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II. Törvények

2015. évi CCXIV. törvény
a tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről*

Az Országgyűlés a  tőkepiac stabilitásának megőrzése és a  befektetési szolgáltatókba vetett bizalom fenntartása érdekében 
a következő törvényt alkotja:

1. A törvény hatálya

1. § (1) A  törvény hatálya azokra az  ügyletekre terjed ki, amelyeknél az  ügyfél jognyilatkozata a  kibocsátó – a  társasági 
adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti – kapcsolt vállalkozásának minősülő, e törvény hatálybalépésének 
napján felszámolás alatt álló befektetési szolgáltató által értékesített kötvény (a továbbiakban: kötvény) vásárlására 
irányult, és amelynél az ügyfél az ellenérték-fizetési kötelezettségének eleget tett, és értékpapírszámláján kötvény 
került jóváírásra, függetlenül attól, hogy a  kibocsátás vagy a  jogügylet érvényesen létrejött-e, illetve teljesedésbe 
ment-e. A  törvény hatálya azon befektetési szolgáltatóval szemben fennálló követelésekre terjed ki, amely 
befektetési szolgáltató felszámolását a bíróság e törvény hatálybalépését megelőző évben jogerősen elrendelte, és 
a felszámolási eljárás 2016. február 15-ig jogerősen nem zárult le.

 (2) Az (1) bekezdésen túl e törvény hatálya kiterjed azokra az ügyletekre is, amelyeknél az ügyfél jognyilatkozata nem 
kötvény vásárlására irányult, de értékpapírszámláján kötvény került jóváírásra.

2. § (1) Kárrendezésre jogosult – a  3.  § (3)  bekezdésében foglalt kivétellel – az  a  magánszemély, jogi személy és más 
szervezet, aki vagy amely az  1.  § szerinti ügyletekből eredően a  kibocsátóval vagy a  befektetési szolgáltatóval 
szemben fennálló követeléssel (a  továbbiakban: követelés) a  befektetési szolgáltató felszámolása jogerős 
elrendelésének napján és a kárrendezési kérelem benyújtásának napján egyaránt rendelkezik.

 (2) Az (1) bekezdésen túl kárrendezésre jogosult az is,
a) aki az 1. § szerinti ügyletekből eredően a követelést általános jogutódként attól szerezte, aki a követeléssel 

a befektetési szolgáltató felszámolása jogerős elrendelésének napján rendelkezett,
b) akinek kötvényét nem az (1) bekezdés szerinti befektetési szolgáltató tartja nyilván, azzal, hogy a felszámolás 

elrendelésének napjára vonatkozó, (1)  bekezdés szerinti feltétel arra a  befektetési szolgáltatóra vonatkozik, 
amely számára a kötvényt értékesítette.

2. A kárrendezés során érvényesíthető igény

3. § (1) A kárrendezésre való jogosultság e törvény erejénél fogva jön létre.
 (2) A kárrendezésre vonatkozó igényt a kárrendezésre jogosult maga érvényesítheti.
 (3) Nem jogosult kárrendezésre az,

a) aki a  kárrendezési igény alapjául szolgáló követelése keletkezésétől a  kárrendezési igény benyújtásáig 
terjedő időszakban vagy annak egy része alatt az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kibocsátó vagy befektetési 
szolgáltató, vagy annak a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozásának 
vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, mindezeknek a  Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szerinti hozzátartozója,

b) aki a  kárrendezési igény alapjául szolgáló követelés keletkezésétől a  kárrendezési igény benyújtásáig 
terjedő időszakban vagy annak egy része alatt a  tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a  továbbiakban: 
Tpt.) 215.  § (1)  bekezdésében felsorolt személy vagy szervezet, vagy a  kibocsátó, a  lejegyző, vagy 
az  értékesítő vállalkozással munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, 
valamint a  kötvényértékesítésben függő ügynökként vagy más módon közreműködő vállalkozás, ezzel 
munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy, továbbá mindezeknek a Ptk. 
szerinti hozzátartozója.

*  A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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 (4) A  (3)  bekezdésen túl a  kárrendezés nem terjed ki az  olyan ügyletből eredő követelésre sem, amelyről bíróság 
jogerősen megállapította, hogy a kötvény vásárlásához felhasznált forrás bűncselekményből származott.

3. Értelmező rendelkezések

4. §  E törvény alkalmazásában:
1.  befektetési szolgáltató: a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) alapján 
befektetési szolgáltatási tevékenység folytatására jogosult szervezet;

2.  diszkont kötvény: olyan nem kamatozó kötvény, amelyet névérték alatt bocsátottak ki, és a  lejáratkor 
névértéken váltanak be;

3.  hozam: az értékpapírszámla-vezető által a kárrendezésre jogosultnak ténylegesen jóváírt
a) kamat összege,
b) eladási és vételi ár különbözete a  lejárat előtt az 1. § (1) bekezdése szerinti befektetési szolgáltató 

által visszavásárolt kötvény esetén,
c) névérték és vételár különbözete diszkont kötvény esetén;

4.  vállalkozás: gazdasági tevékenységet folytató jogalany.

4. A Kárrendezési Alap

5. § (1) A  követelésből eredő igények rendezése érdekében e  törvény erejénél fogva létrejön a  Kárrendezési Alap 
(a továbbiakban: Alap).

 (2) Az Alap jogi személy.
 (3) Az Alapot a bíróság nem veszi nyilvántartásba.
 (4) Az Alap kizárólag az e törvényben meghatározott feladatokat látja el.
 (5) Az Alap pénzeszközeit a Magyar Nemzeti Banknál vezetett számlán kezeli.

6. § (1) Az Alap feladata a követelések e törvényben megállapított ellenértékének kifizetése (a továbbiakban: kárrendezés), 
valamint a rá átszállt követelésekkel összefüggő igények érvényesítése.

 (2) A  kárrendezésre jogosultak követeléseinek ellenérték fejében e  törvény alapján az  Alapra történő átszállása nem 
érinti a Tpt. 213. §-a szerinti kártalanításra vonatkozó igényérvényesítést.

 (3) Az Alap honlapján közzéteszi az 1. § (1) bekezdése szerinti kibocsátók és kapcsolt vállalkozásaik listáját.

5. Az Alap működése

7. § (1) Az  Alap irányítását a  Tpt. szerinti Befektető-védelmi Alap (a  továbbiakban: BEVA) igazgatósága (a  továbbiakban: 
igazgatóság) végzi.

 (2) Az Alapot harmadik személyekkel szemben, bíróság és hatóság előtt az igazgatóság elnöke vagy a hitelintézetekről 
szóló törvény szerinti Országos Betétbiztosítási Alap Tpt. 212. § (6) bekezdése szerinti ügyvezető igazgató-helyettese 
önállóan képviseli.

 (3) Az Alap székhelye megegyezik a BEVA székhelyével.
 (4) Az  Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az  operatív feladatokat elkülönítetten az  Országos 

Betétbiztosítási Alap munkaszervezete látja el az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató-helyettesének 
irányításával.

 (5) Az Alap gazdálkodását az Állami Számvevőszék ellenőrzi.

8. §  Az igazgatóság
a) elfogadja az Alap szabályzatait,
b) elfogadja az Alap költségvetését,
c) irányítja az Alap gazdálkodási és egyéb tevékenységét,
d) dönt az Alap működéséhez szükséges kötvénykibocsátásról, kölcsön felvételéről,
e) meghatározza a  BEVA tagok által teljesítendő éves befizetés összegét, és figyelemmel kíséri a  befizetések 

szabályszerűségét,
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f ) elfogadja az  Alap éves számviteli beszámolóját és az  Alap tevékenységének befejezését megelőzően 
elfogadja a záró beszámolót, valamint

g) ellátja a jogszabályban meghatározott egyéb feladatokat.

9. §  Az igazgatóság feladatainak ellátására vonatkozóan szabályzatot alkot és tesz közzé
a) működési rendjéről,
b) az Alap eszközeinek és forrásainak kezeléséről,
c) az Alapból történő kárrendezés részletes szabályairól, valamint
d) a BEVA-tagok általi befizetések mértékéről és rendjéről.

10. § (1) Az Alap éves költségvetését úgy tervezi meg, hogy az esedékessé váló fizetési kötelezettségeit teljesíteni tudja.
 (2) Az Alap forrásai:

a) a 6. § (1) bekezdés szerinti igényérvényesítés során befolyt összeg,
b) az Alap által felvett kölcsönök,
c) az Alap által kibocsátott kötvény,
d) az Alap által a BEVA-tagoktól igényelt befizetés, valamint
e) egyéb bevétel.

 (3) Az  Alap a  Magyar Nemzeti Banktól egy alkalommal, legfeljebb 3 hónapos futamidejű áthidaló kölcsönt 
(a továbbiakban: áthidaló kölcsön) vesz fel.

 (4) Az Alap az áthidaló kölcsön megfizetése érdekében, egy alkalommal, legfeljebb tizenkét éves futamidőre olyan fix 
kamatozású, részletekben fizetett (annuitásos) kötvényt bocsát ki vagy kölcsönt vesz fel, amely vonatkozásában 
az  előtörlesztés lehetősége biztosított. Ezen kibocsátott értékpapír-sorozatból későbbi időpontban újabb 
értékpapírok nem bocsáthatóak ki.

 (5) A  követelések igényérvényesítése során befolyt összeget, valamint az  Alap vagyonának hozamát az  Alap köteles 
a (2) bekezdés b) vagy c) pontjával összefüggésben keletkezett soron következő fizetési kötelezettsége teljesítésére 
fordítani.

 (6) A kárrendezési kötelezettség teljesítése érdekében – ideértve az Alap működési költségeit is – az állam készfizető 
kezesként felel azon fizetési kötelezettségekért, amelyek – az  államháztartásért felelős miniszter által előzetesen 
jóváhagyott összegben – az Alap által felvett, a (3)–(4) bekezdés, valamint a 12. § (2) bekezdése szerinti kölcsönből, 
továbbá a  kibocsátott kötvényből erednek. Az  állami készfizető kezességvállalásért az  Alapnak kezességvállalási 
díjat nem kell fizetnie. A hitelező az Alap kötelezettségeinek biztosítékaként az állam készfizető kezességvállalásán 
túl további biztosítékot nem igényelhet.

11. § (1) Az  Alap befizetést igényel a  10.  § (2)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti kölcsön vagy kötvény esedékes fizetési 
kötelezettségeinek teljesítése, valamint saját működési költségeinek biztosítása érdekében a BEVA tagjaitól. Az éves 
befizetési kötelezettség az  Alap tevékenységének befejezéséig, legfeljebb azonban a  10.  § (4)  bekezdés szerinti 
kötvény vagy kölcsön futamidejének lejártáig áll fenn.

 (2) A BEVA tagjai által teljesítendő befizetés éves mértékét az  igazgatóság határozza meg azzal, hogy az (5) bekezdés 
szerinti befizetések együttes éves összege nem haladhatja meg a hétmilliárd forintot.

 (3) A  BEVA-tag az  általa teljesített befizetést a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 
(a továbbiakban: Taotv.) 29/B. §-nak megfelelően visszaigényelheti.

 (4) A BEVA-tag befizetése után a Taotv.-ben meghatározott módon kamatot érvényesíthet.
 (5) A  befizetésre a  BEVA-tag – a  tárgyévet megelőző három naptári év számtani átlaga alapján számított, a  BEVA 

kártalanítási kötelezettsége alá tartozó – ügyfeleinek (befektetők) tulajdonát képező, a  BEVA-tag kezelésében 
lévő pénz és értékpapír átlagos állománya arányában köteles azzal, hogy a  BEVA kártalanítási kötelezettsége alá 
tartozó befektetők tulajdonát képező, a BEVA tagjának kezelésében lévő pénz és értékpapír átlagos állományának 
kiszámítása során a BEVA kártalanítási összeghatárt meghaladó állományt is figyelembe kell venni (valós biztosított 
ügyfélállomány). Ha a  BEVA-tag nem kezel pénz és értékpapír állományt, a  befizetés mértékét az  igazgatóság 
e  törvény végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott módon határozza meg. A  befizetés összegének 
megállapításakor, az  arány kiszámítása során figyelmen kívül kell hagyni azt a  BEVA-tagot, amely a  befizetés 
elrendelését megelőzően jogutód nélkül megszűnt, valamint amelynek felszámolását jogerősen elrendelték.

 (6) E törvény alkalmazása során BEVA-tagnak minősül az a nem BEVA-tag befektetési szolgáltató is, amely 2015. április 
30-án a BEVA tagja volt, valamint azon befektetési szolgáltató jogutódja is, amelynek jogelődje 2015. április 30-án 
vagy azt követően a BEVA tagja volt.
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 (7) A  naptári évben a  BEVA tagja által e  törvény alapján teljesítendő befizetés összegét évente egyszer, legkésőbb 
a naptári évet megelőző év december 15-ig kell megállapítani.

 (8) Az  adott évre irányadó befizetés összegének megállapítását követően létrejött BEVA-tagság esetén az  új 
BEVA-tagnak a tárgyévet követő évben kell először befizetést teljesítenie.

 (9) A BEVA-tagok első befizetésére 2017 márciusában kerül sor.

12. § (1) Az Alap működési költségeit forrásaiból biztosítja.
 (2) Az  Alap részére a  működési költségek átmeneti biztosítása érdekében a  BEVA kamatmentes kölcsönt nyújthat, 

amelyet az Alap a később rendelkezésére álló forrásai befolytakor haladéktalanul köteles visszafizetni.
 (3) Az Alap beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét e törvény végrehajtására kiadott jogszabály állapítja meg.
 (4) Ha az  Alapnak – valamennyi kötelezettségének teljesítését követően – vagyona marad fenn, az  a  központi 

költségvetést illeti meg.

6. A kárrendezés

13. § (1) A  kárrendezés kérelem alapján történik. A  kárrendezésre jogosult kérelmét az  Alap által rendszeresített űrlapon, 
az Alap kárrendezési szabályzatában meghatározott módon, írásban nyújthatja be.

 (2) A kérelem 2016. február 15-ig nyújtható be. A határidő jogvesztő.
 (3) A  kérelem benyújtása során a  jogosultnak a  kérelemben meg kell jelölnie az  értékpapír-számlán nyilvántartott 

kötvények adatait.
 (4) A kérelem tartalmának és a benyújtás módjának részletes szabályait a kárrendezési szabályzat tartalmazza.
 (5) A  kárrendezésre jogosult a  kérelmét legkésőbb az  Alap 15.  § (2)  bekezdés szerinti értesítésének kézhezvételét 

követő 30 napon belül írásban, a  kárrendezési szabályzatban szereplő formanyomtatvány kitöltésével 
visszavonhatja.

14. § (1) Az  Alap a  kárrendezés feltételeinek megállapítása érdekében jogosult a  kérelmezők kérelemben megjelölt 
személyes adatait kezelni és a  kérelemben megadott követelésekre, továbbá a  BEVA által teljesített kártalanítás 
összegére vonatkozóan a BEVÁ-tól adatot igényelni és kezelni. Az adatszolgáltatást soron kívül kell teljesíteni.

 (2) A  kárrendezés során a  kárrendezésre való jogosultság és a  fizetendő ellenérték megállapításához – a  jogosult 
azonosításához szükséges adatok mellett – a  követelésre vonatkozó adatokat, a  16.  § (3)  bekezdés szerint 
megfizetett összeg és a  16.  § (4)  bekezdés szerinti hozam összegét az  Alap a  befektetési szolgáltatótól szerzi be. 
A befektetési szolgáltató az adatszolgáltatás teljesítésére soron kívül köteles.

 (3) A 3. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti kizáró feltételek ellenőrzése érdekében az Alap jogosult a kizárt személyek 
megállapításához szükséges adatokat az azokat törvény szerint kezelő szervezetektől igényelni, ide értve az állami 
adóhatóságot is. Az adatszolgáltatást soron kívül kell teljesíteni.

 (4) Az Alap a kérelemben szereplő, és az (1)–(3) bekezdés alapján átvett adatokat tevékenységének befejezéséig kezeli.

15. § (1) Az Alap a kérelmet a benyújtásra nyitva álló határidő lejártától számított 45 napon belül megvizsgálja, e határidő 
a kárrendezés feltételeinek megállapítása érdekében szükséges ideig meghosszabbítható.

 (2) Ha a  kérelem megfelel a  kárrendezés feltételeinek, az  Alap a  16.  § szerint megállapítja az  ellenértéket, és ezekről 
értesíti a kárrendezésre jogosultat. Az Alap a kérelem visszavonására nyitva álló, 13. § (5) bekezdés szerinti határidő 
lejártát követő 30 napon belül teljesíti a kifizetést a kárrendezésre jogosultnak.

 (3) Az Alap az e törvényben rögzített feltételek szerint abban az esetben is megállapítja az ellenértéket, ha a kérelmező 
esetében a  kötvény értékpapírszámlán nem került jóváírásra, de az  1.  § szerinti ügyletből eredő követelés 
fennállását jogerős bírósági határozat megállapította. Ebben az esetben a kérelmező a bírósági határozat jogerőre 
emelkedését követő harminc napon belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelés e törvény 
szerinti fennállását megállapító bírósági határozatot. Ebben az  esetben a  kérelmezőt jogosultnak, és a  kötvényt 
az 1. § (1) bekezdés szerinti értékpapírszámlán jóváírtnak kell tekinteni. Az ellenérték meghatározásához szükséges 
adatokat a bírósági határozatból kell megállapítani.

 (4) A  kárrendezésre jogosult teljes követelése, a  követelés biztosítékai, valamint a  követeléshez kapcsolódó igények  
– ide értve a bűncselekménnyel okozott kár megtérítése, illetve az egyéb kártérítés iránti igényeket is – az ellenérték 
megfizetésével egyidejűleg e törvény erejénél fogva az Alapra szállnak át.

 (5) A kárrendezés során a 16. § alapján megállapított, az Alappal szemben fennálló kárrendezési igény nem ruházható át.
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16. § (1) A kárrendezésre a követelés pénznemében kerül sor.
 (2) A kárrendezésként kifizetett ellenérték mentes minden közteherfizetés alól.
 (3) A  követelés ellenértékének meghatározásakor a  jogosult értékpapírszámláján a  befektetési szolgáltató 

felszámolásának elrendelésekor nyilvántartott kötvény vásárlása érdekében megfizetett összeget, de 
jogosultanként legfeljebb harmincmillió forintot kell alapul venni.

 (4) A kárrendezésre jogosult részére fizetendő ellenérték meghatározása során a (3) bekezdés szerinti összegből le kell 
vonni a  kárrendezésre jogosultnak vagy jogelődjének 2008. január 1-jétől az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kibocsátó 
által kibocsátott kötvényére tekintettel jóváírt hozamot.

 (5) Ha a  (4)  bekezdés szerinti összeg nem haladja meg a  hárommillió forintot, az  ellenérték a  (4)  bekezdés szerinti 
összeg, csökkentve a BEVA által megfizetett kártalanítás összegével.

 (6) Ha a  (4)  bekezdés szerinti összeg meghaladja a  hárommillió forintot, az  ellenérték a  (4)  bekezdés szerinti összeg 
hárommillió forintot meghaladó részének tizenegy százalékával csökkentett, majd a  BEVA által megfizetett 
kártalanítás összegével csökkentett összeg.

 (7) Az ellenértéket a (9) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kell megállapítani.
 (8) Ha a  befektetési szolgáltató felszámolásának elrendelését követően az  értékpapírszámla jogosultja meghalt, 

az ellenérték meghatározása során az örökhagyót megillető ellenértéket kell meghatározni.
 (9) Ha a  kárrendezésre jogosult vállalkozó, kérelmében adószámot is fel kell tüntetnie. A  kárrendezésre jogosultnak 

meg kell tennie a csekély összegű támogatás szabályainak alkalmazásával kapcsolatos nyilatkozatot, valamint ezzel 
összefüggésben adatszolgáltatást kell teljesítenie.

 (10) Ha a  kárrendezésre jogosult vállalkozásnak minősül, úgy a  kárrendezés során kifizetendő összeg állami 
támogatásnak tekintendő. Állami támogatás esetén az  Alap a  16.  § szerinti ellenértéket úgy állapítja meg, hogy 
az megfeleljen
a) az 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b) az 1408/2013/EU bizottsági rendelet, valamint
c) a 717/2014/EU bizottsági rendelet
szerinti csekély összegű támogatásnak.

7. Az Alapra átszállt követelések érvényesítése

17. § (1) A  befektetési szolgáltató felszámolási eljárása során az  Alapra átszállt követelések kiadása és kielégítése a  Bszt. 
felszámolásra vonatkozó rendelkezései szerint történik, a  kielégítési sorrendben a  jogosultról átszállt követelés 
tekintetében az Alapot – a BEVÁ-val azonosan – az ügyfél (kárrendezésre jogosult) kielégítési helye illeti meg.

 (2) Az Alap a követelés (kötvény vagy pénzkövetelés) átszállásától számított 40 napon belül az adós ellen folyamatban 
lévő felszámolási eljárásban akkor is jogosult hitelezői igényt érvényesíteni, ha a hitelezői bejelentésre rendelkezésre 
álló határidő eltelt, függetlenül attól, hogy a követelés eredeti jogosultja a hitelezői igényt bejelentette-e.

 (3) A  kötvények, illetve kötvényként megjelölt követelések értékesítésével, nyilvántartásával kapcsolatos 
bűncselekmény gyanúja esetén a  büntetőeljárásban az  Alap az  átszállt követelés tekintetében polgári jogi igényt 
érvényesíthet, e tekintetben az Alap minősül magánfélnek.

8. Záró rendelkezések

18. §  Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a) az Alap kárrendezése során a csekély összegű támogatások alkalmazásának szabályait,
b) a BEVA-tagok által az Alap részére e törvény alapján teljesítendő befizetések részletes szabályait,
c) az Alap beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének részletes szabályait.

19. §  Ez a törvény 2016. január 1-jén lép hatályba.

20. §  Az Alap e törvény erejénél fogva a Quaestor károsultak kárrendezését biztosító követeléskezelő alap létrehozásáról 
szóló 2015. évi XXXIX. törvény (a  továbbiakban: Quaestor törvény) 9.  § (3)  bekezdése szerinti kérelmek és annak 
mellékletei, valamint a kérelmek vizsgálatával összefüggő adatok kezelője.
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21. § (1) A  Quaestor törvény alapján fennálló kárrendezésre való jogosultság megszűnik, és e  jogosultság alapján igény 
nem érvényesíthető. A  Quaestor törvény 10.  § (4)  bekezdése szerinti tájékoztató kárrendezésre vonatkozó 
megállapításaihoz joghatás nem fűződik.

 (2) A 13. § (1) bekezdés szerinti kérelmet e törvény szerint benyújtottnak kell tekinteni azon kárrendezésre jogosultak 
vonatkozásában, akik kérelmüket, valamint az  ahhoz kapcsolódó dokumentumokat a  Quaestor törvény 9.  §-a 
szerint, határidőben benyújtották.

 (3) A (2) bekezdés szerinti kárrendezésre jogosult általános jogutódlása esetén a jogutódlásról értesíteni kell az Alapot.

22. §  E törvény
a) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  csekély összegű támogatásokra való 

alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 1. o.),
b) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  mezőgazdasági ágazatban nyújtott 

csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági 
rendelet (HL L 352., 2013.12.24., 9. o.),

c) az  Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.  cikkének a  halászati és akvakultúra-ágazatban 
nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2014. június 27-i 717/2014/EU bizottsági 
rendelet (HL L 190., 2014.6.28., 45. o.)

hatálya alá tartozó támogatásokkal kapcsolatos szabályokat tartalmaz.

23. § (1) Az  illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a  továbbiakban: Itv.) 5.  § (1)  bekezdése a  következő s) és t)  ponttal 
egészül ki:
(Teljes személyes illetékmentességben részesül:)
„s) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény szerinti Befektető-védelmi Alap,
t) a  tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi  
CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alap.”

 (2) Az Itv. a következő 99/K. §-sal egészül ki:
„99/K.  § Az  5.  § (1)  bekezdésének – az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények 
módosításáról szóló 2015. évi CLXXXVII. törvénnyel megállapított – r) pontját az állami adóhatóság által jogerősen 
még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell.”

24. §  A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) E  törvény hatálya – a  34.  §-ban foglaltak kivételével – nem terjed ki az  államra, a  helyi önkormányzatra, 
a nemzetiségi önkormányzatra, a költségvetési szervre, az egyházi jogi személyre, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-re, a  Nemzeti Eszközkezelő Zrt.-re, az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-re, a  büntetés-végrehajtásért felelős 
miniszter felügyelete alá tartozó büntetés-végrehajtási gazdálkodó szervezetre, valamint a  helyi iparűzési adó 
vonatkozásában a  Magyar Nemzeti Bankra, az  Országos Betétbiztosítási Alapra, a  pénzügyi közvetítőrendszer 
egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvényben 
meghatározott Szanálási Alapra, a  Befektető-védelmi Alapra és a  tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett 
egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alapra.”

25. § (1) A Taotv. 29/B. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi  
CCXIV. törvény (a továbbiakban: Kárrendezési Törvény) alapján a Kárrendezési Alap részére a Kárrendezési Törvény 
11. § (1) bekezdése alapján befizetést teljesítő adózó által az adóévben, a Kárrendezési Törvény 11. § (2) bekezdésére 
figyelemmel megállapított, befizetett összeg (továbbiakban e  §-ban: befizetés) csökkenti az  adózó által fizetendő 
társasági adót, a fizetendő pénzügyi szervezetek különadóját vagy a fizetendő hitelintézeti különadót, a fizetendő 
pénzügyi tranzakciós illetéket.
(2) A befizetést teljesítő adózó a visszajáró összeget első alkalommal a 2017. évi adókötelezettsége megállapítása 
során – az  adókötelezettséget csökkentő tételként – veszi figyelembe az  (1)  bekezdés szerinti adónemekben. 
Az  adózó a  csökkentést elsőként a  2017. első negyedévére vonatkozó pénzügyi szervezetek különadója 
kötelezettség vonatkozásában, majd pedig az (1) bekezdés szerinti adónemekre vonatkozó adófizetési kötelezettség 
felmerülésének sorrendjében veszi figyelembe.
(3) Az adózó a társasági adó vonatkozásában a csökkentő tételre tekintettel a 2017. január 1-jét követően felmerülő 
adóelőleg-fizetési kötelezettségére az adóelőleg módosítását kérheti az adóhatóságtól.
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(4) Ha az adóévre vonatkozóan teljesített befizetés több, mint az (1) és (2) bekezdés szerint érvényesített csökkentés 
összege, akkor különbözetüket az  adózó kapcsolt vállalkozása érvényesítheti a  2017-ben kezdődő adóévére 
fizetendő társasági adója, pénzügyi szervezetek különadója, hitelintézeti különadó, pénzügyi tranzakciós illeték 
megállapításánál a  (2)  bekezdésben meghatározott módszer és sorrend szerint. Ha a  különbözetet egynél több 
kapcsolt vállalkozás érvényesíti, akkor ezen adózókat e  jogcímen külön-külön megillető adócsökkentés teljes 
összege nem haladhatja meg a  különbözetet. Az  adózó és kapcsolt vállalkozása írásos megállapodásban rögzítik 
a külön-külön érvényesítendő csökkentés összegét.”

 (2) A Taotv. 29/B. §-a a következő (5)–(5c) bekezdésekkel egészül ki:
„(5) A  befizetés azon része, amelyre tekintettel az  adózó vagy kapcsolt vállalkozása az  (1)–(4)  bekezdés szerinti 
csökkentést nem alkalmazta, csökkenti a  soron következő adóévre (adóévekre) az  adózó és kapcsolt vállalkozása 
adókötelezettségét az (1)–(4) bekezdés szerinti módszer alkalmazásával.
(5a) A  befizetés azon része után, amelyre tekintettel az  adózó vagy kapcsolt vállalkozása az  (1)–(4)  bekezdés 
szerinti csökkentést a  befizetés pénzügyi teljesítésétől számított 30 napon belül nem tudja alkalmazni, az  adózó 
a mindenkori jegybanki alapkamatnak megfelelő egyszerű időarányos kamatot érvényesíthet, amelynek összegével 
csökkentheti a soron következő fizetendő adóját.
(5b) A  pénzügyi szervezetek különadója vagy a  fizetendő hitelintézeti különadója, illetve a  pénzügyi tranzakciós 
illeték csökkentése esetén a  (2)–(5a)  bekezdés alapján csökkentésként figyelembe vett összeg az  adózó 
társaságiadó-alapja megállapításakor csökkenti az adott adóév adózás előtti eredményét.
(5c) Az  (1)–(5b) bekezdésekkel összefüggő adókötelezettségek teljesítése és azok ellenőrzése érdekében az adózó 
és az érintett kapcsolt vállalkozása külön nyilvántartást vezet.”

 (3) A Taotv. 5. számú melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A társasági adóalanynak nem minősülő szervezetek)
„16. az  Országos Betétbiztosítási Alap, a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő 
intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvényben meghatározott Szanálási Alap, a  Befektető-védelmi 
Alap és a  tőkepiac stabilitásának erősítése érdekében tett egyes kárrendezési intézkedésekről szóló 2015. évi  
CCXIV. törvény szerinti Kárrendezési Alap.”

26. §  A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 159. § (1) bekezdés j) pontjában a „Quaestor Károsultak 
Kárrendezési Alapja” szövegrész helyébe a „Kárrendezési Alap” szöveg lép.

27. §  Hatályát veszti a Quaestor törvény.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2015. évi CCXV. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról*

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

1. § (1) Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 2. § (4) bekezdése 
a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„i) tagszervezői tevékenység: a  pénztári tagsági jogviszony (a  továbbiakban: tagsági jogviszony) létrehozására 
irányuló rendszeres, üzletszerű tevékenység. E  tevékenység kiterjed a  tagsági jogviszony létrehozatalának 
elősegítésére, pénztári termékek ismertetésére, ajánlására, az  ezzel kapcsolatos felvilágosításra, a  pénzmosás 
és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott 
kötelezettségek teljesítésére, illetve a  tagsági jogviszony létrehozatalában, a  tagsági jogviszonyt érintő adat- 

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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és egyéb módosítási igények – így különösen személyi adatváltozás, portfólióváltás, kedvezményezett jelölés, 
tagdíjmódosítás –, valamint a kifizetési igények felvételére és a pénztár részére való továbbítására, továbbá a tagsági 
jogviszonyból fakadóan a pénztártagot megillető kifizetések igénylésében való közreműködésre.”

 (2) Az Öpt. 2. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„j) ütemezett pénzkivonás: a  tag szolgáltatási számlájának terhére, a  tag részére teljesített rendszeres kifizetés, 
amelynek időtartama a kifizetés indulásakor előre nem meghatározott.”

2. § (1) Az Öpt. 10. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A pénztár az  általa gyűjtött és kezelt befizetésekből az  alapszabályban meghatározott feltételek szerint az  alábbi 
szolgáltatásokat nyújthatja:)
„d) az  egészség védelmét szolgáló programok szervezése és finanszírozása, egészségügyi szolgáltatások 
megvásárlása, valamint a  szociális kockázat bekövetkezte esetén, jogszabály által előírt szociális kötelezettségek 
alapján biztosított kiegészítő ellátás, és a gyógyszer és gyógyászati segédeszköz árának támogatása (egészség- és 
önsegélyező pénztár).”

 (2) Az Öpt. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  nyugdíjpénztár kizárólag nyugdíjszolgáltatást nyújthat, az  önsegélyező pénztár kizárólag önsegélyező 
feladatokat láthat el. Az  egészségpénztár elláthatja az  (1)  bekezdés b)  pontjában felsoroltak közül a  gyógyszer és 
gyógyászati segédeszközök árának támogatását, a  pénztártag betegség miatti keresőképtelensége esetén a  kieső 
jövedelmének teljes vagy részbeni pótlását, valamint a  pénztártag halála esetén a  hátramaradottak támogatását 
(a továbbiakban együtt: egészségügyi célú önsegélyező feladat) is. Az egészség- és önsegélyező pénztár elláthatja 
az  önsegélyező, valamint az  egészségpénztári, az  egészségügyi célú önsegélyező feladatokat is azzal, hogy 
a  feladatok ellátása során a  kiegészítő önsegélyező pénztárakra, valamint a  kiegészítő egészségpénztárakra 
vonatkozó speciális rendelkezések alkalmazásától nem tekinthet el. Az  egészség- és önsegélyező pénztár vagy 
egyesüléssel jön létre vagy akként, hogy a  tevékenységi engedéllyel rendelkező egészség- vagy önsegélyező 
pénztár alapszabályának módosításával – külön engedélyezési kötelezettség nélkül – felveszi a másik pénztártípus 
szolgáltatásait.”

3. §  Az Öpt. 11/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pénztár részére történő tagszervezést természetes személy, jogi személy (a  továbbiakban együtt: 
tagszervező) a  pénztárral kötött szerződés alapján végezhet. A  tagszervező alvállalkozót igénybe vehet, azonban 
az  alvállalkozójáért úgy felel, mintha a  tevékenységet saját maga végezte volna. A  tagszervező által igénybe vett 
alvállalkozóra a tagszervezőre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy az alvállalkozó további alvállalkozót 
nem vehet igénybe. A tagszervezőnek az alvállalkozóval kötött szerződése a pénztárral kötött szerződés mellékletét 
képezi. A  tagszervező a  tevékenysége során a  pénztári szakmai szabályokat mindenkor megtartva köteles eljárni. 
Amennyiben a pénztárnak a tagszervezővel kötött szerződése kiterjed a tagsági jogviszonyt érintő adat- és egyéb 
módosítási igények, valamint a  kifizetési igények felvételében és a  pénztár részére való továbbításában, továbbá 
a tagsági jogviszonyból fakadóan a pénztártagot megillető kifizetések igénylésében való közreműködésre, úgy a tag 
által benyújtott fenti igények teljesítésével kapcsolatos határidők az erre vonatkozó tagi bejelentés tagszervezőhöz 
történő érkezésétől számítandóak.”

4. § (1) Az Öpt. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontjától a  pénztár – figyelemmel a  (4)–(9)  bekezdésben 
foglaltakra − jogosult a  tag egyéni számlájának befektetéséből származó hozamát a  mindenkori pénztári 
egységes tagdíjnak a  működési és likviditási alapra jutó hányadának megfelelő összeggel, de legfeljebb a  hozam 
összegével csökkenteni, és azt a  működési, illetve likviditási alap javára jóváírni (a  továbbiakban: elmaradt tagdíj 
miatti hozamlevonás). Az  elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a  pénztár a  tagdíj alapszabályban megjelölt 
esedékességének időpontját követően − amennyiben a pénztár alapszabálya erről rendelkezik, úgy a tagdíjhátralék 
rendezésére megjelölt időtartam eredménytelen leteltével – (a  továbbiakban: tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő 
időpontja) a  (4)–(9)  bekezdésekben foglaltak szerint azon időszakra visszamenőlegesen érvényesítheti, amely 
időszakra a meg nem fizetett tagdíj vonatkozik.”

 (2) Az Öpt. 14. §-a a következő (4)–(9) bekezdésekkel egészül ki:
„(4) A  pénztár az  elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást az  alapszabályban foglalt tagdíjfizetési gyakorisághoz 
igazodóan negyedéves, féléves vagy éves időközönként hajtja végre (a  továbbiakban: levonási gyakoriság) azzal, 
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hogy egy üzleti évben csak egyféle levonási gyakoriságot alkalmazhat. Havi tagdíjfizetési gyakoriság esetén  
– a (9) bekezdésben foglalt kivétellel − a pénztár a fenti levonási gyakoriságok alkalmazása közül választhat.
(5) A  levonási gyakoriság megváltoztatására vonatkozó döntést a  pénztár közgyűlése – az  üzleti évet megelőző 
évben – hozza meg. Az alkalmazott levonási gyakoriságot a pénztár alapszabályában köteles rögzíteni.
(6) Az  elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás mértéke nem haladhatja meg a  választott levonási gyakoriságnak 
megfelelő − negyedéves, féléves vagy éves – időszakban (a  továbbiakban: tárgyidőszak) keletkezett hozamot. 
Amennyiben a tárgynegyedévi, tárgyfélévi vagy tárgyévi hozam nem éri el a pénztár által − a (3) bekezdés alapján − 
levonható összeg mértékét, a pénztár nem jogosult a különbözetet érvényesíteni a korábbi negyedév, félév, illetve 
év hozama terhére. Féléves levonási gyakoriság esetén az elmaradt tagdíj miatti hozamlevonás a második, valamint 
a  negyedik negyedéves hozamjóváírást követően a  tag egyéni számláján a  tárgyfélévben jóváírt hozam terhére 
történik.
(7) Az  elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a  pénztár a  tárgyidőszaki hozamjóváírást követően haladéktalanul 
végrehajtja, de nem korábban, mint a tagdíjfizetés elmulasztásának kezdő időpontja.
(8) A  pénztár akkor is jogosult az  elmaradt tagdíj miatti hozamlevonást a  teljes tárgyidőszaki hozam terhére  
– az  egységes tagdíj működési és likviditási alapra jutó hányadának még meg nem fizetett része erejéig − 
alkalmazni, ha a pénztártag a tárgyidőszakra eső tagdíjat csak részben fizette meg.
(9) Elszámolóegységen alapuló nyilvántartást alkalmazó pénztárak esetében a  (4)–(8)  bekezdésben foglaltak 
megfelelően irányadóak azzal, hogy az  ilyen pénztárak jogosultak havi gyakoriságú elmaradt tagdíj miatti 
hozamlevonást választani.”

5. § (1) Az Öpt. 20. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  vezető tisztségviselők, valamint az  ügyvezető (helyettes ügyvezető) mindenkor az  ilyen tisztséget betöltő 
személytől elvárható gondossággal, a  tagok és a  pénztár érdekeinek figyelembevételével, a  rájuk vonatkozó 
jogszabályok szerint kötelesek eljárni. A  vezető tisztségviselők, valamint az  ügyvezető (helyettes ügyvezető) 
az ügyvezetési tevékenysége során okozott kárért a Ptk.-nak a vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályai szerint 
felelősek, akkor is, ha a pénztárral munkaviszonyban álltak, illetve állnak.”

 (2) Az Öpt. 20. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben a  pénztártag alkalmazottja a  pénztárnak, nem választható az  igazgatótanács és az  ellenőrző 
bizottság tagjának. A  pénztár vezető tisztségviselője és ügyvezetője (helyettes ügyvezetője) nem lehet 
a közgyűlésen meghatalmazott, illetve a küldöttközgyűlésen küldött.”

6. §  Az Öpt. 20/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  igazgatótanács tagjának jelölt személy azt, hogy a  20.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, az  ellenőrző bizottság 
tagjának jelölt személy azt, hogy a  20.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott feltételek alapján nincs 
kizárva a  vezető tisztségviselői tisztség betöltéséből, megválasztását megelőzően a  közgyűlés részére hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja. Amennyiben az  előzetes igazolásra indokoltan nincs lehetőség, akkor az  igazgatótanács 
vagy ellenőrző bizottság tagjának választott személy megválasztását követően 30 napon belül hatósági 
bizonyítvánnyal igazolja a  pénztárnak és a  Felügyeletnek, hogy igazgatótanácsi tag esetén a  20.  § (2)  bekezdés 
a) pontjában, az ellenőrző bizottság tag esetén a 20. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek alapján 
nincs kizárva a vezető tisztségviselői tisztség betöltéséből. Az igazolás időpontjáig a megválasztott igazgatótanácsi, 
ellenőrző bizottsági tag a testületi döntésekben nem vehet részt.”

7. §  Az Öpt. 21. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közgyűlést évente össze kell hívni, az  éves beszámoló és a  pénzügyi terv elfogadására. A  közgyűlés, 
küldöttgyűlés – ideértve a küldöttválasztó gyűlést és részközgyűlést is – összehívásának módjáról az alapszabályban 
kell rendelkezni. A  hirdetmény közzététele vagy a  meghívó elküldése, valamint a  közgyűlés időpontja között 
legalább 15 napi időköznek kell lennie. A  pénztár a  meghívó elküldésével egyidejűleg az  abban foglaltakat  
– amennyiben rendelkezik ilyen felülettel – az internetes honlapján is köteles közzétenni. A közgyűlés összehívásáról 
szóló értesítésben meg kell jelölni a  közgyűlés helyét, idejét, napirendjét, valamint a  napirendhez tartozó iratok 
megtekintésének helyét és idejét.”

8. §  Az Öpt. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34.  § (1) A  pénztár három évre vonatkozó pénzügyi tervét minden évben a  közgyűlés elé kell terjeszteni és 
elfogadni.
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(2) A pénzügyi tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a pénztártagok meggyőződhessenek a pénztár pénzügyi 
céljainak megvalósíthatóságáról, a pénztár működőképességéről.
(3) A  pénzügyi tervnek megfelelő alátámasztottsággal és kellő részletezettséggel tartalmaznia kell a  pénztár 
bevételeit és kiadásait meghatározó adatokat, különösen a  várható taglétszámot, tagdíjbevételeket (munkáltatói 
hozzájárulásokat), adományokat, működési és szolgáltatási kiadásokat, valamint a  befektetéseken elérendő 
hozamot.
(4) A  működési költségek, továbbá a  dologi eszközök beszerzésére, valamint a  felújításra fordított ráfordítások 
mértékét a közgyűlés határozza meg. Ezeknek arányban kell állnia a pénztár általános anyagi helyzetével.
(5) A  pénzügyi terv első éve legalább negyedéves bontásban, a  második és harmadik év éves bontásban készül, 
kiegészítve a hosszú távú számításoknál használt feltételezésekkel.
(6) A pénzügyi terv időtávja az azt elfogadó közgyűlés évét követő három naptári év.”

9. §  Az Öpt. 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénztár bevételeit a következők szerint kell az (1) bekezdés szerinti gazdálkodási tartalékokba elhelyezni:]
„a) azzal, hogy az alapszabály azonban nem tartalmazhat eltérő tagdíjfelosztási arányt annak alapján, hogy a tagdíj 
a tag által vagy munkáltatói hozzájárulás jogcímén kerül megfizetésre, a tagok által fizetett tagdíjat, a munkáltatói 
tag (munkáltatói tagok) által fizetett hozzájárulást, a  vagyon értékesítéséből származó összeget és a  tagok egyéb 
befizetéseit az  alapszabályban meghatározottak szerint – a  pénztár működési szükségleteinek megfelelően – 
fedezeti, működési és likviditási tartalékba,”
(kell helyezni.)

10. §  Az Öpt. 37. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  pénztári befektetések kockázatok szerinti megosztására, valamint állomány összetételére vonatkozó 
biztonsági szabályokat és keretelőírásokat, a tőkepiac fejlődéséhez és szerkezeti változásaihoz igazodóan a Kormány 
rendeletben szabályozza azzal, hogy zártkörűen működő részvénytársaságba történő befektetés, tulajdonszerzés 
kizárólag Magyarországon székhellyel rendelkező bankba történhet.”

11. §  Az Öpt. 38/A. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  ingatlanértékelő megbízatása legfeljebb ötéves időtartamra szólhat, amely nem hosszabbítható meg. 
Az  ingatlanértékelő megbízatásának lejártát követő két év elteltével az  ingatlanértékelői feladatokat ugyanannál 
a pénztárnál ismételten elláthatja.
(8) Az  ingatlanértékelői feladatot ilyen tevékenység folytatására jogosult szervezet is elláthatja, ha legalább egy, 
a  (6)  bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelő személyt munkaviszonyban vagy tagsági viszonyban 
foglalkoztat. Ebben az esetben a (7) bekezdésben meghatározott rendelkezéseket az ingatlanértékelő szervezetre és 
az általa foglalkoztatott személyre is alkalmazni kell.”

12. §  Az Öpt. 41. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A pénztárak egyesülése, illetve szétválása esetén a  pénztárak alakulására vonatkozó rendelkezések az  irányadóak 
az alábbi eltérésekkel:
c) a tevékenységi engedély iránti kérelemhez az alábbiakat kell csatolni:]
„cb) a nyilatkozatot a 40/C. §-ban és a 64. §-ban foglalt feltételek meglétéről, illetve a Felügyelet felhívására bármely 
feltétel igazolását,”

13. §  Az Öpt. 43. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénztárak egyesülhetnek, ha azt az  érintett pénztárak közgyűlései elhatározták. A  nyugdíjpénztár csak 
nyugdíjpénztárral egyesülhet.”

14. § (1) Az Öpt. 45/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  pénztár a  legfőbb szervének a  végelszámolási eljárás megindításáról szóló döntését követő 30 napon 
belül köteles a  döntést az  illetékes bíróságnak bejelenteni. A  végelszámolás kezdő időpontjában az  ellenőrző 
bizottsági tagok megbízatása nem szűnik meg. A  bíróság a  végelszámoló nyilvántartásba vételéről rendelkező, 
illetve az  igazgatótanácsi tagok nyilvántartásból törléséről rendelkező végzésének meghozatalát követően 
a  Cégközlönyben a  Ctv. 102.  § (2)  bekezdésében foglaltaknak megfelelő közleményt tesz közzé. A  Felügyelet 
a végelszámolás lefolytatását köteles ellenőrizni. A pénztár a legfőbb szervének a Ctv. 111. § (1) bekezdése szerinti 
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kérdésekben hozott döntését követő 30 napon belül köteles a tevékenysége lezárása iránti kérelmet a Felügyelethez 
benyújtani. A  bíróság a  pénztárat a  nyilvántartásból a  Felügyelet tevékenységet lezáró határozatának jogerőre 
emelkedését követően törli.
(2) A  pénztár végelszámolása esetén az  ellenőrző bizottsági tagok pénztári tagsági jogviszonya és ellenőrző 
bizottsági megbízatása a pénztár megszűnésével egyidejűleg ér véget.
(3) A pénztár megszüntetésére irányuló szándékot a Felügyeletnek be kell jelenteni. A Felügyelet a pénztár jogutód 
nélküli megszűnésekor – a felszámolás kivételével –, amennyiben a közgyűlés ezt határozatban kéri, végelszámolót 
nevezhet ki. A végelszámoló költségeit a pénztár viseli.”

 (2) Az Öpt. 45/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A végelszámolás kezdő időpontját követően kezdeményezett átlépések esetén a tagi követelések átutalása csak 
a végelszámolás lefolytatását követően, a nyilvántartásból való törlést követő 15 napon belül történik meg.”

 (3) Az Öpt. 45/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  (4)  bekezdésben meghatározott átutalásokat, illetve kifizetéseket a  pénztár a  vagyonfelosztási javaslat 
elfogadását követő 15 napon belül köteles teljesíteni. Az átutalás teljesítésével a tagok – ide nem értve az ellenőrző 
bizottsági tagokat − tagsági jogviszonya megszűnik. A végelszámolás lefolytatását követően fennmaradó vagyont 
a pénztár – a 13. § (5) bekezdésének megfelelően – az alapszabályban foglaltak szerint a nyilvántartásból való törlést 
követő 15 napon belül fizeti ki, illetve utalja át.”

15. § (1) Az Öpt. 47. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A nyugdíjkorhatárt elérő pénztártag írásban nyilatkozik arról, hogy
a) egy összegben vagy járadék formájában veszi igénybe a nyugdíjszolgáltatást és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
b) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben, a fennmaradó részt pedig járadék 
formájában veszi igénybe és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
c) a tagdíjat fizeti és a nyugdíjszolgáltatást nem veszi igénybe, vagy
d) az egyéni nyugdíjszámláján felhalmozott összeget a pénztárban hagyja és a tagdíjat tovább nem fizeti, vagy
e) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe 
veszi és a tagdíjat tovább fizeti, vagy
f ) az egyéni nyugdíjszámláján lévő összeg meghatározott részét egy összegben vagy járadék formájában igénybe 
veszi és a tagdíjat tovább nem fizeti
azzal, hogy a pénztár köteles az a)–f ) pontban foglalt valamennyi lehetőséget biztosítani tagjai számára.
(6) Amennyiben a  tag az  (5)  bekezdés a), b), e) vagy f )  pont szerinti választással él, tagsági viszonya akkor szűnik 
meg, amikor a pénztár a taggal szembeni szolgáltatási kötelezettségének maradéktalanul eleget tett.”

 (2) Az Öpt. 47. §-a a következő (6a)–(6j) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Amennyiben a pénztártag a nyugdíjszolgáltatást részben vagy egészben járadék formájában kívánja igénybe 
venni, a  pénztár járadékszolgáltatási kötelezettségét saját járadék folyósítása, valamint biztosítótól vásárolt 
életjáradék útján teljesítheti. A pénztár köteles a saját járadék folyósítását biztosítani.
(6b) A saját járadék a pénztár alapszabályában meghatározottak szerint
a) határozott időtartamú, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő biztos (banktechnikai) járadék, vagy
b) évente újraszámított, az elért hozamokat és költségeket figyelembe vevő ütemezett pénzkivonás
útján teljesíthető azzal, hogy ütemezett pénzkivonás esetén a  pénztártag a  járadék kifizetését időlegesen 
felfüggesztheti.
(6c) A saját járadék havi, negyedéves vagy féléves gyakorisággal folyósítható, amelyek közül az alapszabály, illetve 
szolgáltatási szabályzat legalább kettőt köteles tartalmazni. A saját járadék legalább 5 éves időtartamú.
(6d) A  biztosítótól vásárolt életjáradék a  nyugdíjkorhatár betöltése utáni díjfizetésű, a  tag élete végéig folyósított 
járadék lehet, a biztosítási szerződés megkötése során a pénztár a szerződő fél.
(6e) A pénztár köteles − a járadékot tartalmazó − nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó tagi igény (a továbbiakban: tagi 
igény) kézhezvételét követő 30 napon belül
a) saját járadék folyósítására vonatkozó igény esetén:
aa) annak induló összegét,
ab) a (6b) bekezdés b) pontja szerinti saját járadék esetében annak várható időtartamát, és
ac) a folyósítás gyakoriságát;
b) biztosítótól vásárolt életjáradék folyósítására vonatkozó igény esetén annak összegét
tartalmazó tájékoztatást (a továbbiakban: pénztári tájékoztatás) a tag részére megküldeni.
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(6f ) A pénztár a pénztártagnak a (6e) bekezdésben foglaltakat tartalmazó pénztári tájékoztatás ismeretében adott 
válaszának kézhezvételét követő 30 napon belül köteles – a  pénztártag válaszának megfelelően − a  saját járadék 
folyósítását megkezdeni, illetve a biztosítótól vásárolt életjáradék ugyanezen határidőn belüli folyósítása érdekében 
a biztosítási szerződést megkötni. Amennyiben a pénztártag válasza a pénztár (6e) bekezdés szerinti tájékoztatása 
kézhezvételét követő 60 napig nem érkezik vissza a pénztárhoz, a tájékoztatást elfogadottnak kell tekinteni.
(6g) A  pénztártag jogosult a  pénztári tájékoztatás ismeretében – a  korábbi tagi igényében foglaltaktól eltérő 
feltételt tartalmazó – újabb tagi igényt (a továbbiakban: új tagi igény) benyújtani a pénztárhoz. Az új tagi igényre 
a  (6e) és (6f )  bekezdésben foglaltak megfelelően irányadóak azzal, hogy a  pénztár annak – az  alapszabályban 
meghatározott − költségét a pénztártag egyéni számlájával szemben érvényesítheti. Az új tagi igény elkészítésének 
költségeként legfeljebb 2000 Ft vonható le a tag egyéni számlájáról.
(6h) A  pénztártagnak a  saját járadék folyósítása alatt bekövetkezett halála esetén a  szolgáltatási számlán 
fennmaradó összeg a kedvezményezettet, annak hiányában az örököst illeti meg.
(6i) A  tárgyév december 31. napján 1000 főt meg nem haladó taglétszámmal rendelkező pénztár mentesül 
a járadékszolgáltatási kötelezettség alól.
(6j) Amennyiben a  (6i)  bekezdés szerinti pénztár saját járadékot kíván folyósítani, illetve biztosítótól életjáradékot 
kíván vásárolni tagjai részére, úgy ezt az (5)–(6h) bekezdésben foglaltak szerint köteles teljesíteni.”

