és a döntés az ügyvezetéssel való közléssel 
válik hatályossá. 

10.2. A legfőbb szerv hatáskörét a tag gyakorolja. 

11. Az irodavezető és képviselet 

11.1. A végrehajtói iroda ügyvezetésére és képviseletére a tag jogosult. 

12. Cégvezető 

12.1. Az irodánál cégvezető kinevezésére86 
a) sor kerülhet. 
b) nem kerülhet sor. 

12.2.87 Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k) 88: 

Név:  .................................................................................................................................................................  

Lakcím:  ...........................................................................................................................................................  

Kinevezés kezdő időpontja:  ............................................................................................................................  

13. Cégjegyzés 

13.1.89Az önálló cégjegyzésre jogosultak: 

Név:  .................................................................................................................................................................  

Név:  .................................................................................................................................................................  

13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:90 

a) Név:  ...............................................................................................................................................................   
és 
Név:  .................................................................................................................................................................   

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

  

                                                
85 Aláhúzással jelölendő. 
86 Aláhúzással jelölendő. 
87 Kizárólag a 12.1 a) pont aláhúzása esetén tölthető ki. 
88 Szükség esetén bővíthető.  
89 Szükség esetén bővíthető.  
90 Szükség szerint kitöltendő. 
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b)91 Név:  ............................................................................................................................................................  
és 
Név:  .................................................................................................................................................................  

együttesen jogosultak cégjegyzésre. 

14. Felügyelőbizottság 

14.1. A végrehajtói irodánál felügyelőbizottság választására92 
a) sor kerül. 
b) nem kerül sor. 

14.2.  A végrehajtói irodánál nem ügydöntő felügyelőbizottság működik.  

14.3. 93A felügyelőbizottság tagjai: 

Név:   ..............................................................................................................................................................  

Lakcím:   ........................................................................................................................................................  

A megbízatás94 

a) határozott időre95 
b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:   ...................................................................................................................  

A megbízatás lejárta:96  ..................................................................................................................................  

Név:   ..............................................................................................................................................................  

Lakcím:   ........................................................................................................................................................  

A megbízatás97 

a) határozott időre98 

b) határozatlan időre 
szól. 

A megbízatás kezdő időpontja:   ...................................................................................................................  

A megbízatás lejárta: 99 .................................................................................................................................  

100Név:  ..........................................................................................................................................................   

Lakcím:   ........................................................................................................................................................  

A megbízatás101 

a) határozott időre102 

b) határozatlan időre 
szól. 

                                                
91 Szükség szerint bővíthető. 
92 Aláhúzással jelölendő. 
93 A 14.1. a) pont választása esetén kell kitölteni. 
94 Aláhúzással jelölendő. 
95 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
96 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
97 Aláhúzással jelölendő. 
98 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
99 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
100 Bővíthető. Ha a jogi személynél kötelező felügyelőbizottság létrehozása, háromnál kevesebb tagú felügyelőbizottság felállítása semmis. 
101 Aláhúzással jelölendő. 
102 Legfeljebb 5 évre (Ptk. 3:121. §). 
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A megbízatás kezdő időpontja:   ...................................................................................................................  

A megbízatás lejárta: 103 ................................................................................................................................   

15. Könyvvizsgáló104 

A végrehajtói iroda könyvvizsgálója: 

Név:105  ..........................................................................................................................................................  

Lakcím:   ........................................................................................................................................................  

Kamarai nyilvántartási száma:  .....................................................................................................................  

Cégnév:106  ....................................................................................................................................................  

Cégjegyzékszám:  ..........................................................................................................................................  

Székhely:  ......................................................................................................................................................  

A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: 

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

Kamarai nyilvántartási száma:  .....................................................................................................................  

Lakcím:   ........................................................................................................................................................  

Helyettes könyvvizsgáló neve:   ...................................................................................................................  

Lakcím:   ........................................................................................................................................................  

A megbízatás kezdő időpontja:   ...................................................................................................................  

A megbízatás lejárta:  ....................................................................................................................................  

16. Az iroda megszűnése 

A végrehajtói iroda jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az alapítót 
illeti meg. 

17. Egyéb rendelkezések 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk.-nak a korlátolt felelősségű társaságra és a bírósági 
végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvénynek a végrehajtói irodára vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. 

Kelt:......................................................................... 

Az alapító aláírása: 

...................................................................................................................................... 
Név: 

Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:107 
       ......................................................................................................................................”

                                                
103 Az a) pont választása esetén kitöltendő. 
104 A Ptk. 3:38. § és 3: 129-131 § esetén. 
105 Természetes személyesetén kell kitölteni. 
106 Szervezet esetén kell kitölteni. 
107 Ügyvédi ellenjegyzés vagy közjegyző által történő közokiratba foglalás. 



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: Köves Béla ügyvezető.


	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 53/2015. (XII. 21.) MNB rendelete
	a Magyar Nemzeti Bank előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó formanyomtatványokról szóló 40/2014. (X. 29.) MNB rendelet módosításáról

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2015. (XII. 21.) MNB rendelete
	a technikai kamatláb maximális mértékéről

	A belügyminiszter 70/2015. (XII. 21.) BM rendelete
	az egységes elektronikuskártya-kibocsátás engedélyezésére irányuló hatósági eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról, az ezzel kapcsolatos egyes díjak megállapításának szabályairól, valamint az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezésre irányuló hatósá

	A belügyminiszter 71/2015. (XII. 21.) BM rendelete
	a Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről szóló 50/2014. (XI. 25.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 72/2015. (XII. 21.) BM rendelete
	a fejezeti és központi kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 19/2015. (V. 29.) BM rendelet módosításáról

	A belügyminiszter 73/2015. (XII. 21.) BM rendelete
	a beépített tűzjelző, illetve tűzoltó berendezések létesítésének, használatbavételének és megszüntetésének engedélyezésére irányuló hatósági eljárás részletes szabályairól

	A belügyminiszter 74/2015. (XII. 21.) BM rendelete
	a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet és a körözési nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlésről és a körözési eljárás lefolytatásának részletes szabályairól, valamint egyes miniszteri ren

	A földművelésügyi miniszter 86/2015. (XII. 21.) FM rendelete
	a Jeli arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 
109/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 87/2015. (XII. 21.) FM rendelete
	a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 
133/2013. (XII. 29.) VM rendelet módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 88/2015. (XII. 21.) FM rendelete
	a hulladékjegyzékről szóló 72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 15/2015. (XII. 21.) HM rendelete
	a lakhatással összefüggő egyes honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

	A honvédelmi miniszter 16/2015. (XII. 21.) HM rendelete
	a Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet módosításáról

	A honvédelmi miniszter 17/2015. (XII. 21.) HM rendelete
	a katonai szolgálatra való egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságról, valamint a felülvizsgálati eljárásról szóló 10/2015. (VII. 30.) HM rendelet módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 37/2015. (XII. 21.) IM rendelete
	a bűnügyi nyilvántartási rendszerrel, valamint a bűnügyi és rendészeti biometrikus adatok nyilvántartásával kapcsolatos egyes igazságügyi miniszteri rendeletek módosításáról

	Az igazságügyi miniszter 38/2015. (XII. 21.) IM rendelete
	a büntető ügyekben közvetítői tevékenységet végző pártfogó felügyelő képesítési követelményeiről

	Az igazságügyi miniszter 39/2015. (XII. 21.) IM rendelete
	az egyes cégjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
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