16. § (1) Az Öpt. 49/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  nyugdíjpénztár pénztártagok által választható befektetési portfóliót biztosító rendszert (a  továbbiakban: 
választható portfóliós rendszer) működtethet, amelyben a  pénztár felhalmozási időszakban lévő tagjai az  egyéni 
nyugdíjszámlájukon lévő összeget a  tag választása szerinti, a  pénztár által kialakított portfóliókba fektethetik. 
Amennyiben a tag a (3) bekezdés szerinti szabályzat szerint nem választ portfóliót, akkor az egyéni számláján lévő 
összeget a szabályzatban erre az esetre rögzített portfólióba kell elhelyezni.”

 (2) Az Öpt. 49/B. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (3) bekezdésben foglalt szabályzatnak tartalmaznia kell:]
„a) a választható portfóliók számát, megnevezését, továbbá annak leírását, hogy milyen életkorú és kockázatvállalási 
hajlandóságú tagok részére ajánlja a pénztár az adott portfóliót,”

 (3) Az Öpt. 49/B. §-a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  választható portfóliós rendszert működtető pénztár a  (3)  bekezdésben foglalt szabályzatában biztosíthatja, 
hogy a  tag az  egyéni számláján lévő összeg egy részét más portfólióban helyezhesse el, a  tag erre vonatkozó 
nyilatkozata alapján. A  tag egyéni számláján lévő összeg két portfólió közötti megosztását követően a  tagra 
vonatkozóan érkezett valamennyi befizetés is a  tag által meghatározott megosztási aránynak megfelelően kerül 
felosztásra.”

17. §  Az Öpt. 49/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szabályzatban meghatározott időszakokban jelentkező portfólióváltási igényeket a  pénztár szintjén 
összegezni kell. Az  igények teljesítéséhez kapcsolódó költségeket az  érintett pénztártagok viselik. Az  egyedi 
portfólióváltással összefüggő, pénztártagra terhelt költségek nem haladhatják meg az  egyéni számlakövetelés 
egy ezrelékét, és nem lehetnek magasabbak 2000 forintnál. Az  egyéni számlakövetelésnek a  pénztár által 
kialakított portfóliók közötti megosztásának egyszeri díja nem haladhatja meg a  portfólióváltással érintett egyéni 
számlakövetelés egy ezrelékét, és nem lehet magasabb 2000 forintnál.”

18. §  Az Öpt. 50/B. § (1) bekezdés j) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az önsegélyező pénztár kiegészítő önsegélyező szolgáltatásként a következő szolgáltatásokat nyújthatja:)
„j) lakáscélú jelzáloghitel törlesztésének támogatása: amelyet a pénztár közvetlenül a  folyósító hitelintézet részére 
fizethet meg, amennyiben a  támogatást a  pénztártag igényelte. A  lakáscélú jelzáloghitel törlesztésére fordítható 
támogatás havi összege legfeljebb a  tárgyév első napján érvényes havi minimálbér 15 százalékának megfelelő 
összeg lehet;”

19. §  Az Öpt. 50/D. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
[Az önsegélyező pénztár az  50/B–50/C.  §-ban meghatározott szolgáltatások közül a  következőket az  50.  § 
(1) bekezdésében meghatározott egyéni szolgáltatásként is nyújthatja:]
„l) az 50/B. § (1) bekezdésének i) és j) pontjában meghatározott szolgáltatás.”
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20. §  Az Öpt. 50/E. § (7) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A pénztártagnak az 50/B. § (1) bekezdés j) pontjában meghatározott szolgáltatás igénybevételét megelőzően 
be kell nyújtania a pénztár részére a lakáscélú jelzáloghitel szerződését, valamint a hitelintézet igazolását az utolsó 
háromhavi törlesztőrészlet mértékéről vagy ezen iratok hiteles másolatát.”

21. §  Az Öpt. 51. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  fedezeti alapon az  egészségpénztár a  tag, illetve a  munkáltatói tag által teljesített befizetésének legalább 
a 90 százalékát köteles jóváírni. E szabálytól a pénztár a  tag belépésétől számított első két befizetés esetén külön 
jogszabályban meghatározottak szerint eltérhet. Az az egészségpénztár, amely kizárólag olyan szolgáltatást nyújt, 
amelynek fedezetét több pénztártag egyéni egészségszámlájának egyidejű megterhelésével biztosítja, a tag, illetve 
a munkáltatói tag által teljesített befizetésnek legalább a 70 százalékát köteles jóváírni a fedezeti alapon.”

22. §  Az Öpt. 59. §-a a következő e)–h) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet engedélye szükséges)
„e) a pénztár átalakulásához,
f ) a pénztár tevékenységének lezárásához,
g) ingatlanértékelő alkalmazásához,
h) választható portfóliós rendszer működtetéséhez és módosításához.”

23. §  Az Öpt. 62. § (5) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az induló gazdálkodási tervnek tartalmaznia kell)
„c) a pénztár pénzügyi tervét.”

24. §  Az Öpt. 64. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A pénztári tevékenység engedélyezésének és a tevékenység folyamatos végzésének a feltétele
a) a jogszabályoknak megfelelő számviteli és nyilvántartási rend;
b) folyamatos nyilvántartási, adatfeldolgozási és adatszolgáltatási rendszer;
c) a tevékenység végzésére alkalmas technikai, informatikai, műszaki, biztonsági felszereltség és helyiség;
d) a megbízható és körültekintő működésnek megfelelő belső szabályzatok;
e) a  működési kockázatok csökkentését szolgáló információs és ellenőrzési eljárások és rendszerek, valamint 
a rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó terv; és
f ) az áttekinthető szervezeti felépítés.
(6) A  nyilvántartási és ellenőrzési rendszer akkor megfelelő, ha – a  számviteli jogszabályokban foglaltakon 
túlmenően – lehetővé teszi a  pénztár körültekintő vezetését, a  pénztár vezetésének a  Felügyelet által történő 
ellenőrzését, és segíti a pénztárt abban, hogy eleget tegyen a jogszabályok alapján rá háruló kötelezettségeknek.”

25. §  Az Öpt. 64/A. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A pénztár könyvvizsgálója a (6) bekezdésben foglaltakon túl köteles a pénztár befektetett eszközeit tartalmazó 
letétkezelői nyilvántartást összevetni a pénztár analitikus nyilvántartásaival. Egyezőség hiányában a könyvvizsgáló 
köteles a  pénztárat és a  Felügyeletet az  eltérésről az  érintett befektetési eszközök megjelölésével – egyidejűleg – 
írásban tájékoztatni.”

26. §  Az Öpt. 65. § (3) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a  pénztár kötelezettségeinek teljesítése, a  pénztártagok érdekeinek védelme, valamint 
a  pénztártevékenységre vonatkozó jogszabályi előírások betartása érdekében a  következő intézkedéseket – akár 
együttesen is – alkalmazhatja:)
„n) vezetői vagy működési hiba esetén figyelmeztetheti a vezető tisztségviselőt, ügyvezetőt, helyettes ügyvezetőt.”

27. §  Az Öpt. a következő 68/C. §-sal egészül ki:
„68/C.  § (1) A  felügyeleti biztos kirendelése a  működőképesség helyreállítását célozza, tartama alatt a  pénztár 
a Felügyelet által kinevezett felügyeleti biztos rendelkezései szerint működik.
(2) A  felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig a  pénztár vezető tisztségviselőinek 
felelőssége fennmarad. A felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt a pénztár vezető tisztségviselői e törvényben 
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és az  alapszabályban rögzített feladataikat, képviseleti jogaikat nem gyakorolhatják. Ezen jogokat a  kirendelés 
tartama alatt a felügyeleti biztos gyakorolja.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a vezető tisztségviselő a felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal 
élhet a  felügyeleti biztost kirendelő határozat és a  Felügyelet által a  pénztárral szemben hozott határozat ellen. 
E  jogorvoslati eljárásban a  vezető tisztségviselő a  pénztárat képviselheti vagy a  képviselet ellátására megbízást 
adhat.
(4) Ha nincs lehetőség a  pénztár ügyeinek átvételére, a  felügyeleti biztos közjegyző, illetve rendőrség 
közreműködését veheti igénybe.
(5) A  felügyeleti biztost kirendelő határozatban meg kell határozni feladatait, és kirendelésével egyidejűleg 
rendelkezni kell a hatásköréről, a kirendelés időtartamáról.
(6) A  felügyeleti biztos legfeljebb 180 napra jelölhető ki, de ez  az időtartam a  felszámoló kijelöléséig 
meghosszabbítható. Felszámolási eljárás esetén a felügyeleti biztos megbízatása a felszámoló kijelöléséig tart.”

28. §  Az Öpt. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69.  § Amennyiben a  pénztár működésében olyan különösen súlyos veszélyhelyzet alakult ki, amely 
a  megtakarítások vagy a  szolgáltatások biztonságát fenyegeti, a  Felügyelet a  felszámolás elkerülése, valamint 
a  pénztártagok érdekében szükségintézkedést tehet. A  szükségintézkedések megtételét indokolja különösen, ha 
a pénztár
a) olyan helyzetbe kerül, amelyben fennáll annak a veszélye, hogy valamely – különösen pénzügyi, könyvvezetési, 
beszámolási vagy tájékoztatási – kötelezettségének nem tud eleget tenni,
b) számvitelében, belső ellenőrzési rendszerében feltárt hiányosságok oly mértékűek, hogy lehetetlenné vált 
a pénztár valódi pénzügyi helyzetének feltárása, vagy
c) alapszabálynak vagy a vonatkozó jogszabályoknak megfelelő működése nem biztosítható.”

29. §  Az Öpt. 81. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
2015. évi CCXV. törvénnyel beiktatott 2. § (5) bekezdés j) pontjában foglaltakat 2016. augusztus 1-től kell alkalmazni.”

30. §  Az Öpt.
a) 2. § (2) bekezdés d) pontjában az „egészségpénztárak” szövegrész helyébe az „egészségpénztárak, egészség- 

és önsegélyező pénztárak” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés e) pontjában az „egészségpénztárral” szövegrész helyébe az „egészségpénztárral, egészség- 

és önsegélyező pénztárral” szöveg,
c) 12/A.  § (1)  bekezdésében a  „munkáltatói tagjával” szövegrész helyébe a  „munkáltatói tagjával vagy 

támogatóval” szöveg,
d) 12/A. § (1) bekezdésében az „alkalmazottai részére” szövegrész helyébe az „alkalmazottai, illetve a támogató 

a támogatásról szóló szerződésben meghatározott tagsági kör részére” szöveg,
e) 12/A. § (2) bekezdésében a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkáltató, illetve a támogató” szöveg,
f ) 12/A.  § (3)  bekezdésében a „munkavállalója” szövegrész helyébe a „munkavállalója, a  támogatásról szóló 

szerződésben meghatározott tagsági kör” szöveg,
g) 12/A.  § (4)  bekezdésében a „munkáltatói tag” szövegrész helyébe a „munkáltatói tag, illetve a  támogató” 

szöveg, a „munkáltató” szövegrész helyébe a „munkáltató vagy támogató” szöveg,
h) 12/A. § (5) bekezdésében a „munkáltatói tag” szövegrész helyébe a „munkáltatói tag vagy támogató” szöveg,
i) 12/A.  § (5)  bekezdésében a  „munkáltatói tagonként” szövegrész helyébe a  „munkáltatói tagonként, 

támogatóként” szöveg,
j) 12/A. § (6) bekezdésében a „munkáltatói tag” szövegrész helyébe a „munkáltatói tag vagy támogató” szöveg,
k) 16/A.  § (7)  bekezdésében az  „a törvényes öröklés rendje” szövegrész helyébe az  „az öröklés törvényben 

szabályozott rendje” szöveg,
l) 17. § (2) bekezdésében az „az adományt” szövegrész helyébe az „az adományt, illetve a 12/A. § szerinti célzott 

szolgáltatásra fizetett összeget” szöveg
lép.
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31. §  Hatályát veszti az Öpt.
a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában a „ , valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész,
b) 2. § (2) bekezdés d) és e) pontjában az „és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság” szövegrész,
c) 2. § (6) bekezdés g) pont 9. alpontjában az „egészségügyi hatóság által engedélyezett” szövegrész,
d) 12. § (1) bekezdésben a „vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság” szövegrész,
e) 23. § (1) bekezdés e) pontjában az „éves és hosszú távú” szövegrész,
f ) 25. § a) pontjában az „éves és hosszú távú ” szövegrész,
g) 38. § (2) bekezdésében a „ , biztosító részvénytársaság” szövegrész,
h) 41. § (1) bekezdésében a „ , továbbá az ágazatok vegyes pénztárrá alakulása és szétválása” szövegrész,
i) 44/A. és 44/B. §-a.

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

32. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a  továbbiakban: Tpt.) 5.  § (1)  bekezdése a  következő 119a.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„119a. társasági esemény: az  az alkalom, amikor az  értékpapír tulajdonosa jogosult az  értékpapírhoz kapcsolódó 
jogok kibocsátóval szembeni gyakorlására,”

33. §  A Tpt. 9. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Dematerializált értékpapír kibocsátója az általa kibocsátott értékpapírt érintő társasági eseménynek a központi 
értékpapír-nyilvántartást érintő lényeges adatait a  központi értéktár üzletszabályzatában megjelölt helyen 
közzéteszi.”

34. §  A Tpt. A dematerializált értékpapír előállítása alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Dematerializált értékpapír kibocsátója az  általa kibocsátott értékpapírt érintő kifizetéseket a  központi 
értéktáron vagy a  központi értéktárhoz bejelentett hitelintézeten, befektetési vállalkozáson keresztül a  központi 
értéktár szabályzatában meghatározott eljárásrend szerint a kifizetés napján eljuttatja a befektetők részére.”

35. §  A Tpt. 47. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A kibocsátó, illetve ajánlattevő jogosult a nyilvános forgalomba hozatal részvényértékesítés nélküli lezárásáról 
(az ajánlattétel visszavonásáról) rendelkezni a részvényeknek a befektetők értékpapírszámláján történő jóváírásáig. 
Ebben az  esetben a  tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy az  ajánlattétel mikor és milyen körülmények között 
vonható vissza vagy függeszthető fel.”

36. §  A Tpt. 142/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E  § rendelkezéseit a  központi értéktárnak a  909/2014/EU rendelet mellékletének A  szakasza szerint végzett 
tevékenysége tekintetében nem kell alkalmazni.”

37. §  A Tpt. 223. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) Az  Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az  operatív feladatokat elkülönítetten az  Országos 
Betétbiztosítási Alap munkaszervezete látja el az Országos Betétbiztosítási Alap ügyvezető igazgató helyettesének 
irányítása mellett azzal, hogy az  Alap az  operatív feladatok ellátására az  Országos Betétbiztosítási Alap 
munkavállalóival megbízási szerződést is köthet.”

38. §  A Tpt. 360. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó, a  tőzsde, a  központi 
szerződő fél, a  központi értéktár által megbízott könyvvizsgáló a  felülvizsgálatának eredményéről a  vizsgált 
intézménnyel egyidejűleg a Felügyeletet − írásban − haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket állapított meg, 
amelynek alapján
a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, vagy a záradék megadásának elutasítása válhat szükségessé;
b) bűncselekmény elkövetésére vagy a  szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-
kibocsátó, a  tőzsde, a  központi szerződő fél, a  központi értéktár belső szabályzatának súlyos megsértésére, illetve 
az előzőekben említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel;
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c) e  törvény vagy más jogszabályok, a  szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-
kibocsátó, a  tőzsde, a  központi szerződő fél, a  központi értéktár szabályzataiban foglalt előírások súlyos 
megsértésére utaló körülményeket észlel;
d) a  szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó, a  tőzsde, a  központi 
szerződő fél vagy a  központi értéktár kötelezettségeinek teljesítését, a  rábízott vagyoni értékek megőrzését nem 
látja biztosítottnak;
e) a  szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó, a  tőzsde, a  központi 
szerződő fél, a központi értéktár belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy elégtelenségét állapítja 
meg;
f ) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott 
értékpapír-kibocsátó, a  tőzsde, a  központi szerződő fél vagy a  központi értéktár vezetése között a  szabályozott 
piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír-kibocsátó, a  tőzsde, a  központi szerződő fél vagy 
a  központi értéktár fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését érintő, a  működés 
szempontjából lényeges kérdésekben.”

39. §  A Tpt. a következő 373/A. §-sal egészül ki:
„373/A. § Nem jelenti az értékpapírtitok, üzleti titok sérelmét a Felügyelet által történő, az MNBtv. 57. § (1) bekezdés 
c) pontjában, illetve a 140. § (2) bekezdésében foglalt adattovábbítás.”

40. § (1) A Tpt. 400. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:)
„a) a  kibocsátót, a  felügyelete alá tartozó szervezetet, valamint ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, 
a  befolyásszerzőt az  értékpapírok forgalomba hozatalára és előállítására, a  tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítésére, az auditbizottság létrehozására és működtetésére, a bennfentes információhoz hozzáférő személyekről 
vezetendő nyilvántartásra, a tőzsde által végzett tevékenységre, a központi szerződő fél által végzett tevékenységre, 
illetve a központi értéktár által végzett tevékenységre, valamint a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő 
befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályban, szabályzatban és az engedélyben meghatározott feltételek megsértése 
esetén figyelmezteti, illetve – ha szükséges – a feltételeknek való megfelelésre határidő kitűzésével felszólítja;”

 (2) A Tpt. 400. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:)
„g) a  kibocsátót, az  ajánlattevőt, a  nyilvánosan működő részvénytársaságban ötszázalékos vagy azt meghaladó 
befolyással rendelkező szavazati jog birtokosát, a  tőzsdét, a  központi szerződő felet, illetve a  központi értéktárat 
meghatározott tartalmú rendkívüli adatszolgáltatás teljesítésére kötelezheti;”

41. § (1) A Tpt.
a) 62. § (2) bekezdésében az „audit bizottságot” szövegrész helyébe az „auditbizottságot” szöveg,
b) 140.  § (1)  bekezdésében a  „vállalkozás, a  hitelintézet,” szövegrész helyébe a  „vállalkozás, a  Magyar 

Államkincstár, az árutőzsdei szolgáltató, a hitelintézet,” szöveg,
c) 202.  § d)  pontjában az „információ hamis vagy félrevezető mivoltának” szövegrész helyébe az „információ 

megalapozatlan, félrevezető, hamis mivoltának” szöveg,
d) 223.  § (1)  bekezdésében az  „Alapot héttagú igazgatóság” szövegrész helyébe az  „Alapot kilenctagú 

igazgatóság” szöveg,
e) 223. § (9) bekezdésében a „legalább öt tag” szövegrész helyébe a „legalább hét tag” szöveg
lép.

 (2) A Tpt.
a) 334.  § (4)  bekezdésében, valamint 334.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a „rendelet C. szakasza” szövegrész 

helyébe a „rendelet mellékletének C. szakasza” szöveg,
b) 336.  § (1)  bekezdésében, valamint 336.  § (2)  bekezdésében a  „rendelet A. szakasz” szövegrész helyébe 

a „rendelet mellékletének A. szakasz” szöveg
lép.
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3. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

42. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 1. § (2) bekezdés 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„d) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bit.) szabályozott biztosítási és 
viszontbiztosítási tevékenységre.”

43. §  Az Fnyt. 10. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél vezető állású személy nem lehet olyan személy, aki)
„c) A Bit. 69. §-a, 253. §-a és 254. §-a szerinti szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal nem rendelkezik,”

44. §  Az Fnyt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető biztosításmatematikusaként a  Bit. 57.  § 
(1) bekezdésének a)–d) pontjában, valamint a Bit. 57. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek 
megfelelő személy alkalmazható azzal, hogy a  szakmai gyakorlat megszerezhető magánnyugdíjpénztárnál vagy 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál is.
(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető biztosításmatematikusa aláírásával igazolja:
a) az éves beszámolóban szereplő tartalékok képzésének és mértékének helyességét;
b) a szavatoló tőke szükséglet számításának helyességét; és
c) a díjkalkulációk szakmai helyességét.
(3) A  vezető biztosításmatematikus készíti el a  szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció 
esetén a  jogosultság tőkeértékének megállapítására vonatkozó módszertant. A  módszertant a  vezető 
biztosításmatematikus évente felülvizsgálja.
(4) A  (2)  bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban a  biztosító vezető biztosításmatematikusa azt is igazolja, 
hogy a  rendelkezésre álló adatok elégségesek, teljesek és összehangoltak voltak, és az  alkalmazott módszerek 
a kockázatok természetének megfeleltek.
(5) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető biztosításmatematikusa az  éves beszámolóval együtt, 
ahhoz kapcsolódóan – a  felügyeleti ellenőrzés elősegítése céljából – benyújtja a  Felügyeletnek a  foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény Bit. 211. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aktuáriusi jelentését.”

45. §  Az Fnyt. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény számviteli rendjéért felelős vezetőként kizárólag a Bit. 61. § 
(1)  bekezdés a)–e)  pontjában és a  61.  § (2)  bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő személy 
alkalmazható azzal, hogy a  szakmai gyakorlat megszerezhető magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös 
biztosító pénztárnál, ezek érdekvédelmi szervénél vagy könyvvizsgálójánál is.
(2) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény számviteli rendjéért felelős vezető ellenőrzi és a  foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény első számú vezetője mellett aláírásával igazolja a  Felügyeletnek megküldött éves 
beszámoló, éves és negyedéves jelentés helytállóságát. A  számviteli rendért felelős vezető köteles haladéktalanul 
értesíteni az  első számú vezetőt és a  felügyelőbizottságot, ha az  eszköznyilvántartásában feltüntetett eszközök 
értéke alacsonyabb a nyugdíjtechnikai tartalékok előírt mértékénél.”

46. §  Az Fnyt. 14. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény köteles a  belső ellenőrzés vezetésével a  felügyelőbizottság 
szakmai irányítása alá tartozó belső ellenőrt alkalmazni.
(2) Belső ellenőrként kizárólag a  Bit. 63.  § (2)  bekezdés a)–d)  pontjaiban és (4)  bekezdésében meghatározott 
követelményeknek megfelelő személy alkalmazható azzal, hogy a  szakmai gyakorlat megszerezhető 
magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál, ezek érdekvédelmi szervénél vagy 
könyvvizsgálójánál is.
(3) A  belső ellenőr ellátja, illetve irányítja a  belső ellenőrzés Bit. 85.  § (1)–(3)  bekezdésében meghatározott 
feladatköréhez tartozó feladatok teljesítését. A belső ellenőr felett a munkáltatói jogokat közvetlenül az első számú 
vezető gyakorolja.
(4) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működésének ellenőrzésével kapcsolatban a  felügyelőbizottság 
a Bit. 85. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat látja el.”
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47. §  Az Fnyt. 39. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény minimális szavatoló tőke szükségletének kiszámítására vonatkozó 
szabályokat a törvény végrehajtására kiadott kormányrendelet állapítja meg.”

48. §  Az Fnyt. 41. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„41. § (1) A minimális szavatoló tőke szükséglet egyharmada képezi a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 
biztonsági tőkéjét akkor, ha ez  nagyobb, mint 3 millió euró. Egyéb esetekben a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény biztonsági tőkéje 3 millió euró.
(2) Az euróban megadott összegek forintban történő meghatározásakor a Bit. 5. § rendelkezéseinek megfelelően kell eljárni.”

49. §  Az Fnyt. 62/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62/A.  § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységi engedélyének kiadásáról, visszavonásáról, 
valamint azon tagállamok megnevezéséről, amelyek területén az  intézmény a  22.  § alapján határon átnyúló 
tevékenységet végez, a Felügyelet tájékoztatja az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot.
(2) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság felé 
történő adatszolgáltatás, az  európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően.”

50. §  Az Fnyt. A  határon átnyúló szolgáltatást nyújtó más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmények feletti felügyelet alcíme a következő 86/A. §-sal egészül ki:
„86/A.  § Felhatalmazást kap a  Kormány, hogy a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények szavatoló tőke 
szükségletének kiszámítására vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

51. §  Az Fnyt. 90. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„g) az Európai Parlament és a Tanács 2009/138/EK irányelve (2009. november 25.) a biztosítási és viszontbiztosítási 
üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II.).”

52. §  Az Fnyt.
a) 33. § (4) bekezdésében a „Bit. 99. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „Bit. 133. § (1) bekezdése” szöveg,
b) 38. § (4) bekezdése nyitó szövegrészében a „Bit. 119. § (3) bekezdés” szövegrész helyébe a „437. § b) pontja” 

szöveg,
c) 40.  § (4)  bekezdésében az  „A Felügyelet a  Bit. 124.  § (1)  bekezdése alapján” szövegrész helyébe az  „A 

Felügyelet” szöveg,
d) 40. § (6) bekezdésében a „Bit. 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe a „foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézmények szavatoló tőke szükségletének kiszámításáról szóló kormányrendeletben” szöveg,
e) 43. § (1) bekezdésében a „Bit. 8. számú mellékletében” szövegrész helyébe a „foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézmények szavatoló tőke szükségletének kiszámításáról szóló kormányrendeletben” szöveg,
f ) 44.  § (5)  bekezdésében a „Bit. 8. számú melléklete” szövegrész helyébe a „foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 

intézmények szavatoló tőke szükségletének kiszámításáról szóló kormányrendelet” szöveg,
g) 54. § (2) bekezdésében a „biztosítástechnikai” szövegrész helyébe a „nyugdíjtechnikai” szöveg,
h) 60.  § (1)  bekezdés c)  pontjában a „Bit. 93–95.  § szerinti” szövegrész helyébe a „Bit. 256. és 257.  § szerinti” 

szöveg,
i) 77. § (2) bekezdésében a „Bit. 153–165. §-aiban” szövegrész helyébe a „Bit. 135–148. §-aiban” szöveg
lép.

4. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi 
CXXXVI. törvény módosítása

53. §  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Pmt.) 36. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az e törvényben előírt kötelezettség a közjegyzőt nem terheli, ha)
„b) a közjegyző – a Kjt.-ben szabályozott polgári nemperes eljárásokon kívüli – nemperes eljárást folytat le.”
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54. §  A Pmt. 36. § (2) bekezdésében a „közjegyzői tevékenységet végez” szövegrész helyébe a „polgári nemperes eljárást 
folytat le” szöveg lép.

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

55. §  A befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 25.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési vállalkozás és az  árutőzsdei szolgáltató vezető állású személye, a  vezető állású személy közeli 
hozzátartozója, a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató üzletkötője nem lehet
a) más befektetési vállalkozásban közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező természetes személy,
b) más befektetési vállalkozásban közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkező szervezet vezető állású 
személye,
c) más befektetési vállalkozás vezető állású személye vagy alkalmazottja,
d) szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál – ide nem értve a  befektetési vállalkozást magát és 
a befektetési vállalkozással egy csoportban lévő vállalkozásokat – vezető állású személy vagy alkalmazott,
e) más befektetési vállalkozás üzletkötője.”

56. §  A Bszt. 31. § (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedélyt visszavonja, ha)
„b) a  hitelintézet tevékenység végzésére jogosító engedélyét, a  befektetési alapkezelő a  Kbftv. 5.  §-a szerinti 
tevékenység végzésére jogosító engedélyét, a  biztosító tevékenység végzésére jogosító engedélyét visszavonta, 
kivéve a (3) bekezdésben foglalt esetet,”

57. §  A Bszt. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési vállalkozás, amely a  befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében portfóliókezelési 
tevékenységet végez, az  ügyfél számára havonta jelentést készít a  tárgyhónap utolsó napjára vonatkozóan, 
és azt írásban vagy más tartós adathordozón az  ügyfél rendelkezésére bocsátja a  tárgyhónapot követő hónap 
10. munkanapjáig.”

58. §  A Bszt. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„113.  § A  befektetési vállalkozás és az  árutőzsdei szolgáltató által a  befektetési szolgáltatási tevékenység, 
kiegészítő szolgáltatás, illetve az  árutőzsdei szolgáltatás közvetítésére igénybe vett befektetési vállalkozás mint 
közvetítő, a szerződéskötést – a megbízási szerződés megküldésével egyidejűleg – a szerződés megkötését követő 
5 munkanapon belül bejelenti a Felügyeletnek.”

59. §  A Bszt. 117. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Nem jelenti az üzleti titok sérelmét a Felügyelet által történő, az MNB tv. 57. § (1) bekezdés c) pontjában, illetve 
140. § (2) bekezdésében foglalt adattovábbítás.”

60. § (1) A Bszt. 123/A. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  Felügyelet az  575/2013/EU rendelet Nyolcadik részében meghatározott információk évesnél gyakoribb 
nyilvánosságra hozataláról is dönthet, ha a  befektetési vállalkozás tevékenységi volumene, tevékenységi köre, 
más országban folytatott tevékenysége, különböző pénzügyi szektorokban folytatott tevékenysége, nemzetközi 
pénzügyi piacon való részvétele, illetve a klíring- és elszámolási rendszerekben való részvétele indokolja azt.
(4) A befektetési vállalkozás anyavállalat és a pénzügyi holding társaság anyavállalat legalább évente nyilvánosságra 
hozza a jogi, vállalatirányítási és szervezeti struktúráját, valamint javadalmazási politikáját.”

 (2) A Bszt. 123/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  befektetési vállalkozás köteles a  Felügyelet által vele szemben hozott határozat rendelkező részét 
– az MNBtv. 53. §-ában meghatározott rendelkezések figyelembevételével – az adott határozat közlésétől számított  
15 napon belül a honlapján közzétenni. Ha a befektetési vállalkozás nem rendelkezik honlappal, akkor a közzétételi 
kötelezettségnek a székhelyén történő kifüggesztéssel is eleget tehet.”
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61. § (1) A Bszt. 159. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  Magyarország területén székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás függő ügynöke olyan más 
EGT-államban rendelkezik székhellyel, amely az ott székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás számára nem teszi 
lehetővé függő ügynök igénybevételét, a Felügyelet – a Magyarország területén székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozás bejelentése alapján – nyilvántartásba veszi.
(4) A  Felügyelet a  (2) és (3)  bekezdés szerint vezetett nyilvántartásában a  függő ügynökkel kapcsolatosan rögzíti 
a  függő ügynök nevét és székhelyét, e  törvény szerinti azonosító adatokat, a  megbízót és azt a  befektetési 
szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást, illetve árutőzsdei szolgáltatást, amely tekintetében a közvetítői 
tevékenységet végzi.”

 (2) A Bszt. 159. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Felügyelet nyilvántartást vezet a 113. § alapján a befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás 
közvetítésére megbízott befektetési vállalkozásokról.”

62. §  A Bszt. A Felügyelet nyilvántartásai alcíme a következő 159/A. §-sal egészül ki:
„159/A. § (1) A Felügyelet a 22/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatósági képzéssel és vizsgáztatással 
kapcsolatban nyilvántartást vezet a  képző és vizsgáztató szervekről, a  hatósági vizsgára jelentkező személyekről, 
a  képző szerv által aláíró személyként megjelölt, a  képzési igazolás kiállítására és aláírására feljogosított 
személyekről (a  továbbiakban: aláíró személy), az  oktatóról és a  Felügyelet által kijelölt, a  hatósági vizsga 
jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő személyekről.
(2) A  116/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenység gyakorlását lehetővé tevő tőkepiaci üzletkötői 
hatósági vizsgának és az  ahhoz szükséges képzésnek a  pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és 
a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelelő képzés és vizsga fogadható el.
(3) A képző és vizsgáztató szervekről vezetett nyilvántartás tartalmazza:
a) a szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
b) a hatósági képzés helyszínének, a hatósági vizsga helyszínének címét,
c) a nyilvántartási számot,
d) az intézményi kódot,
e) a nyilvántartásba vételről szóló döntés ügyiratszámát,
f ) az aláíró személy nevét és személyi kódját, és
g) a nyilvántartásba vétel időpontját.
(4) A  Felügyelet a  nyilvántartásba vételről szóló döntésben a  képző és vizsgáztató szerv részére nyilvántartási 
számot és intézményi kódot állapít meg.
(5) Ha a  Felügyelet a  szerv nyilvántartásból történő törléséről döntést hozott, a  (3)  bekezdésben foglalt adatok 
mellett, a  törlés időpontját, a  törlésről szóló döntés ügyiratszámát, a  döntés tényét, okát és a  döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját is nyilvántartja.
(6) A  Felügyelet a  hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá a  hatósági képzésre történő 
jelentkezés lebonyolításával és a  sikeres vizsgákat igazoló hatósági tanúsítvány kiadásával, pótlásával kapcsolatos 
feladatai ellátása érdekében nyilvántartást vezet
a) az aláíró személyekről;
b) az oktatóról;
c) a hatósági vizsgára jelentkező személyekről; és
d) a Felügyelet által kijelölt, a hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolítását felügyelő 
személyekről (a továbbiakban: vizsgabiztos).
(7) A  Felügyelet által vezetett nyilvántartás tartalmazza a  (6)  bekezdésben meghatározott személyek 
vonatkozásában:
a) a nevét és születési nevét;
b)  az anyja nevét;
c) a születési helyét és idejét;
d) a lakcímét;
e) a személyi kódját; és
f ) vizsgabiztos esetén a nyilvántartási számát, a kijelölés visszavonásának a tényét és időpontját.
(8) A  Felügyelet a  nyilvántartásba vételről szóló döntésben a  (6)  bekezdésben meghatározott személyek számára 
személyi kódot állapít meg.
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(9) Az e §-ban meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Felügyelet.
(10) A  Felügyelet a  (7)  bekezdésben meghatározott adatokat az  adott személlyel kapcsolatos utolsó adat 
keletkezését követő öt év elteltével törli a nyilvántartásból.
(11) A  hatósági képzés és vizsgáztatás során a  Felügyelet jogosult ellenőrizni a  hatósági képzést és vizsgáztatást 
végző, a hatósági képzésben és vizsgáztatásban részt vevő szervezeteket és személyeket.”

63. §  A Bszt. 169. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  igazgatóság teljes jogkörét átvevő felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt az  igazgatóság tagja a  Ptk. 
jogi személyekre vonatkozó rendelkezéseiben és az  alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem 
gyakorolhatja. A kirendelés tartamára a  felügyeleti biztos azzal a korlátozással gyakorolja az  igazgatóság tagjának 
törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit, hogy a  közgyűlés összehívását, valamint 
meghatározott napirendi pontjainak meghatározását kizárólag a Felügyelet egyetértésével kezdeményezheti.”

64. §  A Bszt. 182. §-a a következő (21) és (22) bekezdéssel egészül ki:
„(21) Az  e  törvény – az  egyes törvényeknek a  pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvénnyel módosított – 97.  § (1)  bekezdését a  hatálybalépésének 
napját magában foglaló üzleti év éves beszámolójára, összevont (konszolidált) éves beszámolójára vonatkozó 
jogszabályi kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig nem 
kell alkalmazni.
(22) A  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 
2015. évi CCXV. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor a  Felügyelet nyilvántartásában megbízó 
nélkül szereplő közvetítők a  Módtv. hatálybalépését követő 6 hónapon belül kötelesek a  közvetítésre irányuló 
megbízási szerződést benyújtani a  Felügyelet részére. A  Felügyelet ennek alapján rögzíti nyilvántartásában 
a megbízást és a megbízó személyét. Amennyiben a közvetítő ezen kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, 
a  nyilvántartott tőkepiaci közvetítői státusza a  törvény erejénél fogva, a  Felügyelet külön hatósági aktusa nélkül 
megszűnik és a Felügyelet a tőkepiaci közvetítő adatait a nyilvántartásából kivezeti.”

65. §  A Bszt.
a) 3.  § (3)  bekezdésében a  „tekintetében a  VII. Fejezetben,” szövegrész helyébe a  „tekintetében – a  28.  § 

(1) bekezdés y) pontja kivételével – a VII. Fejezetben,” szöveg,
b) 8.  § (5)  bekezdés d)  pontjában és a  9.  § (1)  bekezdés d)  pontjában a „bekezdésének h)  pontja” szövegrész 

helyébe a „bekezdésének i) pontja” szöveg,
c) 31. § (2) bekezdésében a „b) pontja kivételével” szövegrész helyébe a „b) és c) pontja kivételével” szöveg,
d) 114. § (4) bekezdés e) pontjában a „szerződés tervezetét.” szövegrész helyébe a „szerződést.” szöveg,
e) 116/A.  § (1)  bekezdésében a „szolgáltató, továbbá ezek közvetítője a” szövegrész helyébe a „szolgáltató a” 

szöveg,
f ) 116/A.  § (3)  bekezdésében a  „szolgáltatónál, továbbá ezek közvetítőjénél az” szövegrész helyébe 

a „szolgáltatónál az” szöveg,
g) 123. § (1) bekezdés e) pontjában a „szerződés megkötését, módosítását és megszűnését,” szövegrész helyébe 

a „szerződés megszűnését,” szöveg,
h) 123/A.  § (1)  bekezdésében a  „egyszer nyilvánosságra” szövegrész helyébe a  „egyszer összevont alapon 

nyilvánosságra” szöveg,
i) 159. § (2) bekezdésében az „által megbízható függő” szövegrész helyébe az „által megbízott függő” szöveg,
j) 164.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a  „szolgáltatás és árutőzsdei szolgáltató tevékenységének” szövegrész 

helyébe a  „szolgáltatás, az  árutőzsdei szolgáltató és a  közvetítő tevékenységének” szöveg, a  „nélküli 
folytatását” szövegrész helyébe a „nélküli vagy bejelentés hiányában történő folytatását” szöveg,

k) 180.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „22/B.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott hatósági képzésre” 
szövegrész helyébe a „hatósági képzésre” szöveg

lép.

6. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

66. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) IV. Fejezete a következő 
21/A. §-sal egészül ki:
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„21/A.  § (1) Amennyiben a  csoportos beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazásban (a  továbbiakban: 
felhatalmazás) a fizető fél által megjelölt kedvezményezett személyét, azonosító adatait vagy a kedvezményezettel 
szerződött fogyasztók azonosító adatait érintően (a  továbbiakban együtt: adatok) – cégjogi, jogszabály 
által elrendelt, hatósági határozatban meghatározott jogutódlás vagy szerződéses állomány átruházás  
(e § alkalmazásában a  továbbiakban együtt: jogutódlás) miatt – változás következik be, a  felhatalmazásban 
rögzített adatok   módosítására e  törvény erejénél fogva, a  fizető fél külön hozzájárulása nélkül kerül sor, a   
(2)–(6) bekezdésben meghatározott módon és feltételekkel.
(2) A  jogutód kedvezményezett – az  adatok módosulása hatályba lépésének napját legalább 25 munkanappal 
megelőzően – értesíti az adatok változásáról a számára csoportos beszedést biztosító ügyfeleit és rajtuk keresztül 
a fizető feleket. Ezzel egyidejűleg írásban kéri a felhatalmazásait közvetítő pénzforgalmi szolgáltatót – a jogutódlást 
igazoló dokumentumok benyújtásával – az adatváltozás átvezetésére és nyilatkozik az e bekezdés szerinti értesítés 
teljesítéséről.
(3) A  pénzforgalmi szolgáltató 5 munkanap alatt megvizsgálja a  jogutód kedvezményezettnek a  (2)  bekezdéssel 
összhangban hozzá benyújtott kérelmét és annak elfogadásáról   5 munkanapon belül értesíti a  jogutód 
kedvezményezettet, valamint – a  jogutód kedvezményezett kérelmével összhangban – értesíti az  adatváltozásról 
a  jogutód kedvezményezett által megjelölt fizető felek fizetési számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatókat. 
Az  értesítésnek a  módosítandó és a  módosított adatokat, a  fizető fél fizetési számlaszámát, továbbá az  adatok 
módosulása hatályba lépésének napját kell tartalmaznia. Az  adatok módosulása hatályba lépésének napja nem 
lehet korábbi, mint a (4) bekezdésben hivatkozott átvezetés határidejének lejártát követő munkanap.
(4) Az adatváltozásról értesített pénzforgalmi szolgáltatók az értesítésben rögzített és a náluk nyilvántartott adatok 
(a fizető fél számlaszáma, valamint a szerződő fél vagy a szerződés és a fogyasztó azonosítója) megegyezése esetén 
15 munkanapon belül átvezetik a  módosult adatokat az  érintett felhatalmazásokra vonatkozó nyilvántartásukban 
a fizető felek hozzájárulása nélkül.
(5) Sem a  jogelőd, sem a  jogutód nem kezdeményezhet olyan csoportos beszedési megbízást, amelynek 
teljesítési napja a  (4)  bekezdés szerinti adatátvezetés időtartamán belüli. A  jogelőd, a  jogutód továbbá a  (2) és 
(4) bekezdésben hivatkozott pénzforgalmi szolgáltatók közösen ettől eltérően írásban megállapodhatnak.
(6) E  paragrafus rendelkezéseit egyetemes szolgáltatói engedély visszavonása és egyidejűleg más egyetemes 
szolgáltató kijelölése (a  továbbiakban: átvétel) miatt a  felhatalmazás kedvezményezettje személyében törvény 
erejénél fogva bekövetkező módosulások esetén csak akkor lehet alkalmazni, ha az átvételt szabályozó jogszabály 
a felhatalmazás kedvezményezettje személyében bekövetkező módosulás szabályait nem rendezi.”

67. §  A Pft. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) Az  Európai Parlament és a  Tanács 2007. november 13-i 2007/64/EK irányelve a  belső piaci pénzforgalmi 
szolgáltatásokról és a  97/7/EK, a  2002/65/EK, a  2005/60/EK és a  2006/48/EK irányelv módosításáról és a  97/5/EK 
irányelv hatályon kívül helyezéséről,
b) az  Európai Parlament és a  Tanács 2015. április 29-i a  2015/751/EU rendelete a  kártyaalapú fizetési műveletek 
bankközi jutalékairól.”

68. §  A Pft. 46. § (4) bekezdésében a „10. § (2) bekezdése” szövegrész helyébe a „10. § (1) bekezdés” szöveg lép.

69. §  Hatályát veszti a Pft. 35/A. §-a és 66/A. §-a.

7. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

70. § (1) A  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a  továbbiakban: Fhtv.) 2.  § (4)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(4) A jelzáloghitelre és pénzügyi lízingre a 4. § (2) bekezdés f ) pontját, a 6. §-t, a 8–11. §-t, a 16. § (1) bekezdés 9., 11., 
19., 20. pontját és (4) bekezdését, a 17. § (1) bekezdését, a 19. és a 20. §-t, a 21. és a 22. §-t, a 24. §-t és a 26. §-t nem 
kell alkalmazni.”

 (2) Az Fhtv. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Kézizálog fedezete mellett nyújtott hitelre a  4.  § (3)  bekezdését, az  5–17.  §-t, a  17/A.  § (1) és (3)  bekezdését, 
a 17/B–26. §-t, a 28. § (1)–(4) és (6) bekezdését, a 29. § (2) bekezdését és a 29/A. §-t nem kell alkalmazni.”
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71. § (1) Az Fhtv. 3. § 20. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„20. teljes hiteldíj mutató: az  a  belső megtérülési ráta, amely mellett a  fogyasztó által teljesítendő kötelezettségek 
jelenértéke (törlesztés és díjak) éves százalékban kifejezve megegyezik a hitelező által folyósított hitelösszeggel.”

 (2) Az Fhtv. 3. §-a a következő 27–32. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„27. kapcsolódó szolgáltatás: a fogyasztó részére a hitelszerződéshez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás,
28. közvetítői alvállalkozó: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,
29. foglalkoztatott:
a) a hitelezővel vagy a hitelközvetítővel munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban lévő természetes személy, aki a jelzáloghitel-nyújtásban közvetlenül részt vesz vagy a jelzálog-
hitelezéssel kapcsolatos tevékenységek végzése – ide nem értve az adatrögzítést, a behajtást és a számlavezetést – 
során a fogyasztókkal kapcsolatot tart fenn,
b) közvetítői alvállalkozóval munkaviszonyban, megbízási jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban lévő természetes személy, aki a  jelzálog-hitelezéssel kapcsolatos tevékenységek végzése – ide nem 
értve az adatrögzítést, a behajtást és a számlavezetést – során a fogyasztókkal kapcsolatot tart fenn,
c) olyan természetes személy, aki az  a) vagy b)  pontban meghatározott természetes személy közvetlen felettese 
vagy ellenőrzi a tevékenységét,
30. hitelképesség-vizsgálat: a fogyasztó törlesztési kötelezettségeinek várható teljesítésére vonatkozó kilátás előzetes 
felmérése,
31. hiteltanácsadás: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,
32. EGT-állam: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom.”

72. §  Az Fhtv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció során kerülni kell minden olyan megfogalmazást, amely 
a  hitel elérhetősége vagy költsége tekintetében téves várakozásokat kelthet a  fogyasztóban. A  kereskedelmi 
kommunikáció során az információnak könnyen olvashatónak vagy jól hallhatónak kell lennie. A hitelre vonatkozó 
kereskedelmi kommunikációban a  teljes hiteldíj mutató értékét feltűnően, a  rövidítés feltüntetésével, egy 
tizedesjegy pontossággal minden esetben meg kell adni.
(2) Ha a  hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a  teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot vagy 
bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a  díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl, 
a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően, reprezentatív példával bemutatva meg kell 
adni a következő adatokat is:
a) a hitelkamat mértéke és típusa (rögzített hitelkamat, változó hitelkamat vagy mindkettő),
b) a hitel teljes díjában foglalt díj, jutalék, költség és adó,
c) a hitel teljes összege,
d) a hitel futamideje,
e) a teljes hiteldíj mutató,
f ) termék értékesítéséhez vagy szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó halasztott fizetés formájában nyújtott hitel 
esetén a termék vagy szolgáltatás készpénzára és az önrész, valamint
g) a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és a törlesztőrészlet összege.
(3) Ha a  jelzáloghitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció a  teljes hiteldíj mutató értékén kívül hitelkamatot 
vagy bármilyen más ellenszolgáltatásra – ideértve a  díjat, jutalékot, költséget – vonatkozó számadatot megjelöl  
– a (2) bekezdés a)–e) és g) pontján túl –, a kereskedelmi kommunikációban egyértelműen, tömören és feltűnően 
meg kell adni a következőket is:
a) a hitelező, a hitelközvetítő vagy a közvetítői alvállalkozó neve,
b) tájékoztatás arra vonatkozóan, hogy a hitel fedezete ingatlanra bejegyzett jelzálogjog,
c) a törlesztőrészletek száma, valamint
d) devizaalapú hitel esetén figyelmeztetés arra vonatkozóan, hogy az árfolyam változása befolyásolhatja a fogyasztó 
által fizetendő összeget.
(4) A  kereskedelmi kommunikációban alkalmazott reprezentatív példát a  tájékoztatásban is következetesen 
alkalmazni kell.
(5) Ha a  hitelhez kapcsolódó szolgáltatás (például biztosítás) igénybevétele a  hitelszerződés megkötéséhez vagy 
a  hitelező ajánlata szerinti megkötéséhez szükséges, és a  hitelhez kapcsolódó szolgáltatás ellenszolgáltatása 
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nem ismert, a  hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban a  hitelhez kapcsolódó szolgáltatásra vonatkozó 
szerződés megkötésének kötelezettségét is jelezni kell egyértelműen, tömören és feltűnően, a  teljes hiteldíj 
mutatóval együtt.
(6) A  hitelközvetítő a  hitelre vonatkozó kereskedelmi kommunikációban köteles feltüntetni, hogy kinek 
a képviseletében jár el.”

73. §  Az Fhtv. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  hitelező, a  hitelközvetítő vagy közvetítői alvállalkozó a  hitelszerződés megkötését megelőzően 
a  fogyasztó részére köteles olyan felvilágosítást adni, amelynek alapján a  fogyasztó felmérheti, hogy az  igénybe 
venni tervezett hitel és – ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül – a kapcsolódó szolgáltatás megfelel-e 
az  igényeinek és a pénzügyi teljesítőképességének. Ennek során a hitelező és adott esetben a hitelközvetítő vagy 
közvetítői alvállalkozó a  fogyasztó rendelkezésére bocsátja a  különböző ajánlatok összehasonlításához szükséges 
információkat annak érdekében, hogy a  fogyasztó megalapozott döntést hozhasson a  hitelszerződés esetleges 
megkötése tekintetében.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti felvilágosításnak mindenekelőtt ki kell terjednie az  ajánlott termékek legfontosabb 
jellemzőire, a fogyasztó pénzügyi helyzetére gyakorolt hatására és a fizetés elmulasztásának következményeire, így 
különösen a késedelmi kamatra, a hitel felmondására és a biztosítékok érvényesítésére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti felvilágosítást tömör és informatív módon úgy kell nyújtani, hogy az a fogyasztó számára 
érthető és áttekinthető legyen, reprezentatív példákkal ábrázolt módon mutassa be, hogy a hitelfelvétel törlesztése 
a jövedelmi viszonyaihoz, illetve annak esetleges változásához képest milyen terhet jelent, és hogy a törlesztés során 
milyen további kockázatokkal kell számolnia, ideértve a kamat- és az árfolyamkockázatot is.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti felvilágosítás során egyértelmű általános tájékoztatást kell nyújtani a  hitelfelvétel 
folyamatáról, továbbá a  Magyar Nemzeti Bank fogyasztóvédelmi hatósági jogköréről és a  Pénzügyi Békéltető 
Testületnek a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény szerinti pénzügyi fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli 
rendezésében betöltött szerepéről.
(5) Ha kapcsolódó szolgáltatás nyújtására is sor kerül, az (1) bekezdés szerinti felvilágosításnak ki kell terjednie
a) arra, hogy az összekapcsolt szolgáltatások viszonya járulékos vagy önálló, valamint
b) az egyes szerződések felmondásának körülményeire is.
(6) A  hitelező az  általa kötött hitelszerződések és jelzáloghitel-szerződések termékcsoportonként legjellemzőbb 
mintaszövegét a fogyasztók előzetes tájékozódása érdekében az internetes honlapján köteles hozzáférhetővé tenni.
(7) Az  e  §-ban szabályozott felvilágosítás módjának és formájának részletes szabályait a  miniszter rendeletben 
határozza meg.”

74. § (1) Az Fhtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  fogyasztó – az  elektronikus úton történő tájékoztatás kivételével – a  hitelszerződés megkötését megelőző 
tájékoztatást tartalmazó formanyomtatvány másolatán aláírásával igazolja annak átvételét és azt, hogy 
az 5–7. §-ban szabályozott tájékoztatást megkapta.”

 (2) Az Fhtv. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  5–7.  §-ban meghatározott tájékoztatás elektronikus úton is teljesíthető azzal, hogy a  hitelszerződés 
megkötését követően a  6.  § és a  7.  § szerint tájékoztatási kötelezettség papíron vagy más tartós adathordozón 
teljesítésre kerül.”

75. §  Az Fhtv. 12–14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § (1) Jelzáloghitel igénylése esetén a  hitelező, a  hitelközvetítő vagy a  közvetítői alvállalkozó azt megelőzően, 
hogy a  fogyasztót bármilyen hitelszerződés vagy ajánlat kötné, kellő időben köteles papíron, más tartós 
adathordozón vagy elektronikus úton egyértelmű és érthető általános tájékoztatást (a  továbbiakban: általános 
tájékoztatás) nyújtani a  fogyasztónak, amelynek tartalmát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős 
miniszter rendeletben határozza meg.
(2) A  hitelező, a  hitelközvetítő vagy a  közvetítői alvállalkozó az  általános tájékoztatást követően, de még 
a  szerződéskötés előtt papíron vagy más tartós adathordozón személyre szóló tájékoztatást (a  továbbiakban: 
személyre szóló tájékoztatás) nyújt a fogyasztónak a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter 
rendeletében meghatározott formában és tartalommal. A  személyre szóló tájékoztatást haladéktalanul el kell 
készíteni és át kell adni a  fogyasztónak, amint a  fogyasztó megadta a  szükséges információkat a  jelzáloghitellel 
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összefüggő igényeiről, pénzügyi helyzetéről és az általa előnyben részesített feltételekről, még mielőtt a fogyasztót 
a hitelszerződéssel kapcsolatban ajánlati kötöttség terhelné.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatást díj-, költség- és egyéb fizetési kötelezettségmentesen kell 
a fogyasztó rendelkezésére bocsátani.
(4) Jelzáloghitelre vonatkozó, a  hitelezőre nézve kötelező erejű ajánlatot papíron vagy más tartós adathordozón 
a személyre szóló tájékoztatóval együtt kell a fogyasztó rendelkezésére bocsátani, ha
a) még nem bocsátották a fogyasztó rendelkezésére a személyre szóló tájékoztatót vagy
b) az ajánlat eltér a korábban a fogyasztó rendelkezésére bocsátott személyre szóló tájékoztatótól.
(5) Jelzáloghitel esetén a  Tétv. 4.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott, a  szerződés tárgyának lényeges 
jellemzőinek keretében tájékoztatást kell adni a  jogszabályban szabályozott személyre szóló tájékoztató 
3–6. pontjában meghatározott elemekről.
(6) A  hitelező, a  hitelközvetítő vagy a  közvetítői alvállalkozó a  személyre szóló tájékoztatóban meghatározott 
adatokon kívül kizárólag attól elkülönítetten, ahhoz mellékelve adhat tájékoztatást.
13. § (1) Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing igénylése esetén a hitelezőre nézve kötelező ajánlat 
megtételekor a szerződés tervezetét a fogyasztó kérése nélkül is legalább három nappal a tervezett szerződéskötést 
megelőzően a  fogyasztó rendelkezésére kell bocsátani. A  fogyasztó a  három nap leteltéig az  ajánlatot nem 
fogadhatja el. A  hitelező ajánlati kötöttsége a  szerződéstervezet fogyasztó részére történő rendelkezésre 
bocsátásától számított tizenöt napig áll fenn.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti szerződések elektronikus úton nem köthetők meg, ez  azonban nem akadálya annak, 
hogy a tájékoztatási kötelezettség teljesítése és annak igazolása, valamint a szerződés tervezetének rendelkezésre 
bocsátása tekintetében a  felek a  8.  § (2)  bekezdése szerinti elektronikus utat vegyék igénybe, ha annak feltételei 
fennállnak.
A hitelképesség vizsgálata
14. § (1) A hitelező a fogyasztó hitelképességét a rendelkezésére álló információk alapján értékeli és kizárólag abban 
az esetben tesz ajánlatot a fogyasztónak hitelszerződés megkötésére, ha a hitelképesség-vizsgálat eredményeként 
valószínűsíthető, hogy a  fogyasztó képes a hitelszerződésből eredő kötelezettségeinek maradéktalan teljesítésére. 
A hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait jogszabály állapítja meg.
(2) Ha e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály eltérően nem rendelkezik, az  információk a  fogyasztó 
által nyújtott tájékoztatáson és a  hitelreferencia-szolgáltatás igénybevételén alapulhatnak. A  hitelreferencia-
szolgáltatás igénybevételéről a hitelező előzetesen papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatja a fogyasztót.
(3) A  hitelező a  hitelképesség vizsgálatát követően haladéktalanul tájékoztatja a  fogyasztót a  hitelkérelem 
elbírálásának eredményéről és adott esetben arról, ha a  hitelkérelem elutasítására az  adatok automatikus 
feldolgozása során került sor.
(4) A hitelszerződés megkötését követően a hitelező nem mondhatja fel a hitelszerződést azzal az  indokkal, hogy 
a hitelképesség vizsgálata nem volt megfelelő vagy a fogyasztó által közölt adatok hiányosak voltak.
(5) Ha a  felek a  hitelszerződés megkötését követően a  hitel teljes összegének felemelésében állapodnak meg, 
a  hitelszerződés módosítását megelőzően a  hitelező köteles a  fogyasztó hitelképességét díj-, költség- és egyéb 
fizetési kötelezettségmentesen ismételten értékelni, kivéve, ha a  hitel adott összeggel történő megemelését 
a hitelképesség eredeti vizsgálatakor már figyelembe vették.
(6) Ha a  hitelező a  hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele alapján a  fogyasztóval nem kíván szerződést 
kötni, a  fogyasztót a  hitelreferencia-szolgáltatás igénybevétele során történő adatátadás eredményéről és 
a  hitelreferencia-szolgáltatás jellemzőiről haladéktalanul és díjmentesen tájékoztatja, kivéve, ha a  tájékoztatási 
kötelezettség teljesítését törvény vagy az  Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa 
kizárja.”

76. §  Az Fhtv. a következő alcímmel és 14/A. §-sal egészül ki:
„Árukapcsolás és csomagban történő értékesítés
14/A.  § (1) Tilos a  jelzáloghitel ajánlása vagy a  jelzáloghitel-szerződés megkötése más pénzügyi termékkel vagy 
szolgáltatással együtt úgy, hogy a hitelszerződést a fogyasztó kizárólag a kapcsolódó termékkel vagy szolgáltatással 
együtt kötheti meg (árukapcsolás tilalma).
(2) A  jelzáloghitel ajánlható és a  jelzáloghitel-szerződés megköthető más pénzügyi termékkel vagy szolgáltatással 
együtt, ha a  hitelszerződést a  fogyasztó önállóan is megkötheti, de nem feltétlenül ugyanazokkal a  feltételekkel, 
mint a kapcsolódó szolgáltatásokkal egy csomagban kínált hitelszerződés esetén (csomagban történő értékesítés).
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(3) Az (1) bekezdésen foglaltaktól eltérően
a) ha a  hitelező a  Hpt. 3.  § (1)  bekezdés d)  pontjában foglalt pénzügyi szolgáltatás végzésére engedéllyel 
rendelkezik, akkor a fogyasztó részére előírhatja, hogy rendelkezzen nála vezetett fizetési számlával, amely kizárólag 
a  jelzáloghitel törlesztéséhez szükséges pénzeszközök elhelyezését szolgálja, és ezt díj-, költség- és egyéb fizetési 
kötelezettségmentesen kell a fogyasztó részére biztosítani,
b) jelzáloghitel esetén a  hitelező előírhatja a  fogyasztó számára, hogy jelzáloghitel igénybevétele esetén 
rendelkezzen a hitelszerződéshez kapcsolódó megtakarítással, valamint életbiztosítással vagy a  fedezetül szolgáló 
ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítással.
(4) A  (3)  bekezdés b)  pontjában foglaltak esetén a  hitelezőnek az  általa előnyben részesített szolgáltatótól 
eltérő szolgáltató biztosítását is el kell fogadnia, ha az  a  hitelező által ajánlott biztosítással legalább egyenértékű 
a biztosítás összegét és a fedezet körét figyelembe véve.
(5) Ha a  fogyasztó az  (1)  bekezdés szerinti tiltott árukapcsolás keretében köti meg a  hitelszerződést, úgy 
a kapcsolódó termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására szolgáló szerződést a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény szerint megtámadhatja.”

77. §  Az Fhtv. a következő alcímmel és 14/B. §-sal egészül ki:
„A jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanok értékelése
14/B.  § (1) A  hitelező belső szabályzatában rögzíti a  jelzáloghitelezési elveket, amelynek keretében nyilvántartást 
vezet a jelzáloghitel nyújtásánál fedezetül elfogadott ingatlanok típusairól.
(2) A  jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét a  termőföldnek nem minősülő ingatlanok 
hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott szabályoknak megfelelően kell megállapítani.
(3) A hitelező az értékelési szakvéleményt tartós adathordozón rögzíti és nyilvántartásában megőrzi.
(4) A jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét megállapító értékbecslőnek rendelkeznie kell
a) ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítői szakképesítéssel vagy
b) az a) pontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel.”

78. §  Az Fhtv. 16. § (1) bekezdése a következő 25. ponttal egészül ki:
[A hitelszerződés – a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel – egyértelműen és tömören tartalmazza:]
„25. ha a jelzáloghitel-szerződés alapján fennálló tartozás idegen pénznemben áll fenn, az átváltás lehetőségét vagy 
az árfolyamkockázatot korlátozó eszközöket.”

79. §  Az Fhtv. 17/D. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  hitelező nyilvántartja és honlapján elérhetővé teszi a  kamat kiszámításához általa felhasznált referencia-
kamatláb, kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók korábbi adatait, valamint alkalmazásának időszakát.”

80. § (1) Az Fhtv. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitel kamatfeltételeinek módosítása esetén a hitelező – a  (3) és (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 
a kamatperiódus lejártát megelőző legalább 90 nappal köteles papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatni 
a fogyasztót
a) az új kamatperiódusban alkalmazott kamat vagy kamatfelár mértékéről, valamint
b) a módosítást követően fizetendő törlesztőrészletek várható összegéről, és ha ennek kapcsán a törlesztőrészletek 
száma vagy a törlesztés gyakorisága változik, ennek tényéről.”

 (2) Az Fhtv. 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing esetén a hitelező a referencia-kamatláb változásakor az új 
törlesztőrészlet összegéről a fogyasztó részére papíron vagy más tartós adathordozón tájékoztatást ad.”

81. §  Az Fhtv. 20/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra történő végrehajtás elkerülése érdekében a  hitelező belső 
szabályzatában rögzíti a  szükséges intézkedéseket, így különösen a  fogyasztó megkeresését és a  késedelmes 
tartozás kiegyenlítésének végrehajtási eljáráson kívüli rendezésének megkísérlését.”
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82. §  Az Fhtv. a következő alcímmel és 21/C–21/E. §-sal egészül ki:
„Idegen pénznemben fennálló tartozás átváltása
21/C.  § (1) Ha a  jelzáloghitel-szerződés alapján fennálló tartozás olyan pénznemben áll fenn, amelyet idegen 
pénznemnek kell tekinteni, a  fogyasztó minden negyedév utolsó napjával egyoldalú jognyilatkozattal dönthet 
a  szerződés alapján fennálló tartozás pénznemének (3)  bekezdés a)  pontja – vagy ha a  hitelszerződés úgy 
rendelkezik, a (3) bekezdés b) pontja – szerinti módosításáról.
(2) Idegen pénznemben fennálló tartozás az a tartozás, amelynek
a) pénzneme eltér attól a pénznemtől, amelyben a fogyasztó a hitel visszafizetéséhez felhasználandó jövedelmének 
több mint 50 százalékát szerzi, vagy amelyben a  hitel visszafizetéséhez szükséges vagyonának több mint  
50 százalékát tartja, vagy
b) pénzneme eltér a fogyasztó állandó lakóhelye szerinti tagállam hivatalos pénznemétől.
(3) A fogyasztó által az átváltással kapcsolatosan választható pénznem
a) az  a  pénznem, amelyben a  fogyasztó a  hitel visszafizetéséhez felhasználandó jövedelmének több mint  
50 százalékát szerzi vagy amelyben a hitel visszafizetéséhez szükséges vagyonának több mint 50 százalékát tartja 
a hitelszerződés megkötése céljából végzett legutóbbi hitelképesség-vizsgálat dokumentumai alapján, illetve
b) a  fogyasztónak a  hitelszerződés megkötésekor vagy a  pénznem módosításakor bejelentett lakóhelye szerinti 
pénznem
lehet, amelyről a felek a hitelszerződésben rendelkezhetnek.
(4) A  hitelező a  hitelszerződésben a  rendelkezésre álló hiteltermékeire tekintettel korlátozhatja a  fogyasztó által 
a (3) bekezdés szerint választható devizanemeket.
(5) A  hitelező a  hitelszerződésben kikötheti az  átváltással kapcsolatosan felmerülő költségeinek a  fogyasztó általi 
megtérítését, a fennálló tartozás összegének legfeljebb 2 százalékáig.
(6) Ha a fogyasztó fennálló tartozását olyan pénznemre kívánja átváltani, amely eltér attól a pénznemtől, amelyben 
a hitel fedezetéül szolgáló ingatlan értékesítésére sor kerülhet, a hitelező a tartozás átváltása esetére a szerződésben 
pótfedezet nyújtását kötheti ki.
(7) A fogyasztó által megjelölt pénznem esetén a fennálló tartozás átszámítása az átváltásra vonatkozó nyilatkozat 
benyújtásának napján érvényes, a 21/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, vagy a fogyasztó számára ennél 
kedvezőbb árfolyam alkalmazásával történik. Az  átváltásnál alkalmazható árfolyamtól a  felek a  hitelszerződésben 
eltérhetnek.
(8) A  tartozás átváltott pénzneme szerinti fizetési kötelezettség a  fogyasztó (1)  bekezdés szerinti nyilatkozatának 
a hitelezőhöz történő megérkezését követő második törlesztőrészlet megfizetésének esedékességével áll be.
(9) A  felek a  hitelszerződésben e  § alkalmazásától akkor térhetnek el, ha a  hitelező a  fogyasztó számára 
a  hitelszerződésben más olyan lehetőséget biztosít, amely alkalmas a  fogyasztó kockázati kitettségének olyan 
mértékű korlátozására, amelynek eredményeként a fogyasztó árfolyamkockázata a tíz százalékot nem haladja meg.
21/D. § (1) Az idegen pénznemben fennálló tartozás átváltása esetén a kamatot
a) fix kamat esetén fix kamatozásúként,
b) a referencia-kamatlábhoz kötött kamat esetén referencia-kamatozásúként,
c) a kamatperiódusonként rögzített kamat esetén kamatperiódusonként rögzített módon
kell megállapítani.
(2) A  referencia-kamatlábhoz kötött hitelszerződés esetén az átváltott pénznemhez tartozó referencia-kamatlábat, 
valamint a  kamatfelár-változtatási mutatót úgy kell meghatározni, hogy az  tartalmilag – így különösen az  alapul 
szolgáló kamatláb futamidejét tekintve – megfeleljen a a tartozás pénzneme módosulását megelőzően alkalmazott 
referencia-kamatlábnak, valamint kamatfelár-változtatási mutatónak. Ha a  módosított referencia-kamatláb 
a  módosítás hatálybalépésének napján magasabb, mint a  pénznem módosulását megelőzően alkalmazott 
referencia-kamatláb, akkor a különbözetet a kamatfelár terhére kell érvényesíteni.
(3) A  kamatperiódusonként rögzített hitelkamatozású hitelszerződés esetén a  kamatváltoztatási mutatót úgy kell 
meghatározni, hogy az tartalmilag megfeleljen az eredeti kamatváltoztatási mutatónak.
(4) Az a díj, jutalék és költség, amelyet a hitelszerződés a tartozás átváltását megelőzően érvényesen tartalmazott, 
a tartozás átváltását követően is a szerződés része marad.
(5) A tartozás pénznemének módosítása nem minősül szerződésmódosításnak, azt közjegyzői okiratba foglalni nem 
kell, a korábbi közjegyzői okirat a tartozás pénzneme módosításának keretei között érvényes.
21/E.  § (1) Idegen pénznemben fennálló tartozás esetén a  hitelező papíron vagy más tartós adathordozón 
figyelmezteti a fogyasztót, ha a még fennálló, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg vagy a rendszeresen fizetendő 
törlesztőrészlet összege több mint 20%-kal eltér attól az  összegtől, mint amennyi a  hitelszerződés megkötésekor 
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érvényes árfolyam alapján lenne. A figyelmeztetésben tájékoztatni kell a fogyasztót az általa fizetendő teljes összeg 
emelkedéséről és
a) a tartozás más pénznemre történő átváltásának lehetőségéről, ennek feltételeiről, vagy
b) az árfolyamváltozás adós számára kedvezőtlen hatásainak megszüntetésére vonatkozó egyéb lehetőségekről.
(2) A  hitelező az  (1)  bekezdésnél kisebb mértékű árfolyamnövekedés esetén is figyelmeztetheti a  fogyasztót 
a kockázat mérséklésének lehetőségére.
(3) Idegen pénznemben fennálló tartozás esetén az  átváltás lehetőségét és az  árfolyamkockázatot korlátozó 
eszközöket a  személyre szóló tájékoztatás során és a  hitelszerződésben is ismertetni kell. A  személyre szóló 
tájékoztatónak tartalmaznia kell egy szemléltető példát arra, hogy milyen hatással jár a  fogyasztóra nézve 
az  árfolyam 20%-os változása azokban az  esetekben, ha a  hitelszerződés nem korlátozza a  fogyasztót érintő 
árfolyamkockázatot 20%-nál alacsonyabb árfolyamváltozásra.”

83. §  Az Fhtv. 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült méltányos és objektíven 
indokolható költségeinek megtérítésére, ha az előtörlesztés olyan időszakra esik, amikor a hitelkamat rögzített.”

84. § (1) Az Fhtv. 25. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Jelzáloghitel előtörlesztése esetén a hitelező jogosult az előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen 
felmerült, méltányos költségeinek megtérítésére. Az  érvényesített költségek összege nem haladhatja meg 
a  hitelező pénzügyi veszteségét és mértéke – a  (2)  bekezdésben meghatározott eltéréssel – nem haladhatja meg 
az előtörlesztett összeg 1,5 százalékát.
(2) Jelzáloglevéllel finanszírozott kölcsönszerződés esetén – ideértve a  jelzálog-hitelintézet által refinanszírozott 
kölcsönszerződést is – a  hitelező jogosult az  előtörlesztéshez közvetlenül kapcsolódó, esetlegesen felmerült, 
méltányos költségeit az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladóan is érvényesíteni, ha az előtörlesztés 
olyan időszakra esik, amikor a  jelzáloghitel kamata rögzített vagy változó kamatú és az  előtörlesztésre 
a  kamatperióduson belül kerül sor. Az  érvényesített költségek mértéke ebben az  esetben nem haladhatja meg 
az előtörlesztett összeg 2 százalékát.”

 (2) Az Fhtv. 25. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a  fogyasztó jelzi előtörlesztési szándékát, a  hitelező köteles papíron vagy más tartós adathordozón 
a  fogyasztó rendelkezésére bocsátani az  előtörlesztésre vonatkozó információkat, annak következményeinek 
számszerűsítését és a  következmények megállapításánál alkalmazott ésszerű és indokolható feltételezéseket, 
ideértve a 24. § (1) bekezdés vagy az (1) és (2) bekezdés szerint érvényesíthető költségeket és azok megállapításának 
módját is.”

85. §  Az Fhtv. 30. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a hiteltanácsadás nyújtásának részletes szabályait,
d) jelzáloghitel és ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtása vagy közvetítése esetén a hitelező, a hitelközvetítő 
és a  közvetítői alvállalkozó eljárására, az  általuk foglalkoztatott személyek végzettségére, szakképesítésére, belső 
képzésére és díjazására vonatkozó előírások részletes szabályait.”

86. §  Az Fhtv. 30/A. §-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza meg)
„c) a  jelzáloghitel és a  pénzügyi lízing igénylése esetén a  fogyasztó részére nyújtott általános és személyre szóló 
tájékoztatásra vonatkozó részletes szabályokat,
d) a termőföldön kívüli egyéb ingatlanok hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveit.”

87. §  Az Fhtv. a következő 35. §-sal egészül ki:
„35.  § E  törvénynek – a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs célú 
módosításáról szóló 2015. évi CCXV. törvénnyel megállapított – 14/A.  §-át, 17/D.  § (7)  bekezdését, 18.  § (1) és 
(4a) bekezdését, 21/C–21/E. §-át és 25. § (1), (2) és (8) bekezdését a hatálybalépést követően kötött hitelszerződések 
esetén kell alkalmazni.”
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88. §  Az Fhtv. 38. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) az  Európai Parlament és a  Tanács 2014/17/EU irányelve (2014. február 4.) a  lakóingatlanokhoz kapcsolódó 
fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a  2008/48/EK és a  2013/36/EU irányelv és az  1093/2010/EU rendelet 
módosításáról.”

89. §  Az Fhtv.
a) 16. § (1) bekezdés 24. pontjában a „székhelyét.” szövegrész helyébe a „székhelyét, valamint” szöveg,
b) 1. melléklet 3. pontjában a „járulékos” szövegrész helyébe a „kapcsolódó” szöveg
lép.

90. §  Hatályát veszti az Fhtv.
a) 6. § (1) bekezdésének 14. pontjában és 21. § (6) bekezdésében a „járulékos” szövegrész,
b) 25. § (4) és (6)–(7) bekezdése és
c) 3. melléklete.

8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

91. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a  továbbiakban: MNBtv.) 26. § (3) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Tilos az  utánzat, valamint az  utánzatnak nem minősülő emlékérem forgalmazása során az  MNB 4.  § 
(2)  bekezdése szerinti alapvető feladatának ellátását, a  törvényes fizetőeszközbe vetett bizalmat, valamint 
az  MNB-vel kötött szerződés alapján az  érmék – ideértve az  emlékérméket is – (a  továbbiakban együtt: érmék) 
gyártását és forgalmazását végző szervezet ezen tevékenységét sértő magatartás, így különösen az  olyan 
kereskedelmi gyakorlat, amely
a) az  MNB-vel, az  érmék gyártását és forgalmazását végző szervezettel, annak cégnevével vagy az  érmékkel való 
összetévesztésre vezethet,
b) az utánzat, valamint az utánzatnak nem minősülő emlékérem forgalmazójának jogállását, az MNB-vel és az érmék 
gyártását és forgalmazását végző szervezettel való kapcsolatát illetően valótlan információt tartalmaz, vagy valós 
tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – megtévesztő vagy megtévesztésre alkalmas 
módon jelenít meg.”

 (2) Az MNBtv. 26. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az MNB észleli, hogy
a) az  MNB-vel, az  érmék gyártását és forgalmazását végző szervezettel, annak cégnevével vagy az  érmékkel való 
összetévesztésre vezető, vagy
b) az utánzat, valamint az utánzatnak nem minősülő emlékérem forgalmazójának jogállását, az MNB-vel és az érmék 
gyártását és forgalmazását végző szervezettel való kapcsolatát illetően valótlan információt tartalmazó vagy valós 
tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – megtévesztő vagy megtévesztésre alkalmas 
módon megjelenítő
kereskedelmi gyakorlat a  fogyasztót valószínűsíthetően olyan ügyleti döntés meghozatalára készteti, amelyet 
egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas, kezdeményezi a  fogyasztókkal szembeni tisztességtelen 
kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság eljárását.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kezdeményezéssel egyidejűleg az MNB megküldi a fogyasztókkal szembeni 
tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény alapján
a) az  MNB-vel, az  érmék gyártását és forgalmazását végző szervezettel, annak cégnevével vagy az  érmékkel való 
összetévesztésre vezető, vagy
b) az utánzat, valamint az utánzatnak nem minősülő emlékérem forgalmazójának jogállását, az MNB-vel és az érmék 
gyártását és forgalmazását végző szervezettel való kapcsolatát illetően valótlan információt tartalmazó vagy valós 
tényt – figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére – megtévesztő vagy megtévesztésre alkalmas 
módon megjelenítő
kereskedelmi gyakorlattal kapcsolatos szakhatósági állásfoglalását az eljáró hatóság részére.”
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92. §  Az MNBtv. 40. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Az  MNB a  39.  § (1)  bekezdés o)  pontjában meghatározott feladatai során ellátja a  kártyaalapú fizetési 
műveletek bankközi jutalékairól szóló, 2015. április 29-i 2015/751/EU parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásából 
származó feladatokat.”

93. §  Az MNBtv. 41. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB látja el a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  fogyasztóvédelmi jogszabályok 
alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló, 2004. október 27-i 2006/2004/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását
a) a  fogyasztói hitelmegállapodásokról és a  87/102/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,  
2008 április 23-i 2008/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet,
b) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 1993. április 5-i 93/13/EGK 
tanácsi irányelvet,
c) a  fogyasztói pénzügyi szolgáltatások távértékesítéssel történő forgalmazásáról, valamint a  90/619/EGK tanácsi 
irányelv, a 97/7/EK irányelv és a 98/27/EK irányelv módosításáról szóló, 2002. szeptember 23-i 2002/65/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelvet,
d) az  általa felügyelt tevékenységekkel összefüggő kereskedelmi gyakorlatok tekintetében a  belső piacon 
az  üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatairól, valamint  
a 84/450/EGK tanácsi irányelv, a  97/7/EK, a  98/27/EK és a  2002/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvek, 
valamint a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/29/EK 
európai parlamenti és tanácsi irányelvet, valamint
e) a lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a 2008/48/EK és a 2013/36/EU irányelv 
és az 1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet
átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Gazdasági Térség (a  továbbiakban: EGT) államán belüli 
jogsértések tekintetében.”

94. §  Az MNBtv. 48. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  MNB valamely – a  48.  § (1)  bekezdésében meghatározott – eljárásában vagy folyamatos felügyelés 
keretében jogszerűen megszerzett iratot, adatot, dokumentumot vagy egyéb bizonyítási eszközt más – a  48.  § 
(1)  bekezdésében meghatározott – eljárásaiban és a  folyamatos felügyelés során is felhasználhatja, feltéve, hogy 
az  így megszerzett és kezelt – akár személyes adatot tartalmazó vagy annak minősülő – irat, adat, dokumentum 
vagy egyéb bizonyítási eszköz más eljárásban történő felhasználása az adott eljárás során a tényállás tisztázásához 
és az eljárás lefolytatásához szükséges.”

95. §  Az MNBtv. 49. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MNB eljárásaiban – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – az ügyintézési határidő harminc nap.”

96. § (1) Az MNBtv. 53. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MNB a hatósági eljárásban hozott döntéseivel kapcsolatban a honlapján közzéteszi
a) a határozat számát és tárgyát,
b) a hatósági eljárásban érintett – nem természetes személy – ügyfél nevét és székhelyét,
c) a döntés rendelkező részét, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szóló tájékoztatást,
d) a döntése ellen indított jogorvoslati eljárás tényét,
e) a döntése elleni jogorvoslati eljárás során hozott jogerős ítélet rendelkező részét.
(1a) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakat meghaladóan az  MNB a  Hpt. 185.  § és 189–192.  §, a  Tpt. 400.  § 
(1) bekezdés o) pont 2. alpont, a Tpt. 400. § (1) bekezdés w) pont, a Bszt. 164. §, és a Kbftv. 174/A. § alapján hozott, 
(1) bekezdés szerint közzétett, jogerős határozatában megjelöli a jogsértő természetes személy nevét is.”

 (2) Az MNBtv. 53. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  MNB az  e  törvény vagy a  Kbftv. alapján – az  ÁÉKBV-alapkezelőre vagy az  ÁÉKBV letétkezelőjére 
vonatkozóan – hozott intézkedésről, pénzbírságról szóló határozatát nem teszi közzé, ha a  közzététel a  pénzügyi 
közvetítőrendszer stabil, zavartalan működését veszélyeztetné.”

 (3) Az MNBtv. 53. § (4)–(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  MNB anonim módon teszi közzé a  Hpt.-ben, a  Tpt.-ben, a  Bszt.-ben és a  Kbftv.-ben meghatározott 
intézkedésről vagy kivételes intézkedésről, valamint a pénzbírságról hozott határozatát, ha a nyilvánosságra hozatal
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a) aránytalan a természetes személy által elkövetett jogsértéshez képest,
b) aránytalan hátrányt okoz a természetes és jogi személyekre nézve, vagy
c) veszélyezteti valamely folyamatban lévő büntetőeljárás sikerességét.
(5) Az MNB mérlegelése alapján a Hpt.-ben, a Tpt.-ben, a Bszt.-ben és a Kbftv.-ben meghatározott intézkedésről vagy 
kivételes intézkedésről, pénzbírságról hozott határozat közzététele legfeljebb 60 napra elhalasztható, ha a jogsértő 
magatartás várhatóan rövid időn (legfeljebb 60 napon) belül megszűnik, és a  jogsértés nem veszélyezteti a  jogi 
személy biztonságos működését, ügyfeleinek védelmét, valamint a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását.
(6) Az  MNB a  Hpt.-ben, a  Tpt.-ben, a  Bszt.-ben és a  Kbftv.-ben meghatározott intézkedésekről és kivételes 
intézkedésekről, pénzbírságról hozott határozatát legalább 5 évig és legfeljebb 10 évig elérhetővé teszi a honlapján.”

97. §  Az MNBtv. 57. § (1) és (2) bekezdésének a helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésben meghatározott feladatkörében, nemzetközi együttműködés során külföldi 
pénzügyi felügyeleti hatóságtól kapott egyedi adatokat kizárólag az  alábbi célokra használhatja fel, valamint 
külföldi pénzügyi felügyeleti és szanálási hatóságnak, továbbá a  140.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott 
szervezetnek az alábbi célokra adhat ki adatokat:
a) az  alapítás és a  tevékenység engedélyezésére vonatkozó kérelmek elbírálásához az  engedélyben foglaltak 
ellenőrzéséhez, a  szervezetek prudens működésének megítéléséhez, valamint az  MNB határozatával kapcsolatos 
bírósági vagy büntetőeljáráshoz,
b) a  pénzügyi felügyeleti és szanálási hatóság döntésének, az  ahhoz kapcsolódó bírósági vagy büntetőeljárásnak, 
így különösen az alkalmazott intézkedések és kiszabott szankciók megalapozásához, valamint
c) a 140. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott szervezeteknek az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott 
feladatainak az Európai Unió jogi aktusa által meghatározott körben történő ellátásához.
(2) A  felügyeleti együttműködés keretében nyújtott, illetve szerzett egyedi adatok harmadik fél részére  
− ha az  adattovábbítás egyéb feltételei fennállnak − az  adatszolgáltató hatóság előzetes írásos hozzájárulása 
alapján továbbíthatóak. Az  adatszolgáltató hatóság előzetes írásos hozzájárulására nincs szükség, ha a  kapott 
adatok továbbítása az  MNB vagy a  külföldi pénzügyi felügyeleti hatóság döntésével kapcsolatos bírósági vagy 
büntetőeljáráshoz közvetlenül szükséges.”

98. §  Az MNBtv. 61. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Ha az ügyfél a (2), (3) és (4) bekezdésben meghatározott eljárás lefolytatása iránti kérelmet hiányosan nyújtotta 
be, az MNB a kérelmezőt harminc napon belül hiánypótlásra hívja fel.”

99. § (1) Az MNBtv. 75. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem lehet intézkedést alkalmazni a  mulasztásnak vagy kötelezettségszegésnek az  MNB tudomásszerzésétől 
számított három év, illetve az  elkövetésétől számított öt év elteltével. Az  elkövetésétől számított ötéves határidő 
kezdő napja az a nap, amikor a jogsértő magatartás megvalósul, vagy jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, 
amikor ez az állapot megszűnik.”

 (2) Az MNBtv. 75. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  bíróság az  MNB-t új eljárás lefolytatására kötelezi, intézkedést – a  tudomásszerzés időpontjára tekintet 
nélkül – az elkövetéstől számított öt évig lehet alkalmazni. Ha a megismételt eljárás megindításakor az elkövetéstől 
számított öt év már eltelt vagy abból egy évnél kevesebb van hátra, az MNB a megismételt eljárás megindításától 
számított egy évig alkalmazhat intézkedést.”

100. § (1) Az MNBtv. 76. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az ellenőrzött szervezet vezetőjével, továbbá – a rá irányadó jogszabályok szerint – a vezető állású személynek 
minősülő személlyel szemben kiszabható bírság összege százezer forinttól ötszázmillió forintig terjedhet. Ha 
jogszabály lehetővé teszi az  ellenőrzött szervezet alkalmazottjával szemben bírság kiszabását, a  bírság összege 
húszezer forinttól húszmillió forintig terjedhet. A  vezetővel, a  vezető állású személynek minősülő személyekkel, 
valamint az alkalmazottal szemben kiszabott bírság összegét az ellenőrzött szervezet nem vállalhatja át.”

 (2) Az MNBtv. 76. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A Kbftv. 174/A. § c) pontjában foglalt bírság mértéke:
a) ÁÉKBV-alapkezelő és az ÁÉKBV letétkezelője esetében
aa) legfeljebb 1 569 800 000 forint vagy a döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti 
éves árbevétel legfeljebb 10%-a azzal, hogy ha a  vállalkozás anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, 
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amelyik a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor a figyelembe veendő 
éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti éves 
árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel vagy
ab) a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének legfeljebb kétszerese,
b) természetes személy esetében
ba) legfeljebb 1 569 800 000 forint vagy
bb) a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének legalább kétszerese.
(11) A (10) bekezdésben foglalt összegek közül minden esetben a magasabb összeget kell alkalmazni.”

101. §  Az MNBtv. 77. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem kötelezhető bírság fizetésére az, aki bizonyítani tudja, hogy úgy járt el, ahogy az  ilyen tisztséget vagy 
az adott munkakört betöltő személytől az adott helyzetben általában elvárható.”

102. §  Az MNBtv. 86/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A vizsgálati jelentésnek tartalmaznia kell
a) a hatóság megnevezését, a vizsgálatvezető nevét, a vizsgálat tárgyát és az ügyiratszámot,
b) a vizsgált személy nevét és lakcímét, szervezet esetében nevét és székhelyét, a vizsgált személy vagy szervezet 
eljárásjogi helyzetét és – ha azt a hatóság tudomására hozta – egyéb elérési lehetőségét,
c) az eljárási cselekményben érintett személy vagy szervezet jogaira és kötelességeire való figyelmeztetést,
d) az MNB-nek az eljárás során tett megállapításait és az azokat alátámasztó bizonyítékokat, és
e) a megállapítások értékelését.”

103. §  Az MNBtv. 91. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„91. § (1) Az MNB piacfelügyeleti eljárása során jogosult feladatának ellátása érdekében az eljárása alá vont ügyfélre 
vonatkozó, illetve az ügyfél rendelkezési joga alá eső
a) az  értékpapír-, ügyfél- és fizetésiszámla-forgalommal, a  terhelendő és a  jóváírandó számla számával, 
tulajdonosával, a terhelés, a jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos,
b) az elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott − az ügyfél tulajdonában lévő vagy az ügyfél által 
használt − előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a  hívó és hívott előfizetői számokkal, valamint 
a  hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdő időpontjával kapcsolatos, továbbá az  előfizető családi és 
utónevére, születési nevére, lakóhelyére, tartózkodási helyére vonatkozó, valamint
c) az  eljárás alá vont ügyfél fizetési számlája és értékpapírszámlája forgalma alapján megismert, a  piacfelügyeleti 
eljárás szempontjából valószínűsíthetően további bizonyítékokkal rendelkező természetes személy 
beazonosításához szükséges
adatok megismerésére és kezelésére.
(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott adat igénylésekor az  MNB köteles valószínűsíteni, hogy a  tényállás 
maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adat megismeréséhez az ügyész előzetes jóváhagyása szükséges.
(4) A  jóváhagyást az  ügyész abban az  esetben tagadja meg, ha az  MNB a  (2)  bekezdésben foglaltakat nem 
valószínűsíti vagy az adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.
(5) Az  (1)  bekezdés a)  pontja szerinti adatok megismerésére nem természetes személy ügyfél esetén az  MNB 
az  ügyfél vizsgált tevékenységéért felelős vagy azzal közvetlen összefüggésbe hozható személy vonatkozásában 
is jogosult, amennyiben a  piacfelügyeleti eljárás során beszerzett bizonyítékok alapján valószínűsíthető, hogy 
a nem természetes személy ügyfél tevékenysége végzéséhez ezen értékpapír-, ügyfél- vagy fizetési számlán kezelt 
összegek is felhasználásra kerülnek. Amennyiben a  megismert számlaforgalom alapján az  ellenőrzött személy 
érintettségére vonatkozó gyanú alaptalannak bizonyul, az  ellenőrzött személyt az  MNB ügyfélként nem vonja be 
a  piacfelügyeleti eljárásba, azonban az  érintett számlaforgalom ellenőrzéséről értesíti. Amennyiben a  megismert 
számlaforgalom alapján az  ellenőrzött személy érintettségére vonatkozó gyanú alaposnak bizonyul, úgy az  MNB 
az ellenőrzött személyt a piacfelügyeleti eljárásba ügyfélként vonja be.
(6) Az  MNB az  (1)  bekezdésben m eghatározott adatokat a  piacfelügyeleti eljárás során hozott határozat vagy 
az  eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedésétől, illetve a  bírósági eljárás – ideértve annak jogorvoslati 
szakaszait is – befejezésétől számított 5 évig kezelheti.”
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104. §  Az MNBtv. 106. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az  eljáró tanács elnöke a  körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az  eljárás írásbeli lefolytatását, 
a  meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie. Ha a  felek meghallgatás előtt 
nem járulnak hozzá az  eljárás írásbeli lefolytatásához, azonban bármelyik fél a  meghallgatáson nem jelenik meg, 
akkor az eljáró tanács – a meghallgatás megtartását követően – a felek előzetes hozzájárulása nélkül is lefolytathatja 
az eljárást írásban.”

105. §  Az MNBtv. 164. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésben meghatározott feladatkörében – a  Ptk. 6:105.  §-a alapján az  abban foglalt 
szabályok szerint – közérdekű keresetet terjeszthet elő a  fogyasztó és a  pénzügyi intézmény közötti szerződés 
részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétel érvénytelenségének megállapítása iránt.”

106. §  Az MNBtv. 185. §-a a következő zs) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„zs) az  Európai Parlament és a  Tanács 2015/751/EU rendelete (2015. április 29.) a  kártyaalapú fizetési műveletek 
bankközi jutalékairól.”

107. §  Az MNBtv. a következő 185/A. §-sal egészül ki:
„185/A.  § Ez  a  törvény a  következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja: az  Európai Parlament és 
a  Tanács 2014. július 23-i 2014/91/EU irányelve az  átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési 
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló 
2009/65/EK irányelvnek a  letétkezelői funkciók, a  javadalmazási politikák és a  szankciók tekintetében történő 
módosításáról.”

108. §  Az MNBtv.
a) 61.  § (5)  bekezdésében az „az (1)–(4)  bekezdésben” szövegrész helyébe az „a 49.  § (3)  bekezdésében és  

a (2)–(4) bekezdésben” szöveg,
b) 90. § (2) bekezdésében az „engedély nélküli” szövegrész helyébe az „engedély nélkül” szöveg,
c) 90/A. § (8) bekezdésében a „helyszíni ellenőrzést” szövegrész helyébe a „helyszíni kutatást” szöveg,
d) 93. § (5) bekezdés c) pontjában a „bejelentési kötelezettség” szövegrész helyébe a „közzétételi és bejelentési 

kötelezettség” szöveg,
e) 102.  § (1)  bekezdésében a „tartozzon és a  kérelem benyújtását megelőzően a  fogyasztói jogvitával érintett 

személynél vagy szervezetnél közvetlenül megkísérelte” szövegrész helyébe a „tartozó, a fogyasztói jogvitával 
érintett személynél vagy szervezetnél a kérelem benyújtását megelőzően közvetlenül megkísérelte” szöveg,

f ) 173. § a) pont ak) alpontjában az „értékpapír szabályozott piacra történő” szövegrész helyébe az „értékpapír 
forgalomba hozatalára és szabályozott piacra történő” szöveg

lép.

109. §  Hatályát veszti az MNBtv.
a) 26. § (4) bekezdés a) pontja,
b) 43. § (2) bekezdés q) pontja,
c) 45. § f ) pontjában a „ 89. és”, valamint a „ 110/D. és” szövegrész,
d) 61. § (1) bekezdése,
e) 67/B. § (1) bekezdése.

9. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

110. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fszt.) 10. § (1) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) Pénzforgalmi intézmény és elektronikuspénz-kibocsátó intézmény részvénytársaságként, korlátolt felelősségű 
társaságként, szövetkezetként vagy másik EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi intézmény, 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepeként működhet.”
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111. §  Az Fszt. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, ha a  tevékenységre jogosító engedély 
megadását követően bármilyen változás hatással van az  engedély iránti kérelemben foglaltak teljesítésére, 
a  változás bekövetkezésétől vagy a  változásról történő tudomásszerzéstől számított három napon belül 
a  Felügyeletet erről írásban tájékoztatja. A  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény 
az  írásbeli tájékoztatáshoz csatolja a változás igazolására vonatkozó dokumentumot, valamint azt a hitelt érdemlő 
bizonyító dokumentumot vagy arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény továbbra is megfelel az engedélyezési feltételeknek.”

10. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

112. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 3.  § 
(2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Kiegészítő pénzügyi szolgáltatás a következő tevékenységek üzletszerű végzése forintban, valutában, illetve devizában:)
„f ) hitel-tanácsadási tevékenység.”

113. § (1) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 31. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„31. főiroda: az  a  hely, ahol a  pénzügyi intézmény, illetve a  közvetítő főtevékenységét végzi, és ahol a  központi 
döntéshozatal történik;”

 (2) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 38. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„38. határon átnyúló szolgáltatás: olyan pénzügyi, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtása, amikor 
a  szolgáltatás nyújtása nem a  szolgáltatást nyújtó székhelyével, telephelyével, főirodájával, fióktelepével azonos 
országban történik, és a szolgáltatást igénybe vevő ügyfél telephelye, lakóhelye (lakcíme) sem abban az országban 
van, amelyben a szolgáltatást nyújtó székhelye, telephelye, főirodája, fióktelepe;”

 (3) A Hpt. 6. § (1) bekezdése a következő 42a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„42a. hiteltanácsadás: a  jelzáloghitelhez vagy a  fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez 
kapcsolódó – a  hitel és pénzkölcsön, valamint pénzügyi lízing nyújtásától, továbbá a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítésétől elkülönülő – személyre szabott ajánlások adása;”

 (4) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„51. jó üzleti hírnév: a  pénzügyi intézmény, a  vegyes pénzügyi holding társaság, illetve a  közvetítő vezetőinek, 
befolyásoló részesedéssel rendelkező tagjainak a pénzügyi intézmény, a vegyes pénzügyi holding társaság, illetve 
a közvetítő irányítására és tulajdonlására való alkalmasságát igazoló feltételek megléte;”

 (5) A Hpt. 6. § (1) bekezdése a következő 66a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„66a. közvetítői alvállalkozó: közvetítővel pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenységi körében megbízási 
szerződést kötött jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó;”

 (6) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 90. pontja a következő e) alponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
90. pénzügyi szolgáltatás közvetítése:)
„e) jelzáloghitel közvetítői tevékenység: az  a), b) vagy d)  pontban foglalt tevékenységnek a  jelzáloghitelhez vagy 
a fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinghez kapcsolódó végzése;”

 (7) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 122. pontja a következő g) alponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
122. vezető állású személy)
„g) jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő esetén az  irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület 
tagja, a pénzügyi szolgáltatás közvetítésének irányítását végző személy és valamennyi helyettese,”

114. §  A Hpt. 7. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„a) a 3. § (2) bekezdés a)–d) és f ) pontjában meghatározott kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységet,”
(végezhet.)
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115. §  A Hpt. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe útján a  3.  § (1)  bekezdésében, illetve a  3.  § (2)  bekezdés a)–d) és 
f )  pontjában meghatározott tevékenységet végezhet, ha ezek végzésére a  székhelye szerinti illetékes felügyeleti 
hatóságtól engedéllyel rendelkezik.”

116. §  A Hpt. 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Külföldi pénzügyi vállalkozás fióktelepe útján a 3. § (1) bekezdés b) és c), valamint g)–l) pontjában, illetve a 3. § 
(2) bekezdés a)–d) és f ) pontjában meghatározott tevékenységet végezhet, ha ezek végzésére a székhelye szerinti 
illetékes felügyeleti hatóságtól engedéllyel rendelkezik.”

117. § (1) A Hpt. 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően függő közvetítőnek minősül az  a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző 
közvetítő is, aki több pénzügyi intézmény – ideértve a  pénzügyi intézmények csoportját is – megbízásából 
közvetít jelzáloghitelt vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízinget, ha a  megbízó 
pénzügyi intézmények a  jelzáloghitel vagy a  fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtása 
tekintetében a  rendelkezésre álló állományi adatok szerint együttesen nem teszik ki a  magyarországi piac 
többségét.”

 (2) A Hpt. 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közvetítői alvállalkozó – ide nem értve a  pénzügyi intézményt és a  biztosítót – a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítése teljesítéséhez további megbízási szerződést nem köthet. Közvetítővel jogviszonyban álló közvetítői 
alvállalkozó pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel 
vagy más közvetítővel nem létesíthet.
(4) A  független közvetítő, valamint a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő a  pénzügyi 
szolgáltatás közvetítését kizárólag a Felügyelet e törvényben meghatározott engedélyével végezheti.”

118. §  A Hpt. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  pénzügyi intézmény, illetve a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő, amelynek székhelye 
Magyarország területén található, a főirodáját is Magyarország területén létesíti.”

119. §  A Hpt. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) A  függő ügynök – ide nem értve a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő ügynököt – 
a Felügyelet engedélye nélkül végezhet ügynöki tevékenységet.
(2) A  pénzügyi intézmény az  általa megbízott függő ügynök, többes ügynök és közvetítői alvállalkozó személyét, 
valamint az alkusz az általa megbízott közvetítői alvállalkozó személyét a Felügyelet által meghatározott módon és 
gyakorisággal bejelenti a Felügyeletnek.
(3) Független közvetítő, valamint jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő – ide nem értve 
a hitelintézetet – csak olyan jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó lehet,
a) akinek vezető állású személye – ideértve az egyéni vállalkozót is –
aa) büntetlen előéletű,
ab) jó üzleti hírnévvel rendelkezik,
ac) legalább három év szakirányú szakmai gyakorlattal, valamint a  közvetítőkre előírt szakmai végzettséggel 
rendelkezik,
b) akinek mindenkor rendelkezésére áll a  tevékenységéből eredő károk biztosításához szükséges 
felelősségbiztosítás.
(4) A  közvetítő tevékenységéből eredő károk biztosításához szükséges felelősségbiztosítás összege jelzáloghitel 
közvetítői tevékenységet nem végző
a) többes kiemelt közvetítőnél és többes ügynöknél mindenkor legalább káreseményenként ötmillió forint, illetve 
évente együttesen legalább ötvenmillió forint,
b) alkusznál mindenkor legalább káreseményenként tízmillió forint, illetve évente együttesen legalább százmillió 
forint.
(5) A  (3)  bekezdésben meghatározottakon kívül a  többes kiemelt közvetítő és az  alkusz rendelkezik a  pénzmosás 
megelőzésére és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzattal és eljárásrenddel.
(6) A  (3)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja alkalmazása szempontjából szakirányú szakmai gyakorlatként pénzügyi 
intézménynél, közvetítőnél tisztségviselőként vagy pénzügyi szolgáltatási, közvetítői szakterületen alkalmazottként, 
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egyéni vállalkozóként vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban eltöltött gyakorlat vehető figyelembe. 
Külföldön szerzett szakmai gyakorlat akkor vehető figyelembe, ha megszerzésére pénzügyi intézménynek, illetve 
közvetítőnek megfeleltethető intézménynél került sor.
(7) Független közvetítőként és jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítőként történő működésre 
jogosító engedély iránti kérelemhez a kérelmező mellékeli
a) a 2. mellékletben meghatározott azonosító adatait,
b) a  kérelem benyújtásakor hatályos létesítő okiratát, harminc napnál nem régebbi okirati igazolást arról, 
hogy a  személyes joga szerinti bejegyzése (nyilvántartásba vétele) megtörtént, nem áll csőd-, felszámolási 
vagy végelszámolási eljárás alatt, valamint vezető állású személye megfelel a  (3)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
követelményeknek,
c) nyilatkozatát arról, hogy a közvetítői tevékenysége irányítása Magyarországon létesített főirodában történik,
d) a nyilatkozatát, hogy rendelkezik a szolgáltatás nyújtásához szükséges személyi és tárgyi feltételekkel,
e) az általa végezni kívánt tevékenységre vonatkozó általános szerződési feltételeket is tartalmazó üzletszabályzatot,
f ) a  nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a  független közvetítőként vagy jelzáloghitel közvetítői tevékenységet 
végző függő közvetítőként történő működését mikor kívánja megkezdeni,
g) a  nyilatkozatát arról, hogy a  jogszabályban meghatározott vagy jogszabályon alapuló adatszolgáltatások 
teljesítésére felkészült,
h) a  teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy hozzájárul az  engedély 
iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a  Felügyelet által megkeresett szervek útján történő 
ellenőrzéséhez, valamint
i) a panaszkezelési szabályzatát.
(8) Ha a  kérelmező többes kiemelt közvetítőként kíván működni, a  (7)  bekezdésben meghatározottakon kívül 
a  kérelemben igazolja az  induló tőke teljes összegének rendelkezésre állását. Ha a  kérelmező többes kiemelt 
közvetítőként vagy alkuszként kíván működni, a kérelemhez mellékeli a pénzmosás megelőzésére és a terrorizmus 
finanszírozásának megakadályozására vonatkozó szabályzatát és eljárásrendjét.
(9) Ha a kérelmező a (7) bekezdés b) pontjában meghatározott adatot nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási 
kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető magyarországi hatósághoz vagy bírósághoz.”

120. §  A Hpt. 34. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„34.  § (1) A  Felügyelet a  független közvetítő és a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő 
tevékenységi engedélyét visszavonja, ha a közvetítő
a) az e törvényben előírt működési feltételek bármelyikének nem felel meg,
b) nyilvántartása, illetve az éves beszámolója nem felel meg a valóságnak,
c) az  engedély megadásától számított egy éven belül tevékenységét nem kezdte meg vagy a  tevékenységet hat 
hónapon túl szünetelteti,
d) a tevékenysége felfüggesztésének időtartama alatt a jogsértő helyzet megszüntetése érdekében tett felügyeleti 
intézkedések nem vezettek eredményre, vagy
e) a tevékenységi engedélyét visszaadta.
(2) A  Felügyelet a  független közvetítő és a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítő 
tevékenységi engedélyét visszavonhatja, ha a közvetítő
a) működése súlyosan vagy ismétlődően megsérti az ügyfelek érdekeit, vagy
b) a tevékenységére vonatkozó jogszabályokat ismételten vagy súlyosan megsérti.”

121. §  A Hpt. 19. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A.  § (1) A  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő bejelenti a  Felügyeletnek, ha másik 
EGT-államban jelzáloghitel közvetítői tevékenység végzésére fióktelepet kíván létesíteni.
(2) A  közvetítő pénzügyi vállalkozásnak kizárólag akkor jogosult másik EGT-államban fióktelepen keresztül 
közvetítői tevékenységet végezni, ha a  pénzügyi vállalkozás megfelel a  15.  § (4)  bekezdésben meghatározott 
feltételeknek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés tartalmazza
a) annak az EGT-államnak a megnevezését, amelyben a közvetítő a fióktelepet létesíteni kívánja,
b) a fióktelep szervezeti felépítésére, irányítására, ellenőrzési rendjére vonatkozó dokumentumokat,
c) a megbízó pénzügyi intézmények nevét,
d) a megbízó pénzügyi intézmény felelősségének körét a közvetítő e tevékenysége keretében okozott károkért,
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e) az üzleti tervet,
f ) a fióktelep irányítását ellátó felelős személyek megnevezését, valamint
g) a fióktelep címét.
(4) Ha a Felügyelet rendelkezésére álló információk szerint a bejelentő közvetítő megfelel a jogszabályi előírásoknak, 
a Felügyelet a bejelentést követő egy hónapon belül írásban tájékoztatja az érintett EGT-állam illetékes felügyeleti 
hatóságát a  közvetítő szándékáról. A  tájékoztatásnak ki kell térnie arra is, hogy a  közvetítő mely pénzügyi 
intézményekkel kötött megbízási szerződést. A Felügyelet a tájékoztatást egyidejűleg közli a bejelentő közvetítővel.
(5) A közvetítő fióktelepe a Felügyelet tájékoztatásának kézhezvételét követő egy hónapot követően létrehozható 
és megkezdheti működését.
(6) A  Felügyelet tizennégy napon belül írásban tájékoztatja a  másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát, ha 
az  EGT-államban fiókteleppel rendelkező jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő tevékenységi 
engedélyét visszavonta.”

122. §  A Hpt. a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A. § (1) Ha határon átnyúló szolgáltatásként első ízben kíván a közvetítő jelzáloghitel közvetítői tevékenységet 
nyújtani egy másik EGT-államban, akkor ezen szándékát a Felügyeletnek előzetesen bejelenti.
(2) A közvetítő pénzügyi vállalkozásnak kizárólag akkor jogosult másik EGT-államban határon átnyúló szolgáltatást 
végezni, ha a pénzügyi vállalkozás megfelel a 15. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek.
(3) A  Felügyelet az  (1)  bekezdés szerinti bejelentés kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja 
a  másik EGT-álam illetékes felügyeleti hatóságát a  közvetítő által tervezett tevékenységről. A  tájékoztatásnak 
ki kell térnie arra is, hogy a  közvetítő mely pénzügyi intézményekkel kötött megbízási szerződést, valamint 
a közvetítő e tevékenysége során okozott kárért a megbízó pénzügyi intézmény felelősségének körére. A Felügyelet 
a tájékoztatást egyidejűleg közli a bejelentő közvetítővel.
(4) A közvetítő a Felügyelet tájékoztatásának kézhezvételét követő egy hónapot követően megkezdheti a határon 
átnyúló szolgáltatás végzését.
(5) Ha a  Felügyelet a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő tevékenységi engedélyét visszavonta, 
tizennégy napon belül írásban tájékoztatja azon EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát, ahol a közvetítő határon 
átnyúló szolgáltatást nyújt.”

123. §  A Hpt. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42.  § Ha egy másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága arról tájékoztatja a  Felügyeletet, hogy a  székhelyén 
bejegyzett pénzügyi intézmény, jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő Magyarországon fióktelepet 
nyit vagy Magyarországon határon átnyúló szolgáltatást kíván végezni, akkor a Felügyelet tájékoztatja a pénzügyi 
intézményt, a közvetítőt az ügyfelek védelmére vonatkozó rendelkezésekről, így különösen
a) az ügyfelekkel szembeni tájékoztatási kötelezettségekről,
b) az üzletszabályzat követelményéről, valamint
c) az egyes pénzügyi szolgáltatások nyújtásának szabályairól.”

124. § (1) A Hpt. 69. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  független közvetítő a  pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a  megbízótól fogadhat 
el. E  rendelkezés nem érinti a  független közvetítő azon jogosultságát, hogy a  pénzügyi szolgáltatás közvetítését 
igénybe vevő ügyfele számára más – a  pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – szolgáltatása 
ellenértékeként díjat számítson fel azzal, hogy hitel-tanácsadási tevékenység nyújtása ellenértékeként kizárólag 
akkor jogosult díjat felszámítani, ha az általa ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra vonatkozó 
pénzügyi lízing után az érintett pénzügyi intézménytől nem kap közvetítői díjat.”

 (2) A Hpt. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közvetítői díj időbeni ütemezése – ide nem értve az alkusznak fizetendő közvetítői díjat – arányos a közvetített 
pénzügyi szolgáltatás futamidejével, valamint szerződésszerű teljesítésével. Jelzáloghitel közvetítői tevékenységet 
végző független közvetítőt – ide nem értve az  alkuszt – megillető közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg 
az  adott jelzáloghitel folyósításakor, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtásakor meghatározott 
tőketartozás (pénzügyi lízing esetében ideértve a  maradványértéket is) kettő százalékát. Fennálló jelzáloghitel-
szerződés, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés módosítása során eljáró független közvetítő 
tekintetében a  közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg a  jelzáloghitel-szerződés módosításakor fennálló 
tőketartozás, illetve lízingszerződés alapján fennálló tartozás (ideértve a  maradványértéket is) kettő százalékát. 
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A  független közvetítő a  megbízó pénzügyi intézmény felé közvetítői díjat kizárólag az  egyedi jelzáloghitelek és 
lízingszerződések alapján, egyedileg számíthat fel, egyéb módon (így különösen a  folyósított állomány alapján) 
további díjazást nem számíthat fel.”

 (3) A Hpt. 69. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  alkusz az  alkuszi tevékenységen, valamint a  hitel-tanácsadási tevékenységen kívül más pénzügyi és 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nem végezhet.”

125. § (1) A Hpt. 70. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  független közvetítő a  pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően a  szolgáltatását igénybe venni 
szándékozó ügyfél részére írásban vagy más tartós adathordozón egyértelmű tájékoztatást ad
a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel, és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
c) arról, hogy a tevékenysége során okozott kárért az ügyfél felé ki áll helyt,
d) arról, hogy többes kiemelt közvetítőként, többes ügynökként a  pénzügyi intézmény megbízásából jár el 
a  pénzügyi intézmény vagy a  pénzügyi intézmények nevének feltüntetésével vagy alkuszként a  pénzügyi 
szolgáltatást igénybe venni szándékozó ügyfél megbízásából jár el,
e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást,
f ) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért közvetítői díjat kizárólag a megbízótól fogadhat el,
g) többes kiemelt közvetítőként és többes ügynökként arról, hogy a  megbízó pénzügyi intézménytől kap-e 
közvetítői díjat és
ga) ha ismert, annak összegéről,
gb) ha nem ismert a  tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a  tényleges díj 
a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
h) alkuszként a  fogyasztó által fizetendő közvetítői díjról, ha annak megadása másként nem lehetséges a  díj 
kiszámításának módjáról, valamint
i) adott esetben a közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a Pénzügyi Békéltető 
Testület eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”

 (2) A Hpt. 70. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Pénzügyi intézménytől díjazásban részesülő független közvetítő a  fogyasztó kérésére tájékoztatást ad arról, 
hogy mennyiben tér el egymástól a  fogyasztónak kínált hiteleket nyújtó pénzügyi intézmények által fizetendő 
díjazás mértéke. A fogyasztót tájékoztatni kell arról, hogy jogosult ilyen információt kérni.”

126. § (1) A Hpt. 72. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kizárólag a megbízó pénzügyi intézménytől jogosult 
közvetítői díjra. E  rendelkezés nem érinti a  függő közvetítő azon jogosultságát, hogy a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítését igénybe vevő ügyfele számára más – a  pénzügyi szolgáltatás közvetítésének nem minősülő – 
szolgáltatása ellenértékeként díjat számítson fel azzal, hogy hitel-tanácsadási tevékenység nyújtása ellenértékeként 
kizárólag akkor jogosult díjat felszámítani, ha az általa ajánlott jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízing után az érintett pénzügyi intézménytől nem kap közvetítői díjat.”

 (2) A Hpt. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közvetítői díj időbeni ütemezése arányos a  közvetített pénzügyi szolgáltatás futamidejével, valamint 
szerződésszerű teljesítésével. Jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítőt megillető közvetítői 
díj mértéke nem haladhatja meg az adott jelzáloghitel folyósításakor, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing 
nyújtásakor meghatározott tőketartozás (pénzügyi lízing esetében ideértve a maradványértéket is) kettő százalékát. 
Fennálló jelzáloghitel-szerződés, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés módosítása során eljáró 
függő közvetítő tekintetében a közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg a jelzáloghitel-szerződés módosításakor 
fennálló tőketartozás, illetve lízingszerződés alapján fennálló tartozás (ideértve a  maradványértéket is) kettő 
százalékát. A függő közvetítő a megbízó pénzügyi intézmény felé közvetítői díjat kizárólag az egyedi jelzáloghitelek 
és lízingszerződések alapján, egyedileg számíthat fel, egyéb módon (így különösen a folyósított állomány alapján) 
további díjazást nem számíthat fel.”

 (3) A Hpt. 72. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  függő közvetítő a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az ügyfél részére írásban vagy más tartós 
adathordozón tájékoztatást ad:
a) a cégnevéről, székhelyéről, levelezési címéről és felügyeleti hatóságának megjelöléséről,
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b) a felügyeleti nyilvántartásról, amelyben szerepel és annak módjáról, ahogyan nyilvántartását ellenőrizni lehet,
c) arról, hogy függő közvetítőként a  megbízó nevében és javára jár el, a  megbízó érdekeit képviseli a  pénzügyi 
intézmény nevének feltüntetésével,
d) arról, hogy a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötéséért közvetítői díjazásban részesül és
da) ha ismert annak összegéről,
db) ha nem ismert a  tájékoztatás időpontjában, jelzáloghitel közvetítése esetén arról, hogy a  tényleges díj 
a személyre szóló tájékoztatóban fog szerepelni,
e) arról, hogy nyújt-e hiteltanácsadást, valamint
f ) a  közvetítővel kapcsolatos panasz kezeléséről, valamint fogyasztó esetében a  Pénzügyi Békéltető Testület 
eljárásának igénybevételére vonatkozó lehetőségről.”

127. §  A Hpt. 30. alcíme a következő 72/A. §-sal egészül ki:
„72/A. § A közvetítő alvállalkozó tájékoztatást nyújt a fogyasztó megkeresésekor arról, hogy milyen minőségben jár 
el és melyik közvetítőt képviseli.”

128. §  A Hpt. 32. alcíme a következő 76/A. §-sal egészül ki:
„76/A.  § Hitel-tanácsadási tevékenység végzésére csak jelzáloghitel vagy fogyasztónak nyújtott ingatlanra 
vonatkozó pénzügyi lízing nyújtására engedéllyel rendelkező pénzügyi intézmény, valamint jelzáloghitel közvetítői 
tevékenységet végző közvetítő kaphat engedélyt.”

129. §  A Hpt. 40. alcíme a következő 85/A. §-sal egészül ki:
„85/A.  § A  pénzügyi intézménynek a  kölcsön, illetve kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári 
kötelezettség fedezetéül szolgáló termőföld hitelbiztosítéki értékét a  termőföld hitelbiztosítéki értéke 
meghatározásának módszertani elveiről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szabályoknak megfelelően kell 
megállapítania.”

130. §  A Hpt. 106. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kockázatvállalásból fakadó egy személlyel vagy kapcsolatban álló 
személyekkel szembeni kitettség értéke nem érheti el az  575/2013/EU rendelet 392.  cikke szerinti érték  
80 százalékát azzal, hogy az éven túli kitettség értéke nem érheti el az 575/2013/EU rendelet 392. cikke szerinti érték 
50 százalékát.”

131. §  A Hpt. 122. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Felügyelet az  575/2013/EU rendelet Nyolcadik részében meghatározott információk évesnél gyakoribb 
nyilvánosságra hozataláról is dönthet, ha a hitelintézet tevékenységi volumene, tevékenységi köre, más országban 
folytatott tevékenysége, különböző pénzügyi szektorokban folytatott tevékenysége, nemzetközi pénzügyi piacon 
való részvétele, illetve a klíring- és elszámolási rendszerekben való részvétele indokolja azt.
(2) A  hitelintézeti anyavállalat és a  pénzügyi holding társaság anyavállalat legalább évente nyilvánosságra hozza 
a jogi, vállalatirányítási és szervezeti struktúráját, valamint javadalmazási politikáját.”

132. §  A Hpt. 159. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Nem jelenti az  üzleti titok sérelmét a  Felügyelet MNB tv. 57.  § (1)  bekezdés c)  pontjában, illetve 140.  § 
(2) bekezdésében foglalt adattovábbítása.”

133. § (1) A Hpt. 164. § j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jelenti a banktitok sérelmét)
„j) a  pénzügyi intézmény által kiszervezett tevékenység végzéséhez szükséges adatátadás a  kiszervezett 
tevékenységet végző részére,”

 (2) A Hpt. 164. § y) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jelenti a banktitok sérelmét)
„y) az elhalálozott által felvett és még vissza nem fizetett kölcsönhöz és le nem járt pénzügyi lízinghez kapcsolódóan 
a fennálló tartozás összegéről, a lejárt tartozás összegéről, az esedékes havi törlesztőrészletről, azon számlaszámról, 
amelyre a  törlesztőrészletet fizetni kell (hitelszámla száma), valamint a  hátralévő futamidőről az  örökhagyó közeli 
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hozzátartozója részére – annak írásbeli kérelmére – történő adatszolgáltatás a hagyatéki eljárás jogerős lezárásáról 
történő tudomásszerzés napjáig,”

 (3) A Hpt. 164. §-a a következő z) ponttal egészül ki:
(Nem jelenti a banktitok sérelmét)
„z) a Felügyelet MNB tv. 57. § (1) bekezdés c) pontjában, illetve 140. § (2) bekezdésében foglalt adattovábbítása.”

134. §  A Hpt. 168. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„168.  § A  pénzügyi intézmény és magyarországi fióktelepe, a  kiegészítő pénzügyi szolgáltatást végző egyéb jogi 
személy, valamint a  független közvetítő – ide nem értve a  69.  § (7)  bekezdésében meghatározott tevékenységet 
végző független közvetítőt – jogszabályban meghatározott tartalommal, módon és formában, rendszeres 
időközönként adatszolgáltatást teljesít a Felügyeletnek.”

135. §  A Hpt. 196. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület teljes jogkörét átvevő felügyeleti biztos kirendelésének ideje 
alatt az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagja a gazdasági társaságokra, a szövetkezetekre vonatkozó 
törvényi rendelkezésekben és az  alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem gyakorolhatja. 
A  kirendelés tartamára a  felügyeleti biztos azzal a  korlátozással gyakorolja az  irányítási jogkörrel rendelkező 
vezető testület tagjának törvényben és alapszabályban megállapított jogait és kötelezettségeit, hogy a  közgyűlés 
összehívását, valamint meghatározott napirendi pontjainak meghatározását kizárólag a  Felügyelet egyetértésével 
kezdeményezheti.”

136. §  A Hpt. 81. alcíme a következő 199/A. §-sal egészül ki:
„199/A. § (1) A másik EGT-államban engedéllyel rendelkező jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő 
fióktelepe felügyeletének ellátása során a Felügyelet ellenőrzi, hogy a fióktelep megfelel-e a fogyasztónak nyújtott 
hitelről szóló törvényben, valamint végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt követelményeknek.
(2) Ha a  Felügyelet megállapítja, hogy a  közvetítő fióktelepe megsértette a  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 
törvényben, valamint végrehajtására kiadott jogszabályokban foglalt követelményeket, akkor kötelezi a fióktelepet 
a  jogsértő helyzet megszüntetésére. Ha a  Felügyelet határozata ellenére a  fióktelep nem szünteti meg a  jogsértő 
helyzetet, a  Felügyeletnek meg kell tennie a  szükséges intézkedéseket a  szabályellenes helyzet megszüntetésére, 
amelyről egyidejűleg tájékoztatja a másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságát.
(3) Ha a  fióktelep a  Felügyelet intézkedése ellenére továbbra is megsérti az  (1)  bekezdésben foglalt jogszabályi 
követelményeket, a  Felügyelet megtilthatja a  fióktelep számára jelzáloghitel közvetítői tevékenysége 
Magyarországon történő további folytatását, amelyről a  Felügyelet haladéktalanul tájékoztatja az  Európai 
Bizottságot.
(4) Ha a  másik EGT-államban engedéllyel rendelkező jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő 
Magyarországon végzett határon átnyúló szolgáltatása megsérti a  Magyarországon hatályos előírásokat vagy 
a  fióktelepe megsérti az  (1)  bekezdésben foglalt jogszabályi követelményeken túli előírásokat vagy a  Felügyelet 
hiányosságot észlel a  fióktelep működésében, akkor arról a  Felügyelet tájékoztatja a  másik EGT-állam illetékes 
felügyeleti hatóságát.
(5) Ha a  másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága a  (4)  bekezdés szerinti tájékoztatást követő egy hónapon 
belül nem teszi meg a szükséges intézkedéseket, vagy a másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága által megtett 
lépések ellenére változatlanul fennáll a  szabályellenes helyzet, valamint az  ügyfelek érdekeinek veszélyeztetése, 
a Felügyelet
a) a  szabályellenes helyzet megszüntetése érdekében közvetlenül is intézkedhet, melyről haladéktalanul 
tájékoztatja az EBH-t,
b) az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és 
a  2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke alapján az EBH-hoz fordulhat.”

137. § (1) A Hpt. 202. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet ellenőrzési tevékenységének ellátása és a  fogyasztók érdekeinek védelme céljából nyilvántartást vezet 
a közvetítőkről és a közvetítői alvállalkozókról. A Felügyelet a nyilvántartásban a közvetítők és a közvetítői alvállalkozók 
következő adatait kezeli:)
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„d) az  az adat, hogy a  nyilvántartásba vett kiemelt közvetítő, függő ügynök, többes kiemelt közvetítő, többes 
ügynök, alkusz vagy közvetítői alvállalkozó, illetve az az adat, hogy a közvetítő jelzáloghitel közvetítői tevékenységet 
végez, a közvetítői alvállalkozó jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző közvetítő alvállalkozója;
e) a közvetítőt megbízó pénzügyi intézmény, illetve a közvetítői alvállalkozót megbízó közvetítő neve,”

 (2) A Hpt. 202. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet ellenőrzési tevékenységének ellátása és a  fogyasztók érdekeinek védelme céljából nyilvántartást vezet 
a közvetítőkről és a közvetítői alvállalkozókról. A Felügyelet a nyilvántartásban a közvetítők és a közvetítői alvállalkozók 
következő adatait kezeli:)
„h) a  független közvetítőnél, jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítőnél vezető állású 
személynek
ha) a tisztsége,
hb) a 2. mellékletben meghatározott azonosító adatai közül a vezető állású személy neve, születési helye, ideje és 
anyja neve,”

 (3) A Hpt. 202. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet ellenőrzési tevékenységének ellátása és a  fogyasztók érdekeinek védelme céljából nyilvántartást vezet 
a közvetítőkről és a közvetítői alvállalkozókról. A Felügyelet a nyilvántartásban a közvetítők és a közvetítői alvállalkozók 
következő adatait kezeli:)
„j) azon EGT-államok, amelyben a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző fióktelepet létesített vagy határon 
átnyúló szolgáltatást végez.”

 (4) A Hpt. 202. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés a)–g) és j)  pontja szerinti adatot, továbbá a  vezető állású személy (1)  bekezdés h)  pont 
ha) alpontja szerinti adatait és hb) alpontban foglalt adatok közül a nevét a Felügyelet a honlapján bárki számára 
elérhetően, napra készen közzéteszi.”

138. § (1) A Hpt. 204. § (1) bekezdés e) és f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő 
g) és h) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a  pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatai ellátása céljából a  200–202.  §-ban 
meghatározott, valamint az általa elrendelt adatszolgáltatások alapján nyilvántartja:)
„e) a könyvvizsgálókat,
f ) a pénzügyi intézmény részére kiszervezett tevékenységet végzőket,
g) a belső ellenőrt, illetve a belső ellenőrzési szervezet vezetőjét,
h) a kérelmezőket.”

 (2) A Hpt. 204. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás a 2. mellékletben megjelölt azonosító adatokon túl a következőket tartalmazza:)
„c) a  vezető állású személy tisztségét, elektronikus elérhetőségét (telefonszámát, illetve elektronikus levélcímét), 
a betöltött munkakört, a megbízás tárgyát, a jogviszony jellegét, a szakmai önéletrajzot, továbbá a Felügyelet által 
alkalmazott, a nyilvántartottal kapcsolatos intézkedéseket,”

 (3) A Hpt. 204. § (2) bekezdése a következő m)–q) pontokkal egészül ki:
(A nyilvántartás a 2. mellékletben megjelölt azonosító adatokon túl a következőket tartalmazza:)
„m) a  Felügyelet részére történő adatszolgáltatásért felelős személy elektronikus elérhetőségét (telefonszámát, 
illetve elektronikus levélcímét),
n) a  könyvvizsgálóval kötött szerződést, a  könyvvizsgálói megbízás időtartamát, a  könyvvizsgáló által az  éves 
beszámolóval kapcsolatban készített jelentést, a  könyvvizsgáló elektronikus elérhetőségét (telefonszámát vagy 
elektronikus levélcímét),
o) a kiszervezésre vonatkozó szerződés keltét, a kiszervezés időtartamát, a kiszervezett tevékenységet, a kiszervezett 
tevékenységet végző elérhetőségét,
p) belső ellenőr, belső ellenőrzési szervezet vezetője vonatkozásában a  foglalkoztatási jogviszony jellegét, 
időtartamát,
q) az l)–p) pontokban felsorolt adatokban bekövetkezett változásokat.”

139. § (1) A Hpt. 204/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Felügyelet a nyilvántartásba vételről szóló döntésben a  (6) bekezdésben meghatározott személyek számára 
személyi kódot állapít meg.”
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 (2) A Hpt. 204/A. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:
„(9a) A  Felügyelet a  (7)  bekezdésben meghatározott adatokat az  adott személlyel kapcsolatos utolsó adat 
keletkezését követő öt év elteltével törli a nyilvántartásból.”

140. §  A Hpt. 217. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Ha az  OBA nem fizeti ki a  kártalanítást a  betétesek részére hét munkanapon belül, a  természetes személy 
betétes írásban kérelmet nyújthat be az  OBA-hoz a  betét sürgős kifizetése érdekében. Az  OBA a  hitelintézet által 
a 228. § (8) bekezdésében meghatározottak szerint rendelkezésre bocsátott betétnyilvántartásban szereplő betétes 
részére a  betétnyilvántartásban szereplő betét alapján a  sürgős kifizetésre vonatkozó kérelem benyújtásától 
számított öt munkanapon belül részkifizetést teljesít, amely nem haladhatja meg a  mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum négyszeresét. A  sürgős kifizetés keretében teljesített kártalanítás összege a  teljes kártalanítás 
összegét csökkenti.”

141. §  A Hpt. 220. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  OBA-t harmadik személyekkel szemben, valamint bíróság és hatóság előtt az  igazgatótanács elnöke vagy 
az ügyvezető képviseli.”

142. §  A Hpt. a következő 226/A. §-sal egészül ki:
„226/A.  § (1) Ha a  munkaszervezet törvényben meghatározott, más önálló jogi személy működtetésével 
összefüggésben felmerülő operatív feladatokat is ellát, a  működtetés költségeihez az  érintett jogi személy 
arányosan hozzájárul.
(2) A  hozzájárulás éves összegéről, valamint megfizetésének módjáról az  igazgatótanács az  érintett jogi személy 
irányításáért felelős szervezettel évente megállapodást köt.
(3) A munkaszervezet jogtanácsosa ellátja az (1) bekezdés szerinti jogi személy jogtanácsosi tevékenységét is.”

143. § (1) A Hpt. 234. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az OBA tagjai éves díjat fizetnek, amely
a) alapdíjból és
b) kockázat alapú változó díjból áll.”

 (2) A Hpt. 234. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az OBA tagjai által fizetendő alapdíjat úgy kell megállapítani, hogy az figyelembe vegye a hitelintézetnél a tárgyévet 
megelőző december 31-én fennálló – az  OBA által a  212.  § és a  213.  § szerint biztosított – betétek kártalanítási 
kötelezettség alá tartozó részének összegét, valamint a hitelintézet önkéntes betétbiztosítási alapban fennálló tagságát. 
Kiegészítő biztosítás esetén az éves díj megállapításakor figyelembe kell venni a kiegészítő biztosítással érintett betétrész 
összegét, és a fióktelep székhely országának betétbiztosítási rendszere által nyújtott biztosítást.
(1b) Az  OBA tagjai által fizetendő kockázat alapú változó díj megállapításakor az  alábbi szempontokra kell 
figyelemmel lenni:
a) a hitelintézet tőkehelyzete,
b) a hitelintézet likviditási és finanszírozási helyzete,
c) a hitelintézet eszközeinek minősége,
d) a hitelintézet egyéb kockázati mutatói, üzleti modellje és stratégiai terve,
e) az OBA kártalanítása esetén várható vesztesége.
(1c) A kockázat alapú változó díj megállapításakor figyelembe vehető a hitelintézet 575/2013/EU rendelet 113. cikk 
(7)  bekezdése szerinti intézményvédelmi rendszerben való tagsága és az  alacsony kockázatú szektorhoz tartozás 
az (1b) bekezdés d) pontján belül pótlólagos kockázati elemként.
(1d) A kockázat alapú változó díj megállapításának részletes szabályait az MNB elnöke rendeletben határozza meg.”

 (3) A Hpt. 234. §-a a következő (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8b) Rendkívüli fizetési kötelezettség meghatározásánál ugyanazt a  kockázati besorolást kell figyelembe venni, 
mint a legutóbbi éves díj meghatározásánál.”

144. §  A Hpt. 234/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az OBA tagjainak éves befizetési kötelezettségének megállapításánál az (1) bekezdésben meghatározott célszint 
eléréséig az egyenletes elosztásra kell törekedni, figyelembe véve az üzleti ciklus szakaszát, valamint a prociklikus 
befizetések hatását az éves befizetések összegére és a hitelintézetek pénzügyi helyzetére.”
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145. §  A Hpt. 116. alcíme a következő 270/A. §-sal egészül ki:
„270/A.  § Hitel-tanácsadási tevékenységet végző pénzügyi intézmény, jelzáloghitel közvetítői tevékenységet 
végző függő közvetítő, valamint közvetítői alvállalkozó a  kereskedelmi kommunikációjában nem használhatja 
a „hiteltanácsadás”, a „tanácsadás”, a „független tanácsadás”, a „hiteltanácsadó”, a „tanácsadó”, a „független tanácsadó” 
és más hasonló kifejezéseket.”

146. §  A Hpt. 279. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénzügyi intézmény – az  egyszeri fizetési megbízás kivételével, valamint a  285.  §-ban meghatározott 
eltéréssel – pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban – ideértve a  legalább 
fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirat formát is – köthet. Az írásban kötött szerződés 
egy eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni.”

147. §  A Hpt. 285. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„285.  § (1) Elektronikus pénzt kibocsátó hitelintézet a  tevékenység végzése során alkalmazza az  egyes fizetési 
szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 66. §-át.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tevékenységre irányuló szerződést nem szükséges írásban megkötni abban az esetben, 
ha a kibocsátandó elektronikus pénz összege a Pmt. 13. § (1) bekezdés c) pontja szerinti összeghatároknak megfelel.”

148. § (1) A Hpt. 290. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„e) a  független közvetítők, valamint a  jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítők 
felelősségbiztosítási szerződéseinek tartalmi követelményeire,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

 (2) A Hpt. 290. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Felhatalmazást kap az  agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg a  termőföld 
hitelbiztosítéki értéke meghatározásának módszertani elveit.”

 (3) A Hpt. 290. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap az  MNB elnöke arra, hogy a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
jogkörében eljárva rendeletben állapítsa meg az  OBA tagjai által fizetendő kockázat alapú változó díj 
megállapítására vonatkozó részletes szabályokat.”

149. §  A Hpt. 302. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az e törvény egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő 
módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvénnyel megállapított 260.  § (7)  bekezdését a  hatálybalépésének napját 
magában foglaló üzleti év éves beszámolójára, összevont (konszolidált) éves beszámolójára vonatkozó jogszabályi 
kötelezettségen alapuló könyvvizsgálói feladatok teljesítéséig, de legkésőbb 2016. december 31-ig nem kell 
alkalmazni.”

150. §  A Hpt. 304/C. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A jelzáloghitel közvetítői tevékenységet 2016. március 21-én
a) a Felügyelet felé történő bejelentéssel végző közvetítő ezen tevékenységét a Felügyelet engedélye nélkül 2017. 
március 21-ig folytathatja,
b) a Felügyelet engedélyével végző közvetítő legkésőbb 2017. március 21-ig végezheti ezen tevékenységét a 2016. 
március 20. napján hatályos engedélyezési feltételekkel.”

151. §  A Hpt. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

152. §  A Hpt.
a) 7.  § (3)  bekezdés h)  pontjában az  „1993. évi XCVI. törvény” helyébe az  „1993. évi XCVI. törvény 

(a továbbiakban: Öpt.)” szöveg,
b) 114.  § (10)  bekezdésében az „érdekében alkalmaznának” szövegrész helyébe az „érdekében alkalmaznának 

azzal, hogy a csoport tagjainak szintjén szükséges – szavatoló tőkét is érintő – intézkedések konzisztenciájára 
is ki kell térni” szöveg,
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c) 123.  § (1)  bekezdésében az  „egyszer nyilvánosságra” szövegrész helyébe az  „egyszer összevont alapon 
nyilvánosságra” szöveg,

d) 161.  § (3)  bekezdés e)  pontjában az  „a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és 
megakadályozásáról szóló törvényben” szövegrész helyébe az „a pénzmosás és a  terrorizmus finanszírozása 
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvényben” szöveg,

e) 176.  § (2)  bekezdésében az „illetékes felügyeleti hatóságának” szövegrész helyébe az „illetékes felügyeleti 
hatóságának és szanálási hatóságának” szöveg,

f ) 217. § (1) bekezdés a) pontjában a „közzétételének,” szövegrész helyébe a „közlésének,” szöveg,
g) 275. § (1) bekezdés b) pontjában a „lejártát” szövegrész helyébe a „megszűnését” szöveg
lép.

153. §  Hatályát veszti a Hpt.
a) 70. § (2) bekezdése,
b) 72. § (5) bekezdése,
c) 290. § (4) bekezdés n) és o) pontja.

11. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

154. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 4. § (1) bekezdés 68. pont a) pont aa) alpontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
[E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:
68. letétkezelő:
a) az ÁÉKBV vonatkozásában:]
„aa) a  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel 
rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, vagy e  tevékenység végzésére 
jogosult más tagállamban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás vagy hitelintézet magyarországi fióktelepe,”

155. §  A Kbftv. a következő 10/A. alcímmel és 26/A. §-sal egészül ki:
„10/A. Javadalmazás
26/A.  § Az  ÁÉKBV-alapkezelő biztosítja a  hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban álló, annak 
alkalmazását előmozdító, a 13. mellékletben meghatározott elveknek megfelelő javadalmazási politika és gyakorlat 
megvalósítását.”

156. §  A Kbftv. 62. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„62.  § (1) Az  ÁÉKBV-alapkezelő az  általa kezelt 4.  § (1)  bekezdés 8.  pont a)  alpont szerinti ÁÉKBV letétkezelésével 
a  4.  § (1)  bekezdés 68.  pont a)  pont aa)  alpontja szerinti, a  4.  § (1)  bekezdés 8.  pont b)  alpont szerinti ÁÉKBV 
letétkezelésével az  adott ÁÉKBV székhely országában székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező 4.  § (1)  bekezdés 
68.  pont a)  pont ab)  alpont szerinti letétkezelőt köteles megbízni. A  letétkezelési szerződés és annak módosítása 
hatálybalépéséhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges.
(2) A  letétkezelő megbízása írásbeli szerződéssel valósul meg. A  szerződés többek között rendelkezik 
az  e  törvényben meghatározott, az  ÁÉKBV számára a  letétkezelő által letétkezelői hatáskörében elvégzendő 
funkciók ellátásához szükségesnek tartott információáramlásról.
(3) A  letétkezelői megbízás megszüntetése esetén a  letétkezelői szerződés az  új letétkezelő megbízásának 
hatálybalépésével szűnik meg.
(4) Az  ÁÉKBV tulajdonában lévő értékpapírok, pénzügyi eszközök kizárólag a  letétkezelőnél vagy a  letétkezelő 
közreműködőjénél, illetve a  letétkezelő által vagy a  letétkezelő közreműködője által nyitott, értékpapírok, 
illetve pénzügyi eszközök nyilvántartására szolgáló számlákon helyezhetők el, kivéve az  óvadékba helyezett 
értékpapírokat. A fel nem használt óvadékot kizárólag a  letétkezelőhöz lehet átadni vagy az általa nyitott számlán 
elhelyezni, transzferálni. A  nem transzferálható eszközök (ideértve a  származtatott ügyleteket, betéteket is) 
nyilvántartása érdekében az  ÁÉKBV-alapkezelő vagy megbízása alapján a  letétkezelő köteles az  ÁÉKBV részére 
az ezen eszközöket nyilvántartó szervezetnél elkülönített számlát nyitni.
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(5) A letétkezelő gondoskodik az ÁÉKBV pénzmozgásainak megfelelő nyomon követéséről és arról, hogy az ÁÉKBV 
kollektív befektetési értékpapírjainak jegyzése során a  befektetők által vagy nevükben történt befizetések 
beérkezzenek. A letétkezelő biztosítja, hogy az ÁÉKBV készpénzállománya a Bszt. 57. §-ában megállapított elvekkel 
összhangban, az ÁÉKBV nevére nyitott, a Bszt. 60. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott intézménynél, vagy 
a 2006/73/EK irányelv 18. cikk (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott intézménnyel megegyező természetű, 
az uniós joggal egyenértékű prudenciális szabályozás és felügyelet alá eső intézménynél vezetett számlán legyen 
könyvelve.
(6) A letétkezelő tevékenysége során az ÁÉKBV megbízása alapján kizárólag a befektetők érdekében jár el.
(7) Az ÁÉKBV részére végzett letétkezelés során a letétkezelő különösen az alábbi feladatokat végzi:
a) ellátja a  letétbe helyezett pénzügyi eszközök, illetve a  pénzügyi eszközökből származó jog fennállását igazoló 
dokumentumok letéti őrzését és letétkezelését, valamint – az  ÁÉKBV tulajdonakénti mindenkori egyértelmű 
azonosítás érdekében – vezeti az  ÁÉKBV értékpapírjainak nyilvántartására szolgáló számlát, az  értékpapírszámlát, 
a fizetési számlát, az ügyfélszámlát;
b) a  rendelkezésre bocsátott tájékoztatás vagy dokumentumok, illetve a  rendelkezésre álló külső bizonyítékok 
alapján minden egyéb eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy a szóban forgó eszközök az ÁÉKBV tulajdonát 
képezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az  eszközökről, amelyek megállapítása szerint az  ÁÉKBV 
tulajdonát képezik.
(8) Az (5) és (7) bekezdésben említett feladatokon túlmenően a letétkezelő
a) végrehajtja az  ÁÉKBV-alapkezelőnek az  ÁÉKBV pénzügyi eszközeire vonatkozó utasításait, kivéve, ha azok 
ellentétben állnak valamely jogszabály rendelkezésével vagy az ÁÉKBV kezelési szabályzatával;
b) elvégzi az  eszközök és kötelezettségek értékelését, és meghatározza az  ÁÉKBV összesített és az  egy kollektív 
befektetési értékpapírra jutó nettó eszközértékét;
c) ellenőrzi, hogy az  ÁÉKBV megfelel-e a  jogszabályokban és a  befektetési alap kezelési szabályzatában foglalt 
befektetési szabályoknak;
d) ellenőrzi, hogy a  kollektív befektetési értékpapírok értékesítése, visszaváltása vagy érvénytelenítése 
a jogszabályokkal és az ÁÉKBV kezelési szabályzatával összhangban történik-e;
e) biztosítja, hogy az  ÁÉKBV eszközeit érintő ügyletekből, valamint a  kollektív befektetési értékpapírok 
forgalmazásából származó valamennyi ellenszolgáltatás a  szokásos piaci gyakorlatnak megfelelő határidőn belül 
az ÁÉKBV-hez kerüljön;
f ) ellenőrzi, hogy az ÁÉKBV a bevételét a jogszabályokkal és az ÁÉKBV szabályzatával összhangban használja-e fel.
(9) A letétkezelőnek az ÁÉKBV-alapkezelő részére rendszeresen be kell nyújtania az ÁÉKBV teljes eszközállományára 
vonatkozó átfogó leltárt.
(10) Az  ÁÉKBV részére végzett letétkezelés során a  letétkezelő a  kollektív befektetési formák befektetési és 
hitelfelvételi szabályairól szóló kormányrendeletben vagy az  ÁÉKBV befektetési politikájában rögzített befektetési 
korlátok megsértése esetén – ha a  korlátok megsértése az  értékelési árak változása miatt következett be – 
írásban felszólítja az  ÁÉKBV-alapkezelőt a  korlátoknak történő megfelelésre. Amennyiben az  ÁÉKBV-alapkezelő 
értékpapíralap esetén 30 napon belül ennek nem tesz eleget, a letétkezelő ezt a tényt bejelenti a Felügyeletnek.
(11) A  (7) bekezdésben említett eszközöket sem a  letétkezelő, sem a harmadik félként közreműködő alletétkezelő 
az ÁÉKBV előzetes engedélye nélkül nem hasznosíthatja újra. Az újrafelhasználás magában foglalja a letéti őrzésben 
lévő eszközökkel végzett valamennyi ügyletet, beleértve többek között az átruházást, a zálogjoggal megterhelést, 
az értékesítést és a kölcsönadást.
(12) A  letétkezelőnél letéti őrzésben lévő eszközök újrafelhasználása a  (11)  bekezdéstől eltérően csak abban 
az esetben engedélyezett, ha:
a) az eszközök újrafelhasználása az ÁÉKBV számlájára történik,
b) a letétkezelő az ÁÉKBV képviseletében eljáró ÁÉKBV-alapkezelő utasításait hajtja végre,
c) az újrafelhasználás az ÁÉKBV javát szolgálja, és a befektetők érdekében történik, és
d) az  ügylet fedezve van az  ÁÉKBV részére tulajdonjog-átruházás keretében juttatott, az  575/2013/EU rendelet 
szerinti és likvid biztosítékkal, amelynek piaci értéke eléri az újrafelhasznált eszköz felárral növelt értékét.
(13) A letétkezelő felszámolása során a letétkezelőnél vagy harmadik félnél letétbe helyezett pénzügyi eszköz, illetve 
nyilvántartott pénzeszköz nem képezi a felszámolási vagyon részét.”

157. §  A Kbftv. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„63.  § (1) A  letétkezelő tevékenysége végzése során köteles visszautasítani az  ÁÉKBV-alapkezelő által adott 
minden olyan megbízást, amely ellentétes a  jogszabályokkal, illetve az  ÁÉKBV kezelési szabályzatával, és 
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az  ÁÉKBV-alapkezelőt köteles a  törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben az  ÁÉKBV-alapkezelő 
nem tesz meg mindent a  jogszabályoknak és az  ÁÉKBV kezelési szabályzatának megfelelő állapot helyreállítása 
érdekében, úgy a letétkezelő haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.
(2) A  letétkezelő tisztességesen, magas szakmai színvonalon, függetlenül és az  ÁÉKBV és az  ÁÉKBV befektetőinek 
érdekeit szem előtt tartva jár el. A  letétkezelő nem végezhet olyan tevékenységeket az  ÁÉKBV részére, amelyek 
az ÁÉKBV, annak befektetői, az ÁÉKBV-alapkezelő vagy saját maga között összeférhetetlenséget okozhatnak, kivéve, 
ha a  letétkezelő letétkezelői tevékenységét egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és 
hierarchikus szempontból elválasztja, és az  esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi és 
az ÁÉKBV befektetői előtt nyilvánosságra hozza.
(3) A  letétkezelő a  62.  § (5) és (8)  bekezdésben említett feladatait harmadik felekre nem szervezheti ki. A  62.  § 
(7) bekezdésben említett feladatok harmadik felekre történő kiszervezése a következő feltételekkel történhet:
a) a letétkezelő a feladatokat nem azzal a céllal szervezi ki, hogy elkerülje e törvény előírásainak való megfelelést;
b) a letétkezelő bizonyítani tudja, hogy a kiszervezésnek objektív oka van;
c) a  letétkezelő a  megfelelő szakértelemmel, körültekintéssel és gondossággal választja ki a  harmadik felet, akire 
feladatai egy részét kiszervezi, és megfelelő szakértelemmel, körültekintéssel és gondossággal ellenőrzi és felügyeli 
a harmadik felet, valamint a feladatok ellátása érdekében a harmadik fél által tett lépéseket;
d) a letétkezelő biztosítja, hogy a harmadik fél folyamatosan megfelel az alábbi feltételeknek a kiszervezett feladatok 
teljesítése során:
da) a  harmadik fél rendelkezik az  ÁÉKBV által a  nála letétbe helyezett eszközök jellegének és összetettségének 
megfelelő és azokkal arányos struktúrákkal és szakértelemmel;
db) a  62.  § (7)  bekezdés a)  pontjában említett feladatok kiszervezése esetén a  harmadik félre az  érintett 
jogrendszerben hatékony prudenciális szabályozás (ideértve a  minimális tőkekövetelményeket is) és felügyelet 
vonatkozik, és a  harmadik felet rendszeres külső könyvvizsgálatnak vetik alá, biztosítandó, hogy a  pénzügyi 
eszközök a birtokában vannak;
dc) a  harmadik fél elkülöníti a  letétkezelő ügyfeleinek eszközeit saját eszközeitől és a  letétkezelő eszközeitől oly 
módon, hogy az eszközöket mindenkor egyértelműen a letétkezelő ügyfeleinek tulajdonaként lehessen azonosítani;
dd) a harmadik fél minden szükséges lépést megtesz annak biztosítására, hogy a harmadik fél fizetésképtelensége 
esetén az  ÁÉKBV-nek a  harmadik fél letéti őrzésében lévő eszközeit ne lehessen a  harmadik fél hitelezői között 
felosztani vagy azok javára értékesíteni és
de) a harmadik fél eleget tesz a 62. § (1), (7), (11) és (12) bekezdésben említett kötelezettségeknek és tilalmaknak.
(4) Amennyiben harmadik ország joga előírja, hogy bizonyos pénzügyi eszközöket helyi intézménynél helyezzenek 
letétbe, és a  (3)  bekezdés d)  pont db)  alpontban előírt feltételeknek megfelelő intézmény nincs az  országban, 
a  letétkezelő csak a  harmadik ország joga által előírt mértékben és csak addig szervezheti ki feladatait egy ilyen 
helyi intézményre, amíg nincsenek a  kiszervezési feltételeknek előírt helyi intézmények, és megfelelnek az  alábbi 
feltételeknek:
a) az  ÁÉKBV befektetőit megfelelően tájékoztatják a  harmadik ország joga által előírt jogi korlátozás miatti 
kiszervezésről és a befektetésüket megelőző kiszervezést igazoló körülményekről; és
b) az  ÁÉKBV-alapkezelő utasítja a  letétkezelőt, hogy a  pénzügyi eszközök megőrzését szervezze ki egy ilyen helyi 
intézményre.
(5) A  (4)  bekezdésben előírt követelmények teljesítése mellett a  harmadik fél is kiszervezheti a  rá kiszervezett 
feladatokat. Ebben az esetben a (6) bekezdést értelemszerűen kell alkalmazni az érintett felekre.
(6) A letétkezelő felelős az ÁÉKBV vagy az ÁÉKBV befektetői felé a 62. § (7) bekezdés a) pontja értelmében letétbe 
helyezett pénzügyi eszközöknek a  letétkezelő vagy a  letétkezeléssel megbízott harmadik fél általi elvesztéséért. 
A  letétben őrzött pénzügyi eszközök elvesztése esetén a  letétkezelő indokolatlan késedelem nélkül ugyanolyan 
típusú pénzügyi eszközöket vagy az  eszközöknek megfelelő pénzösszeget bocsát az  ÁÉKBV vagy az  ÁÉKBV 
nevében eljáró ÁÉKBV alapkezelő rendelkezésére. A  letétkezelőt nem lehet felelősségre vonni abban az  esetben, 
ha bizonyítani tudja, hogy az  eszközök elvesztése olyan, érdemleges befolyásán túlmenő külső esemény miatt 
következett be, amely minden észszerű erőfeszítés ellenére is elkerülhetetlen lett volna.
(7) A  letétkezelő felelősséggel tartozik az  ÁÉKBV-nek, illetve az  ÁÉKBV befektetőinek minden általuk amiatt 
elszenvedett veszteségért, hogy a  letétkezelő hanyagságból vagy szándékosan nem tett maradéktalanul eleget 
az e törvényben előírt kötelezettségeinek. Az ettől eltérő kikötés semmis.
(8) A  letétkezelő ÁÉKBV befektetőivel szembeni felelőssége közvetlenül vagy az  ÁÉKBV-alapkezelőn keresztül 
közvetve is érvényesíthető.
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(9) A letétkezelő felelősségét nem befolyásolja az, ha a letétkezelés céljából átvett eszközök egy részét vagy egészét 
harmadik fél alletétkezelésébe adta.
(10) A  letétkezelő a  Felügyelet kérésére rendelkezésére bocsát minden, a  feladatai ellátása során szerzett 
információt, amelyekre az ÁÉKBV vagy az ÁÉKBV-alapkezelő felügyeleti hatóságainak szüksége lehet. A Felügyelet 
a kapott információkat haladéktalanul megosztja az ÁÉKBV vagy az ÁÉKBV-alapkezelő felügyeleti hatóságaival.”

158. § (1) A Kbftv. 130. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvános nyílt végű befektetési alapok esetében a kiemelt befektetői információ a befektetési alap alapvető jellemzőit 
tartalmazza oly módon, hogy a  befektetők megismerhessék a  befektetési termék jellegét, kockázatait, elősegítve 
a megalapozott befektetési döntéseik meghozatalát. A kiemelt befektetői információ közzététele során kifejezetten utalni 
kell arra, hogy az  információ kiemelt befektetői információnak minősül. A  kiemelt befektetői információ tömören és 
közérthetően tartalmazza)
„a) a befektetési alapnak, valamint a befektetési alap illetékes felügyeleti hatóságának a megnevezését,”

 (2) A Kbftv. 130. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A kiemelt befektetői információhoz ÁÉKBV esetén csatolni kell az 5. melléklet 7.15. pontja szerinti nyilatkozatot 
is.”

159. §  A Kbftv. a következő XXIV/A. Fejezettel és 174/A–B. §-sal egészül ki:
„XXIV/A. FEJEZET
AZ ÁÉKBV-ALAPKEZELŐKRE ÉS AZ ÁÉKBV LETÉTKEZELŐIRE VONATKOZÓ SPECIÁLIS SZABÁLYOK
174/A.  § Ha az  ÁÉKBV-alapkezelő vagy az  ÁÉKBV letétkezelője megsérti az  e  törvényben, valamint a  törvény 
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott kötelezettségeit, a Felügyelet a 169. § (1) bekezdésben 
meghatározott szankciókon túl az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:
a) a jogsértés megállapítását követően a honlapján nyilvános közleményt tehet közzé a jogsértésért felelős személy 
és a jogsértés jellegének megjelölésével,
b) megtilthatja a  jogsértésért felelős személy számára a  jogsértést megvalósító magatartás folytatását vagy 
megismétlését, illetve
c) bírságot szabhat ki.
174/B.  § (1) Az  ÁÉKBV-alapkezelő és az  ÁÉKBV letétkezelője hatékony és megbízható mechanizmust hoz létre, 
amely ösztönzi az  e  törvény és a  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok tényleges vagy potenciális 
megsértésének esetén történő vezető állású személy általi és munkavállalói jelentéstételt.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott mechanizmus magában foglalja:
a) a jogsértésekről szóló jelentések átvételére és nyomon követésére vonatkozó eljárást;
b) az ÁÉKBV-alapkezelőn és az ÁÉKBV letétkezelőjén belüli jogsértést bejelentő munkavállaló diszkriminációval és 
tisztességtelen bánásmóddal szembeni védelmét, valamint
c) az  ÁÉKBV-alapkezelőn és az  ÁÉKBV letétkezelőjén belüli jogsértést bejelentő személy, valamint a  jogsértésért 
feltehetően felelős természetes személy személyes adatainak védelmét.
(3) Az ÁÉKBV-alapkezelő és az ÁÉKBV letétkezelőjének munkavállalói által tett, az (1) bekezdésben foglalt bejelentés 
nem tekinthető az e törvény és a Tpt. által előírt adat- és titokvédelmi kötelezettségek megsértésének.
(4) A  bejelentő személyt – jóhiszeműsége esetén – akkor sem terheli felelősség a  bejelentésért, ha az  utóbb 
megalapozatlannak bizonyul.
(5) Az  ÁÉKBV-alapkezelő és az  ÁÉKBV letétkezelője a  jogsértés intézményen belüli jelentésére független és önálló 
csatornát és eljárásokat dolgoz ki és működtet.”

160. §  A Kbftv. 180. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  befektetési alapkezelő köteles a  Felügyelet által a  vele szemben hozott határozat rendelkező részét  
– az MNBtv. 53. §-ában meghatározott rendelkezések figyelembevételével – az adott határozat közlésétől számított 
15 napon belül a honlapján közzétenni.”

161. §  A Kbftv. 203. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  e  törvény – a  pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőit érintő törvények jogharmonizációs 
célú módosításáról szóló 2015. évi CCXV. törvénnyel megállapított – 130.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 
a  (2a)  bekezdésben, a  3.  melléklet I. Fejezet XI. alfejezet 60.  pontjában, valamint az  5.  melléklet 7.  pont 
7.13–7.15. alpontjaiban előírt rendelkezéseknek való megfelelést 2017. március 18-tól kell biztosítani.”
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162. §  A Kbftv. 205. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„f ) az  Európai Parlament és a  Tanács 2014. július 23-i 2014/91/EU irányelve az  átruházható értékpapírokkal 
foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és 
a szankciók tekintetében történő módosításáról.”

163. §  A Kbftv.
a) 4.  § (1)  bekezdés 54a.  pontjában a „személyeinek, minősített” szövegrész helyébe a „személyeinek, teljes 

tevékenységet irányító személyének, a befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei 
termékek kereskedését irányító személyének, minősített” szöveg,

b) 19. § (12) bekezdésben az „az (1) és (5)–(7)” szövegrész helyébe az „az (1) és (2), valamint az (5)–(7)” szöveg,
c) 21.  § (2)  bekezdésben az „alapkezelő vezető tisztségviselőjének, teljes” szövegrész helyébe az „alapkezelő 

vezető állású személyeinek, teljes” szöveg,
d) 193. § (3) és (4) bekezdésében a „legfeljebb tíz” szövegrész helyébe a „legfeljebb húsz” szöveg
lép.

164. § (1) A Kbftv. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
 (2) A Kbftv. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
 (3) A Kbftv. 6. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
 (4) A Kbftv. 13. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

12. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

165. §  A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szanálás során alkalmazott szanálási intézkedés a szanálási eszközök és szanálási jogosultságok alkalmazása 
tekintetében, valamint a tőkeelemek leírása vagy átalakítása tekintetében hozott döntés.”

166. §  A Szantv. 3. § 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„3. átváltási ráta: az a tényező, amely meghatározza azon elsődleges alapvető tőkeelemek mennyiségét, amelyekre 
a  tőkeelemek, valamint a  hitelezői feltőkésítésbe bevonható kötelezettségek átalakítása során a  szanálási 
feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank a kiegészítő alapvető tőke és a járulékos tőke elemeit átváltja;”

167. §  A Szantv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB a  (2)  bekezdésben foglalt szanálási célok mindegyikét érvényesíti, 
az adott eset körülményeinek megfelelő sajátosságok figyelembevételével.”

168. § (1) A Szantv. 39. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a Felügyelet nem képes a (2) bekezdésben említett engedélyezési eljárást arra az  időpontra vonatkozóan elvégezni, 
amikor a  vagyonértékesítés alkalmazása keretében a  szanálási feladatkörében eljáró MNB átruházza az  intézményben 
lévő tagsági részesedéseket, akkor]
„c) a  Felügyelet az  engedélyezési eljárás lezárásakor írásban tájékoztatja az  átvevőt és a  szanálási feladatkörében 
eljáró MNB-t arról, hogy engedélyezi-e az  intézményben lévő tagsági részesedéseknek az  átvevőre történő 
átruházását;”

 (2) A Szantv. 39. § (3) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Ha a Felügyelet nem képes a (2) bekezdésben említett engedélyezési eljárást arra az  időpontra vonatkozóan elvégezni, 
amikor a  vagyonértékesítés alkalmazása keretében a  szanálási feladatkörében eljáró MNB átruházza az  intézményben 
lévő tagsági részesedéseket, akkor]
„f ) az  engedélyezési eljárás alatt, valamint a  Felügyelet által megszabott elidegenítési határidőn belül 
a  Felügyeletnek nem kell alkalmaznia a  befolyásoló részesedés szerzésére és megszüntetésére vonatkozó 
követelmények megsértése esetén kivetendő szankciókat és intézkedéseket.”
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169. §  A Szantv. 40. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  átvevő nem felel meg az  adott fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszer, szabályozott piac vagy 
OBA, Beva, illetve Szanálási Alap tagsági vagy részvételi kritériumainak, a  szanálási feladatkörében eljáró MNB 
meghatározhatja az  (1)  bekezdésben említett jogok gyakorlásának időtartamát, és egyidejűleg határidőt szab 
a szükséges engedélyek megszerzésére. E határidő az átvevő kérelmére meghosszabbítható, azonban az engedély 
megszerzésére biztosított határidő összességében legfeljebb huszonnégy hónap lehet.”

170. §  A Szantv. 46. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB visszaruházhatja az  intézmény által kibocsátott tagsági részesedéseket, 
eszközöket, forrásokat, jogokat vagy kötelezettségeket az áthidaló intézménytől, ha
a) a  határozat, amellyel az  átruházásra sor került, kifejezetten tartalmazza az  érintett tagsági részesedések, illetve 
eszközök, források jogok vagy kötelezettségek átruházás útján történő visszaruházásának a lehetőségét; vagy
b) az érintett tagsági részesedések, illetve eszközök, források, jogok vagy kötelezettségek nem tartoznak a tagsági 
részesedések, illetve eszközök, források, jogok vagy kötelezettségek azon kategóriáiba, amelyeket az  átruházásról 
rendelkező határozat tartalmaz, illetve nem teljesítik a határozatban meghatározott, a tagsági részesedések, illetve 
eszközök, források, jogok vagy kötelezettségek átruházására vonatkozó feltételeket.”

171. §  A Szantv. 47. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  áthidaló intézmény nem felel meg az  adott fizetési, elszámolási és kiegyenlítési rendszer, szabályozott 
piac, OBA, Beva vagy Szanálási Alap tagsági vagy részvételi kritériumainak, a  szanálási feladatkörében eljáró 
MNB meghatározza az  (1)  bekezdésben említett jogok gyakorlásának időtartamát, és egyidejűleg határidőt szab 
a szükséges engedélyek megszerzésére. E határidő az áthidaló intézmény kérelmére meghosszabbítható, azonban 
az engedély megszerzésére biztosított határidő összességében legfeljebb huszonnégy hónap lehet.”

172. §  A Szantv. 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az eszközelkülönítés alkalmazásakor a szanálási feladatkörében eljáró MNB a független értékelés tekintetében 
rögzített elvekkel összhangban meghatározza a  szanálási vagyonkezelőre átruházott eszközök, források, jogok és 
kötelezettségek ellenértékét, amely ellenérték névleges vagy negatív érték is lehet.”

173. §  A Szantv. 57. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szanálási feladatkörében eljáró MNB a hitelezői feltőkésítés keretében a szanálási célok érvényre juttatása érdekében és 
a szanálási feltételek fennálltakor a következő intézkedés alkalmazásáról és célok elérése érdekében hozhat határozatot:
b) az olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vagy egyéb kötelezettségek értékének csökkentéséről vagy szavatoló 
tőkévé alakításáról, amelyek átruházásra kerültek]
„bb) vagyonértékesítés vagy eszközelkülönítés szanálási eszköz alkalmazása keretében.”

174. §  A Szantv. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB kizár egy vagy több kötelezettséget, vagy egy kötelezettség osztályt 
a  hitelezői feltőkésítésből, és azon veszteségek, amelyeket a  hitelezői feltőkésítésből kizártak viseltek volna, teljes 
mértékben nem háríthatóak át a hitelezői feltőkésítésből nem kizárt hitelezőkre, akkor a Szanálási Alap pénzeszközt 
nyújthat a szanálás alatt álló intézmény részére annak érdekében, hogy
a) a  leírható vagy átalakítható kötelezettségek által nem fedezett veszteségek fedezésre kerüljenek, és a  szanálás 
alatt álló intézmény saját tőke értéke a 61. § (1) bekezdés a) pontja alapján nulla értékre visszaállításra kerüljön, vagy
b) a szanálás alatt álló intézmény részvényeinek, más tagsági részesedéseinek vagy tőkeelemeinek megvásárlásával 
a 61. § (1) bekezdés b) pontja alapján a tőkemegfelelés helyreálljon.”

175. §  A Szantv. 71. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB a hitelezői feltőkésítést az 57. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltak 
szerint alkalmazta egy intézmény vagy 1. § szerinti pénzügyi vállalkozás esetében, akkor a szanálási feladatkörében 
eljáró MNB hitelezői feltőkésítésre vonatkozó döntésének hatálybalépését követő 30 nappal ezen intézmény vagy 
pénzügyi vállalkozás igazgatósága reorganizációs tervet készít és benyújtja a szanálási feladatkörében eljáró MNB 
részére.”
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176. § (1) A Szantv. 84. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult)
„f ) a  szanálás alatt álló intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír névértékének – akár 
nullára – csökkentésére, valamint e hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevonására, leírására;”

 (2) A Szantv. 84. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult)
„i) pénzügyi szerződés vagy bármely más származtatott ügyletre vonatkozó szerződés lezárására vagy felmondására 
a 73. § szerinti rendelkezések alkalmazása céljából;”

177. § (1) A Szantv. 85. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult)
„a) a  100. és 101.  §-ra is figyelemmel a  szanálás alatt álló intézmény pénzügyi instrumentumainak, eszközeinek, 
forrásainak, jogainak és kötelezettségeinek tehermentes átruházására;”

 (2) A Szantv. 85. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult)
„c) felhívni az illetékességgel rendelkező szervezetet vagy hatóságot a pénzügyi instrumentum szabályozott piacon 
való bevezetése vagy szabályozott piacon való kereskedése felfüggesztésére vagy megszüntetésére;”

178. § (1) A Szantv. 86. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB előírhatja a  szanálás alatt álló intézmény vagy a  szanálás alatt álló 
intézménnyel azonos csoportba tartozó vállalkozás számára – ideértve azt az  esetet is, ha a  szanálás alatt álló 
intézmény vagy csoporthoz tartozó érintett vállalkozás ellen a  szanálást követően felszámolási eljárás indult  – 
mindazon szolgáltatások nyújtásának és létesítmények használatának az  átvevő intézmény részére történő 
biztosítását, amelyek szükségesek ahhoz, hogy az átvevő tudja működtetni az átruházott üzleti tevékenységet.”

 (2) A Szantv. 86. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerinti előírást megsértő kötelezettel szemben a  szanálási feladatkörében eljáró MNB 
az e törvény szerinti szankciókat alkalmazhatja.”

179. §  A Szantv. 88. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási intézkedések alkalmazása – és az  ilyen intézkedés alkalmazásához közvetlenül kapcsolódó bármilyen 
esemény bekövetkezése – nem teszi lehetővé:)
„b) az  érintett intézmény vagy az  1.  § (1)  bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás a  szerződés nemteljesítésekor 
felmondásra jogosító rendelkezéseket tartalmazó szerződését biztosító vagyontárgy birtokba vételét, a vagyontárgy 
feletti ellenőrző befolyás gyakorlását vagy biztosítéki jogosultság érvényesítését a vagyontárgy terhére;
c) az érintett intézmény vagy az 1. § (1) bekezdése szerinti pénzügyi vállalkozás vagy bármely csoporttag bármely 
a  szerződés nemteljesítésekor felmondásra jogosító rendelkezéseket tartalmazó szerződésből származó jogának 
befolyásolását;”
(feltéve hogy a szerződés szerinti érdemi kötelezettségeket, többek között a fizetési és szállítási kötelezettségeket, valamint 
a biztosíték rendelkezésre bocsátását továbbra is teljesítik.)

180. §  A Szantv. 98. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a 97. § (3) bekezdés szerinti értékelés megállapítja, hogy a 97. § (1) bekezdésben említett bármely tulajdonos 
vagy hitelező, vagy az  OBA nagyobb veszteséget szenvedett el, mint amekkorát felszámolás esetén szenvedett 
volna el, jogosult arra, hogy a Szanálási Alap kártalanításként a különbözetet a részére megfizesse.”

181. §  A Szantv. 103. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB következő szanálási intézkedései nem korlátozhatják a  Tvt. hatálya alá tartozó 
rendszerek működését és e rendszerek szabályainak érvényesülését:)
„b) módosítja azon szerződés feltételeit vagy megszünteti azon szerződést, amelyben a szanálás alatt álló intézmény 
részes fél vagy valamely átvevőt helyettesíti a szanálás alatt álló intézmény részes féli minőségében.”

182. §  A Szantv. 104. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB döntéshozatala során az MNB tv. 4. § (9) bekezdése szerinti feladatkör 
ellátásáért felelős vezetők nem rendelkeznek szavazati joggal.”
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183. § (1) A Szantv. 115. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Titoktartás köti a következő személyeket és szervezeteket:)
„f ) az OBA-t és a Szanálási Alapot;”

 (2) A Szantv. 115. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglalt korlátozás nem vonatkozik]
„b) a szanálási feladatkörben eljáró MNB által a szanálási intézkedés tervezése vagy végrehajtása céljából
ba) más EGT-állam szanálási hatóságával,
bb) más EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságaival, illetékes minisztériumokkal, központi bankokkal, 
betétbiztosítási és befektetés-védelmi rendszerekkel, a fizetésképtelenségi eljárásokért felelős hatóságokkal,
bc) az Európai Bankhatósággal,
bd) az Európai Bizottsággal,
be) a szanálási hatóságok feladataival megegyező feladatokat ellátó harmadik országbeli hatóságokkal, vagy
bf) egy lehetséges átvevővel
való információ-megosztásra.”

184. §  A Szantv. 127. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„127.  § Az  Alap közvetlenül nem használható az  intézmény, pénzügyi vállalkozás, pénzügyi holding társaság, 
vegyes pénzügyi holding társaság és vegyes tevékenységű holding társaság veszteségeinek a  fedezésére, illetve 
feltőkésítésére. Amennyiben az Alap forrásainak a 126. § (3) bekezdésében rögzített célokra történő felhasználása 
közvetve azt eredményezi, hogy az intézmény vagy az 1. § (1) bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott szervezet 
veszteségeinek egy része az Alapra hárul, az Alap forrásainak felhasználására a 60. §-ban meghatározott elveket kell 
alkalmazni.”

185. § (1) A Szantv. 132. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Az  MNB tv. 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatot felügyelő alelnök vagy e  feladatot ellátó vezető, 
valamint állandó helyettese nem szavazhat az  igazgatótanácsnak a  Felügyelet engedélyezési feladatát érintő 
döntése során.”

 (2) A Szantv. 132. § (5) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az igazgatótanács feladata:)
„g) évente egyszer az MNB előterjesztése alapján kialakítja az Alap díjpolitikáját, és azt ismerteti az intézményekkel,”

 (3) A Szantv. 132. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  Alap önálló munkaszervezettel nem rendelkezik, az  operatív feladatokat elkülönítetten az  OBA 
munkaszervezete látja el az  OBA ügyvezető igazgatójának irányítása mellett azzal, hogy az  Alap az  operatív 
feladatok ellátására az OBA munkavállalóival megbízási szerződést is köthet.”

186. §  A Szantv. 138. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alap tagjai éves díjat fizetnek, amely az  intézmény kockázati profiljához igazított, a 139. § (2) bekezdésben 
meghatározott szempontok szerint kerül megállapításra.”

187. §  A Szantv. 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„139.  § (1) Az  intézmények által fizetendő alapdíjat az  intézmény kártalanítási összeghatár alá eső betétekkel 
csökkentett (szavatoló tőke nélküli) kötelezettségei összegének és a  magyarországi székhelyű intézmények 
összesített (aggregált), biztosított betétek kártalanítási összeghatár alá eső betétrészekkel csökkentett (szavatoló 
tőke nélküli) kötelezettsége összegének az aránya alapján kell megállapítani.
(2) A kockázat alapú változó díj megállapításakor az alábbi szempontokra kell figyelemmel lenni:
a) az  intézmény kockázati kitettsége, beleértve kereskedelmi tevékenységének jelentőségét, mérlegen kívüli 
kitettségeit és a tőkeáttétel fokát;
b) az  intézmény finanszírozási forrásainak stabilitása és diverzifikációja, valamint a  tehermentes magas likviditású 
eszközei;
c) az intézmény pénzügyi helyzete;
d) annak valószínűségére, hogy az intézmény szanálás alá kerül;
e) az intézmény által korábban kapott állami támogatás mértéke;
f ) az intézmény struktúrájának összetettsége és az intézmény szanálhatósága;
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g) az  intézmény jelentősége egy vagy több EGT-állam pénzügyi rendszere stabilitásának vagy gazdaságának 
szempontjából, és
h) az intézmény 575/2013/EU rendelet 113. cikk (7) bekezdése szerinti intézményvédelmi rendszerben való tagsága.
(3) Az  intézmény a  végelszámolása vagy felszámolása kezdő évében a  végelszámolás vagy felszámolás 
kezdőnapjáig terjedő időszakra vonatkozóan az  e  §-ban meghatározottak szerint köteles időarányos éves díjat 
fizetni. A díj vetítési alapja az intézmény által a felszámolás vagy végelszámolás elrendelését megelőzően teljesített 
legutolsó díjfizetésnél az (1) bekezdés alapján figyelembe vett díjalap.”

188. §  A Szantv.
a) 4. § (2b) bekezdésében az „a II. fejezetben” szövegrész helyébe az „az e fejezetben” szöveg,
b) 44. § (2) bekezdésében az „alatt áll.” szövegrész helyébe az „alatt áll és irányítását a szanálási feladatkörében 

eljáró MNB gyakorolja.” szöveg,
c) 91.  § (4)  bekezdésében a  „szanálási vagyonkezelőhöz” szövegrész helyébe a  „szanálási vagyonkezelőhöz, 

valamint nem terjed ki rá a hitelezői feltőkésítés” szöveg,
d) 116. § (8) bekezdésben a „határozat” szövegrész helyébe a „döntés” szöveg,
e) 121.  § (1)  bekezdésében a  „leányvállalati intézménye” szövegrész helyébe a  „leányvállalati intézménye, 

anyavállalati intézménye” szöveg
lép.

13. Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében 
történő módosításáról szóló 2015. évi LXXXV. törvény módosítása

189. §  Az egyes törvényeknek a pénzügyi közvetítőrendszer fejlesztésének előmozdítása érdekében történő módosításáról 
szóló 2015. évi LXXXV. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) 83.  § (3)  bekezdésének a  befektetési vállalkozásokról és 
az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. 
törvény 12. § (13) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:
„(13) A  (12)  bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a  továbbiakban: 
tanúsító szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító 
szervezettel és a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

190. §  A Módtv. 184.  §-ának az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 12/A.  § (2)  bekezdését 
megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a  továbbiakban: 
tanúsító szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító 
szervezettel és a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

191. §  A Módtv. 195.  §-ának a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 67/A.  § 
(2) bekezdését megállapító rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a  továbbiakban: 
tanúsító szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító 
szervezettel és a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

192. §  A Módtv. 283. §-ának a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 94. § (5) bekezdését megállapító 
rendelkezése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A (4) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelést külső szakértő (a továbbiakban: tanúsító 
szervezet) által kiadott, az  informatikai rendszerre vonatkozó tanúsítással kell igazolni. A  tanúsító szervezettel és 
a tanúsítással szemben támasztott követelményeket külön jogszabály határozza meg.”

14. Záró rendelkezések

193. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. december 31-én lép hatályba.
 (2) Az 1–35. §, a 39. §, a 41. § (1) bekezdés, a 42–55. §, az 58–69. §, a 70. § (2) bekezdés, a 74. §, a 91. és 92. §, a 94. és 

95. §, a 97–99. §, a 100. § (1) bekezdés, a 101–106. §, a 108–111. §, a 130–133. §, a 135. §, a 138. §, a 141. és 142. §, 
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a 146. és 147. §, a 152. §, a 153. § c) pontja, a 160. §, a 163. §, a 165–183. §, valamint a 185–188. § 2016. január 1-jén 
lép hatályba.

 (3) A 36–38. §, a 40. §, a 41. § (2) bekezdés, az 56. és 57. §, valamint a 139. § 2016. január 2-án lép hatályba.
 (4) A  96.  §, a  100.  § (2)  bekezdés, a  107.  §, a  154–159.  §, a  161. és 162.  §, valamint a  164.  § 2016. március 18-án lép 

hatályba.
 (5) A 70. § (1) bekezdés, a 71–73. §, a 75–90. §, a 93. §, a 112–129. §, a 136. és 137.§, a 145. §, a 148. § (1) és (2) bekezdés, 

a 150. és 151. §, valamint a 153. § a)–b) pontja 2016. március 21-én lép hatályba.
 (6) A 140. §, a 143. és 144. §, valamint a 148. § (3) bekezdés 2016. május 31-én lép hatályba.
 (7) A 134. § 2017. január 1-jén lép hatályba.

194. §  E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az  Európai Parlament és a  Tanács 2014. február 4-i 2014/17/EU irányelve a  lakóingatlanokhoz kapcsolódó 

fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a  2008/48/EK és a  2013/36/EU irányelv és az  1093/2010/EU 
rendelet módosításáról;

b) az Európai Parlament és a Tanács 2014. április 16-i 2014/49/EU irányelve a betétbiztosítási rendszerekről;
c) az  Európai Parlament és a  Tanács 2014. július 23-i 2014/91/EU irányelve az  átruházható értékpapírokkal 

foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási 
rendelkezések összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a  letétkezelői funkciók, a  javadalmazási 
politikák és a szankciók tekintetében történő módosításáról.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CCXV. törvényhez

A Hpt. 5. melléklet 1. pontja a következő j) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„j) a  lakóingatlanokhoz kapcsolódó fogyasztói hitelmegállapodásokról, valamint a  2008/48/EK és a  2013/36/EU 
irányelv és az  1093/2010/EU rendelet módosításáról szóló 2014. február 4-i 2014/17/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)

2. melléklet a 2015. évi CCXV. törvényhez

A Kbftv. 3. melléklet I. Fejezet XI. alfejezete a következő 60. ponttal egészül ki:
„60. ÁÉKBV esetén a  letétkezelő kötelezettségeinek leírása, az  esetleges összeférhetetlenségek ismertetése, 
a  letétkezelő által kiszervezett feladatok leírása, valamint nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy kérelemre 
az  ÁÉKBV-alapkezelő a  befektetők rendelkezésre bocsátja az  53.  pontban valamint az  e  pontban részletezett 
információkat.”

3. melléklet a 2015. évi CCXV. törvényhez

A Kbftv. 5. melléklet 7. pontja a következő 7.13–7.15. ponttal egészül ki:
(A befektetési alapkezelőre vonatkozó információk)
„7.13. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának részletes bemutatása (így pl. a javadalmazás és a juttatások 
kiszámításának módja, a  javadalmazás és a  juttatások megállapításáért felelős személyek – amennyiben 
javadalmazási bizottság létezik –, a javadalmazási bizottság tagjainak megnevezése)
7.14. Az ÁÉKBV-alapkezelő javadalmazási politikájának összefoglalása
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7.15. Az  ÁÉKBV-alapkezelő nyilatkozata, hogy a  7.13.  pontban jelzett javadalmazási politika részletes bemutatása 
egy webhelyen keresztül hozzáférhető (megadva egyúttal a  webhelyre mutató hivatkozást), és hogy kérésre 
nyomtatott formában is rendelkezésre áll.”

4. melléklet a 2015. évi CCXV. törvényhez

 (1) A Kbftv. 6. melléklete a IV. pontot követően a következő címmel egészül ki:
„Az éves jelentésre vonatkozó további információk”

 (2) A Kbftv. 6. melléklete a következő XII. ponttal egészül ki:
(Az éves és féléves jelentésnek legalább a következő információkat kell tartalmaznia:)
„XII. Az ÁÉKBV-alapkezelő
a) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összegét, az alkalmazottak számára kifizetett rögzített és változó 
javadalmazás szerinti bontásban, a  kedvezményezettek számát, és adott esetben a  közvetlenül az  ÁÉKBV által 
kifizetett bármely összeget, beleértve a jutalékokat,
b) adott évre vonatkozó javadalmazásának teljes összegét munkavállalói kategóriánkénti vagy a  13.  melléklet 
2. pontjában felsorolt egyéb alkalmazotti kategóriánkénti bontásban,
c) adott évre vonatkozó javadalmazásainak és juttatásainak kiszámítási módját,
d) javadalmazási politikája – 13.  melléklet 1.  pont c) és d)  alpontja szerinti – felülvizsgálatának eredményét, 
az előfordult szabálytalanságokat is beleértve,
e) javadalmazási politikájának érdemi változásait.”

5. melléklet a 2015. évi CCXV. törvényhez
„13. melléklet a 2014. évi XVI. törvényhez

Javadalmazási politika

 1.  A  teljes javadalmazási politika – beleértve a  fizetésekre és a  nem kötelező nyugdíjjuttatásokra vonatkozóakat  – 
meghatározásakor és alkalmazásakor, amennyiben abban az  alkalmazottak azon kategóriája részesül, amely 
magában foglalja a  felső vezetést, a  kockázatvállalásért és ellenőrzésért felelős alkalmazottakat, valamint 
a  teljes javadalmazásuk mértéke miatt a  felső vezetéssel és a  kockázatvállalásért felelős alkalmazottakkal azonos 
javadalmazási kategóriába tartozókat, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol befektetési 
alapkezelők kockázati profiljára vagy a  kezelésükben lévő befektetési alapok kockázati profiljára, a  befektetési 
alapkezelőknek a  méretüknek, belső szervezetüknek és tevékenységük jellegének, körének és összetettségének 
megfelelő módon és mértékben be kell tartaniuk az alábbi elveket:
a) a  javadalmazási politika összhangban áll az eredményes és hatékony kockázatkezeléssel és előmozdítja azt, 

továbbá nem ösztönzi a  kezelésükben lévő befektetési alapok kockázati profiljával, kezelési szabályzatával 
nem összeegyeztethető kockázatvállalást;

b) a  javadalmazási politika összhangban áll a  befektetési alapkezelő és a  kezelésében lévő befektetési alapok 
vagy az  ilyen befektetési alapok befektetőinek üzleti stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és érdekeivel, 
valamint az összeférhetetlenség elkerülését célzó intézkedéseket tartalmaz;

c) a  befektetési alapkezelő felügyeleti feladatokat ellátó irányító testülete elfogadja, legalább évente egyszer 
felülvizsgálja a javadalmazási politika általános elveit és felelős annak végrehajtásáért;

d) a javadalmazási politika végrehajtását legalább évente központi és független belső felülvizsgálatnak vetik alá 
annak ellenőrzése céljából, hogy megfelel-e a felügyeleti feladatokat ellátó irányító testülete által elfogadott 
javadalmazási politikáknak és eljárásoknak;

e) az  ellenőrzési feladatokat ellátó alkalmazottak a  feladatkörükhöz kapcsolódó célkitűzések elérésével 
összhangban álló javadalmazást kapnak, függetlenül az  általuk ellenőrzött tevékenységi területek 
teljesítményétől;

f ) a kockázatkezeléssel és megfelelőség-ellenőrzéssel foglalkozó vezető tisztviselők javadalmazását közvetlenül 
a javadalmazási bizottság felügyeli, amennyiben ilyen bizottság létezik;
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g) amennyiben a  javadalmazást a  teljesítményhez kötik, a  javadalmazás teljes összege az egyén és az érintett 
szervezeti egység vagy befektetési alap teljesítményének együttes értékelésén, valamint a  befektetési 
alapkezelő általános eredményein és kockázatain alapul, az  egyéni teljesítmény értékelése során pedig 
pénzügyi és nem pénzügyi kritériumokat is figyelembe vesznek;

h) a teljesítményértékelésre a befektetési alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok életciklusának, illetve 
a  befektetőknek ajánlott tartási időszaknak megfelelő többéves kereten belül kerül sor annak biztosítása 
érdekében, hogy az értékelési folyamat alapja a hosszabb távú teljesítmény legyen, és hogy a javadalmazás 
teljesítményalapú összetevőinek tényleges kifizetése egy olyan időszakra legyen elosztva, amelynél 
figyelembe veszik a  befektetési alapkezelő kezelésében lévő befektetési alapok visszaváltással kapcsolatos 
politikáját és befektetési kockázatait;

i) a garantált változó javadalmazás kivételes jellegű, csak új alkalmazottak felvételével összefüggésben kerül rá 
sor, és az első évre korlátozódik;

j) a  teljes javadalmazás rögzített és változó összetevői megfelelő egyensúlyban vannak; a  rögzített összetevő 
a  teljes javadalmazás kellően nagy hányadát teszi ki, hogy a  javadalmazás változó összetevőjével 
kapcsolatban teljes mértékben rugalmas politika érvényesülhessen, többek között lehetőség legyen arra, 
hogy változó összetevőt egyáltalán ne fizessenek;

k) a  szerződés idő előtti megszűnéséhez kapcsolódó kifizetések az  adott időszakban elért teljesítményt 
tükrözik, és nem jutalmazzák a teljesítmény elmaradását;

l) a változó javadalmazási összetevők vagy a változó javadalmazási összetevők összességének kiszámításához 
használt teljesítménymérés magában foglal egy átfogó kiigazítási mechanizmust minden releváns jelenlegi 
és jövőbeni veszélytípus figyelembevételére;

m) a  befektetési alap kezelési szabályzatától függően, bármely változó javadalmazási összetevő jelentős része, 
azaz legalább 50%-a az  érintett befektetési alap kollektív befektetési értékpapírjaiból vagy egyenértékű, 
készpénztől eltérő eszközből áll, kivéve, ha a  befektetési alap kezelése a  befektetési alapkezelő által kezelt 
teljes portfóliónak csak kevesebb mint 50%-át teszi ki, amely esetben az 50%-os minimum nem érvényes;

 Ezekre az eszközökre megfelelő visszatartási szabályokat kell alkalmazni, amelyek célja, hogy az ösztönzőket 
összehangolja a  befektetési alapkezelő, az  általa kezelt befektetési alapok és az  ilyen befektetési alapok 
befektetőinek érdekeivel. A  Felügyelet szükség szerint korlátozásokat rendelhet el ezen eszközök bizonyos 
típusaira és konstrukcióira, vagy adott esetben betilthat egyes eszközöket. Ez a pont a változó javadalmazási 
összetevőnek mind az  n)  ponttal összhangban halasztott részére, mind a  nem halasztott részére 
alkalmazandó;

n) egy jelentős részt – amely a változó javadalmazási összetevő legalább 40%-a – halasztva, az adott befektetési 
alap életciklusához és visszaváltással kapcsolatos politikájához igazított időtartamra elosztva fizetnek ki, és 
azt megfelelően összehangolják az adott befektetési alap kockázatainak jellegével.

 Ennek az időszaknak legalább 3 évig kell tartania, kivéve, ha az érintett befektetési alap életciklusa rövidebb; 
a halasztási szabályok szerinti javadalmazási jogosultság legfeljebb időarányosan illeti meg az alkalmazottat. 
A  belső szabályzatban meghatározott küszöbértéknél magasabb összegű változó javadalmazási összetevő 
esetében az összeg legalább 60%-át halasztva kell kifizetni.

o) a változó javadalmazás a halasztott kifizetésű résszel együtt csak akkor kerül kifizetésre vagy akkor illeti meg 
az alkalmazottat, ha az a befektetési alapkezelő egészének pénzügyi helyzetét figyelembe véve fenntartható, 
valamint az  adott szervezeti egység, a  befektetési alap és az  egyén teljesítménye alapján megfelelően 
indokolt.

 A változó javadalmazás teljes összegét általában jelentős mértékben csökkentik, amennyiben az  érintett 
befektetési alapkezelő vagy befektetési alap pénzügyi teljesítménye a  vártnál gyengébb vagy negatív, 
figyelembe véve az aktuális juttatásokat és a korábban szerzett összegek kifizetésének csökkentését, például 
malus vagy visszatérítések formájában;

p) a  nyugdíjpolitika összhangban van a  befektetési alapkezelő és az  általa kezelt befektetési alapok üzleti 
stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel.

 Ha az  alkalmazott nyugdíjba vonulás előtt távozik a  befektetési alapkezelőtől, a  befektetési alapkezelőnek 
öt évig meg kell tartania a  nem kötelező nyugdíjjuttatásokat az  m)  pontban meghatározott eszközök 
formájában. Amennyiben egy alkalmazott eléri a nyugdíjkorhatárt, a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat ki kell 
fizetni a számára az m) pontban meghatározott eszközök formájában, figyelembe véve az ötéves visszatartási 
időszakot;
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q) az  alkalmazottaknak vállalniuk kell, hogy a  javadalmazásukra vonatkozó megállapodásban foglalt 
felelősségteljes kockázatvállalás hatásának gyengítésére nem alkalmaznak egyéni fedezeti stratégiákat, 
illetve a javadalmazásra és a felelősségre vonatkozó biztosítást;

r) a  változó javadalmazást nem olyan csatornákon keresztül, illetve nem oly módon fizetik ki, hogy 
megkönnyítsék e törvény követelményeinek kikerülését.

 2.  Az  1.  pontban meghatározott elveket alkalmazni kell a  befektetési alapkezelő által kifizetett bármilyen 
javadalmazásra, a  befektetési alap által közvetlenül kifizetett bármilyen összegre, ideértve a  nyereségrészesedést, 
és a  befektetési alap kollektív befektetési értékpapírjainak bármilyen formában történő átadását, amennyiben 
abban az  alkalmazottak azon kategóriája részesül, amely magában foglalja a  felső vezetést, a  kockázatvállalásért 
és ellenőrzésért felelős alkalmazottakat, valamint a  teljes javadalmazásuk mértéke miatt a  felső vezetéssel és 
a  kockázatvállalásért felelős alkalmazottakkal azonos javadalmazási kategóriába tartozókat, akiknek szakmai 
tevékenysége lényeges hatást gyakorol a kockázati profiljukra vagy a kezelésükben lévő befektetési alap kockázati 
profiljára.

 3.  A  méretük vagy a  kezelésükben lévő befektetési alapok mérete, a  belső szervezeti felépítésük, valamint 
tevékenységeik jellege, köre és összetettsége szempontjából jelentős befektetési alapkezelőknek javadalmazási 
bizottságot kell létrehozniuk. Nem kell javadalmazási bizottságot létrehoznia azon befektetési alapkezelőnek, 
amelyre egy hitelintézet – a  Hpt. 117.  § (4)  bekezdése alapján – a  javadalmazási politikájára vonatkozó szabályait 
összevont alapon az adott befektetési alapkezelő tekintetében is alkalmazza, és csoportszintű hatályú javadalmazási 
bizottságot működtet.
A javadalmazási bizottságot úgy kell kialakítani, hogy hozzáértő és független módon ítélhesse meg a javadalmazási 
politikákat és gyakorlatokat, valamint a kockázat kezelésére létrehozott ösztönzőket.
A javadalmazási bizottság felel a  javadalmazásra vonatkozó – többek között az  érintett befektetési alapkezelővel 
vagy befektetési alappal kapcsolatos kockázatra és kockázatkezelésre hatással lévő – döntések előkészítéséért, 
amelyeket a  felügyeleti feladatokat ellátó irányító testületnek kell meghoznia. A  javadalmazási bizottság elnöke 
az  irányító testület egyik olyan tagja, aki az  érintett befektetési alapkezelőben nem lát el vezetői feladatot. 
A  javadalmazási bizottság tagjai az  irányító testület olyan tagjai közül kerülnek ki, akik az  érintett befektetési 
alapkezelőben nem látnak el vezetői feladatokat.”

2015. évi CCXVI. törvény
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról*

1. § (1) A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 3.  § (1)  bekezdés 19.  pont ab) és ac)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
vagyonkezelő
az állam tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)
„ab) helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek társulásai,
ac) az ab) alpontban felsoroltak fenntartása vagy irányítása alá tartozó intézmény,”

 (2) A  nemzeti vagyonról szóló 2011.  évi CXCVI.  törvény 3.  § (1)  bekezdés 19.  pont ba) és bb)  alpontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
vagyonkezelő
a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyon tekintetében:)
„ba) nemzetiségi önkormányzat, helyi vagy nemzetiségi önkormányzati társulás, valamint ezek fenntartása vagy 
irányítása alá tartozó intézmény,
bb) költségvetési szerv,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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2. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 19. pont bd) alpontjában a „ba)–bb) alpontban” 
szövegrész helyébe a „ba) alpontban” szöveg lép.

3. §  A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 18. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosításáról szóló 2015. évi CCXVI. törvény rendelkezései 
a hatálybalépését megelőzően jogszerűen és jóhiszeműen szerzett jogokat és kötelezettségeket nem érintik.”

4. §  Az 1–3. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

5. §  Ez a törvény a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2015. évi CCXVII. törvény
az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény és egyes 
adótörvények módosításáról*

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS EGYENSÚLYÁT JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK

1. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
módosítása

1. §  Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény (a  továbbiakban: 
Különadó tv.) 4/A. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A különadó mértéke)
„a) hitelintézet esetén az adóalap 50 milliárd forintot meg nem haladó része után 0,15 százalék, az e feletti összegre 
0,24 százalék 2016-ban,”

II. FEJEZET
EGYES ADÓTÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

2. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

2. §  Hatályát veszti az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 176/A. §-a.

3. Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény módosítása

3. §  Nem lép hatályba az  egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a  Nemzeti Adó- és 
Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2014. évi LXXIV. törvény 9. § (1) bekezdése.

4. Az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény módosítása

4. §  Nem lép hatályba az adózással összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2015. évi LXXXI. törvény
a) 16. § (2), (3) és (5) bekezdése,
b) 17. §-a,
c) 18. § (1), (3) és (4) bekezdése.

*  A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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5. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló  
2015. évi CLXXXVII. törvény módosítása

5. §  Nem lép hatályba az  adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény és egyes adótörvények módosításáról szóló  
2015. évi CLXXXVII. törvény 119. §-a és 120. §-a.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

6. Hatályba léptető rendelkezések

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–2. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k.,  Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2015. évi CCXVIII. törvény
egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról*

1. §  A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 66. § (5) bekezdés a) pontjában a „megsemmisítheti” szövegrész helyébe 
a „hatályon kívül helyezheti” szöveg lép.

2. §  A nemzeti szabványosításról szóló 1995. évi XXVIII. törvény 26. §-a (4) bekezdésének a) pontjában a „megsemmisíti” 
szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezi” szöveg lép.

3. §  A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995.  évi XXXII.  törvény 35.  § (3)  bekezdés a)  pontjában a  „megsemmisítheti” 
szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezheti” szöveg lép.

4. §  Az igazságügyi szakértői kamaráról szóló 1995. évi CXIV. törvény 49/B. § (4) bekezdés a) pontjában a „megsemmisíti” 
szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezi” szöveg lép.

5. §  A tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996.  évi LVIII.  törvény 38.  § 
(4) bekezdés a) pontjában a „megsemmisítheti” szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezheti” szöveg lép.

6. §  Az ügyvédekről szóló 1998.  évi XI.  törvény 125/D.  § (4)  bekezdésében a  „megsemmisíti” szövegrész helyébe 
a „hatályon kívül helyezi” szöveg lép.

7. §  A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 28. § (3) bekezdés a) pontjában a „megsemmisíti” szövegrész 
helyébe a „hatályon kívül helyezi” szöveg lép.

8. §  A sportról szóló 2004.  évi I.  törvény 46.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a  „megsemmisítheti” szövegrész helyébe 
a „hatályon kívül helyezheti” szöveg lép.

9. §  A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005.  évi 
LXXVIII. törvény 25/B. § (3) bekezdésében a „megsemmisíti” szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezi” szöveg lép.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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10. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007.  évi LXXV.  törvény 199.  § (2)  bekezdés a)  pontjában és 200/B.  § (2)  bekezdés a)  pontjában 
a „megsemmisítheti” szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezheti” szöveg lép.

11. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 75. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az  (5)  bekezdés szerint benyújtott, az  egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról 
szóló 2015. évi CCXVIII. törvény hatálybalépését követően elutasított közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelem 
esetén a  szervezet közhasznú jogállása a  határozat jogerőre emelkedése napjával szűnik meg, és a  szervezet, 
valamint a  szervezet által támogatásban részesített személyek ennek az  adóévnek az  utolsó napjáig jogosultak 
a  megszerzett, valamint a  jogszabályok által a  közhasznú jogállású szervezetekkel összefüggő kedvezmények 
igénybevételére.
(5b) Azon szervezet esetében, amelynek az  (5)  bekezdés szerinti közhasznúsági nyilvántartásba vételi kérelmét 
a bíróság az egyes közjogi jogi személyekkel összefüggő törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXVIII.  törvény 
hatálybalépésének napját megelőzően jogerősen elutasította, a közhasznú jogállású szervezetek, valamint az általuk 
nyújtott támogatások kedvezményezettjei számára biztosított kedvezmények igénybevételével összefüggő 
rendelkezéseket úgy kell értelmezni, mintha a  szervezet közhasznú jogállása a  bírósági határozat jogerőre 
emelkedésének napjával, illetve adójogszabályok esetében a  szervezet közhasznú jogállása a  bírósági határozat 
jogerőre emelkedése évének utolsó napján szűnt volna meg.”

12. §  Az egyesülési jogról, a  közhasznú jogállásról, valamint a  civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 
2011. évi CLXXV. törvény 11. §
a) (3) bekezdés a) pontjában a „megsemmisíti” szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezi”,
b) (7) bekezdésében a „megsemmisítésére” szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezésére”
szöveg lép.

13. §  A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.  évi CXCIX.  törvény 35.  § (5)  bekezdés a)  pontjában a „megsemmisíti” 
szövegrész helyébe a „hatályon kívül helyezi” szöveg lép.

14. §  A hegyközségekről szóló 2012.  évi CCXIX.  törvény 51.  § (4)  bekezdés a)  pontjában a „megsemmisíti” szövegrész 
helyébe a „hatályon kívül helyezi” szöveg lép.

15. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 3. alcíme a következő 10/A. §-sal egészül ki:
„10/A.  § (1) A  Ptk. 3:35.  §-a alkalmazásában a  jogi személy szervei által hozott határozat ellen a  Ptk. 
hatálybalépését követően is csak az  a  tag vagy alapító kérheti a  bíróságtól a  határozat hatályon kívül helyezését, 
aki a  határozathozatal során szavazati joggal rendelkezett vagy a  határozathozatal tekintetében alapítói jogokat 
gyakorolhatott. A különleges jogállású, illetve a tagsági, alapítói jogokkal csak részben rendelkező személyek csak 
az  érintettségük esetén és csak annyiban kérhetik a  sérelmezett határozat hatályon kívül helyezését, amennyiben 
az rájuk nézve jogot vagy kötelezettséget állapít meg, ezeket kiterjeszti vagy korlátozza, illetve megszünteti.
(2) A  Ptk. 3:35.  §-a alkalmazásában a  keresetindításra, vagy a  jogi személy határozata ellen benyújtott kereset 
tárgyában meghozott ítélet elleni felülvizsgálat kezdeményezésére való jogosultságnak, kereshetőségi jognak, 
illetve perbeli legitimációnak (a  továbbiakban: keresetindítási jog) a  per során folyamatosan, a  per befejezéséig 
–  ideértve e  rendkívüli jogorvoslatot is – fenn kell állnia. Ha a  keresetindítási jogot megalapozó jogviszonyban 
bekövetkezett változás folytán – a  jogutódlás esetét kivéve – a  keresetindítási jog megszűnik, a  bíróság a  pert 
megszünteti. Ha a  pert a  másodfokú bíróság vagy a  felülvizsgálat során a  Kúria szünteti meg, a  másodfokú 
bíróság, illetve a Kúria az elsőfokú bíróság ítéletét, illetve a jogerős ítéletet végzéssel teljes egészében vagy abban 
a részében, amelyre a megszüntetés oka fennáll, hatályon kívül helyezi.
(3) A Ptk. 3:37. §-ának alkalmazásában a határozat hatályon kívül helyezését kimondó bírósági ítélet hatálya annak 
jogerőre emelkedésével áll be. A  jogi személy szervei által hozott határozat hatályon kívül helyezésének azok 
meghozatalára visszamenőleges hatállyal történő hatályon kívül helyezésére a Ptk. hatálybalépését követően csak 
akkor van lehetőség, ha jogszabály a bíróság számára ilyen hatályú határozat meghozatalát lehetővé teszi.”
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16. §  Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2015. évi CCXIX. törvény
a választójoggal nem rendelkező személyek nyilvántartásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 
módosítása

1. §  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.) 
22. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„j) az  értesítési cím adatok, állampolgárság, családi állapot, a  házasságkötés vagy bejegyzett élettársi kapcsolat 
létesítésének helye kivételével a  gondnokoltak és az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv 
a  gondnokoltak és az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló törvényben meghatározott feladatai 
ellátásához.”

2. §  Az Nytv. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23.  § E  törvény felhatalmazása alapján az  értesítési cím adatok és a  házasságkötés vagy bejegyzett élettársi 
kapcsolat létesítésének helye kivételével a 17. § (2) bekezdés c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosult
a) a  választási szerv a  népszavazásról és az  európai polgári kezdeményezésről szóló törvényben, valamint 
a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott feladatai ellátásához,
b) a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv a nyilvántartás vezetéséhez.”

3. §  Hatályát veszti az Nytv. 21. § p) pontja.

2. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

4. §  A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az  azonosító kódok használatáról szóló 1996.  évi 
XX. törvény (a továbbiakban: Szaztv.) 32. §-a a következő u) ponttal egészül ki:
[A személyi azonosító kezelésére – az adattovábbítás kivételével – jogosult]
„u) a  gondnokoltak nyilvántartását és az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szerv a  nyilvántartás 
vezetéséhez.”

5. §  A Szaztv. 37. § (2) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
[A személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerve – személyi azonosító alkalmazásával – rendszeres adatszolgáltatást 
teljesít:]
„f ) a  gondnokoltak és az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartását vezető szervnek a  gondnokoltak és az  előzetes 
jognyilatkozatok nyilvántartásában szereplő polgár természetes személyazonosító adatainak, személyi 
azonosítójának, lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az érintett elhalálozásáról;
g) a  választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szervnek a  választójoggal nem rendelkező 
polgárok nyilvántartásában szereplő polgár természetes személyazonosító adatainak, személyi azonosítójának, 
lakóhelyének és tartózkodási helyének változásáról, továbbá az érintett elhalálozásáról.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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3. 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 módosítása

6. §  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 (a továbbiakban: Bnytv.) 67. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés 
lép:
[A bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszerből az e törvényben meghatározottak szerint]
„d) automatikus adattovábbítás útján adatot továbbít
da) az útlevélhatóság részére a külföldre utazási korlátozás törlése céljából,
db) a  választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére a  nyilvántartásba történő 
felvétel, az abban történő módosítás, valamint az onnan való törlés céljából.”

7. §  A Bnytv. 76. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a  bűntettesek nyilvántartása vagy a  hátrányos jogkövetkezmények hatálya alatt álló, büntetlen előéletű 
személyek nyilvántartása részére az  adatközlési kötelezettséget teljesítő szerv valamely személlyel kapcsolatban 
törvényben meghatározott, a  választójogot befolyásoló adatközlést teljesít, a  bűnügyi nyilvántartó szerv 
a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv részére – a nyilvántartásba történő felvétel, 
az abban történő módosítás vagy az abból történő törlés céljából – automatikus adattovábbítás útján továbbítja
a) az érintett 4. § (2) bekezdés a) pont aa), ab) és ad)–ai) alpontjában meghatározott adatait, valamint
b) azt a  tényt, hogy az  érintett személy nem rendelkezik aktív vagy passzív választójoggal, illetve az  aktív vagy 
passzív választójogát visszanyerte.
(4) A  választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását vezető szerv a  (3)  bekezdés alapján történő 
automatikus adattovábbítás során megkapott adatokat a választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásából 
való törlés bejegyzéséig kezelheti.”

8. §  A Bnytv.
a) 76.  §-át megelőző alcím címében a  „külföldre utazási korlátozás hatálya alatt állók nyilvántartásából” 

szövegrész helyébe a „bűnügyi nyilvántartási rendszerből” szöveg,
b) 76.  § (1)  bekezdésében az  „útlevélhatóságnak továbbítja” szövegrész helyébe az  „útlevélhatóságnak 

automatikus adattovábbítás útján továbbítja” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a Bnytv. 68. § (3) bekezdése.

4. A gondnokoltak és az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013. évi CLXXV. törvény 
módosítása

10. §  A gondnokoltak és az  előzetes jognyilatkozatok nyilvántartásáról szóló 2013.  évi CLXXV.  törvény (a  továbbiakban: 
Ejnytv.) 3. § (1) bekezdés a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
[A gondnokoltak nyilvántartása a  következő adatokat és a  változás időpontjának megjelölésével az  adatváltozásokat 
tartalmazza:
a) a gondnokolt]
„af ) személyi azonosítóját.”

11. §  Az Ejnytv. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Ha a gondnokoltak nyilvántartásába a bíróság valamely személlyel kapcsolatban a 3. § (1) bekezdés g) pontja 
szerinti adatot jegyez be vagy töröl, a  Hivatal elnöke a  választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartását 
vezető szerv részére – a  nyilvántartásba történő felvétel, illetve az  abból történő törlés céljából – automatikus 
adattovábbítás útján továbbítja
a) az érintett 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait,
b) azt a  tényt, hogy az  érintett személy nem rendelkezik választójoggal, illetve a  választójogból való kizártsága 
megszűnt, valamint a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti adatot.”
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12. §  Az Ejnytv. 10. § (1) bekezdés a) pontja a következő af ) alponttal egészül ki:
[Az előzetes jognyilatkozatok nyilvántartása a  következő adatokat és a  változás időpontjának megjelölésével 
az adatváltozásokat tartalmazza:
a) a nyilatkozattevő]
„af ) személyi azonosítóját.”

13. §  Az Ejnytv. 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A 6–7. § és 17. § szerinti adatszolgáltatás tekintetében a Hivatal elnöke az adatkezelő. A Hivatal elnöke az adatok 
változásának a nyilvántartásokban történő feltüntetése céljából az érintett személyre vonatkozó, a 3. § (1) bekezdés 
a) pontja, valamint a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti adatokat, illetve a halál tényére és időpontjára vonatkozó 
adatot automatikus adatátvétel útján átveszi a személyiadat- és lakcímnyilvántartásból.”

14. §  Az Ejnytv. 21. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § A nyilvántartások adatainak 6. §, 6/A. §, valamint 17. § (2) és (3) bekezdése szerinti megismerése és kezelése 
térítésmentes.”

15. §  Az Ejnytv.
a) 6. § (2) bekezdés c) pontjában és g) pont gb) alpontjában a „3. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „3. § 

(1) bekezdés a) pont aa–ae) alpontjában és b)–g) pontjában” szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában a  „3.  § (1)  bekezdés a)–f )  pontjában” szövegrész helyébe a  „3.  § 

(1) bekezdés a) pont aa–ae) alpontjában és b)–f ) pontjában” szöveg,
c) 6. § (2) bekezdés d) és e) pontjában, h) pont hb) alpontjában, valamint i) és j) pontjában a „3. § (1) bekezdés 

a)–e)  pontjában” szövegrész helyébe a „3.  § (1)  bekezdés a)  pont aa–ae)  alpontjában és b)–e)  pontjában” 
szöveg,

d) 6. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában a „3. § (1) bekezdés a)–e) és g) pontjában” szövegrész helyébe a „3. § 
(1) bekezdés a) pont aa–ae) alpontjában, b)–e) és g) pontjában” szöveg,

e) 6.  § (2)  bekezdés h)  pont ha)  alpontjában a „3.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjában” szövegrész helyébe a „3.  § 
(1) bekezdés a) pont aa–ae) alpontjában és b)–d) pontjában” szöveg,

f ) 11. § (1) bekezdésében a „10. § (1) bekezdés a)–d) pontja” szövegrész helyébe a „10. § (1) bekezdés a) pont  
aa–ae) alpontja és b)–d) pontja” szöveg

lép.

16. §  Hatályát veszti az Ejnytv. 6. § (2) bekezdés f ) pontja.

5. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

17. § (1) A  választási eljárásról szóló 2013.  évi XXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Ve.) 98.  §-a a  következő (1a)  bekezdéssel 
egészül ki:
„(1a) A  választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása az  (1)  bekezdésben meghatározott személyek 
2/A. melléklet szerinti adatait tartalmazza.”

 (2) A Ve. 98. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) A  választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásába történő felvétel, valamint az  onnan való törlés 
céljából
a) a  gondnokoltak nyilvántartását vezető szerv a  gondnokoltak nyilvántartásának törvényben meghatározott 
adatait az (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra tekintettel,
b) a bűnügyi nyilvántartó szerv a bűnügyi nyilvántartási rendszer törvényben meghatározott adatait az (1) bekezdés 
b)–d) pontjában foglaltakra tekintettel
automatikus adattovábbítás útján továbbítja a Nemzeti Választási Iroda számára.
(3) A Nemzeti Választási Iroda az adatok változásának a nyilvántartásban történő feltüntetése céljából a választójoggal 
nem rendelkező polgárok nyilvántartásának karbantartását a személyiadat- és lakcímnyilvántartás hatálya alá tartozó 
polgárok személyazonosító és lakcímadatai tekintetében a  személyiadat- és lakcímnyilvántartásból való rendszeres 
adatátvétellel biztosítja.”
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18. §  Hatályát veszti a Ve. 19. § (4) bekezdésében a „legfeljebb azonban az általános választás napját megelőző ötvenedik 
naptól az általános választás napját követő huszadik napig,” szövegrész.

19. §  A Ve. az 1. melléklet szerinti 2/A. melléklettel egészül ki.

6. Záró rendelkezések

20. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 15-én lép hatályba.
 (2) A 6–9. §, 11. §, 14. §, 16–17. §, 19. §, valamint az 1. melléklet 2016. június 1-jén lép hatályba.

21. §  Az 5. alcím, valamint az  1.  melléklet az  Alaptörvény XXIX.  cikk (3)  bekezdése, 2.  cikk (1)  bekezdése és 35.  cikk 
(1) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2015. évi CCXIX. törvényhez
„2/A. melléklet a 2013. évi XXXVI. törvényhez

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartásának adattartalma

A választójoggal nem rendelkező polgárok nyilvántartása tartalmazza a polgár
a) nevét,
b) születési nevét,
c) személyi azonosítóját, ha azzal a polgár rendelkezik,
d) magyarországi lakcímét,
e) anyja nevét,
f ) születési helyét,
g) születési idejét,
h) aktív, illetve passzív választójoga hiányának tényét és
i) a 98. § (2) bekezdése szerint továbbított adatai adatforrásának megjelölését.”

2015. évi CCXX. törvény
a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény és a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 
2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi 
CCXII. törvény módosításáról*

1. A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény módosítása

1. §  A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó 
rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény VI. Fejezete a következő 22/C. alcímmel egészül ki:
„22/C. Szerződésátruházás
[A Ptk. 6:211. §-ához]
53/C.  § (1) Ha a  Ptk. hatálybalépése előtt kötött szerződésből származó valamennyi jog és kötelezettség Ptk. 
hatálybalépését követően jogszabály rendelkezése alapján száll át másra, úgy erre a Ptk. 6:211. §-át kell alkalmazni.

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a szerződésből kilépő és a szerződésben maradó fél tekintetében a szerződést 
megszűntnek, a  szerződésbe belépő és a  szerződésben maradó fél tekintetében pedig a  szerződést az  átszálló 
valamennyi jog és kötelezettség vonatkozásában a  jogszabály rendelkezése alapján létrejött új szerződésnek kell 
tekinteni.”

2. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása

2. §  A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről 
és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvény (a  továbbiakban: Fétv.) 50/A.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„50/A.  § (1) A  legalább 10 éves időtartamú haszonbérleti szerződés esetében a  szerződő felek bármelyike 
az  e  §-ban foglaltak szerint a  szerződéskötést követő 5 év elteltével – ha a  haszonbérleti szerződés időtartama 
meghosszabbítás folytán éri el a 10 éves időtartamot, a meghosszabbítás időpontjától számított 5 év elteltével –, 
majd az  első kezdeményezést követően 5 évente kezdeményezheti a  haszonbérleti szerződés módosítását 
a  haszonbérleti díjnak a  kezdeményezéskor irányadó helyben szokásos piaci haszonbérleti díjra való módosítása 
érdekében, feltéve, hogy a haszonbérleti szerződés időtartamából legalább még 5 év van hátra.
(2) A  kezdeményezésben a  piaci haszonbérleti díj mértékét igazságügyi szakértői vélemény alapján kell 
megállapítani. A  haszonbérleti szerződés módosítására irányuló kezdeményezéshez csatolni kell az  igazságügyi 
szakértői véleményt.
(3) Ha a  kezdeményezésben megjelölt piaci haszonbérleti díj mértéke a  haszonbérleti szerződés szerinti 
haszonbérleti díj mértékétől legalább 20%-kal tér el, az ellenérdekű fél a kezdeményezés kézhezvételétől számított 
30 napos jogvesztő határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.
(4) Ha az  ellenérdekű fél a  kezdeményezéssel nem ért egyet, de a  (3)  bekezdésben foglaltak alkalmazására 
nincs mód, vagy azzal nem kíván élni, a  kezdeményezés kézhezvételétől számított 30 napos jogvesztő határidőn 
belül a  bíróságtól kérheti a  piaci haszonbérleti díj meghatározását; ellenkező esetben a  haszonbérleti díjat 
a kezdeményezésben megjelölt mértékben módosítottnak kell tekinteni.
(5) Ha a  bíróság által meghatározott haszonbérleti díj mértéke a  korábbi haszonbérleti díj mértékétől legalább 
20%-kal tér el, az  ellenérdekű fél a  bíróság határozatának jogerőre emelkedésétől számított 30 napos jogvesztő 
határidőn belül a haszonbérleti szerződést a gazdasági év végére felmondhatja.
(6) A  felek az  (1)  bekezdésben szereplő, első szerződésmódosítási kezdeményezésre előírt, továbbá az  azt követő 
szerződésmódosítási kezdeményezések közötti időtartamot, valamint a  szerződésmódosítási kezdeményezés 
feltételeként előírt, a  szerződés időtartamából hátralevő időtartamot 5 évnél rövidebb időtartamban is 
megállapíthatják. E § rendelkezéseitől a felek egyebekben érvényesen nem térhetnek el.”

3. §  A Fétv. XVIII. Fejezete a következő 110/A. §-sal egészül ki:
„110/A.  § A  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013.  évi CLXXVII.  törvény és a  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról 
szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi 
CCXII.  törvény módosításáról szóló 2015.  évi CCXX.  törvénnyel (a  továbbiakban: Módtv.) megállapított 50/A.  § 
rendelkezéseit arra az  új haszonbérleti szerződésre is alkalmazni kell, amely a  Módtv. hatálybalépése előtt 
megkötött – illetve akár a  hatálybalépés előtt, akár azt követően meghosszabbított –, a  Módtv. hatálybalépését 
követően a  föld tulajdonjogának átruházása folytán a  haszonbérbe adó tulajdonos személyében bekövetkezett 
változásra tekintettel szerződésátruházás miatt megszűnt haszonbérleti szerződés helyébe lépett. Ebben az esetben 
az 50/A. § szerinti első kezdeményezés joga tekintetében irányadó időtartamba a szerződésátruházással megszűnt 
szerződés eltelt időtartamát is be kell számítani.”

3. Záró rendelkezés

4. §  Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 26659

2015. évi CCXXI. törvény
a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról*

1. § (1) A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdés 27. pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„27. hulladékgazdálkodási közszolgáltatás: a  közszolgáltatás körébe tartozó hulladék átvételét, gyűjtését, 
elszállítását, kezelését, valamint a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási 
létesítmény fenntartását, üzemeltetését, vagyonkezelését és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű 
megszervezését biztosító, kötelező jelleggel igénybe veendő szolgáltatás;”

 (2) A Ht. 2. § (1) bekezdése a következő 27a. és 27b. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„27a. önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat: a  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 
2011.  évi CLXXXIX.  törvény 13.  § (1)  bekezdés 19.  pontja szerinti közfeladat az  önkormányzat közigazgatási 
területén a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak meghatározása, valamint 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása, a közszolgáltatási szerződés megkötése;
27b. állami hulladékgazdálkodási közfeladat: a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos szintű 
megszervezése.”

 (3) A Ht. V. Fejezete a következő 17/A. alcímmel egészül ki:
„17/A. Az állami hulladékgazdálkodási közfeladatra vonatkozó rendelkezések
32/A. § (1) Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam
a) meghatározza a  hulladékgazdálkodás országos céljait, melyek a  73.  § (1)  bekezdése szerinti e  törvényben 
megállapított céloknak minősülnek,
b) meghatározza a hulladékgazdálkodás fejlesztésének irányait,
c) ellátja az önkormányzatok közötti és a regionális koordinációt,
d) elkészíti az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet, amely többek között meghatározza 
a  közszolgáltatás ellátásának optimális területi lehatárolását és az  adott területen minimálisan ellátandó 
közszolgáltatási feladatokat,
e) megállapítja, hogy a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszerelem fejlesztése megfelel-e az  Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervnek,
f ) megállapítja, hogy a közszolgáltató tevékenysége megfelel-e az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervben foglaltaknak, és arról véleményt állít ki (a továbbiakban: megfelelőségi vélemény).
(2) Az  állam az  (1)  bekezdés szerinti feladatainak ellátására koordináló szervezetet (a  továbbiakban: Koordináló 
szerv) hoz létre.
(3) A Koordináló szerv az érintett közigazgatási szervezetnek javaslatot tesz a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás
a) állami támogatásainak felhasználására,
b) közszolgáltatási területek szerinti lehatárolására, és
c) szabályozására.
(4) A  helyi közszolgáltató, a  települési önkormányzat, valamint a  hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa 
megad minden adatot és információt, ami a Koordináló szerv feladatkörének gyakorlásához szükséges. A Koordináló 
szerv kezelheti és részére átadhatók az e bekezdésben és a 38. § (3) bekezdésében meghatározott adatok.
(5) A  (4)  bekezdésben meghatározott adatok közül a  személyes adatokat a  Koordináló szerv az  állami 
hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében kezelheti, nyilvántarthatja. A  Koordináló szerv jogosult 
a  számlázási, díjbeszedési, valamint a  díjhátralék-kezelési feladatkörében a  személyes adatok körére vonatkozó 
csoportos adatszolgáltatást kérni a  járási hivatal illetékes szervétől. Az  ennek alapján átvett személyes adatokat 
a  Koordináló szerv az  érintettnek a  közszolgáltatás igénybevételére vonatkozó kötelezettsége megszűnéséig, 
a közszolgáltatással összefüggő díjhátralék esetén annak kifizetéséig (behajtásáig) vagy törléséig kezelheti.
(6) A  Koordináló szervvel kapcsolatos állami irányítási és tulajdonosi feladatokat a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter látja el.
(7) A  Koordináló szerv kijelöléséről, részletes feladatairól, valamint a  (4)  bekezdésben meghatározott 
adatszolgáltatás – személyes adatokat nem tartalmazó – tartalmáról és rendjéről e törvény felhatalmazása alapján 

* A törvényt az Országgyűlés a 2015. december 15-i ülésnapján fogadta el.
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kiadott kormányrendelet rendelkezik. A közszolgáltató, a települési önkormányzat, valamint a hulladékgazdálkodási 
létesítmény tulajdonosa az  e  törvény végrehajtására kiadott rendeletben foglaltak szerint a  Koordináló szerv 
által megjelölt tartalommal, formában és határidőn belül eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének. 
Ha a közszolgáltató a szolgáltatási díj meghatározásához szükséges adatszolgáltatási kötelezettséget nem vagy nem 
megfelelően teljesíti, a Koordináló szerv a szolgáltatási díjat a megfelelő adatszolgáltatásig nem fizeti ki.”

 (4) A Ht. 32/A. § (1) bekezdése a következő g)–j) ponttal egészül ki:
(Az állami hulladékgazdálkodási közfeladat keretében az állam)
„g) a  hulladékgazdálkodás országos szintű céljainak és fejlesztési irányainak teljesülése érdekében kialakítja 
az infrastrukturális erőforrások optimális használatának rendszerét,
h) kezeli az önkormányzatok, önkormányzati társulások által önkéntesen vagyonkezelés körében rábízott vagyont,
i) beszedi a  közszolgáltatási díjat és kifizeti a  közszolgáltatóknak a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj 
megállapításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által meghatározott szolgáltatási díjat,
j) kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.”

 (5) A Ht. 34. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A  települési önkormányzat hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést csak a  hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási tevékenység minősítéséről szóló törvényben meghatározott minősítési engedéllyel 
(a  továbbiakban: minősítési engedély) és a  32/A.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel 
rendelkező gazdasági szereplővel köthet.
(4) A  települési önkormányzat a  (3)  bekezdésben meghatározottaktól eltérően azzal a  32/A.  § (1)  bekezdés 
f )  pontja szerinti megfelelőségi véleménnyel rendelkező, de minősítési engedéllyel nem rendelkező gazdasági 
szereplővel is köthet hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést, amelynek tagjai – az államot és a települési 
önkormányzatot kivéve – valamennyien rendelkeznek minősítési engedéllyel.”

 (6) A Ht. 35. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben állapítja meg:)
„a) az  önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalmát, a  közszolgáltatási terület határait az  Országos 
Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben foglaltakkal összhangban.”

 (7) A Ht. 37. § (1a) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A  2016. április 1-jét követően megkötött hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést a  települési 
önkormányzat legfeljebb egy hónapos felmondási idővel felmondja, ha a közszolgáltató nem rendelkezik minősítési 
engedéllyel vagy megfelelőségi véleménnyel.”

 (8) A Ht. 37. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés szerinti felmondási idő legfeljebb 6 hónap. A  felmondási idő alatt a  közszolgáltató 
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást változatlanul ellátja.”

 (9) A Ht. 18. alcíme a következő 37/B. §-sal egészül ki:
„37/B.  § A  települési önkormányzat és az  önkormányzatok társulása a  tulajdonukban álló hulladékgazdálkodási 
létesítményeket, eszközöket, vagyonelemeket – ha nem adják át a Koordináló szervnek vagyonkezelésre – a nemzeti 
vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően kötelesek a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásához 
biztosítani, e körben az adott önkormányzattal, önkormányzati társulással közszolgáltatási szerződéssel rendelkező 
közszolgáltatónak üzemeltetésre átadni. A települési önkormányzat és az önkormányzatok társulása a tulajdonában 
álló hulladékgazdálkodási rendszerek azon fejlesztését, amely az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási 
Tervben szereplő az adott területre vonatkozó feladatokat, előírásokat érinti, csak a 32/A. § (1) bekezdés e) pontja 
szerinti nyilatkozat birtokában kezdheti meg.”

 (10) A Ht. 41. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  közszolgáltató gondoskodik arról, hogy a  feladatkörébe tartozó hulladékgazdálkodási tevékenységeket 
a  hulladékhierarchiára figyelemmel úgy válassza meg, hogy az  e  törvényben, illetve a  hulladékgazdálkodási 
tervekben foglalt megelőzési, hasznosítási és ártalmatlanítási célkitűzések teljesülni tudjanak. A  közszolgáltató 
a  tevékenységét az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben előírtaknak megfelelően köteles 
ellátni, amelyet a  Koordináló szerv a  32/A.  § (4) és (5)  bekezdése szerinti adatkezelés keretében ellenőriz, és erről 
megfelelőségi véleményt állít ki.”

 (11) A Ht. 47/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  miniszter rendeletben állapítja meg a  beszedett közszolgáltatási díj felosztásának elvét. A  miniszter 
a  Koordináló szerv javaslatának figyelembevételével rendeletben állapítja meg a  Koordináló szerv által fizetendő 
szolgáltatási díjat.”
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 (12) A Ht. 47/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Azon közszolgáltató tekintetében, amely működését a  47/A.  § (1)  bekezdése szerinti miniszteri rendelet 
hatálybalépését követően kezdi meg, a  Hivatal által határozatban megállapított hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatási díjat szedi be a  Koordináló szerv. Az  ilyen közszolgáltató tekintetében a  miniszteri rendeletben 
az adott közszolgáltatási területre vonatkozó szolgáltatási díjat kell alkalmazni.”

 (13) A Ht. 88. § (1) bekezdése a következő 33–35. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza:)
„33. a  Koordináló szerv kijelölésének módját, részletes feladatkörét, a  koordinációjával és az  erőforrás-
gazdálkodásával összefüggő szabályokat;
34. az  Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervre vonatkozó részletes szabályokat, e  körben 
a közszolgáltatási területek lehatárolásának részletes szabályait;
35. a  Koordináló szerv adatkezelésének részletes szabályait, továbbá a  közszolgáltató, a  települési önkormányzat, 
valamint a hulladékgazdálkodási létesítmény tulajdonosa adatszolgáltatási kötelezettségének részletes szabályait.”

 (14) A Ht. 88. § (3) bekezdés b) pontja a következő bf )–bh) alponttal egészül ki:
[Felhatalmazást kap
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter, hogy]
„bf ) a Koordináló szerv részére történő adatszolgáltatás tartalmát és rendjét,
bg) a díjhátralék kezelésére vonatkozó részletszabályokat,
bh) a szolgáltatási díjat, a díjalkalmazási feltételeket, a díjmegfizetés rendjét, a közszolgáltatási díj felosztásának elvét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (15) A Ht. 91/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  közszolgáltató az  általa nyújtott közszolgáltatást közbeiktatott személy vagy szerződéses kapcsolati lánc 
(a  továbbiakban együtt: közvetített szolgáltatás) útján juttatja el a  természetes személy ingatlanhasználó, illetve 
jogszabály alapján vele egy díjkategóriába tartozó személy (a  továbbiakban együtt: rezsicsökkentésre jogosult) 
részére, a  Koordináló szerv legfeljebb a  természetes személy ingatlanhasználóra a  91.  §-ban meghatározott díjat 
alkalmazhatja.”

 (16) A Ht. a következő 92/B. §-sal egészül ki:
„92/B. § Az Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervben, amelyet első alkalommal 2016. március 31-ig 
kell kidolgozni, meg kell határozni a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás országos céljait, a hulladékgazdálkodási 
közszolgáltatás fejlesztésének irányait; a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának optimális területi 
lehatárolását és az  adott területen minimálisan ellátandó közszolgáltatási feladatokat; az  infrastrukturális 
erőforrások optimális használatának rendszerét.”

 (17) A Ht. 92/B. §-a a következő (2)–(4) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az  önkormányzatok 2016. június 30-ig módosítják a  közszolgáltatási szerződéseiket oly módon, hogy 
azokból törlésre kerül a  közszolgáltatási díjbeszedés és a  kintlévőség-kezelés, valamint rögzítésre kerül, hogy 
a közszolgáltató részére a Koordináló szerv a közszolgáltatási szerződésben rögzített feladataiért szolgáltatási díjat 
fizet.
(3) A  2016. április 1-jén működő közszolgáltató a  32/A.  § (1)  bekezdés f )  pontja szerinti megfelelőségi véleményt 
2016. október 1-jéig beszerzi.
(4) Ha a  2016. április 1-jén működő közszolgáltató megfelelőségi véleménnyel a  (3)  bekezdésben meghatározott 
határidőig nem rendelkezik, a  települési önkormányzat a  (3)  bekezdésben meghatározott határidőt követő 
30  napon belül a  hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 1 hónapos határidővel felmondja. A  települési 
önkormányzat e  kötelezettségét a  fővárosi és megyei kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárás keretében 
vizsgálja.”

2. § (1) A Ht.
a) 33.  § (1) és (2)  bekezdésében, 34.  § (1)  bekezdésében, 35.  § (1)  bekezdés c)–d)  pontjában, 41.  § 

(1)  bekezdésében az  „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szövegrész helyébe az  „az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladat”,

b) 34.  § (2)  bekezdésében a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatás” szövegrész helyébe az „az önkormányzati 
hulladékgazdálkodási közfeladat”,

c) 49.  § (2)  bekezdésében az  „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással” szövegrész helyébe az  „az 
önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladattal”

szöveg lép.
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 (2) A Ht.
a) 38.  § (2)  bekezdésében a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj megállapításáért felelős miniszter 

(a továbbiakban: miniszter)” szövegrész helyébe a „miniszter”,
b) 38. § (3) bekezdésében, 39. § (2) bekezdésében, 49. § (1) bekezdésében, 83. § (1) bekezdésében, 91. § (2a), (3), 

(5) és (10) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv”,
c) 91. § (3) bekezdésében a „közszolgáltatót” szövegrész helyébe a „Koordináló szervet”,
d) 91. § (5a) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrészek helyébe a „Koordináló szerv”
szöveg lép.

 (3) A Ht. 47/A. § (1) bekezdésében az „állapítja meg” szövegrész helyébe az „állapítja meg és a Koordináló szerv szedi be” 
szöveg lép.

 (4) A Ht. 53. § (1) bekezdésében
a) a „hulladékgazdálkodási közszolgáltatással” szövegrész helyébe az  „önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladattal”,
b) az „a közszolgáltatással kapcsolatos” szövegrész helyébe az  „az önkormányzati hulladékgazdálkodási 

közfeladattal kapcsolatos”
szöveg lép.

 (5) A  Ht. 83.  § (1)  bekezdésében az  „a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást érintő értesítési, tájékoztatási, 
szolgáltatásnyújtási kötelezettségre” szövegrész helyébe az „a közszolgáltató hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 
érintő értesítési, tájékoztatási, szolgáltatásnyújtási kötelezettségére” szöveg lép.

 (6) A Ht. 83. § (3) bekezdésében a „közszolgáltató” szövegrész helyébe a „Koordináló szerv vagy közszolgáltató” szöveg 
lép.

 (7) A Ht. 91. § (11) bekezdésében a „közszolgáltatónak” szövegrész helyébe a „Koordináló szervnek” szöveg lép.
 (8) A  Ht. 91/A.  § (2) és (6)  bekezdésében, a  91/B.  § (1)  bekezdésében a  „hulladékgazdálkodási közszolgáltató” 

szövegrészek helyébe a „Koordináló szerv” szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti a  Ht. 49.  § (2)  bekezdésében a  „közszolgáltató által nyújtott” szövegrész, valamint a  Ht. 35.  § 
(1) bekezdés g) pontja és a Ht. 91. § (2b) bekezdése.

4. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. § (1), (4)–(10), (15) és (17) bekezdése, valamint a 2. § és 3. § 2016. április 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelete
a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § h) pontjában,
a 11. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  biztosító a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bit.) 4.  § (1)  bekezdés 
75. pontja szerinti teljes költségmutató (a továbbiakban: TKM) értékét
a) 2016. december 31-ig

aa) a  befektetési egységekhez kötött megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek esetében 
az 1. mellékletben,

ab) a nem befektetési egységekhez kötött (hagyományos) megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek 
esetében a 2. mellékletben,

b) 2017. január 1-jétől a 3. mellékletben
foglalt módszertan szerint számítja ki.

 (2) A  biztosító a  TKM értékét egy típuspéldára határozza meg, és a  számítást a  2–9.  §-ban foglalt feltételek 
alkalmazásával végzi el.

 (3) A  külső feltételezések (hozamgörbe, árfolyam) változásának hatását a  biztosító minden év július 1-jéig  
(TKM aktualizálási időpont) vezeti át a TKM értékeken.

 (4) Amennyiben az  induláskor feltételezett, a  termékhez, illetve a  befektetésekhez tartozó költségek, alkalmazott 
paraméterek megváltoznak, és ezen változtatások a  TKM értékét módosítják, akkor a  biztosító soron kívül 
újraszámolja a TKM értéket.

 (5) A biztosító a TKM értékre vonatkozó számításai helyességét külső szakértő – biztosító könyvvizsgálatára jogosult – 
személlyel vagy szervezettel minden naptári évben auditáltatja.

 (6) A TKM értékének számításához szükséges, a biztosítási díj pénznemétől eltérő pénznemű értékeknek a biztosítási 
díj pénznemére való átváltására a  biztosító a TKM értékének számítását megelőző év december 31-én érvényes, 
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által közzétett hivatalos devizaárfolyamot alkalmazza.

2. §  A biztosító biztosítottként egy fő, 35 éves személyt vesz figyelembe. Amennyiben a termék 35 éves személy számára 
nem elérhető, a  biztosító a  számítás során a  legjobb közelítését használja (minimalizálja a  termékben elérhető és 
az e rendeletben meghatározott életkor különbségének abszolút értékét).

3. §  A kockázati biztosítási szolgáltatás kizárólag a  szerződési feltételek szerinti kötelezően választandó biztosítási 
kockázatokra terjed ki. Minden olyan kockázat opcionálisnak tekintendő, és így a  biztosítónak nem kell 
beszámítania a  TKM értékébe, melyet a  feltétel és az  ajánlat nem tesz kötelezővé, azaz amely nélkül az  ajánlat 
felvehető.

4. § (1) A biztosítási díj:
a) a rendszeres díjas életbiztosítások esetében

aa) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában évi 210 000 forint,
ab) a 3. melléklet vonatkozásában havi 25 000 forint,
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b) az egyszeri díjas életbiztosítások esetében
ba) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában 2 200 000 forint,
bb) a 3. melléklet vonatkozásában 4 500 000 forint,

c) amennyiben az  adott termékhez tartozó minimális díj az  a), illetve a  b)  pontban meghatározott értéknél 
magasabb, akkor az adott termékhez tartozó minimális díjnak megfelelő összeg.

 (2) A  biztosítási díj indexálását – ide nem értve a  nyereségmegosztás (ideértve többek között a  többlethozam-
visszajuttatást) miatti indexálást – a  biztosító csak akkor veszi figyelembe, ha az  a  szerződéses feltételek szerint 
kötelező. Amennyiben az  indexálás közvetlenül vagy közvetve inflációhoz vagy egyéb, a  biztosítótól független 
indikátorhoz kötött, akkor az inflációt, illetve egyéb indikátort végig nullának kell tekinteni.

 (3) A díjfizetés gyakorisága:
a) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában éves (vagy egyszeri),
b) a 3. melléklet vonatkozásában havi (vagy egyszeri),
c) amennyiben rendszeres díjas termék esetén a  havi díjfizetés nem megengedett, a  havi díjfizetéshez 

legközelebb álló gyakoriságot kell alapul venni, és ebben az esetben a  rendelet havi díjfizetést alapul vevő 
rendelkezései megfelelően alkalmazandók.

 (4) A díjfizetés módja:
a) az 1. és 2. melléklet vonatkozásában csoportos beszedés,
b) a 3. melléklet vonatkozásában átutalás.

5. § (1) A biztosítás tartama:
a) a rendszeres díjas és élethosszig tartó biztosítás (whole life) esetében 10, 15 és 20 év,
b) az egyszeri díjas biztosítás esetében 5, 10 és 20 év.

 (2) A  kalkulációt a  biztosító mindazon tartamokra elvégzi, amelyek lejárattal, illetve élethosszig tartó biztosítás 
esetén visszavásárlással elérhetők. Az élethosszig tartó biztosítás (whole life) esetében egy adott tartamot úgy kell 
tekinteni, mintha a szerződő az adott időszak végén a szerződést visszavásárolná. Amennyiben a díjfizetési időszak 
és a  szerződés lejárati tartama eltér, a  biztosító a  vonatkozó TKM értékeket kétféleképpen, két sorban tünteti fel: 
az  egyik sorban a  minimális díjfizetési időtartam melletti TKM értéket, a  másik sorban pedig az  adott tartamhoz 
tartozó maximális díjfizetési időtartam melletti TKM értéket mutatja be. Ebben az  esetben feltüntetésre kerül 
a szóban forgó minimális és maximális tartam nagysága is.

 (3) A bemutatott tartamoknak összhangban kell lennie a termék feltételeiben meghatározott minimális tartammal.
 (4) Amennyiben a  köthető minimális tartam hosszabb, mint az  adott biztosítás típushoz [egyszeri vagy rendszeres 

díjas, illetve a  visszavásárlás tekintetében az  élethosszig tartó (whole life)] tartozó legrövidebb tartam, és az  nem 
esik egybe az  (1)  bekezdésben meghatározott egyéb kötelező tartamokkal, akkor a  biztosító a  TKM értékét erre 
a (köthető minimális) tartamra számítja ki.

6. § (1) A TKM számítása során a biztosító figyelembe veszi az adott termék kapcsán közvetlenül vagy közvetve felszámolt 
valamennyi költséget, ideértve
a) a mögöttes alapok vagyonkezelési költségeit a (2) bekezdésnek megfelelően,
b) a 3. § alapján figyelembe veendő kockázatokra eső díjrészeket,
c) a befektetési egységek vételi és eladási árfolyamának különbségéből adódó költségeket,
d) a  nominálisan vagy egy külső indikátor függvényében előre rögzített lejárati szolgáltatással rendelkező 

életbiztosítások esetén a  bruttó díj és a  lejárati szolgáltatás egymáshoz való viszonyából eredő közvetett 
költségeket és

e) a nyereségmegosztás során a biztosítónál maradó részt
is.

 (2) Amennyiben a biztosító a költségeket közvetlenül vonja (ideértve a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások 
többségét vagy az  egyéni számla alapján meghatározott szolgáltatású hagyományos életbiztosításokat), 
költségként kell kimutatni minden olyan tételt, amely a  mögöttes alapok (eszközalap vagy külön kezelt 
eszközportfólió) nettó eszközértékét csökkenti a  végső elemi befektetések (részvények, kötvények, stb.) 
befektetési teljesítményéhez képest. A költségek figyelembevételekor addig a befektetési alap szintig kell lemenni 
a  számítással, amíg el nem tűnik az „alapok alapja” megoldás, beleértve a  legalsó (nem alapok alapja) befektetési 
alap költségeit is. Jelen bekezdés alkalmazása szempontjából „alapok alapja” megoldásnak tekintendő minden olyan 
befektetési alap, amely a megfigyelési időszak alatt tartalmaz portfóliójában befektetési jegyet.
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 (3) Amennyiben egy befektetési egységekhez kötött életbiztosítási termék esetében a  biztosító eszközalap, illetve 
mögöttes alapkezelési díjai eltérnek a  különböző eszközalapok esetében, akkor a  biztosító a  TKM értékét 
eszközalaponként külön-külön határozza meg.

 (4) A TKM értékének számítása során a biztosító a díjhoz és a kifizetésekhez kapcsolódó, változó hatályú esetleges adó- 
és járulékterheket és kedvezményeket figyelmen kívül hagyja.

 (5) A  TKM értékének számítása során a  biztosító olyan jóváírást, illetve költségkedvezményt nem vesz figyelembe, 
amely adott tartam végén nem jár minden körülmények között, ide nem értve a  szerződés (részleges) 
visszavásárlása, pénzkivonás, díjcsökkentés, díjmentesítés, díjnemfizetés, díjszüneteltetés esetét.

7. § (1) A  TKM értékének a  3.  melléklet szerinti meghatározása során a  biztosító feltételezi, hogy az  ügyfél számláján 
lévő eszközökön befektetési hozam keletkezik, amelynek mértéke konzisztens az  Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság által meghatározott és közzétett kockázatmentes hozamgörbével.

 (2) A  biztosító a  számításhoz az  előző év decemberére vonatkozó, a  biztosítási díj pénznemének megfelelő 
hozamgörbét alkalmazza.

8. §  A TKM értékének meghatározása során a biztosító feltételezi, hogy a szerződés az előre meghatározott tartam előtt 
nem kerül (részleges) visszavásárlásra (ideértve a rendszeres pénzkivonást is), (részleges) díjmentesítésre, és egyéb 
módon (ideértve a biztosítási szolgáltatást is) sem szűnik meg az előre rögzített lejárati időpont bekövetkezése előtt.

9. § (1) Azon megtakarítási jellegű életbiztosítási termék esetében, amely a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII.  törvény szerint nyugdíjbiztosításnak minősül, a  biztosító a  2–8.  §-ban foglaltakat a  (2) és (3)  bekezdésben 
foglaltak figyelembevételével alkalmazza.

 (2) A biztosító a TKM értékét a TKMNy jelöléssel látja el.
 (3) A biztosító biztosítottként

a) rendszeres díjas biztosítás esetében a 10, 15, illetve 20 éves tartamokra 55, 50, illetve 45 éves,
b) egyszeri díjas biztosítás esetében az 5, 10, illetve 20 éves tartamokra 60, 55, illetve 45 éves 
személyt vesz figyelembe.

10. § (1) A  Bit. 153.  § (6)  bekezdése szerinti közzététel során a  biztosító a TKM értékét a  termék bevezetésével egy időben 
tünteti fel az internetes honlapján.

 (2) A  biztosító a  TKM értékét táblázatos formában, termékenként – befektetési egységekhez kötött életbiztosítási 
termék esetében a 6. § (3) bekezdésnek megfelelően eszközalaponként – mutatja be, 4 tizedesjegy pontossággal, 
százalékos formában.

 (3) Amennyiben a TKM értéke nem monoton csökkenő valamely két szomszédos publikálandó tartam között, abban 
az  esetben a  biztosító a  TKM értékét az  5.  § (1)  bekezdés szerinti bármely két szomszédos publikálandó tartam 
között valamennyi évre külön-külön bemutatja. 20 éves tartam felett, amennyiben a  20 év feletti TKM értékek 
bármelyike meghaladja a 20 éves tartamhoz tartozó TKM értéket, akkor a biztosító a maximális TKM értéket külön 
tünteti fel, a hozzá tartozó tartammal együtt.

 (4) Amennyiben a biztosító a termék sajátosságai miatt a TKM számítás során a biztosított korára, a biztosítás tartamára 
és a biztosítás díjára a rendeletben előírt feltevésektől eltérő paramétereket használ, ezt megjeleníti a költségmutató 
közzététele során. A közzétételben a biztosító felhívja a figyelmet arra, hogy az egyedi paraméterek miatt a termék 
TKM értéke közvetlenül nem hasonlítható össze az  előírt feltételeknek megfelelő paramétereket alkalmazó 
TKM értékkel.

 (5) A biztosító az 1. § (3) és (4) bekezdése szerint módosított TKM értékeket 15 napon belül köteles korrigálni internetes 
honlapján.

 (6) A  biztosító az  internetes honlapján a  saját termékeire, eszközalapjaira vonatkozó, TKM értékeket tartalmazó 
tájékoztatás helyén feltünteti, hogy az  összes biztosító termékeire vonatkozó információk elérhetők 
az MNB honlapján is.

11. § (1) A  biztosító az  e  rendelet szerint kiszámított TKM értékét a  számítás elvégzését követő 15 napon belül, 
a  4.  mellékletben meghatározott táblaszerkezetben megküldi az  MNB részére. A  jelen bekezdés szerinti 
adatszolgáltatási kötelezettség a TKM érték 1.  § (3)  bekezdése szerinti éves aktualizálása és az  1.  § (4)  bekezdése 
szerinti módosítása esetén is fennáll.
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 (2) A  biztosító az  1.  § (5)  bekezdése szerinti auditálásról készült jelentést minden év november 30-ig benyújtja 
az MNB részére.

 (3) A biztosító az (1) és (2) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatást a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki 
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendeletben meghatározott módon teljesíti.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 10. § (6) bekezdése 2016. április 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 1. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontja 2016. július 1-jén lép hatályba.
 (4) Az  1.  § (1)  bekezdés b)  pontja és a  3.  melléklet 2017. január 1-jén lép hatályba és ezzel egyidejűleg az  1.  § 

(1) bekezdés a) pontja, a 4. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontja és b) pont ba) alpontja, a 4. § (3) bekezdés a) pontja, 
a 4. § (4) bekezdés a) pontja, valamint az 1. és a 2. melléklet hatályát veszti.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

	  
	  

A	  befektetési	  egységekhez	  kötött	  megtakarítási	  jellegű	  életbiztosítási	  termékek	  TKM	  értéke	  
számításának	  módszertana	  

	  
	  
1.	  A	  TKM	  értéke	  számítására	  vonatkozó	  képlet:	  

	  
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 0	  

𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝜋𝜋𝜋𝜋 1 − 𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒 	  
𝜋𝜋𝜋𝜋 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 1 + 𝑗𝑗𝑗𝑗 , ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  1 ≤ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗 ,    	  
𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛                      𝜋𝜋𝜋𝜋 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 1 + 𝑗𝑗𝑗𝑗 	  

	  

𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 	  

	  
2.	  Az	  1.	  pontban	  foglalt	  egyes	  rövidítések	  tartalma:	  
𝑛𝑛𝑛𝑛  	   a	  biztosítás	  tartama	  években	  𝑛𝑛𝑛𝑛 ∈ 5; 10; 15; 20 .	  Az	  egyszeri	  díjas	  biztosításokra	  5,	  10	  és	  20	  éves	  

tartamokkal,	  míg	  a	  rendszeres	  díjúaknál	  10,	  15	  és	  20	  éves	  tartamokkal	  kell	  alapesetben	  a	  TKM	  
értékét	  kiszámolni.	  	  

𝑝𝑝𝑝𝑝	  	   a	  díjfizetés	  tartama;	  𝑝𝑝𝑝𝑝 ∈ 1;… ; 𝑛𝑛𝑛𝑛 .	  
𝑘𝑘𝑘𝑘  	   kötvényév;	  𝑘𝑘𝑘𝑘 ∈ 0;… ; 𝑛𝑛𝑛𝑛 .	  
𝑗𝑗𝑗𝑗	  	   éves,	  kötelező	  indexálás	  mértéke	  (skalár).	  
𝑗𝑗𝑗𝑗 	  	   az	  éves,	  kötelező	  díjindexálás	  tartama	  években	  (az	  első	  𝑗𝑗𝑗𝑗 	  évben	  lesz	  emelés).	  
𝜋𝜋𝜋𝜋	  	   díjelőírása	  (esetleges	  kötelező	  kedvezményekkel	  csökkentve).	  A	  díjcsökkentés	  hatása	  nem	  vehető	  

figyelembe,	  csak	  ha	  az	  kötelező.	  
𝐹𝐹𝐹𝐹	  	   elérési	  szolgáltatás	  értéke	  (az	  esetleges	  kötelező	  bónuszokkal	  növelve).	  
𝑐𝑐𝑐𝑐	   időszaki	  nettó	  költséglevonás	  vagy	  díjjóváírás	  (díjarányos	  bónusz)	  az	  esedékes	  előírt	  díj	  (𝜋𝜋𝜋𝜋)	  

arányában.	  	  
𝑓𝑓𝑓𝑓  	   időszaki	  nettó	  	  –	  azaz	  az	  ügyfeleknek	  visszajuttatott	  bónusszal	  csökkentett	  –	  éves	  alapkezelési	  díj,	  	  

illetve	  eszközarányos	  költséglevonás,	  a	  mindenkori	  átlagos	  eszközérték	  (𝐹𝐹𝐹𝐹)	  arányában	  értve.	  Nem	  
a	   nominális,	   hanem	   az	   effektív	   ráta	   használandó.	   Amennyiben	   több	   eleme	   van	   a	  
költséglevonásnak,	  minden	  esetben	  az	  effektív	  rátát	  kell	  használni.	  	  

	   A	   költségeket	  az	  elvonás	  módjától	   függetlenül	   kell	   bemutatni,	   tehát	   függetlenül	   attól,	   hogy	  az	  a	  
nettó	   eszközérték	   csökkentésével	   vagy	   az	   eszközök	   (ideértve	   a	   befektetési	   egységeket	   is)	  
darabszámának	  csökkentésével	  történik.	  

r	   időszaki	   kockázati	   díj,	   amennyiben	   ez	   az	   alapból	   kerül	   elvonásra,	   illetve	   az	   időszaki,	   nem	  
díjarányos,	   de	   a	   díjból	   vagy	   tartalékból	   eszközölt	   fix	   költségelvonás	   (feltesszük,	   hogy	   𝑟𝑟𝑟𝑟   ≤   𝜋𝜋𝜋𝜋 	  
minden	  esetben).	  
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2. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

	  

A	  nem	  befektetési	  egységekhez	  kötött	  megtakarítási	  jellegű	  életbiztosítási	  termékek	  TKM	  értéke	  
számításának	  módszertana	  

	  
	  
1.	  A	  TKM	  értéke	  számítására	  vonatkozó	  képlet:	  
	  

𝜋𝜋𝜋𝜋 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 1 + 𝑗𝑗𝑗𝑗 , ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  1 ≤ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≤ 𝑗𝑗𝑗𝑗 ,    	  
𝜋𝜋𝜋𝜋 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 1 + 𝑗𝑗𝑗𝑗 , ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎  𝑗𝑗𝑗𝑗 ≤ 𝑘𝑘𝑘𝑘 ≤ 𝑝𝑝𝑝𝑝	  

𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒é𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏é𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛  𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0.  	  
	  

𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 = 𝜋𝜋𝜋𝜋 	  

	  
2.	  Az	  1.	  pontban	  foglalt	  egyes	  rövidítések	  tartalma:	  
𝑛𝑛𝑛𝑛  	   a	  biztosítás	  tartama	  években	  𝑛𝑛𝑛𝑛 ∈ 5; 10; 15; 20 .	  Az	  egyszeri	  díjas	  biztosításokra	  5,	  10	  és	  20	  éves	  

tartamokkal,	  míg	  a	  rendszeres	  díjúaknál	  10,	  15	  és	  20	  éves	  tartamokkal	  kell	  alapesetben	  a	  TKM-‐et	  
kiszámolni.	  	  	  

𝑝𝑝𝑝𝑝	  	   a	  díjfizetés	  tartama;	  𝑝𝑝𝑝𝑝 ∈ 1;… ; 𝑛𝑛𝑛𝑛 .	  
𝑘𝑘𝑘𝑘  	   kötvényév;	  𝑘𝑘𝑘𝑘 ∈ 0;… ; 𝑛𝑛𝑛𝑛 .	  
𝑗𝑗𝑗𝑗	  	   éves,	  kötelező	  indexálás	  mértéke	  (skalár).	  
𝑗𝑗𝑗𝑗 	  	   az	  éves,	  kötelező	  díjindexálás	  tartama	  években	  (az	  első	  𝑗𝑗𝑗𝑗 évben	  lesz	  emelés).	  
𝜋𝜋𝜋𝜋	  	   díjelőírás	  (esetleges	  kötelező	  kedvezményekkel	  csökkentve).	  A	  díjcsökkentés	  hatása	  nem	  vehető	  

figyelembe,	  csak	  ha	  az	  kötelező.	  
𝐹𝐹𝐹𝐹	  	   elérési	  szolgáltatás	  értéke	  (az	  esetleges	  kötelező	  bónuszokkal	  növelve).	  	  
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A	  megtakarítási	  jellegű	  életbiztosítási	  termékek	  TKM	  értéke	  számításának	  módszertana	  
	  
	  
1.	  Az	  ügyfél	  pénzáramának	  rekurzív	  elven	  történő	  leírására	  vonatkozó	  képlet	  	  
	  
1.1.	  A	  költségek	  figyelembe	  vétele	  melletti	  módszer	  esetén:	  
	  
𝐹𝐹𝐹𝐹 	  a	  biztosítás	  végső	  értéke	  költségekkel	  csökkentve,	  nyereségrészesedés	  figyelembevételével.	  

𝐹𝐹𝐹𝐹
1 + ℎ

=
𝜋𝜋𝜋𝜋

1 + ℎ
	  

	  
1.2.	  Költségmentesség	  esetén	  alkalmazandó	  módszer	  esetén:	  

	  
𝐹𝐹𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹 + 𝜋𝜋𝜋𝜋 1 + 𝑝𝑝𝑝𝑝 	  

𝑖𝑖𝑖𝑖-‐egyenlet:	  
𝐹𝐹𝐹𝐹

1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖
=

𝜋𝜋𝜋𝜋
1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖

	  

	  
2.	  A	  TKM	  értéke	  számítására	  vonatkozó	  képlet	  

𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇 =   𝑖𝑖𝑖𝑖 − ℎ	  
	  
3.	  Az	  1.	  és	  2.	  pontban	  foglalt	  egyes	  rövidítések	  tartalma:	  
	  
𝑛𝑛𝑛𝑛	  	   a	  biztosítás	  tartama	  hónapokban;	  𝑛𝑛𝑛𝑛 ∈ 60,120,180,240 .	  A	  rendszeres	  díjas	  biztosítások	  esetében	  

10,	  15	  és	  20,	  egyszeri	  díjas	  biztosítások	  esetében	  5,	  10	  és	  20	  éves	   tartamokra	  kell	   a	   TKM	  értékét	  
kiszámolni.	  	  

𝑚𝑚𝑚𝑚	  	   a	  díjfizetéses	  évek	  száma;	  𝑚𝑚𝑚𝑚 ∈ 0,1,2,… , .	  

𝑘𝑘𝑘𝑘	  	   kötvényhónap	  𝑘𝑘𝑘𝑘 ∈ 1,… , 𝑛𝑛𝑛𝑛 .	  
𝜋𝜋𝜋𝜋 	  	   díjelőírás	   a	   k-‐adik	   hónapban	   (esetleges	   kedvezményekkel	   csökkentve	   a	   6.	   §	   (5)	   bekezdésének	  

megfelelően).	  Egyszeri	  díjas	  szerződések	  esetén	  𝜋𝜋𝜋𝜋 = 0,	  ha	  𝑘𝑘𝑘𝑘 > 0.	  	  
𝐹𝐹𝐹𝐹 	  	   a	  biztosítás	  „értéke”	  az	  adott	  feltételezéseknek	  megfelelően.	  	  
𝑖𝑖𝑖𝑖 	   költségmentes	   átlagos	   havi	   effektív	   hozam:	   a	   kockázatmentes	   hozamgörbe	   átlagos	   mértéke	   a	  

figyelembe	   vehető	   díjelőírások	   alapján.	   Az	   az	   állandó	   havi	   effektív	   bruttó	   hozam,	   amellyel	   a	  
díjelőírásokat	   kamatokkal	   növelve	   a	   tartam	   végén	   ugyanaz	   az	   érték	   adódik,	   mint	   ugyanazon	  
díjaknak	  a	  kockázatmentes	  hozamgörbének	  megfelelő	  forward	  hozamokkal	  növelt	  értéke.	  	  

𝑖𝑖𝑖𝑖	   költségmentes	  átlagos	  évi	  effektív	  hozam:	  	  
	  

1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖 = 1 + 𝑖𝑖𝑖𝑖	  
	  
ℎ 	   a	   költségek	   levonását	   tartalmazó	   átlagos	   havi	   effektív	   hozam:	   Az	   az	   állandó	   havi	   effektív	   bruttó	  

hozam,	  amellyel	   a	  díjelőírásokat	  kamatokkal	  növelve	  a	   tartam	  végén	  az	  1.	  §	   (2)	  és	   (6)	  bekezdése,	  
valamint	  a	  2-‐9.	  §	  alapján	  kalkulált	  lejárati	  szolgáltatás	  adódik.	  	  

3. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez
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ℎ	   költségek	  figyelembevételével	  kapott	  átlagos	  évi	  effektív	  hozam:	  	  
	  

1 + ℎ = 1 + ℎ	  
	  
𝑝𝑝𝑝𝑝 	   az	   Európai	   Biztosítás-‐	   és	   Foglalkoztatóinyugdíj-‐hatóság	   kockázatmentes	   hozamgörbéje	   alapján	  

meghatározott	  havi	  forward	  hozam.	  
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4. melléklet az 55/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

	  
	  

	  
A	  TKM	  értékekre	  vonatkozó	  adatszolgáltatás	  táblái	  

	  
	  
 

46TKMA 

A befektetéssel kombinált megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója 

Sorszám Sorkód Megnevezés 

Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap 
neve 

TKM 5 
éves 

TKM 10 
éves 

TKM 15 
éves 

TKM 20 
éves Megjegyzés Mód 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a b c d e f g h i j z 

001 46TKMA1001 Termék                       

  ... ...                       

  46TKMA1999 Termék                       

	  
 

46TKMB 

A hagyományos megtakarítási jellegű életbiztosítási termékek teljes költségmutatója 

Sorszám Sorkód Megnevezés 

Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés TKM 5 éves TKM 10 éves TKM 15 éves TKM 20 éves Megjegyzés Mód 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d e f g h i z 

001 46TKMB1001 Termék                     

  ... ...                     

  46TKMB1999 Termék                     
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46TKMC 

A befektetéssel kombinált nyugdíjbiztosítási termékek teljes költségmutatója 

Sorszám Sorkód Megnevezés 

Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés Eszközalap 
neve 

TKMny 5 
éves 

TKMny 10 
éves 

TKMny 15 
éves 

TKMny 20 
éves Megjegyzés Mód 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

a b c d e f g h i j z 

001 46TKMC1001 Termék            

 ... ...            

 46TKMC1999 Termék            
	  
 

46TKMD 

 A hagyományos nyugdíjbiztosítási termékek teljes költségmutatója  

Sorszám Sorkód Megnevezés 

Terméknév Termékkód Tartam Díjfizetés TKMny 5 éves TKMny 10 éves TKMny 15 éves TKMny 20 éves Megjegyzés Mód 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

a b c d e f g h i z 

001 46TKMD1001 Termék                     

  ... ...                     

  46TKMD1999 Termék                     
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelete
az életbiztosítási igényfelmérő tartalmi elemeiről

A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. évi törvény 439. § g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013. CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. évi törvény 153.  § (4)  bekezdésében meghatározott 
életbiztosítási igényfelmérőt (a  továbbiakban: életbiztosítási igényfelmérő) a  biztosító és a  biztosításközvetítő 
(a  továbbiakban együtt: intézmény) az  általa forgalmazott életbiztosítási termékek sajátosságainak 
figyelembevételével, az e rendeletben foglalt tartalmi elemeket beépítve készíti el.

2. § (1) Az intézmény az életbiztosítási igényfelmérőt „Életbiztosítási igényfelmérő” címmel látja el.
 (2) Az  intézmény az  életbiztosítási igényfelmérő címét és az  1.  mellékletben foglalt tájékoztatást az  életbiztosítási 

igényfelmérő legelső lapján tünteti fel.
 (3) Az  igényfelmérő legalább tartalmazza az  ügyfél életbiztosítási szerződéssel kapcsolatos igényeinek 

meghatározásához szükséges alábbi adatok, információk megismerésére irányuló kérdéseket:
a) az ügyfél azonosításához szükséges adatok: név, és egy természetes azonosító adat;
b) az  ügyfél csak biztosítási védelem céljából, vagy biztosítási védelem mellett megtakarítási célból kíván 

életbiztosítást kötni;
c) ha megtakarítási célból (is) kíván életbiztosítást kötni az  ügyfél, akkor a  nem befektetési egységhez kötött 

megtakarítási célú életbiztosítást, vagy a  befektetési egységhez kötött megtakarítási célú életbiztosítást 
preferálja, figyelemmel az alábbi szempontokra:
ca) részvételi igény a befektetési döntések meghozatalában,
cb) befektetéssel kapcsolatos kockázatvállalási hajlandóság szempontja,
cc) minimalizálni kívánja a kockázati biztosítási költségeket;

d) a megtakarítási igényéhez kapcsolódóan korábban kötött-e megtakarítási célú biztosítást;
e) az ügyfél az egyszeri- vagy folyamatos díjfizetést részesíti előnyben;
f ) az  ügyfél az  általa belátható időn belül mekkora összegű díj megfizetését tudja várhatóan vállalni 

az  előnyben részesített díjfizetési gyakoriságnak és tartamnak megfelelően, vagy, ha ezt a  kérdést nem 
válaszolja meg az ügyfél, akkor nagyságrendileg mekkora biztosítási összeget szeretne elérni;

g) az ügyfél milyen időtartamra kíván életbiztosítást kötni.
 (4) Az  intézmény a  (3)  bekezdés b), c), e), f ) és g)  pontjában foglalt adatokra, információkra irányuló kérdéseket 

a biztosítási igényfelmérőben *-gal jelöli meg.
 (5) A  (3)  bekezdésben szereplő tárgykörökre vonatkozó kérdésekre adható válaszokat az  intézmény az  általa 

értékesített életbiztosítási termékek sajátosságainak megfelelően alakítja ki oly módon, hogy lehetőség legyen több 
válasz egyidejű megjelölésére is.

 (6) Az  intézmény az  életbiztosítási igényfelmérőben olyan – a  (3)  bekezdésben nem szereplő – témákat érintő 
kérdéseket is feltüntethet, amelyek a termékismertető megalapozott elkészítéséhez szükségesek.

 (7) Az intézmény az életbiztosítási igényfelmérő végén
a) figyelemfelhívásra alkalmas módon feltüntet egy olyan szövegrészt, amelyben az  ügyfél arról nyilatkozik, 

hogy az igényfelmérőben szereplő adatok, információk megegyeznek az általa megadottakkal,
b) figyelemfelhívásra alkalmas módon tájékoztatást ad arról, hogy az ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában 

a megadott adatokat, információkat kizárólag a kitöltés céljául szolgáló ajánlat elkészítéséhez használja fel,
c) lehetőséget biztosít annak ügyfél általi megjelölésére, hogy az  ügyfélre vonatkozóan megadott adatokat 

nem csak az életbiztosítási termékismertető elkészítéséhez használhatja fel, pontosan feltüntetve az adatok 
felhasználásának egyéb célját,

d) az  a)–c)  pont szerinti szövegrészeket követően szerepelteti a  dátumot, valamint az  ügyfél aláírásának helyét 
amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő átadása papír alapon történik, továbbá az ügyfél nevének és elektronikus 
kézbesítési címének feltüntetését, amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő átadása elektronikus úton történik.

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

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



26674 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 

1. melléklet az 56/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Az életbiztosítási igényfelmérő részét képező tájékoztatás

 1. Az életbiztosítási igényfelmérő legelső lapján feltüntetendő tájékoztatás szövege:

„Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbi tájékoztatás az  életbiztosítási igényfelméréssel kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza. Kérjük, nagyon 
figyelmesen olvassa el!
Ez a nyomtatvány az életbiztosítási igényfelmérés vagy igénypontosítás (a továbbiakban: igényfelmérés) elvégzését 
segíti elő. Az igényfelmérés célja, hogy az Ön elvárásaihoz legjobban igazodó életbiztosítás megkötésére tehessünk 
javaslatot, tehát segítsük Önt abban, hogy az igényeinek, lehetőségeinek legmegfelelőbb szerződést köthesse meg. 
Az igényfelmérés során az Ön által megadott adatok alapján fel tudjuk mérni, hogy milyen életbiztosítás az, amelyik 
az  Ön szükségleteinek leginkább megfelel. Az  igényfelmérés segítségével Ön pontosíthatja az  életbiztosítással 
kapcsolatos saját elvárásait is.
Az igényfelmérés során lehetősége van arra, hogy bizonyos kérdésekre nem válaszol (ez esetben a  kérdést át 
kell húzni), azonban felhívjuk a  figyelmét arra, hogy a  kért információk, adatok hiányában nem vagyunk képesek 
az  Ön elvárásaihoz, lehetőségeihez legjobban igazodó életbiztosítást javasolni és egy esetleges – a  nem közölt 
adattal összefüggő – későbbi vita esetén Ön kevésbé, vagy nem tudja érvényesíteni az  érdekeit. Amennyiben 
az igényfelmérés során a *-gal megjelölt kérdésekre nem válaszol, úgy a termékismertető elkészítéséhez szükséges 
legalapvetőbb adatok, információk hiányában nem lehetséges Önnek életbiztosítási javaslatot adni.
Az alábbi aláírással elismeri, hogy az  igényfelmérésre vonatkozó fenti tájékoztatást megadtuk Önnek. 
Az  igényfelmérő nyomtatvány végén is szükséges az  Ön aláírása, amellyel azt ismeri el, hogy az  igényfelmérőben 
szereplő adatok, információk megegyeznek az  Ön által megadottakkal, ezért kérjük, hogy annak aláírása előtt 
alaposan olvassa át a dokumentumot.
Az igényfelmérés elvégzését a  biztosító, illetve a  biztosításközvetítő számára a  biztosítási tevékenységről szóló 
2014. évi LXXXVIII. évi törvény 153. § (1) bekezdése, illetve 378. § (2) bekezdése írja elő.

Tisztelettel:
<Intézmény megnevezésének helye>

 …………………………………………………. ……………………………………………
 dátum ügyfél aláírása/neve1

Készült: <példányszám> példányban

Kapják:
– ügyfél
– <annak a megnevezése, aki még kap belőle>

1 Amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő átadása papír alapon történik, az ügyfél aláírása szükséges, amennyiben az életbiztosítási igényfelmérő 

átadása elektronikus úton történik, az ügyfél nevének és elektronikus kézbesítési címének feltüntetése szükséges.”

 2. Az 1. pontban dőlt betűtípussal szedett részeket az intézmény értelemszerűen tölti ki.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 57/2015. (XII. 22.) MNB rendelete
az anticiklikus tőkepuffer képzésének feltételeiről és az anticiklikus tőkepufferráta mértékéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés k)  pont kb)  alpontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (7)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben 
eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) E  rendelet hatálya a  Magyarországon székhellyel rendelkező, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a  továbbiakban: Hpt.) szerint intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer 
képzésére kötelezett hitelintézetre, és a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint 
az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bszt.) szerint 
intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer képzésére kötelezett befektetési vállalkozásra (a  továbbiakban együtt: 
intézmény) terjed ki.

 (2) E  rendelet hatálya nem terjed ki a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 
Magyar Nemzeti Bank által a  Bszt. 110/B.  § (8)  bekezdése alapján az  intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer 
képzése alól mentesített befektetési vállalkozásra.

2. § (1) Az intézmény a Hpt. 87. § (3) bekezdése, illetve a Bszt. 110. § (3) bekezdése szerinti, a tárgynegyedévre vonatkozó 
intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferrátát a tárgynegyedévre vonatkozóan
a) az  intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása 

tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2014. április 16-i 680/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott lényeges (jelentős) hitelkockázati tőkekövetelmények és

b) az e rendeletben és az egyes országok kijelölt hatóságai által megállapított anticiklikus tőkepufferráták
figyelembevételével számítja ki.

 (2) Az intézmény a Hpt. 87. § (2) bekezdése, illetve a Bszt. 110. § (2) bekezdése szerinti, a tárgynegyedévre vonatkozó 
intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffert
a) az (1) bekezdés alapján számított intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferráta és
b) a  tárgynegyedévre vonatkozó, a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott teljes 

kockázati kitettségérték
figyelembevételével számítja ki.

3. §  A  Bszt. 110/B.  § (2)  bekezdése alapján az  összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás 
az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffert összevont alapon képzi.

4. §  A Magyarországon lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta mértéke 0 százalék.

5. §  Azon harmadik országokban lévő féllel szembeni kitettségek esetében, amelyeknél ezen kitettségek szerinti 
harmadik országok kijelölt hatósága vagy e rendelet nem állapít meg eltérő anticiklikus tőkepufferrátát, 0 százalékos 
anticiklikus tőkepufferráta alkalmazandó.

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

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési 
kötelezettségéről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában és 173.  § d)  pontjában, a  3.  § 
(5)  bekezdése és az  5.  § (2)  bekezdése tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 173.  § 
e) pontjában,
a 3. § (6) bekezdése és az 5. § (3) bekezdése tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII.  törvény 439. § 
e) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra 

(a  továbbiakban együtt: hitelintézet) és a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi 
CCXXXVII.  törvényben (a  továbbiakban: Hpt.) meghatározott fióktelepére (a  továbbiakban: hitelintézeti 
fióktelep),

b) a  pénzügyi vállalkozásra és a  Hpt.-ben meghatározott fióktelepére (a  továbbiakban: pénzügyi vállalkozás 
fióktelepe), valamint a Hpt. hatálya alá tartozó alkuszra (a továbbiakban: pénzpiaci alkusz),

c) a befektetési vállalkozásra, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvényben meghatározott fióktelepére 
(a továbbiakban: befektetési vállalkozás fióktelepe), valamint az árutőzsdei szolgáltatóra,

d) a biztosítóra, a biztosító fióktelepére és a viszontbiztosítóra,
e) a  független biztosításközvetítőre (a  továbbiakban: biztosítási alkusz) és a  biztosítási többes ügynökre 

(a továbbiakban: biztosításközvetítő),
f ) a befektetési alapkezelőre és a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2014.  évi XVI.  törvényben meghatározott fióktelepére (a  továbbiakban: 
befektetési alapkezelő fióktelepe),

g) a központi szerződő félre, a központi értéktárra,
h) a tőzsdére,
i) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre,
j) az önkéntes nyugdíjpénztárra,
k) az önkéntes kölcsönös egészségpénztárra,
l) az önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra,
m) a magánnyugdíjpénztárra,
n) az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre, a pénzforgalmi intézményre, és az egyes fizetési szolgáltatókról 

szóló, 2013.  évi CCXXXV.  törvényben meghatározott fióktelepére (a  továbbiakban: elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe), az utalványkibocsátóra, valamint

o) a Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a továbbiakban: PEKMI)
(a továbbiakban együtt: bejelentésre kötelezett) terjed ki.

2. §  E rendelet alkalmazásában
1. biztosító nagyegyesület: egyesületi formában működő, kisbiztosító-egyesületnek nem minősülő biztosító;
2. kisbiztosító: a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. (a továbbiakban: Bit.) Hatodik része hatálya 

alá tartozó biztosító;
3. kisbiztosító-egyesület: kölcsönös biztosító egyesületi formában működő, a  Bit. 230.  § (1)  bekezdése szerinti 

biztosító;
4. törzsszám: az adószám első nyolc számjegye.

3. § (1) A  bejelentésre kötelezett − a  (3)–(6)  bekezdésben foglalt kivétellel − az  e  rendeletben foglalt bejelentési vagy 
adatszolgáltatási kötelezettségét (a  továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) az  1. és 2.  melléklet szerinti 
törzsadatok elektronikus űrlapokon, a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a  továbbiakban: ERA rendszer) keresztül történő 
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bejelentésével teljesíti az  MNB részére. Az  ERA rendszer használatára vonatkozó szabályokat az  engedélyezési, 
jóváhagyási, nyilvántartásba vételi és törlési eljárásokban, valamint a  bejelentések során alkalmazott elektronikus 
űrlapok benyújtásának, a  szervezetek és a  Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás 
rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a  Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely 
működtetéséről és használatáról szóló MNB rendelet tartalmazza.

 (2) Ha a  bejelentésre kötelezett a  június 30-i állapotot tükröző bejelentési kötelezettségének teljesítése során azt 
állapítja meg, hogy az MNB által nyilvántartott, bejelentési kötelezettség alá tartozó törzsadatok naprakészek, akkor 
a bejelentést az ERA rendszerben elérhető „Adategyezőségi nyilatkozat” elektronikusan hitelesített módon történő 
megküldésével teljesíti.

 (3) Az  MNB által nyilvántartott adatokat a  bejelentésre kötelezett az  „Adategyezőségi nyilatkozat” beküldését 
megelőzően, az  ERA rendszerben elérhető „Törzsadat bejelentés” szolgáltatáson keresztül ellenőrzi. Amennyiben 
az MNB által nyilvántartott adatok módosítása szükséges, a bejelentésre kötelezett a módosítást az (1) bekezdésben 
foglaltak szerint kezdeményezi, majd a  megadott határidő figyelembe vételével ez  esetben is megküldi 
az „Adategyezőségi nyilatkozatot” az MNB részére.

 (4) A  hitelintézet, a  hitelintézeti fióktelep, a  pénzügyi vállalkozás és a  pénzügyi vállalkozás fióktelepe a  2.  melléklet 
III.  1.  pontja szerinti, „Pénzpiaci közvetítők bejelentése” megnevezésű adatkört (adatkör kód: HPTPK) tartalmazó 
elektronikus űrlapot az  MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén keresztül 
küldi meg.

 (5) A  tőkepiacról szóló 2001.  évi CXX.  törvény (a  továbbiakban: Tpt.) nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal 
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségre vonatkozó szabályai hatálya alá tartozó bejelentésre kötelezett
a) a  vezető állású személyeiben bekövetkezett változásra és az  újonnan megválasztott vezetőnek 

az adatszolgáltató bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyiségére,
b) az  általa kibocsátott értékpapírokból az  adatszolgáltató vezető állású személyei értékpapír-tulajdonának 

változására,
c) saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változásra,
d) a Tpt. szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről 

a bejelentésre kötelezetthez érkező tájékoztatásra,
e) az értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetésére, kivezetésére, átvezetésére
vonatkozó adatok bejelentésére vonatkozó kötelezettségét a 3. melléklet szerinti kibocsátói törzsadatoknak az ott 
meghatározott adattartalmú elektronikus űrlapokon történő bejelentésével teljesíti az MNB részére.

 (6) A  biztosító, a  biztosítási többes ügynök és a  biztosítási alkusz a  biztosításközvetítők Bit. szerinti felügyeleti 
nyilvántartásához a  Bit.-ben meghatározott adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét az  MNB internetes 
honlapján keresztül elérhető „Biztosításközvetítői nyilvántartás” megnevezésű internetes alkalmazás útján teljesíti 
az MNB részére.

4. § (1) A  bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettsége − a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel − az  MNB által kiadott 
tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától az MNB engedély visszavonásáról szóló 
határozat jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.

 (2) A rendeletben meghatározott bejelentési kötelezettségét
a) a PEKMI e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató jogállásának megszűnéséig,
b) az  utalványkibocsátó és a  fióktelepként működő bejelentésre kötelezett a  működése megkezdésének 

napjától a tevékenysége befejezésének napjáig
teljesíti.

 (3) A  bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét − a  (4)  bekezdésben foglalt kivétellel − első alkalommal 
az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 5 munkanapon belül 
teljesíti.

 (4) Az  utalványkibocsátó és a  fióktelepként működő bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét első 
alkalommal a működésének megkezdésétől számított 5 munkanapon belül teljesíti.

5. § (1) A  bejelentésre kötelezett bejelentési kötelezettségét – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  1., illetve 
2. mellékletben az egyes adatkörökre meghatározott gyakorisággal és határidőben teljesíti.

 (2) A bejelentésre kötelezett a 3. melléklet szerinti kibocsátói törzsadatokat a Tpt.-ben megjelölt határidőben küldi meg 
az MNB részére.
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 (3) A  biztosító, a  biztosítási többes ügynök és a  biztosítási alkusz a  biztosításközvetítők Bit. szerinti felügyeleti 
nyilvántartásához a  Bit.-ben meghatározott adatokra vonatkozó bejelentési kötelezettségét a  Bit.-ben megjelölt 
határidőben teljesíti az MNB részére.

 (4) A  bejelentésre kötelezett, amennyiben a  rá irányadó szakágazati törvény alapján az  érintett adatkör 
megváltoztatásához az  MNB előzetes engedélye, majd az  engedélyező határozatot követő változás-bejelentés 
szükséges, illetve amennyiben a vonatkozó MNB rendelet formanyomtatvány általi bejelentési kötelezettséget ír elő, 
kizárólag az 1. mellékletben jelzett egyes adatkörök változását jelentheti be e rendelet szerint.

6. § (1) Az MNB – a 3. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a bejelentési kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, 
ha az megfelel az 1–3. mellékletben meghatározott tartalmi követelményeknek.

 (2) Ha az  MNB megállapítja, hogy a  bejelentés módosítást vagy dokumentummal történő alátámasztást igényel, 
ennek teljesítésére a  bejelentésre kötelezettet felszólítja. A  bejelentésre kötelezett a  módosított bejelentését, 
illetve az  alátámasztó dokumentumok megküldését egy megismételt bejelentés formájában, az  1–3.  melléklet 
szerinti elektronikus űrlap kitöltésével és benyújtásával, 2 munkanapon belül teljesíti. A megismételt bejelentésben 
hivatkozni kell a  korábbi bejelentés számára és a  megfelelő rovatban meg kell jelölni a  bejelentés megismételt 
jellegét.

 (3) Ha a  bejelentésre kötelezett önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése során 
megállapításra kerül, hogy a  korábban megtett bejelentés módosítása szükséges, a  bejelentésre kötelezettnek 
a  tény feltárásától számítva haladéktalanul, de legkésőbb 2 munkanapon belül kell a  (2)  bekezdésben 
meghatározottak szerint a megismételt bejelentést megtennie.

 (4) A  bejelentésre kötelezett az  MNB felhívására a  bejelentési kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat 
és a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a  bejelentési kötelezettség 
esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles az MNB rendelkezésére bocsátani.

7. § (1) A bejelentésre kötelezett – a 3. § (6) bekezdésében foglaltak kivételével – a bejelentési kötelezettség teljesítésének 
technikai akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az  ERA rendszeren keresztül nyújtja 
be az MNB részére.

 (2) Az akadályoztatás oka lehet különösen
a) a  bejelentésre kötelezettnek a  bejelentési kötelezettség teljesítésére használt informatikai rendszere 

működési rendellenessége vagy működésképtelensége,
b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt,
c) a felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége miatt.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentést a  bejelentésre kötelezett az  ERA rendszerben elérhető elektronikus űrlap 
kitöltésével teljesíti, amelyhez – az  akadályoztatás jellegétől függően, amennyiben az  rendelkezésre áll  – 
mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló dokumentumot is feltölti.

 (4) Az  ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó az  (1)  bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének 
érvényes elektronikus aláíró tanúsítvány hiányában is eleget tehet.

 (5) A  bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az  MNB az  ERA rendszerben, az  elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

 (6) Ha a bejelentésre kötelezett az ERA rendszer üzemzavara miatt vagy a (2) bekezdés b) pontja esetében bejelentési 
kötelezettségének elektronikus úton nem tud eleget tenni, az  üzemzavar elhárításáig vagy az  akadályoztatás 
megszűnéséig a  bejelentést az  MNB 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán 
(Telefonszám: 06-40-203-776) vagy postai úton, az MNB 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújthatja be 
az MNB részére.

 (7) A jelen § alkalmazásában
1. akadályoztatás: a bejelentésre kötelezett érdekkörében felmerült okra visszavezethető olyan ténybeli állapot, 

amelynek a következtében a bejelentésre kötelezett a bejelentési kötelezettségét az annak teljesítésére előírt 
határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

2. felhasználó: a bejelentésre kötelezett nevében eljáró természetes személy;
3. üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

8. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
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9. §  Hatályát veszti a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési 
kötelezettségéről szóló 39/2013. (XII. 29.) MNB rendelet.

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

1. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Általános törzsadatok

I.  Az általános törzsadatok adatköreinek összefoglaló táblája

 Adatkör kódja Adatkör megnevezése

1 KTA1 Intézményi alapadatok

2 KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak

3 KTA3 Befolyással rendelkezők

4 KTA4 Könyvvizsgáló adatai

5 KTA5 Kiszervezés/megbízás adatok

II.  Az általános törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök

 1. KTA1 Intézményi alapadatok (PA esetén nem töltendő ki)

KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság Bejelentésre kötelezett

KTA101 Az intézmény teljes neve ENV HIT

F KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

V
E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, 
NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA102 Az intézmény rövid neve ENV HIT

F KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

V
E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, 
NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA103 Az intézmény régi teljes neve ENV HIT

F KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

V
E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, 
NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA104 Az intézmény régi rövid neve ENV HIT

F KSZF, KÉ, T, BV, Á, BAK, BAKF

V
E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, BIZ, BK, 
NAGYEGY, KISEGY, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI 

KTA105 Névváltozás időpontja ENV HIT
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V
E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, ABAK, Á, 
BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA106
Cégforma/Ágazat (pénztárak 
esetében)

ENV HIT

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA107 Törzsszám É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA108 Intézmény jogi státusza ENV HIT, PV, BIZ, FNYSZI, MP, OP

F

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, , Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA109
Jogi státusz változás időpontja 
(éééé.hh.nn)

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA110 Székhely ENV HIT

F PV, KSZF, KÉ, T, BV, Á

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA111 Levelezési cím V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA112 Telefon V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EPSP, OP, FNYSZI
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KTA113 Telefax V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB, 
BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA114 E-mail V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA115 Weblap V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA116
Cégjegyzékszám/Bírósági végzés 
száma 

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA117 Alapítás időpontja (éééé.hh.nn) V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA118 Jegyzett/Dotációs tőke összesen ENV HIT

F PV

V
E, EF, HITF, PI, PIF, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, BAKF, BV, 
BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, 
KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA119
Szolgáltatás/tevékenység kezdete 
(éééé.hh.nn) 

ENV
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI,
BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, 
FNYSZI

F U

V U, BAK, BAKF, Á, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA120
Szolgáltatás/tevékenység vége 
(éééé.hh.nn) 

ENV
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, BIZ, BK, 
NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

V U, Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

KTA121
Az MNB felé teljesítendő 
adatszolgáltatásért felelős személy 
neve

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA122 Mandátumának kezdete V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI
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É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA123 Mandátumának vége V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA124 Telefonszáma V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, ABAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA125 E-mail címe V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA126
Az MNB-vel való kapcsolattartásért 
felelős személy neve

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, ABAK, Á, 
BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA127 Mandátumának kezdete V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA128 Mandátumának vége V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, KB, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA129 Telefonszáma V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA130 E-mail címe V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI
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É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA131
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó 
neve 

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA132 Mandátumának kezdete V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA133 Mandátumának vége V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA134 Telefonszáma V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA135 E-mail címe V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA136 Hivatalos levél címzettjének neve V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA137 Mandátumának kezdete V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA138 Mandátumának vége V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI
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KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság Bejelentésre kötelezett

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA139 Telefonszáma V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA140 E-mail címe V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U, Á, BAK, 
BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, 
KISEGY, BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

KTA150
Ideiglenes jogalany-azonosító 
(a továbbiakban: LEI-kód) (HIT 
esetében kötelezően kitöltendő)

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

Az intézmény LEI-kód kibocsátója 
(HIT esetében kötelezően kitöltendő)

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

LEI-kód beszerzésnek dátuma (HIT 
esetében kötelezően kitöltendő)

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

LEI-kód lejáratának dátuma (HIT 
esetében kötelezően kitöltendő)

V
E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, Á, BAK, BAKF, 
BV, BVF, KÉ, KSZF, T, BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, 
BIZF, KB, MP, EP, SP, OP, FNYSZI

 2. KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak (PA esetén nem 
töltendő ki)
2.1. Gyakoriság

ENV

Pénzpiac E, HIT, HITF, PI, PV, PVF

Tőkepiac BV, BVF

Biztosítási piac BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac FNYSZI

Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, T 

Pénztári piac MP, EP, SP, OP

V

Pénzpiac EF, PIF, U

Tőkepiac BV, BAK, BVF, BAKF, KSZF, KÉ 

Biztosítási piac BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É

Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI 

Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac BIZ, BK, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

FÉ

Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 26685

2.2. KTA2 Vezető állású személyek, vezető tisztségviselők, egyéb vezetők és kötelező alkalmazottak

KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság

KTA201 Bejelentés oka V

KTA202 Engedélyköteles tisztség esetén az engedély száma V

KTA203
Engedély-, bejelentésköteles tisztség esetén az engedély, nyilvántartásba vétel 
iktatószáma

V

KTA203 Név V

KTA204 Születési név É

KTA205 Anyja neve É

KTA206 Születési helye É

KTA207 Születési ideje (éééé.hh.nn) É

KTA208 Személyi igazolvány száma V

KTA209 Útlevélszám V

KTA210 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése V

KTA211 Egyéb azonosító dokumentum száma V

KTA212 Állampolgársága V

KTA213 Legmagasabb iskolai végzettsége (csak BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BK, esetén töltendő ki) V

KTA214 Lakcíme V

KTA215
Tisztség megnevezése/ Alkalmazotti pozíció (FNYSZI esetén töltendő ki) 
megnevezése

V

KTA216 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA217 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn) V

KTA218 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn) V

KTA219 Első számú vezető (OP, MP, EP, SP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) V

KTA220 Vezető tisztségviselő / Vezető beosztásúnak minősülő tisztség V

KTA221 Képviseleti joggal rendelkezik (OP, MP, EP, SP , FNYSZI töltendő ki) V

KTA222 Cégjegyzési joggal rendelkezik (BV, BVF esetén nem töltendő ki) V

KTA223 Tisztség betöltésének alapja (BV, BVF esetén nem töltendő ki) V

KTA224 Az intézmény alkalmazottja V

KTA225 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme (csak MP, OP, SP, EP esetén töltendő ki) V

KTA226 Mentesítés kezdő időpontja (csak MP, OP, SP, EP esetén töltendő ki) V

KTA227 Mentesítés végének időpontja (csak MP, OP, SP, EP esetén töltendő ki) V

KTA 228 Tisztségviselő email címe V

KTA 229 Tisztségviselő telefonos elérhetősége V

 3. KTA3 Befolyással rendelkezők (EF, HITF, PIF, PVF, PA, NAGYEGY, KISEGY, BK, OP, SP, MP, EP esetén nem töltendő ki)
3.1. Gyakoriság

ENV

Pénzpiac HIT, PV

Tőkepiac BAK, BV, T, KSZF, KÉ

Biztosítási piac BIZ, KB

Tőkepiac BAK, BAKF, BV

Biztosítási piac BIZ, KB

Pénztári piac FNYSZI

V

Pénzpiac E, HIT, PI, PV, PEKMI, U

Tőkepiac BAK, BAKF, BV

Biztosítási piac BIZ, KB

Pénztári piac FNYSZI
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É

Pénzpiac E, HIT, PI, PV, PEKMI, 

Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KÉ, KSZF, T

Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, BIZF, KB

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

FÉ
Pénzpiac E, HIT, PI, PV

Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF

3.2. KTA3 Befolyással rendelkezők

KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság

KTA3A Befolyásoló adatai (ha a befolyásoló természetes személy)

KTA3A01 Befolyásoló természetes személy neve V

KTA3A02 Születési név É

KTA3A03 Születési helye É

KTA3A04 Születési ideje (éééé.hh.nn) É

KTA3A05 Anyja neve É

KTA3A06 Lakcím V

KTA3B01 Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3B02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3B03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3B04 Tulajdoni rész (%) V

KTA3B05 Tulajdoni rész (Ft) V

KTA3B06 Értékpapír neve V

KTA3B07 Értékpapír ISIN azonosítója V

KTA3B08 Értékpapír mennyisége (db) V

KTA3B09 Szavazati jog (%) V

KTA3C01 Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3C02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3C03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3C04 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai V

KTA3C05 Név V

KTA3C06 Törzsszám V

KTA3C07 Székhely V

KTA3C08 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdoni része (%) V

KTA3C09 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%) V

KTA3D01 Befolyás típusa: Közeli hozzátartozón keresztüli közvetett befolyás

KTA3D02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3D03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3D04 A közeli hozzátartozó adatai V

KTA3D05 Név V

KTA3D06 Születési helye É

KTA3D07 Születési ideje (éééé.hh.nn) É

KTA3D08 Anyja neve É

KTA3D09 Lakcím V

KTA3D10 Közeli hozzátartozó tulajdoni része (Ft) V

KTA3D11 Közeli hozzátartozó tulajdoni része (%) V

KTA3D12 Közeli hozzátartozó szavazati joga (%) V

KTA3E01 Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás
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KTA3E02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3E03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3E04 A megállapodásban részes másik fél adatai V

KTA3E05 Átadó vagy átvevő V

KTA3E06 Név V

KTA3E07 Születési helye É

KTA3E08 Születési ideje (éééé.hh.nn) É

KTA3E09 Anyja neve É

KTA3E10 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) V

KTA3E11 Székhely/ Lakcím V

KTA3E12 Átadott/átvett szavazat mértéke (%) V

KTA3F01 Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3F02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3F03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3F04 Megállapodó fél adatai V

KTA3F05 Név V

KTA3F06 Születési helye É

KTA3F07 Születési ideje (éééé.hh.nn) É

KTA3F08 Anyja neve É

KTA3F09 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) V

KTA3F10 Székhely/ Lakcím V

KTA3F11 A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%) V

KTA3G02 Befolyás jogalapja V

KTA3H02 Befolyásoló neve V

KTA3H03 Törzsszám V

KTA3H04 Székhely V

KTA3I01 Befolyás típusa: Közvetlen tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3I02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3I03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3I04 Tulajdoni rész (%) V

KTA3I05 Tulajdoni rész (Ft) V

KTA3I06 Értékpapír neve V

KTA3I07 Értékpapír ISIN azonosítója V

KTA3I08 Értékpapír mennyisége V

KTA3I09 Szavazati jog (%) V

KTA3J01 Befolyás típusa: Közvetett tulajdonláson alapuló befolyás

KTA3J02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3J03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3J04 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai V

KTA3J05 Név V

KTA3J06 Törzsszám V

KTA3J07 Székhely V

KTA3J08 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen tulajdona (%) V

KTA3J09 Befolyásoló köztes vállalkozásban fennálló közvetlen szavazati joga (%) V

KTA3K01 Befolyás típusa: Szavazat-átruházási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3K02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3K03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V
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KTA3K04 A megállapodásban részes másik fél adatai V

KTA3K05 Átadó vagy átvevő V

KTA3K06 Név V

KTA3K07 Születési helye É

KTA3K08 Születési ideje (éééé.hh.nn) É

KTA3K09 Anyja neve É

KTA3K10 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) V

KTA3K11 Székhely/ Lakcím V

KTA3K12 Átadott/átvett szavazat mértéke (%) V

KTA3L01 Befolyás típusa: Együttszavazási megállapodáson alapuló befolyás

KTA3L02 Befolyás-változás időpontja (éééé.hh.nn) V

KTA3L03 Befolyás-változás iránya (növekedés, csökkenés vagy adategyeztetés) V

KTA3L04 Megállapodó fél adatai V

KTA3L05 Név V

KTA3L06 Születési helye V

KTA3L07 Születési ideje (éééé.hh.nn) V

KTA3L08 Anyja neve V

KTA3L09 Törzsszám (csak nem természetes személy esetén töltendő ki) V

KTA3L10 Székhely/Lakcím V

KTA3L11 A megállapodás alapján gyakorolható plusz szavazati jog (%) V

KTA3M01 Befolyás típusa: Egyéb befolyás

KTA3M02 Befolyás jogalapja V

 4. KTA4 Könyvvizsgáló adatai (PA, BVF, BAK, BAKF, BK esetén nem töltendő ki)
4.1. Gyakoriság

F

Pénzpiac E, PI, PV

Tőkepiac Á, BV

Pénztári piac MP

V

Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U

Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KB

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É

Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI, U

Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY 

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

4.2. KTA4 Könyvvizsgáló adatai (BAK, BAKF, BVF, PA, BK esetén nem töltendő ki)

KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság

KTA4A01 Könyvvizsgáló társaság neve

KTA4A02 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA4A03 Megbízás vége (éééé.hh.nn) V

KTA4A04 Törzsszám V

KTA4A05 Székhely V

KTA4A06 Telefon V

KTA4A07 Telefax V

KTA4A08 E-mail V

KTA4A09 Weblap V
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KTA4A10 Kamarai tagság száma V

KTA4A11 Kamarai státusz V

KTA4A12 Pénzügyi intézményi minősítés száma V

KTA4A13 Biztosítási minősítés száma V

KTA4A14 Pénztári minősítés száma V

KTA4A15 Befektetési vállalkozási minősítés száma V

KTA4A16 IFRS minősítés száma V

KTA4A17 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA4A18
Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak OP, MP, SP, EP, BV, FNYSZI esetén 
töltendő ki)

V

KTA4B01 Könyvvizsgáló személy neve

KTA4B02 Megbízás kezdete (ééé.hh.nn) V

KTA4B03 Megbízás vége (éééé.hh.nn) V

KTA4B04 Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA4B05 Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA4B06 Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA4B07 Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) V

KTA4B08 Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) V

KTA4B09 Kamarai tagság száma (OP, MP, SP, EP, FNYSZI esetén nem töltendő ki) V

KTA4B10 Kamarai státusz V

KTA4B11 Pénzügyi intézményi minősítés száma V

KTA4B12 Biztosítási minősítés száma V

KTA4B13 Pénztári minősítés száma V

KTA4B14 Befektetési vállalkozási minősítés száma V

KTA4B15 IFRS minősítés száma V

KTA4B16 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA4B17
Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak MP, OP, SP, EP, BV, FNYSZI esetén 
töltendő ki)

V

KTA4C01 Helyettes könyvvizsgáló személy neve (MP, OP, SP, EP, FNYSZI esetén nem töltendő ki)

KTA4C02 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA4C03 Megbízás vége (éééé.hh.nn) V

KTA4C04 Születési név (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA4C05 Anyja neve (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA4C06 Születési helye (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő) É

KTA4C07 Születési ideje (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA4C08 Lakcím (BV, BVF, BAK, BAKF esetén nem töltendő ki) V

KTA4C09 Kamarai tagság száma V

KTA4C10 Kamarai státusz V

KTA4C11 Pénzügyi intézményi minősítés száma V

KTA4C12 Biztosítási minősítés száma V

KTA4C13 Pénztári minősítés száma V

KTA4C14 Befektetési vállalkozási minősítés száma V

KTA4C15 IFRS minősítés száma V

KTA4C16 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA4C17 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn) (csak BV esetén töltendő ki) V
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 5. KTA5 Kiszervezés/Megbízás (PA, BVF, ABAKF, ÁÉKBVF, BAKF, BK esetén nem töltendő ki)
5.1. Gyakoriság

F
Pénzpiac E, HIT, PI, PV

Tőkepiac Á, BAK, BV

V

Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac Á, BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF, T

Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

É

Pénzpiac E, EF, HIT, HITF, PI, PIF, PV, PVF, PEKMI

Tőkepiac BAK, BAKF, BV, BVF, KSZF

Biztosítási piac BIZ, NAGYEGY, KISEGY, KB

Pénztári piac MP, EP, SP, OP, FNYSZI

NÉ Pénztári piac BIZ, NAGYEGY

5.2. KTA5 Kiszervezés/Megbízás

KTA sor KTA sor megnevezése Gyakoriság

KTA5A01 Kiszervezés/Megbízás (OP, MP, EP, SP, FNYSZI esetében töltendő ki)

KTA5A02
Kiszervezett tevékenységet végző intézmény / Megbízott intézmény (OP, SP, MP, EP, 
FNYSZI esetén töltendő ki) neve

KTA5A03 Törzsszám V

KTA5A04 Székhely V

KTA5A05 Telefon V

KTA5A06 Telefax V

KTA5A07 E-mail V

KTA5A08 Weblap V

KTA5A09
Kiszervezett tevékenység megnevezése/ Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP,
FNYSZI esetén töltendő ki)

V

KTA5A10 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA5A11 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn) V

KTA5B01
Kiszervezett tevékenységet végző egyéni vállalkozó / Kiszervezett tevékenységet végző 
személy neve (BAK, BV esetén töltendő ki) / Megbízott személy neve (OP, SP, MP, EP, 
FNYSZI esetén töltendő ki)

KTA5B02 Születési neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA5B03 Adószám (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) V

KTA5B04 Anyja neve (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA5B05 Születési helye (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA5B06 Születési ideje (éééé.hh.nn) (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) É

KTA5B07 Lakcím (BV, BAK, BVF, BAKF esetén nem töltendő ki) V

KTA5B08
Kiszervezett tevékenység megnevezése/ Megbízás típusa (OP, SP, MP, EP,FNYSZI 
esetén töltendő ki)

V

KTA5B09 Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn) V

KTA5B10 Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn) V
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A II. pontban előforduló rövidítések magyarázata

Gyakoriság Éves É az éves bejelentési kötelezettség tekintetében: a tárgyév 
június 30-ra vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig

Negyedéves NÉ I–III. negyedév tekintetében: tárgynegyedévet követő hónap 15. 
munkanapja; 
IV. negyedév tekintetében: tárgynegyedévet követő év január 31.

Változás esetén V változás esetén: a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy 
az annak alapján meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése 
hiányában a változást követő 5 munkanapon belül

Engedélyezési 
eljárás és azt követő 
változásbejelentés

ENV amennyiben a bejelentésre kötelezettre irányadó szakágazati 
jogszabály alapján az érintett adatkör megváltoztatásához 
az MNB előzetes engedélye, majd az engedélyező határozatot 
követő változás-bejelentés szükséges (ez utóbbi a bejelentésre 
irányadó szakágazati törvény vagy az annak alapján meghozott 
hatósági döntés eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 
5 munkanapon belül)

Formanyomtatványon 
való bejelentés

F amennyiben a vonatkozó MNB rendelet formanyomtatvány általi 
bejelentési kötelezettséget ír elő

Bejelentésre kötelezett  Pénzpiac  

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény  E 

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe  EF 

Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek, 
hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő 
pénzügyi vállalkozás) 

 HIT 

Hitelintézeti fióktelep  HITF 

Pénzforgalmi intézmény PI 

Pénzforgalmi intézmény fióktelepe PIF

Pénzpiaci alkusz PA 

Pénzügyi vállalkozás  PV 

Pénzügyi vállalkozás fióktelepe  PVF 

Postai Elszámoló Központot Működtető Intézmény  PEKMI 

Utalványkibocsátó U

Tőkepiac

Árutőzsdei szolgáltató Á

Befektetési alapkezelő befektetési alapkezelő, ABAK-alapkezelő, 
ÁÉKBV-alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő)

BAK 

Befektetési alapkezelő fióktelepe (befektetési alapkezelő, 
ABAK-alapkezelő, ÁÉKBV-alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő fióktelepe)

BAKF 

Befektetési vállalkozás BV 

Befektetési vállalkozás fióktelepe BVF 

Központi értéktár KÉ

Központi szerződő fél KSZF 

Tőzsde T
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Biztosítási piac

Biztosító és viszontbiztosító (részvénytársaság, szövetkezet, európai 
részvénytársaság) 

 BIZ 

Biztosító nagyegyesület  NAGYEGY 

Kisbiztosító–egyesület  KISEGY 

Biztosító fióktelep BIZF

Kisbiztosító KB

Biztosításközvetítő  BK 

Pénztári piac

 Magánnyugdíjpénztár  MP 

 Önkéntes kölcsönös egészségpénztár  EP 

 Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár  SP 

 Önkéntes nyugdíjpénztár  OP 

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény FNYSZI
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2. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Speciális törzsadatok

I.  Összefoglaló tábla

  Adatkör kódja  Adatkör megnevezése  Bejelentésre kötelezett  Bejelentési gyakoriság  Bejelentési határidő 

1 HPTPK Pénzügyi közvetítők bejelentése HIT, HITF, PV, PVF  V   a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy 
az annak alapján meghozott hatósági döntés 
eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 
5 munkanapon belül 

2 KTAPK Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése PA  V   a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy 
az annak alapján meghozott hatósági döntés 
eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 
5 munkanapon belül 

3 KTBIZ Biztosítók speciális adatai BIZ a bejelentésre irányadó szakágazati törvény vagy 
az annak alapján meghozott hatósági döntés 
eltérő rendelkezése hiányában a változást követő 
5 munkanapon belül 

4 KTBI Biztosító egyesületek speciális törzsadatai KISEGY, NAGYEGY   É  a tárgyév június 30-ra vonatkozóan, a tárgyév 
július 20. munkanapjáig 

5 KTBK Biztosítási többes ügynök és biztosítási alkusz 
(biztosításközvetítők) speciális törzsadatai

BK  V  É  változás esetén: a bejelentésre irányadó 
szakágazati törvény vagy az annak alapján 
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése 
hiányában a változást követő 5 munkanapon 
belül; az éves bejelentési kötelezettség 
tekintetében: a tárgyév június 30-ra 
vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig 

6 KTPT Pénztárak speciális törzsadatai EP, SP, OP, MP  V  É  változás esetén: a bejelentésre irányadó 
szakágazati törvény vagy az annak alapján 
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése 
hiányában a változást követő 5 munkanapon 
belül; az éves bejelentési kötelezettség 
tekintetében: a tárgyév június 30-ra 
vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig 
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7 KTFNY Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények 
speciális törzsadatai

 FNYSZI  V  É  változás esetén: a bejelentésre irányadó 
szakágazati törvény vagy az annak alapján 
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése 
hiányában a változást követő 5 munkanapon 
belül; az éves bejelentési kötelezettség 
tekintetében: a tárgyév június 30-ra 
vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig 

8 KTBV Befektetési vállalkozások és befektetési 
vállalkozások fióktelepe speciális törzsadatai

 BV, BVF, befektetési szolgáltatási 
tevékenység végzésére engedéllyel 

rendelkező HIT és HITF

 V  É  változás esetén: a bejelentésre irányadó 
szakágazati törvény vagy az annak alapján 
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése 
hiányában a változást követő 5 munkanapon 
belül; az éves bejelentési kötelezettség 
tekintetében: a tárgyév június 30-ra 
vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig 

9 KTHPV Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, 
pénzügyi vállalkozások és pénzügyi 
vállalkozások fióktelepei speciális törzsadatai

 HIT, HITF, PV, PVF  V  É  változás esetén: a bejelentésre irányadó 
szakágazati törvény vagy az annak alapján 
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése 
hiányában a változást követő 5 munkanapon 
belül; az éves bejelentési kötelezettség 
tekintetében: a tárgyév június 30-ra 
vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig

10 KTPI Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, 
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 
intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI 
speciális törzsadatai

 E, PI, PEKMI, EF, PIF  V  É  változás esetén: a bejelentésre irányadó 
szakágazati törvény vagy az annak alapján 
meghozott hatósági döntés eltérő rendelkezése 
hiányában a változást követő 5 munkanapon 
belül; az éves bejelentési kötelezettség 
tekintetében: a tárgyév június 30-ra 
vonatkozóan, a tárgyév július 20. munkanapjáig 

II.  Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések tartalma

Gyakoriság Éves É 

Változás esetén V 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 26695

Bejelentésre 
kötelezett

Pénzpiac  

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény  E 

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe  EF 

Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti 
hitelintézetek, hitelintézettel egyenértékű prudenciális 
szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás) 

 HIT 

Hitelintézeti fióktelep  HITF 

Pénzforgalmi intézmény  PI 

Pénzforgalmi intézmény fióktelepe  PIF

Pénzpiaci alkusz  PA 

Pénzügyi vállalkozás  PV 

Pénzügyi vállalkozás fióktelepe  PVF 

Postai Elszámoló Központot Működtető Intézmény  PEKMI 

Tőkepiac

Befektetési vállalkozás  BV 

Befektetési vállalkozás fióktelepe  BVF 

Biztosítási piac

Biztosító és viszontbiztosító (részvénytársaság, európai 
részvénytársaság, szövetkezet) 

 BIZ 

Biztosító nagyegyesület  NAGYEGY 

Kisbiztossító -egyesület  KISEGY 

Biztosításközvetítő (biztosítási többes ügynök, biztosítási 
alkusz)

 BK 

Pénztári piac

Magánnyugdíjpénztár  MP 

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár  EP 

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár  SP 

Önkéntes nyugdíjpénztár  OP 

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény  FNYSZI

III.  A speciális törzsadatok bejelentésére szolgáló egyes adatkörök
 1. HPTPK Pénzügyi közvetítők bejelentése (HIT, HITF, PV, PVF)

HPTPK Pénzügyi közvetítők adatai
HPTPK1xxxx1 Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz
HPTPK1xxxx11 Megbízó pénzügyi intézmény neve
HPTPK1xxxx12 Megbízó pénzügyi intézmény törzsszáma
HPTPK1xxxx2 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt első szinten álló szereplő)
HPTPK1xxxx21 Közvetítő neve
HPTPK1xxxx22 Közvetítő törzsszáma
HPTPK1xxxx23 Székhelye
HPTPK1xxxx231 Irányítószám
HPTPK1xxxx232 Város
HPTPK1xxxx233 Utca, házszám, emelet, ajtó
HPTPK1xxxx234 Ország
HPTPK1xxxx24 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
HPTPK1xxxx251 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
HPTPK1xxxx252 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (éééé.hh.nn)
HPTPK1xxxx261 Közvetítő típusa
HPTPK1xxxx262 Közvetítő státusza
HPTPK1xxxx263 Közvetítő (függő ügynök vagy többes ügynök)
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HPTPK1xxxx2631 Hpt. 6. § (1) bek. 120. pont a) alpont
HPTPK1xxxx2632 Hpt. 6. § (1) bek. 120. pont b) alpont
HPTPK1xxxx2633 Hpt. 6. § (1) bek. 120. pont c) alpont
HPTPK1xxxx2634 Behajtás, követeléskezelés
HPTPK1xxxx2635 Egyéb tevékenység
HPTPK1xxxx264 Vezető állású személyek száma (db) (Csak független közvetítők esetén töltendő)
HPTPK1xxxx271 Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai
HPTPK1xxxx2711 Határozat száma
HPTPK1xxxx2712 Engedély kelte (éééé.hh.nn)
HPTPK1xxxx3 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt második szinten álló szereplő)
HPTPK1xxxx31 Közvetítő neve
HPTPK1xxxx32 Közvetítő törzsszáma
HPTPK1xxxx33 Székhelye
HPTPK1xxxx331 Irányítószám
HPTPK1xxxx332 Város
HPTPK1xxxx333 Utca, házszám, emelet, ajtó
HPTPK1xxxx334 Ország
HPTPK1xxxx34 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
HPTPK1xxxx351 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
HPTPK1xxxx352 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (éééé.hh.nn)
HPTPK1000361 Közvetítő típusa
HPTPK1000362 Közvetítő státusza
HPTPK1000363 Közvetítő (függő ügynök vagy többes ügynök) által végzett tevékenység(ek)
HPTPK10003631 Hpt. 6. § (1) bek. 120. pont a) alpont
HPTPK10003632 Hpt. 6. § (1) bek. 120. pont b) alpont
HPTPK10003633 Hpt. 6. § (1) bek. 120. pont c) alpont
HPTPK10003634 Behajtás, követeléskezelés
HPTPK10003635 Egyéb tevékenység
HPTPK364 Vezető állású személyek száma (db) (Csak független közvetítők esetén töltendő.)
HPTPK371 Többes ügynök vagy többes kiemelt közvetítő tevékenységéhez kiadott engedély adatai
HPTPK3711 Határozat száma
HPTPK3712 Engedély kelte (éééé.hh.nn)
HPTPK1xxxx4 Pénzügyi közvetítő adatai (Megbízó alatt harmadik szinten álló szereplő)
HPTPK1xxxx41 Közvetítő neve
HPTPK1xxxx42 Közvetítő törzsszáma
HPTPK1xxxx43 Székhelye
HPTPK1xxxx431 Irányítószám
HPTPK1xxxx432 Város
HPTPK1xxxx433 Utca, házszám, emelet, ajtó
HPTPK1xxxx434 Ország
HPTPK1xxxx44 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
HPTPK1xxxx451 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
HPTPK1xxxx452 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (éééé.hh.nn)
HPTPK1xxxx461 Közvetítő típusa
HPTPK1xxxx462 Közvetítő státusza
PKTEV Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye
PKTEV1xxxx1 Közvetítő neve
PKTEV1xxxx2 Törzsszáma
PKTEV1xxxx31 Irányítószám
PKTEV1xxxx32 Város
PKTEV1xxxx33 Utca, házszám, emelet, ajtó
PKTEV1xxxx34 Ország
PKTEV1xxxx41 Tevékenység hely működés kezdete (éééé.hh.nn)
PKTEV1xxxx42 Tevékenység hely működés vége (éééé.hh.nn)
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PKVEZ Független közvetítők vezető állású személyei
PKVEZ1xxxx1 Közvetítő neve
PKVEZ1xxxx2 Törzsszáma
PKVEZ1xxxx301 Vezető állású személy neve
PKVEZ1xxxx302 Anyja neve
PKVEZ1xxxx303 Születési helye
PKVEZ1xxxx304 Születési ideje (éééé.hh.nn)
PKVEZ1xxxx305 Vezető beosztásúnak minősülő tisztség megnevezése
PKVEZ1xxxx3051 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
PKVEZ1xxxx3052 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)

 2. KTAPK Pénzpiaci alkuszok alvállalkozóinak bejelentése
KTAPK1 Pénzügyi közvetítők adatai
KTAPK101 Pénzügyi közvetítő kapcsolódása a közvetítői lánchoz
KTAPK102 Alkusz neve
KTAPK103 Alkusz törzsszáma
KTAPK104 Pénzügyi közvetítő adatai (Alkusz alatt álló szereplő)
KTAPK105 Közvetítő neve
KTAPK106 Törzsszáma
KTAPK107 Székhelye
KTAPK108 Tevékenység végzésére szolgáló fiókok, telephelyek száma (db)
KTAPK109 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
KTAPK110 Pénzügyi szolgáltatási tevékenység vége (éééé.hh.nn)
KTAPK111 Közvetítő típusa
KTAPK112 Közvetítő státusza
KTAPK2 Bejelentési kötelezettség alá tartozó közvetítők tevékenységi helye
KTAPK201 Közvetítő neve
KTAPK202 Törzsszáma
KTAPK203 Tevékenység helye
KTAPK204 Tevékenység hely működés kezdete (éééé.hh.nn)
KTAPK205 Tevékenység hely működés vége (éééé.hh.nn)

 3. KTBIZ Biztosítók speciális adatai
KTBIZ101 Számlavezető intézmény neve
KTBIZ102 Pénzforgalmi számla száma
KTBIZ103 Számlanyitás dátuma
KTBIZ104 Számla megszüntetésének dátuma

 4. KTBI Biztosító egyesületek speciális törzsadatai
KTBI101 Éves átlagos taglétszám

 5. KTBK Biztosítási többes ügynökök és biztosítási alkuszok (Biztosításközvetítők) speciális törzsadatai
KTBK1 Intézményi alapadatok
KTBK101 Külföldi fiók neve
KTBK102 Külföldi fiók címe
KTBK103 Külföldi képviselet neve
KTBK104 Külföldi képviselet címe
KTBK105 Egyéb tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely címe
KTBK2 Tulajdoni részesedés más biztosításközvetítőben
KTBK201 Tulajdonolt intézmény adatai
KTBK202 Tulajdonolt intézmény neve
KTBK203 Törzsszám
KTBK204 Székhely
KTBK205 Tulajdonszerzés időpontja
KTBK206 Tulajdon megszűnésének időpontja
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KTBK207 Tulajdoni rész%
KTBK208 Tulajdoni rész Ft

 6. KTPT Pénztárak speciális törzsadatai
KTPT1 Intézményi alapadatok
KTPT101 Pénztárt alapító intézmény neve
KTPT102 Törzsszám
KTPT103 Székhely
KTPT104 Tevékenység típusa
KTPT105 Kiegészítő vállalkozási tevékenység
KTPT106 Számlavezető intézmény neve
KTPT107 Törzsszám
KTPT108 Pénzforgalmi számla száma
KTPT109 Számlanyitás dátuma
KTPT110 Számla megszüntetésének dátuma
KTPT2 Jogutódlás adatok
KTPT201 Bejelentő intézmény neve
KTPT202 Törzsszám
KTPT203 Érintett intézmény szerepe
KTPT204 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
KTPT205 Átalakulás napja
KTPT206 Jogutódlás típusa
KTPT207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve
KTPT208 Törzsszám
KTPT209 Székhelye
KTPT210 Másik érintett intézmény szerepe
KTPT211 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
KTPT3 Telephely, fiók, kirendeltség adatok
KTPT301 Telephely neve
KTPT302 Címe
KTPT303 Telefon
KTPT304 Telefax
KTPT305 E-mail
KTPT306 Weblap
KTPT307 Tevékenység megkezdésének időpontja
KTPT308 Tevékenység befejezésének időpontja
KTPT4 Pénztár tagdíjmegosztása
KTPT41 Fedezeti tartalék/alap
KTPT411 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT412 Megosztás elve
KTPT413 Értéksáv alsó határa
KTPT414 Értéksáv felső határa
KTPT415 Érvényesség kezdete
KTPT416 Érvényesség vége
KTPT42 Működési tartalék/alap
KTPT421 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT422 Megosztás elve
KTPT423 Értéksáv alsó határa
KTPT424 Értéksáv felső határa
KTPT425 Érvényesség kezdete
KTPT426 Érvényesség vége
KTPT43 Likviditási tartalék/alap
KTPT431 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT432 Megosztás elve
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KTPT433 Értéksáv alsó határa
KTPT434 Értéksáv felső határa
KTPT435 Érvényesség kezdete
KTPT436 Érvényesség vége
KTPT44 Egyéb tartalék/alap
KTPT441 Tagdíj-megosztási arány (%)
KTPT442 Megosztás elve
KTPT443 Értéksáv alsó határa
KTPT444 Értéksáv felső határa
KTPT445 Érvényesség kezdete
KTPT446 Érvényesség vége

 7. KTFNY Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények speciális törzsadatai
KTFNY1 Intézményi alapadatok
KTFNY101 Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alapítója
KTFNY102 Törzsszám
KTFNY103 Székhely
KTFNY104 Számlavezető intézmény neve
KTFNY105 Törzsszám
KTFNY106 Pénzforgalmi számla száma
KTFNY107 Számlanyitás dátuma (éééé.hh.nn)
KTFNY108 Számla megszüntetésének dátuma (éééé.hh.nn)
KTFNY2 Jogutódlás adatok (átalakulás, egyesülés, szétválás esetén töltendő)
KTFNY201 Bejelentő intézmény neve
KTFNY202 Törzsszám
KTFNY203 Érintett intézmény szerepe (Jogelőd)
KTFNY204 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja
KTFNY205 Átalakulás, egyesülés, szétválás napja
KTFNY206 Jogutódlás típusa
KTFNY207 Jogutódlásban érintett másik intézmény neve
KTFNY208 Törzsszám
KTFNY209 Székhelye
KTFNY210 Másik érintett intézmény szerepe (Jogutód)
KTFNY211 Átalakulásról, egyesülésről, szétválásról határozó közgyűlés időpontja
KTFNY3 Telephely adatok
KTFNY301 Telephely neve
KTFNY302 Címe
KTFNY303 Telefon
KTFNY304 Telefax
KTFNY305 E-mail
KTFNY306 Weblap
KTFNY307 Tevékenység megkezdésének időpontja
KTFNY308 Tevékenység befejezésének időpontja

 8. KTBV Befektetési vállalkozások és befektetési vállalkozás fióktelepe speciális törzsadatai
KTBV101 KELER kód
KTBV102 KELER kód 2
KTBV103 BEVA tagság kezdete (éééé.hh.nn) (BV esetén töltendő ki)
KTBV104 Intézmény típus (csak BVF esetén töltendő ki)

 9. KTHPV Hitelintézetek, hitelintézeti fióktelepek, pénzügyi vállalkozások, pénzügyi vállalkozás fióktelepe speciális 
törzsadatai
KTHPV1 Telephelyek száma
KTHPV101 Belföld
KTHPV102 Budapest
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KTHPV103 Vidéki város
KTHPV104 Egyéb település
KTHPV105 Külföld
KTHPV2 Szervezeti tagság kezdete (csak HIT esetén töltendő ki)
KTHPV201 OBA (éééé.hh.nn)
KTHPV202 Bankszövetség (éééé.hh.nn.)
KTHPV203 Integrációs Szervezet (éééé.hh.nn)

 10. KTPI Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és 
pénzforgalmi intézmény fióktelepe, valamint a PEKMI speciális törzsadatai
KTPI1 Telephelyek száma
KTPI101 Belföld
KTPI102 Budapest
KTPI103 Vidéki város
KTPI104 Egyéb település
KTPI105 Külföld
KTPI2 Intézményi alapadatok
KTPI201 Főtevékenységi kör
KTPI202 TEÁOR kód
KTPI203 Megnevezés
KTPI204 Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
KTPI205 Tevékenység vége (éééé.hh.nn)
KTPI206 Egyéb tevékenységi kör
KTPI207 TEÁOR kód
KTPI208 Megnevezés
KTPI209 Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
KTPI210 Tevékenység vége (éééé.hh.nn)
KTPI211 Pénzforgalmi szolgáltatás
KTPI212 Megnevezés (Hpt. 6. § 87. pont a)–g) alpontjai szerinti megnevezés)
KTPI213 Pénzforgalmi szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn)
KTPI214 Pénzforgalmi szolgáltatás vége (éééé.hh.nn)
KTPI215 Elektronikus pénz kibocsátás
KTPI216 Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
KTPI217 Tevékenység vége (éééé.hh.nn)

3. melléklet az 58/2015. (XII. 22.) MNB rendelethez

Kibocsátói törzsadatok

KTNYK Nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátó
KTNYK1 Kibocsátó vezető állású személyében bekövetkezett változás és az újonnan megválasztott vezetőnek a kibocsátó 
bármely értékpapírjából tulajdonában lévő mennyisége
KTNYK101 Név
KTNYK102 Születési név
KTNYK103 Anyja neve
KTNYK104 Születési hely
KTNYK105 Születési idő (éééé.hh.nn.)
KTNYK106 Lakcím
KTNYK107 Részvény kibocsátója esetén a  kibocsátó által kibocsátott, a  vezető állású személy tulajdonában álló 
bármely értékpapírra vonatkozó adatok
KTNYK108 Értékpapír megnevezése
KTNYK109 Értékpapír ISIN azonosítója
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KTNYK110 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állomány
KTNYK2 Kibocsátó vezető állású személyének értékpapír-tulajdon változása a kibocsátó által kibocsátott értékpapírokból
KTNYK201 Név
KTNYK202 Születési név
KTNYK203 Anyja neve
KTNYK204 Születési hely
KTNYK205 Születési idő (éééé.hh.nn.)
KTNYK206 Részvény kibocsátója esetén a  kibocsátó által kibocsátott, a  vezető állású személy tulajdonában álló 
bármely értékpapírra vonatkozó adatok
KTNYK207 Értékpapír megnevezése
KTNYK208 Értékpapír ISIN azonosítója
KTNYK209 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állományában bekövetkezett változás
KTNYK210 Változás időpontja (éééé.hh.nn.)
KTNYK211 Mennyiség
KTNYK212 Árfolyam
KTNYK213 Ügylet pénzneme
KTNYK214 Igénybe vett befektetési vállalkozás
KTNYK215 Teljes neve
KTNYK216 Törzsszám
KTNYK217 A vezető állású személy tulajdonában álló értékpapír állománya az ügyletet követően
KTNYK3 A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás
KTNYK301 Értékpapír megnevezése és fajtája
KTNYK302 Értékpapír ISIN azonosítója
KTNYK303 A kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjának tulajdonlásában bekövetkezett változás
KTNYK304 Ügyletkötés jellege
KTNYK305 Ügyletkötés dátuma (éééé.hh.nn.)
KTNYK306 Mennyiség
KTNYK307 Ár/Átlagár
KTNYK308 Ügylet pénzneme
KTNYK309 Ügyletkötés helye
KTNYK310 Ügyletet követően birtokolt összmennyiség
KTNYK5 A Tpt. 61. §-a szerinti, szavazati jogot biztosító részvény, illetve szavazati jog megszerzéséről vagy elidegenítéséről 
kibocsátóhoz érkező tájékoztatás Tpt. 55. § (2) bekezdése szerinti bejelentése
KTNYK501 Olyan meglévő részvények kibocsátójának vagy eredeti kibocsátójának megnevezése, amelyhez 
szavazati jog kapcsolódik
KTNYK502 A bejelentés oka (1. szavazati jogok megszerzése vagy elidegenítése 2. pénzügyi eszközök megvásárlása 
vagy értékesítése, amely olyan, már kibocsátott részvények megszerzését eredményezheti, amelyekhez szavazati 
jogok kapcsolódnak 3. a szavazati jogok megoszlását megváltoztató esemény)
KTNYK503 A bejelentésre kötelezett személy teljes neve
KTNYK504 A részvényes teljes neve (ha eltér a 3. pontban említett személytől)
KTNYK505 Az ügylet időpontja és a küszöbérték átlépésének vagy elérésének időpontja (éééé.hh.nn.)
KTNYK506 Az átlépett vagy elért küszöbérték
KTNYK507 Bejelentett adatok a részvényekhez kapcsolódó szavazati jogok esetén
KTNYK508 Értékpapír adatok
KTNYK509 ISIN azonosító
KTNYK510 Részvények osztálya/típusa
KTNYK511 A kiváltó ügyletet megelőző helyzet vonatkozásában:
KTNYK512 részvények száma osztályonként/típusonként
KTNYK513 részvények száma összesen
KTNYK514 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
KTNYK515 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
KTNYK516 A kiváltó ügylet utáni helyzet vonatkozásában:
KTNYK517 közvetlenül birtokolt részvények száma osztályonként/típusonként
KTNYK518 közvetlenül birtokolt részvények száma összesen
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KTNYK519 közvetlen szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
KTNYK520 közvetett szavazati jogok száma osztályonként/típusonként
KTNYK521 közvetlen és közvetett szavazati jogok száma összesen
KTNYK522 közvetlen szavazati jogok%-a osztályonként/típusonként
KTNYK523 közvetett szavazati jogok%-a osztályonként/típusonként
KTNYK524 közvetlen és közvetett szavazati jogok%-a összesen
KTNYK525 Bejelentett adatok pénzügyi eszközök esetén, a kiváltó ügylet utáni helyzetre vonatkozóan:
KTNYK526 a pénzügyi eszköz, illetve megállapodás típusa
KTNYK527 a lejárat időpontja (éééé.hh.nn.)
KTNYK528 felhasználási/átváltási időszak/határidő
KTNYK529 az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
KTNYK530 szavazati jogok%-a
KTNYK531 az eszköz felhasználása/átváltása esetén megszerezhető szavazati jogok száma
összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában
KTNYK532 szavazati jogok%-a összesen, az összes lejárati dátum vonatkozásában összesen
KTNYK533 Szavazati jogok száma összesen a kiváltó ügylet után
KTNYK534 Szavazati jogok%-a összesen a kiváltó ügylet után
KTNYK535 Az  ellenőrzött vállalkozások láncolata, amelyeken keresztül a  szavazati jogokat, illetve a  pénzügyi 
eszközöket ténylegesen birtokolják
KTNYK536 az ellenőrzött vállalkozás teljes neve
KTNYK537 az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok száma
KTNYK538 az ellenőrzött vállalkozás által birtokolt szavazati jogok%-a
KTNYK539 Meghatalmazott útján történő szavazás esetében
KTNYK540 meghatalmazott teljes neve
KTNYK541 részvények darabszáma, amelyre a meghatalmazás vonatkozik
KTNYK542 szavazati jog birtoklására szóló meghatalmazás lejáratának dátuma
KTNYK543 További információ
KTNYK6 A kibocsátó értékpapírjainak szabályozott piacra történő bevezetése, kivezetése, átvezetése
KTNYK601 Értékpapír megnevezése
KTNYK602 Értékpapír ISIN azonosítója
KTNYK603 Döntéssel kapcsolatos információk
KTNYK604 Kivezetés/Átvezetés
KTNYK606 Azon szabályozott piac megnevezése, amelyről az értékpapír ki lesz vezetve
KTNYK607 Azon szabályozott piac megnevezése, amelyre az értékpapír át lesz vezetve
KTNYK608 Kivezetés/átvezetés tervezett időpontja (éééé.hh.nn.)
KTNYK609 Döntést tartalmazó határozat (csatolmány)
KTNYK610 Az értékpapír szabályozott piacra történő tényleges bevezetése, kivezetése
KTNYK611 Szabályozott piac megnevezése
KTNYK612 Szabályozott piacra történő bevezetés dátuma
KTNYK613 Szabályozott piacról történő kivezetés dátuma
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 75/2015. (XII. 22.) BM rendelete
a közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (8) bekezdés d) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés 2. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(2) bekezdés 24. pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  katasztrófavédelemről és a  hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 
CXXVIII. törvény 81. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 6. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47.  § 
(6) bekezdés d) pontjában
a 7. alcím tekintetében anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény 95. § (1) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 2., 10., 24. és 29.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva – a 6. alcím tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető 
államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) 
KHVM rendelet módosítása

1. § (1) A  vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI.13.) KHVM rendelet 
(a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)
„c) az engedélyezési tervek – e rendelet 2. számú melléklete szerinti – nyolc példányát,”

 (2) Az R1. 2. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vízjogi létesítési engedély iránti kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell:)
„f ) ha a  tervezett vízimunka vagy vízilétesítmény közműveket érint – a  kutak tömedékeléssel történő 
megszüntetésének kivételével –, a  közmű kezelőjének (üzemeltetőjének) – az  engedélyezési tervdokumentációra 
alapozott, a kérelemmel összefüggő – nyilatkozatát vagy hozzájárulását;”

 (3) Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kérelem benyújtásakor a kérelmező mellékelheti a külön jogszabályban meghatározott tervezői jogosultság 
igazolását, valamint a  tervezett vízhasználattal, vízimunka elvégzésével, a  vízilétesítmény megépítésével érintett 
ingatlanra vonatkozó tulajdonjog igazolását. Ha a kérelmező ezen igazoló okiratokat nem csatolja, a vízügyi hatóság 
szükséges adatok hivatalból történő beszerzése iránt intézkedik.”

 (4) Hatályát veszti az R1. 2. § (1) bekezdés h) pontja.

2. Az okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló  
58/1999. (XII. 30.) BM rendelet módosítása

2. § (1) Az  okmányirodák működésének személyi és technikai feltételeiről szóló 58/1999. (XII. 30.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6.  § (1) A  járási hivatal vezetője köteles biztosítani a  Hivatal által rendelkezésére bocsátott biankó okmányok, 
a  személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
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Korm. rendelet szerinti regisztrációs kódot, visszavonási jelszót, valamint PIN és PUK-kódokat tartalmazó borítékok 
(a  továbbiakban: PIN boríték) és a  rendszámok biztonságos tárolását, szükség szerinti igénylését, és szigorú 
elszámolási rend szerinti nyilvántartását.
(2) A Hivatal által rendelkezésre bocsátott biankó okmány és PIN borítékellátás rendjét és az elszámolás szabályait 
e rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.”

 (2) Az R2. 2. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
 (3) Az R2. 4. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. A tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet módosítása

3. § (1) A  tűzvédelmi szakértői tevékenység szabályairól szóló 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet (a  továbbiakban: R3.) 1/A.  § 
d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„d) továbbképzési időszak: adott tűzvédelmi szakértői szakterületen tett sikeres vizsga időpontjának napjától 
számított öt év;”

 (2) Az R3. 1/A. § a következő g) és h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„g) ismételt vizsga: sikertelen vizsga esetén vizsgabizottság előtt tett újabb vizsga;
h) ismétlő vizsga: a  tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásához szükséges a  továbbképzési időszak alatt tett 
kötelező vizsga.”

 (3) Az R3. 2. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tűzvédelmi szakértői tevékenységet az folytathat, aki”

 (4) Az R3. 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a  tűzvédelmi szakterületen végezhető, amelyen a  vizsgázó sikeres 
vizsgát tett, és a vizsgabizonyítvány érvényességi ideje alatt a tevékenység megkezdését bejelentette.”

 (5) Az R3. 3. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tűzvédelmi szakértői vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a vizsgázó:”

 (6) Az R3. 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl a  vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell a  folytatni kívánt 
tűzvédelmi szakterület megnevezését is.”

 (7) Az R3. 3. § (3) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A vizsgajelentkezéshez csatolni kell:”

 (8) Az R3. 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) A sikeres vizsgáról a BM OKF bizonyítványt állít ki, mely tartalmazza:
a) a vizsgázó nevét, születési helyét, anyja nevét,
b) a tűzvédelmi szakterület nevét,
c) a vizsga helyét és időpontját (év, hónap, nap),
d) a vizsgaszervező szervezeti egység nevét, vezetőjének nevét, aláírását és bélyegzőlenyomatát,
e) a bizonyítvány érvényességi idejét.”
(2) A sikeres vizsgáról kiállított bizonyítvány a vizsga napjától számított öt évig érvényes.
(3) Sikertelen vizsga esetén ismételt vizsga egy alkalommal tehető.
(4) Sikertelen ismételt vizsga esetén annak időpontjától számított 1 éven belül az adott szakterületre vonatkozóan 
vizsga nem tehető.
(5) Kérelemre a BM OKF az érvényes bizonyítvánnyal rendelkező személy részére új bizonyítványt állít ki:
a) a bizonyítvány elvesztése,
b) a bizonyítványban szereplő adat megváltozása, vagy
c) hibás adatokat tartalmazó bizonyítvány
esetén.”

 (9) Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § (1) A  tűzvédelmi szakértői tevékenység azon a  tűzvédelmi szakterületen, amelyen a  szakértő sikeres vizsgát 
tett, öt évig végezhető ismétlő vizsga letétele nélkül. A  tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának feltétele, 
hogy a  tűzvédelmi szakértő a  továbbképzési időszakban tűzvédelmi szakértői továbbképzésen vegyen részt és 
a szakterületének megfelelő érvényes bizonyítvánnyal rendelkezzen.
(2) Az ismétlő vizsgára a 4. § (2)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
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(3) Az ismétlő vizsgára való jelentkezésnek tartalmaznia kell
a) a 3. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott adatokat,
b) a vizsgára jelentkezés iránti kérelmet és az igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylatot,
c) a tanfolyamszervező által kiállított igazolást tűzvédelmi szakértői továbbképzésen történő részvételről.
(4) Ismétlő vizsgára történő jelentkezés esetén a Ttv. 46/B. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállását 
a hatóságnak hatósági ellenőrzés lefolytatásával vagy a tűzvédelmi szakértő által benyújtott iratok alapján kötelező 
vizsgálnia.
(5) A BM OKF az ismétlő vizsga időpontjáról a jelentkezés hiánytalan benyújtásától számított 30 napon belül értesíti 
a vizsgázót.”

 (10) Az R3. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § (1) A  hatóság a  tűzvédelmi szakértői tevékenység végzését megtiltja és a  tűzvédelmi szakértőt törli 
a névjegyzékből, ha:
a) a bizonyítványban meghatározott érvényességi időn belül a szakértő ismétlő vizsgára nem jelentkezett,
b) bejelenti, hogy a szakértői tevékenységét nem kívánja tovább folytatni,
c) a hatósági nyilvántartásban szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be,
d) a tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésének feltételei a felvételkor sem álltak fenn vagy utóbb megszűntek,
e) a szakmai tevékenységére vonatkozó nyilvántartást nem vagy nem a valóságnak megfelelő tartalommal vezeti,
f ) szakmai tevékenységének ellenőrzése során megállapításra kerül, hogy tevékenységét nem a  hatályos 
jogszabályoknak, műszaki követelményeknek megfelelően végzi.
(2) A tűzvédelmi szakértői tevékenység megtiltásáról és a névjegyzékből való törlésről a BM OKF határozatban dönt.
(3) A  BM OKF a  szakértői tevékenység megtiltásáról és a  névjegyzékből való törlésről köteles értesíteni 
az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.”

 (11) Az R3. 11. §-sal egészül ki:
„11.  § (1) A  tűzvédelmi szakértői tevékenység végzésével kapcsolatos bejelentést a  2.  melléklet szerinti 
adattartalommal kell megtenni, melyen a bejelentő megnevezi az 1. mellékletben foglalt tűzvédelmi szakterületet, 
amellyel kapcsolatban tevékenységet kíván folytatni.
(2) A tűzvédelmi szakértő a tűzvédelmi hatósághoz intézett, a tevékenység megkezdésére vonatkozó, a szolgáltatási 
tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti bejelentéséhez mellékeli 
a sikeres szakértői vizsgáról szóló, érvényes bizonyítvány másolatát.
(3) A  bejelentésben foglalt adatokban bekövetkezett változást a  tudomásra jutást követően haladéktalanul, 
de legkésőbb 8 napon belül a  2.  melléklet szerinti adattartalommal kell megtenni, melyhez a  sikeres szakértői 
vizsgáról szóló bizonyítványt csak abban az esetben kell mellékelni, ha a tűzvédelmi szakértő tevékenységi körét új 
tűzvédelmi szakterülettel bővíti, vagy a sikeres szakértői vizsgáról szóló bizonyítvány érvényességi ideje változott.
(4) A bejelentés alapján a tűzvédelmi hatóság által kiadott igazolás a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és 
folytatásának általános szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza:
a) a tűzvédelmi szakértői szakterületek 1. melléklet szerinti megnevezését,
b) a tűzvédelmi szakértői szakterületekre vonatkozó sikeres vizsgák időpontját, a  bizonyítványok számát és 
érvényességi idejét,
c) a tűzvédelmi szakértő nyilvántartási számát.”

 (12) Az R3. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12.  § A  BM OKF eljár a  Ttv. 46/A.  §-a szerinti tűzvédelmi szakértői tevékenységek bejelentésével összefüggő 
közigazgatási hatósági eljárásokban, valamint ellenőrzi a tűzvédelmi szakértő tevékenységét.”

 (13) Az R3. 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  2.  § (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában foglalt képesítési követelményekkel nem, de érvényes tűzvédelmi 
szakértői engedéllyel rendelkező személy a  szakértői engedély érvényességi idején belül akkor folytathatja 
tevékenységét, ha az 5. § (2) bekezdésében foglalt követelményeket teljesíti.”

 (14) Az R3. a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A.  § (1) A  közigazgatási bürokráciacsökkentéssel összefüggésben egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 75/2015. (XII. 22.) BM rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott tűzvédelmi szakértői 
engedély a  kiadása napjától számított öt évig érvényes. Az  engedéllyel rendelkező szakértőket, a  névjegyzék 
alapján, a hatóság hivatalból nyilvántartásba veszi.
(2) A  tűzvédelmi szakértői engedéllyel rendelkező személy esetében a  tűzvédelmi szakértői tevékenység 
folytatásának feltétele, hogy az  engedély érvényességi idejének lejártát megelőzően tűzvédelmi szakértői 
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továbbképzésen vegyen részt, a  szakterületének megfelelő érvényes bizonyítványt szerezzen és a  tevékenység 
folytatását bejelentse.
(3) A  hatóság a  7.  § (1)  bekezdés b), d)–f )  pontjában meghatározott feltételek mellett, a  tűzvédelmi szakértői 
engedéllyel rendelkező személynek megtiltja a  szakértői tevékenység végzését és a  szakértőt törli a  szakértői 
névjegyzékből abban az esetben is, ha az engedélyben meghatározott érvényességi időn belül a szakértői vizsgára 
nem jelentkezett, illetve ha az engedélyben szereplő adatainak változását felhívásra, ismételten nem jelentette be.
(4) A  tűzvédelmi szakértői engedély visszavonásáról a  BM OKF határozatban dönt, és köteles erről értesíteni 
az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.”

 (15) Az R3. a 3. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
 (16) Az R3.

a) 3. § (3) bekezdés c) pontjában a „törvény” szövegrész helyébe a „törvény (a továbbiakban: Ttv.) szöveg,
b) 15. § (1) bekezdésében az „Az engedély meghosszabbítására” szövegrész helyébe az „A szakértői tevékenység 

folytatására” szöveg
lép.

4. A bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának 
részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a  bejelentésköteles tűzvédelmi szolgáltatási tevékenységek megkezdésének és folytatásának 
részletes szabályairól szóló 50/2011. (XII. 20.) BM rendelet 5. § (2) bekezdés e) pontja.

5. A katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet módosítása

5. §  Hatályát veszti a  katasztrófák elleni védekezés egyes szabályairól szóló 62/2011. (XII. 29.) BM rendelet 26/A.  § 
(3) bekezdése.

6. Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő 
igazgatási szolgáltatási díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet módosítása

6. §  Az egyes tűzmegelőzési hatósági, szakhatósági eljárásokért és szolgáltatásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási 
díjról szóló 16/2012. (IV. 3.) BM rendelet 1.  melléklet 2. sorában az „engedélyezési” szöveg helyébe a „bejelentési” 
szöveg lép.

7. Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet 
módosítása

7. § (1) Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V. 19.) KIM rendelet (a továbbiakban: 
R4.) 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a születés vagy a haláleset bejelentése az (1) vagy a (2) bekezdésben foglalt adatokat nem tartalmazza, vagy 
azokat – az  anyakönyvvezető által beszerzendő adatok, okiratok kivételével – nem igazolták, az  anyakönyvvezető 
az anyakönyvezést a hiányzó adatok beszerzéséig, de legfeljebb a bejelentéstől számított harminc napra elhalasztja. 
A születés anyakönyvezésének elhalasztásáról az anyakönyvvezető a bejelentőnek kérelemre igazolást ad.”

 (2) Az R4. 32. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a házasság megszűnését a papír alapú anyakönyv tartalmazza, az anyakönyvvezető szerzi be az igazolást.”

 (3) Az R4. 50. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a hivatásos konzuli tisztviselőnél az EAK rendszer használatához szükséges technikai feltételek átmenetileg 
nem állnak rendelkezésre, a  hivatásos konzuli tisztviselő az  At. által meghatározott eljárásokkal összefüggő 
kérelmeket és azok melléleteit diplomáciai postával továbbítja a  hazai anyakönyvezést végző hatóságnak, illetve 
a központi anyakönyvi szervnek.”

 (4) Hatályát veszti az R4. 29. § (5) bekezdése.
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8. Záró rendelkezések

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

9. §  E rendelet 2. alcíme a  belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
„2. számú melléklet az 58/1999. (XII. 30.) BM rendelethez

Az okmányirodák üzemeltetéséhez biztosított eszközök

Hálózati eszközök
Min. 64 kb/sec adatátviteli összeköttetés titkosítással
(MLLN bérelt vonalon a fővárosi és megyei kormányhivatal, illetve Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások 
Központi Hivatala Balázs B. utca irányban)
Router
[helyi LAN hálózat (UTP/FTP ETHERNET) minimum CAT5 minőségi fokozat]
10/100 SWITCH
(okmányirodai-járási hivatali rendszer leválasztására)
Zárt láncú telefon

I. Konfiguráció (Photoshop)
Minimum Pentium III PC + (minimum 128 Mb RAM és 20 Gb HDD) + minimum 17” színes monitor
A4-es lapszkenner
Színes CCD kamera, ujjnyomatszkenner

II. Konfiguráció (Munkaállomás 1.)
Minimum Pentium III PC + (minimum 128 Mb RAM és 20 Gb HDD) + minimum 17” színes monitor
Biztonsági rendszer elem
SMART kártyaolvasó
Laminálógép
Bárkódolvasó
Asztali UV lámpa, POS-terminál

Irodai felszerelés
Biztonsági nyomtatókhoz szükséges speciális festéket tartalmazó toner és tintapatron
Papírvágó (asztali)
Biztonsági nyomtatók
Okmánynyomtató(k)
Irodai nyomtatók
Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc)

III. Konfiguráció (Munkaállomás 2.)
Minimum Pentium III PC + (minimum 128 Mb RAM és 20 Gb HDD) + minimum 17” színes monitor
RFID-kártyaolvasó
Biztonsági rendszer elem
SMART kártyaolvasó
Laminálógép
Bárkódolvasó
Asztali UV lámpa, POS-terminál
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Irodai felszerelés
Biztonsági nyomtatókhoz szükséges speciális festéket tartalmazó toner és tintapatron
Papírvágó (asztali)
Biztonsági nyomtatók
Okmánynyomtató(k)
Irodai nyomtatók
Irodai lézernyomtató (minimum 18 lap/perc)”

2. melléklet a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
„4. számú melléklet az 58/1999. (XII. 30.) BM rendelethez

Biankó okmány-, PIN boríték- és rendszámellátás rendje és az elszámolás szabályai

 1.  Biankó okmányok, PIN borítékok és rendszámok kezelése

1.1. Megrendelés
A járási hivatal vezetője a  Hivatal által biztosított biankó okmányok, PIN borítékok, tartozékok, kellékek és 
rendszámok (a  továbbiakban együtt: termékek) kezelésére kijelölt ügyintéző, távolléte esetén a  helyettesítésére 
kijelölt személy köteles figyelemmel kísérni a  termékek okmányirodai készletét, és köteles elkészíteni a  szükséges 
megrendeléseket.
A Hivatal az  okmányirodai ügyforgalom alapján biztosítja a  biankó okmányokat, tartozékokat, valamint a  PIN 
borítékokat.
1.1.1. Kellékek megrendelésének időszaka:
I. negyedévre: megelőző év október 28–november 5.
II. negyedévre: január 28–február 5.
III. negyedévre: április 29–május 7.
IV. negyedévre: július 29–augusztus 5.
1.1.2. Rendszám érvényesítő címkék megrendelésének időszaka:
I. negyedévre: megelőző év október 28–november 1.
II. negyedévre: január 28–február 1.
III. negyedévre: április 29–május 3.
IV. negyedévre: július 29–augusztus 2.

1.2. Bevételezés
A Hivataltól szállítólevéllel érkező biankó okmányt, PIN boríték küldeményt, rendszámtáblát az  iktatókönyvben 
történő (gyűjtőszámon) érkeztetés után a  küldeményhez mellékelt szállítólevél, valamint a  központi 
okmánynyilvántartás alapján ellenőrizni kell:
a) típus,
b) tartomány (első és utolsó nyomtatvány/rendszámtábla azonosítójának ellenőrzése),
c) darabszám (a csomag/szállítóegység leszámlálása és legalább szúrópróba szerinti ellenőrzése)
alapján.
1.2.2. Az  ellenőrzés alapján feltárt eltérésekről (hiány vagy többlet) jegyzőkönyvet kell készíteni két példányban, 
aminek első példányát haladéktalanul meg kell küldeni a Hivatalnak, második példányát irattározni kell. Az eltérések 
rendezésére a Hivatal intézkedik.

1.3. Biankó okmányok és PIN borítékok felhasználása
1.3.1. Ügyintézői vételezés
Az okmányirodai ügyintéző munkakezdéskor a napi feladatokhoz szükséges mennyiségben biankó okmányt és PIN 
borítékot vételez. A vételezett biankó okmányokról és PIN borítékokról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza
a) az okmányiroda székhelyét,
b) az ügyintéző nevét,
c) az okmány
ca) típusát,
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cb) kezdő azonosítóját,
cc) utolsó azonosítóját,
cd) darabszámát,
d) kiadásának dátumát,
e) ügyintézőjének aláírását,
f ) kiadójának aláírását.
Ha egy típusból nem zárt intervallum kerül kiadásra, a  bejegyzést rész-intervallumonként kell megtenni. 
A  vételezést aláhúzással kell lezárni, és mind az  ügyintézőnek, mind pedig a  termékek kezelésre, vagy távolléte 
esetén a helyettesítésére kijelölt személynek alá kell írnia.
Abban az  esetben, ha a  vételezett okmány, vagy PIN boríték kontingens a  nap folyamán kevésnek bizonyul, 
pótvételezést kell eszközölni a fentiekkel azonos módon.
1.3.2. Ügyintézői napi elszámolás
Az okmányirodai ügyintéző a  munka befejezésekor elszámol a  biankó okmányokkal és a  PIN borítékokkal. 
Az elszámolásról jegyzőkönyv készül, mely tartalmazza
a) az okmányiroda székhelyét,
b) az ügyintéző nevét,
c) az okmány és a PIN boríték típusát,
d) a rendeltetésszerűen felhasznált biankó okmányok és PIN borítékok
da) kezdő azonosítóját,
db) utolsó azonosítóját,
dc) darabszámát,
e) a nyomdai hibás, illetve gyártáshibás biankó okmányok és PIN borítékok azonosítóját
f ) a fel nem használt biankó okmányok, illetve PIN borítékok
fa) kezdő azonosítóját,
fb) utolsó azonosítóját,
fc) darabszámát,
g) az elszámolás dátumát,
h) az ügyintéző aláírását,
i) a visszavételező aláírását.

1.4. Hibás, selejtes okmányok és PIN borítékok kezelése
1.4.1. Okmányok és PIN borítékok érvénytelenítése
A hibás, selejtes okmányokat és PIN borítékokat áthúzással, pecsételéssel vagy a  biankó okmányok esetében 
átlyukasztással érvényteleníteni kell.
1.4.2. A Hivatalhoz felterjesztendő okmányok és PIN borítékok kezelése
Abban az  esetben, ha a  nyomtatvány a  megszemélyesítés során teljesen vagy beazonosíthatatlanságig sérült, 
az esetleges okmánymaradványokat is tartalmazó borítékot kell feliratozni, feltüntetve az
a) okmányiroda székhelyét,
b) az ügyintéző nevét,
c) a pontos időpontot,
d) az okmány típusát és azonosítóját.
A nyomdai hibás/gyártáshibás biankó okmányokról és PIN borítékokról jegyzőkönyvet kell kiállítani, amelyhez 
mellékelni kell az okmányokat (illetve az azt helyettesítő borítékot) és PIN borítékokat, továbbá azokat fajtánként és 
nyomdai hibás/gyártáshibás bontásban a Hivatalhoz történő visszaküldésig tárolni kell.
A jegyzőkönyvnek a borítékon is feltüntetett adatokat kell tartalmaznia.
A Hivatalhoz felterjesztendő okmányokat érvénytelenítés után, típusonként elkülönítve, tételes kísérőjegyzékkel, 
a számítógépes rendszeren történő átvezetést követően, az Állami Futárszolgálat útján kell továbbítani.
1.4.3. Az okmányirodánál selejtezendő okmányok kezelése
Az okmányok selejtezését az  okmányiroda vezetőjének engedélyével lehet megkezdeni. A  selejtezés 
végrehajtásához bizottságot kell felállítani. A megsemmisítés megtörténtéről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet 
az irattárba kell elhelyezni.
1.5. Okmányok és PIN borítékok tárolása
Az okmányokat és PIN borítékokat biztonságos körülmények között, típusonként elkülönítve, tűzvédelmi 
szempontokból is megfelelő helyen kell tárolni.”
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3. melléklet a 75/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
„2. melléklet a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelethez

A tűzvédelmi szakértői tevékenység bejelentése

Bejelentés típusa (tevékenység megkezdés, adatváltozás)
Szolgáltató neve
Szolgáltató székhelye vagy lakcíme
Szolgáltató levelezési címe
Tűzvédelmi szakértői szakterület(ek) pontos megjelölése
A tűzvédelmi szakértői szakterületre vonatkozó bizonyítvány száma és érvényességi ideje
A tevékenység gyakorlására jogosult elérhetőségei
Telefonszám
Fax szám (ha van)
E-mail cím
Nyilvántartási szám (adatváltozás esetén)”
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A belügyminiszter 76/2015. (XII. 22.) BM rendelete
egyes belügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 9. § (6) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 21.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 2. alcím tekintetében a büntetés-végrehajtási szervezetről szóló 1995. évi CVII. törvény 35. § (2) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím és az  1.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 13.  pont a)  alpontjában és 341.  § (2)  bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10. és 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (3) bekezdés a) pontjában, továbbá a rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 
13.  pont b)  alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
az 5. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015.  évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 22.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., 21. és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 8–16.  §, a  17.  § g)  pontja és a  8.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 15. pont b) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10. és 22. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 17.  § a)–f )  pontja, a  18.  § és a  2–7.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának 
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 15.  pont a)  alpontjában és 16.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., 21. és 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím és a  9–10.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 2. pont c) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10. és 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 8. alcím tekintetében a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi 
XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről szóló 
152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (4)  bekezdés g)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., 21. és 
22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 10. alcím és a  11–18.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (1)  bekezdés 1.  pontjában, 2.  pont a), b) és d)  alpontjában, 17.  pontjában, 
19. pontjában, 21. pont b) alpontjában, valamint a 341. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak 
feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10. és 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva,
a 11. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és hatásköréről 
szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 12. alcím tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 
2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 4., 10., és 22. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 13. alcím és a  19.  melléklet tekintetében a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati 
jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 8., 9. és 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány 
tagjainak feladat és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21.  § 4., 10., és 22.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
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1. A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi 
ellenőrzéséről szóló 14/1997. (II. 26.) BM rendelet módosítása

1. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres erő és rendvédelmi szervek munkaügyi ellenőrzéséről szóló 
14/1997. (II. 26.) BM rendelet a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § Az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat tekintetében a polgári nemzetbiztonsági 
szolgálatok munkaügyi ellenőrzéséről szóló 17/2002. (XII. 30.) MeHVM rendelet nem alkalmazható.”

2. A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet 
módosítása

2. §  A büntetés-végrehajtási szervezet Szolgálati Szabályzatáról szóló 21/1997. (VII. 8.) IM rendelet (a továbbiakban: R1.)
a) 8. § (6) bekezdésében az „a fegyveres szervek hivatásos állományának szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 

XLIII. törvény 68. és 69.  §-aiban foglaltak megtartásával” szövegrész helyébe az „a rendvédelmi feladatokat 
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 103.  §-ában 
foglaltak megtartásával”,

b) 12.  § (8)  bekezdésében a  „más fegyveres szerv” szövegrész helyébe a  „Magyar Honvédség vagy más 
rendvédelmi feladatokat ellátó szerv”

szöveg lép.

3. §  Hatályát veszti az R1. 16. § (5) és (6) bekezdése.

3. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, 
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

4. §  Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 
(a  továbbiakban: ER.) 22.  § (2)  bekezdésében a  „47/A.  § (1)  bekezdésének és a  Hszt. 56.  § (5)  bekezdésének” 
szövegrész helyébe a „86. § (5) bekezdésének” szöveg lép.

5. §  Az ER. 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint 
foglalkozás-egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 
módosítása

6. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi szervek munkavédelmi feladatai, valamint foglalkozás-
egészségügyi tevékenysége ellátásának szabályairól szóló 70/2011. (XII. 30.) BM rendelet 25.  § (3)  bekezdésében 
az „a rendvédelmi szervet irányító miniszter” szövegrész helyébe az „az elbíráló személy” szöveg lép.

5. A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló  
37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosítása

7. §  A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet 44. §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„44.  § (1) A  belügyminiszter a  Hszt. 180.  § (1)  bekezdésében meghatározott feltételek megléte esetén 
–  a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervre utaló rendőrségi, büntetés-végrehajtási vagy tűzoltó jelöléssel, 
a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állomány esetében jelölés nélküli – tanácsosi, főtanácsosi 
címet adományozhat a  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának vezetői beosztást vagy tiszti 
besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának.
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(2) Tanácsosi cím a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának tiszthelyettesi besorolási osztályba 
tartozó szolgálati beosztást betöltő tagjának is adományozható.”

6. A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai 
teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, az ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási 
szabályokról, a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló  
26/2013. (VI. 26.) BM rendelet módosítása

8. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló egyes fegyveres szervek hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének 
ajánlott elemeiről, az  ajánlott elemek alkalmazásához kapcsolódó eljárási szabályokról, a  minősítés rendjéről és 
a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 26/2013. (VI. 26.) BM rendelet (a továbbiakban: R2.) 12. §-a a következő 
(3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Új rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy új szervezeti egység létrejöttekor a  szervezeti 
teljesítményértékelést az  új szerv, szervezeti egység tárgyévi legalább hat hónapos működését követően kell 
elvégezni. Ha a  tárgyévben az  új szerv, szervezeti egység ennél kevesebb ideig működött, az  első szervezeti 
teljesítményértékelést a létrehozást követő évre vonatkozóan kell először elvégezni.
(4) A  rendvédelmi feladatokat ellátó szerv vagy szervezeti egységének megszűnése esetén akkor kell 
a megszűnéskor szervezeti teljesítményértékelést végezni, ha a tárgyévben a szerv, szervezeti egység legalább hat 
hónapot működött.”

9. §  Az R2. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  funkcionális vagy speciális feladatok ellátására létrehozott területi szervek szakmai tevékenység szerinti 
szervezeti működés teljesítménymutatóit a  miniszter jóváhagyásával az  országos parancsnok állapítja meg, 
a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok meghatározásával egyidejűleg.”

10. §  Az R2. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § (1) Az országos parancsnok, valamint a területi szerv vezetője évente legalább négy, legfeljebb hat szervezeti 
teljesítménycélt határoz meg az  alárendelt szerv részére, az  előző év szervezeti teljesítményértékelésének 
eredményére és megállapításaira figyelemmel.
(2) Az  értékelési időszak alatt felmerülő többletfeladatok meghatározása és értékelése érdekében év közben 
a miniszter a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv számára új ágazati célkitűzést, az országos parancsnok a területi 
szerv részére további, legfeljebb kettő szervezeti teljesítménycélt határozhat meg.”

11. §  Az R2. 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az  országos parancsnok a  szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat legkésőbb a  tárgyév szeptember 
30-áig év közben legfeljebb kettő alkalommal módosíthatja, ha év közben új ágazati célkitűzés vagy szervezeti 
teljesítménycél meghatározására kerül sor, vagy ha a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv feladatkörét alapvetően 
érintő változás a módosítást indokolja.”

12. §  Az R2. 3. alcíme a következő 16/A. §-sal egészül ki:
„16/A. § (1) A rendvédelmi szerv lényeges, a szervezeti teljesítményértékelés végrehajtását befolyásoló átszervezése 
esetén a szervezeti teljesítményértékelés elemeit abban az esetben kell meghatározni, ha az átszervezést követően 
a rendvédelmi szerv vagy szervezeti egység működéséből legalább három hónap értékelhető.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  rendvédelmi szervet vagy szervezeti egységet az  átszervezést megelőzően 
az időarányos értékekre figyelemmel kell értékelni.”

13. § (1) Az R2. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  helyi szerv vezetője az  önértékelése, a  területi szerv vezetője az  önértékelése és a  helyi szerv értékelése, 
az  országos parancsnok a  területi szerv értékelése során mindazon, a  szervezeti működés teljesítménymutatóit 
köteles értékelni, amelyek az adott rendvédelmi szerv vagy szervezeti egység esetében értelmezhetőek.”

 (2) Az R2. 18. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesüléséhez az  összesített átlagának függvényében 
az alábbi százalékos érték kapcsolódik:
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a) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga meghaladja a 100%-ot, azt 
a teljesítményértékelés szempontjából 100%-os értéken kell figyelembe venni;
b) ha a szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülésének összesített átlaga nem haladja meg a 100%-ot, 
azt a teljesítményértékelés szempontjából az összesített átlagnak megfelelő értéken kell figyelembe venni.”

14. §  Az R2. 18. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az  egyes szakmai teljesítménykövetelmény-minimumok teljesülését legfeljebb 110%-os értékben lehet 
figyelembe venni.”

15. §  Az R2. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) Az  Országos Rendőr-főkapitányság, a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 
a  Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága, valamint az  országos parancsnok által meghatározott 
funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv esetén a  teljesítményértékelést legalább 
főosztályi szintű szervezeti elemenként kell végrehajtani (a továbbiakban: részértékelés).
(2) Az (1) bekezdés szerinti szervezeti elemek éves teljesítményét a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának 
és a  vezetési, funkcionális és szakmai tevékenység munkájának a  szervezeti működés teljesítménymutatóinak 
mérése és értékelése alapján,
a) funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv esetén a területi szerv vezetője,
b) a közvetlen alárendeltségébe tartozó szervezeti elem esetén az  országos parancsnok, a  többi szervezeti elem 
esetén az országos parancsnok szakterületért felelős helyettese
állapítja meg.
(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározott esetben az  országos parancsnokság mint szervezeti egység, valamint 
a  funkcionális vagy speciális feladat ellátására létrehozott területi szerv összteljesítményének értékelését 
a részértékelések alapján az országos parancsnok állapítja meg.
(4) Az  (1)  bekezdés szerinti országos parancsnokság szervezeti eleme alaptevékenységének megfelelő szakmai 
teljesítménymutatókat elsősorban a  felügyeleti, irányítási, ellenőrzési és szervezési tevékenység vonatkozásában 
kell értékelni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti országos parancsnokság összértékelésen belül
a) a szervezeti teljesítménycélok megvalósulásának szintjét 40%-ban,
b) a szervezeti működés teljesítménymutatóit – a 18. § (3) bekezdésében meghatározott súlyozással – 60%-ban
kell beszámítani.”

16. § (1) Az R2. 22. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  21.  § (1)  bekezdése szerinti szerv esetében a  részértékeléssel érintett szervezeti elem vezetője a  szervezeti 
elem teljesítményszintjét a 19. §-ban foglaltakra figyelemmel, a szervezeti egység részére meghatározott értékelési 
elemek figyelembevételével, az önértékelés elkészítésekor állapítja meg.”

 (2) Az R2. 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szervezeti elemek értékelését osztály szinten, ha a főosztály nem tagozódik osztályokra, főosztályi szinten kell 
végrehajtani.”

17. §  Az R2.
a) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
c) 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
d) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul,
e) 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul,
f ) 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép,
g) 8. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

18. §  Az R2.
a) 1.  §-ában a  „továbbá hivatásos állományának egyéni teljesítményértékelése ajánlott elemeire és 

minősítésére” szövegrész helyébe a  „továbbá az  a)–e)  pont szerinti rendvédelmi feladatokat ellátó szerv, 
az  Alkotmányvédelmi Hivatal és a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat hivatásos állományának egyéni 
teljesítményértékelése ajánlott elemeire és minősítésére”,
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b) 2.  § 6.  pontjában a  „valamint a  hivatásos katasztrófavédelmi szerv” szövegrész helyébe az  „a hivatásos 
katasztrófavédelmi szerv, továbbá az  egyéni teljesítményértékelés ajánlott elemeire és minősítésére 
vonatkozó rendelkezések tekintetében az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat”,

c) 2.  § 16.  pontjában a  „vezetője” szövegrész helyébe a  „vezetője, valamint az  egyéni teljesítményértékelés 
ajánlott elemeire és minősítésére vonatkozó rendelkezések tekintetében az  Alkotmányvédelmi Hivatal és 
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat vezetője”,

d) 6.  § (3)  bekezdésében az  „osztályvezetői besorolású” szövegrész helyébe „beosztott vezetői szolgálati 
besorolási osztályba tartozó”,

e) 6.  § (4)  bekezdésében a  „II. besorolási osztály IV. beosztási kategóriájába tartozó,” szövegrész helyébe 
„tiszthelyettesi besorolási osztály E besorolási kategóriába tartozó, a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési 
feladatokat ellátó szervnél, a  terrorizmust elhárító szervnél, valamint a  polgári nemzetbiztonság 
szolgálatoknál D besorolási kategóriába tartozó,”

f ) 8.  § (4)  bekezdésében az  „Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe az  „A tiszti 
besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

g) 8.  § (5)  bekezdésében a  „II. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe a  „tiszthelyettesi 
besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

h) 9.  § (4)  bekezdésében az  „Az I. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe az  „A tiszti 
besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

i) 9.  § (5)  bekezdésében a  „II. besorolási osztályba tartozó beosztást” szövegrész helyébe a  „tiszthelyettesi 
besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztást”,

j) 10.  §-ában a  „teljesítményértékelés eredményére” szövegrész helyébe a  „teljesítményértékelés, a  soron 
kívüli minősítésre vonatkozó javaslatát a  szolgálatra alkalmatlanság felmerülése miatt elvégzett 
teljesítményértékelés eredményére”,

k) 10. §-ában az „– a személyügyi” szövegrész helyébe a „ , soron kívüli minősítés esetén a teljesítményértékelés 
elvégzését követő tíz napon belül – a személyügyi”

szöveg lép.

7. A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz 
szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló  
45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet módosítása

19. §  A könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a  betöltésükhöz szükséges 
követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról szóló 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet 
(a továbbiakban: R3.) 3. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Könnyített szolgálatban foglalkoztatott által nem tölthető be)
„a) a vezetői szolgálati beosztás,”

20. §  Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szervnél valamennyi, a  tiszti besorolási osztályba 
és a  tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betölthető könnyített szolgálatban 
foglalkoztatottakkal.”

21. §  Az R3. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A.  § A  Belügyminisztériumban kizárólag a  kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, referens és gépkocsivezető 
szolgálati beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal, ha a  minisztérium érintett önálló 
szervezeti egysége által ellátandó feladat végrehajtását az nem veszélyezteti.”

22. §  Az R3. 1. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

23. §  Az R3. 2. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

24. §  Az R3. 2.  §-ában a  „fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi 
XLIII.  törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 70/A.  §-ában” szövegrész helyébe a „rendvédelmi feladatokat ellátó szervek 
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hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a  továbbiakban: Hszt.) 79.  §-ában” 
szöveg lép.

8. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú 
tagjai által szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, 
készpénz, készpénzt helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló  
21/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

25. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományú tagjai által 
szolgálatban birtokban tartható vagyontárgyak, magáncélú telekommunikációs eszközök, készpénz, készpénzt 
helyettesítő eszközök korlátozásának szabályairól szóló 21/2015. (VI. 15.) BM rendelet 2.  § (1)  bekezdésében 
a „megtilthatja, hogy a  hivatásos állomány tagja a  szolgálatban a  tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű 
külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű készpénzt és készpénz-helyettesítő fizetési eszközt magánál tartson.” 
szövegrész helyébe az „a tízezer forintot vagy ennek megfelelő összegű külföldi fizetőeszközt meghaladó összegű 
készpénz és – a bankkártya, valamint a Széchenyi Pihenőkártya kivételével – készpénz-helyettesítő fizetési eszköz 
vonatkozásában tilthatja meg, hogy azokat a hivatásos állomány tagja magánál tartsa.” szöveg lép.

9. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak 
részére rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet módosítása

26. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére rendvédelmi 
ágazati pótlék megállapításáról szóló 29/2015. (VI. 15.) BM rendelet (a  továbbiakban: R4.) 1.  § (1)  bekezdése 
a következő h)–j) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában rendvédelmi közalkalmazott)
„h) a rendészeti szakközépiskoláknál a nem tanár (pedagógus) munkakörökben,
i) a Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központnál és
j) a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóságon”
(foglalkoztatott közalkalmazott.)

27. §  Az R4. 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Kjt. 78.  §-a alapján járó jubileumi jutalom folyósításánál az  illetmény összegébe az  e  rendelet alapján járó 
rendvédelmi ágazati pótlék összege is beszámítandó.”

28. §  Az R4. a következő 5. §-sal egészül ki:
„5.  § (1) Az  1.  § (1)  bekezdés h)–j)  pontja szerinti szervnél foglalkoztatott közalkalmazott részére a  rendvédelmi 
ágazati pótlékot 2016. január 1. napjától kell megállapítani és folyósítani.
(2) A  2.  § (3)  bekezdésének rendelkezéseit – az  (1)  bekezdésben foglalt személyi kör kivételével – a  2015. június 
30. és 2015. december 31. között folyósított jubileumi jutalmakra is alkalmazni kell. Az  e  rendelkezésből fakadó 
különbözetet 2016. február 15-ig kell megállapítani és egy összegben folyósítani.”

29. §  Az R4. 1.  § (2)  bekezdés b)  pontjában a „vagy ezt követően került átsorolásra” szövegrész helyébe a „vagy akinek 
az  átsorolására, fizetési fokozatban előrelépésére, áthelyezésére, továbbá a  kinevezésének az  illetményét is érintő 
egyéb módosítására ezt követően került sor” szöveg lép.

30. §  Hatályát veszti az R4. 1. § (1) bekezdés f ) pontjában az „és” szövegrész.

10. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos 
szolgálati beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló  
30/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

31. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél a hivatásos szolgálati beosztásokról 
és a betöltésükhöz szükséges követelményekről szóló 30/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R5.)
a) 2. melléklete a 11. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 12. melléklet szerint módosul,
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c) 4. melléklete a 13. melléklet szerint módosul,
d) 5. melléklete a 14. melléklet szerint módosul,
e) 6. melléklete a 15. melléklet szerint módosul,
f ) 8. melléklete a 16. melléklet szerint módosul,
g) 10. melléklete a 17. melléklet szerint módosul,
h) 11. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

32. §  Az R5. 9. mellékletében
a) az I. alcím 3. „Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

képesítési követelményei” című táblázat B:6 mezőjében, valamint a  II. alcím 3. „Az alapbeosztásnak nem 
minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások képesítési követelményei” című 
táblázat B:6 mezőjében az „(érettségi)” szövegrész helyébe az „(érettségi vagy szakiskolai végzettség)”,

b) az I. alcímben szereplő „Magyarázat 1-2. táblázathoz:” címet követő részben a „bűnügyi igazgatási, rendészeti 
igazgatási” szövegrész helyébe a  „bűnügyi igazgatási szakon, rendészeti igazgatási szak biztonsági, 
határrendész, igazgatásrendészeti, közlekedésrendészeti, közrendvédelmi vagy migrációs szakirányon”

szöveg lép.

11. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományát érintő személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

33. § (1) A  belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományát érintő 
személyügyi igazgatás rendjéről szóló 31/2015. (VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R6.) 33. § (1) bekezdés d) és 
e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Hszt. 60.  § (1) vagy (3)  bekezdése szerinti átrendelést állományparancsban, a  Hszt. 61.  § (1)  bekezdése szerinti 
ideiglenes átrendelést állományparancsban vagy az  érintettnek címzett írásbeli utasítással kell elrendelni, amely 
tartalmazza]
„d) az átrendelés időtartama alatt a munkáltatói jogkör gyakorlójának megjelölését, valamint
e) azt, hogy az  átrendelt illetményének és egyéb járandóságainak megfizetése mely szervezeti egység 
költségvetését milyen részben terheli.”

 (2) Az R6. 33. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Hszt. 60. § (1) bekezdése szerinti átrendelés esetén a hivatásos állomány tagja
a) beosztási illetményre és hivatásos pótlékra az eredeti szolgálati beosztása szerinti mértékben jogosult,
b) a Hszt. 160–162.  §-a szerinti egyéb pótlékokra az  átrendelés ideje alatt ellátott szolgálati feladatok alapján 
jogosult.”

34. §  Az R6. 64. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Hszt. 353/A.  § (2)  bekezdésében foglaltakra tekintettel, ha 2016. január 1. és 2016. december 31. között 
a  hivatásos állomány tagja vonatkozásában a  szolgálati időpótlék jogosultsági feltételeinek vagy a  magasabb 
összegű szolgálati időpótlékhoz szükséges feltételeknek a megállapítására kerül sor, a szolgálati időpótlék kifizetése 
iránt csak a Hszt. 353/A. §-ában foglalt rendelkezések figyelembevételével lehet intézkedni.”

35. §  Az R6. a következő 65/A. §-sal egészül ki:
„65/A.  § (1) A  besorolási kategórián belül a  magasabb fizetési fokozatba történő előresorolást az  eltelt fizetési 
várakozási idő alapján, az  esedékesség hónapjának első napjával kell végrehajtani, ha az  előresorolás feltételei 
fennállnak.
(2) Középvezetői és beosztott vezetői szolgálati beosztás esetében a  fizetési fokozatban történő előresorolás 
végrehajtása előtt az  állományilletékes parancsok intézkedik annak megállapításáról, hogy az  érintett a  Hszt. 
121.  § (4)  bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel-e, valamint teljesítette-e az  előresoroláshoz előírt 
követelményeket. Ha az előresorolásnak akadálya van, arról írásban, az ok megjelölésével értesíti az érintettet.”

36. §  Az R6.
a) 29. § (2) bekezdésében a „napig” szövegrész helyébe a „munkanapig”,
b) 66. § b) pontjában a „főosztályvezető-helyettes 1” szövegrész helyébe a „főosztályvezető 1, a főosztályvezető-

helyettes 1”
szöveg lép.



26718 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 

37. §  Hatályát veszti az R6.
a) 26. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében és (4) bekezdésében a „vagy 39. § (1) bekezdése” szövegrész,
b) 66. § c) pontjában a „főosztályvezető 1,” szövegrész.

12. A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek 
rendszeresítésével, valamint az ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati 
jelvénnyel történő ellátásának rendjével összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 
módosítása

38. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint 
az  ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével 
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  szolgálati jelvény eltulajdonítása esetén a  helyi személyügyi szerv köteles haladéktalanul feljelentést, 
elvesztése esetén bejelentést tenni a  legközelebbi rendőri szervnél, amely a  feljelentésről vagy bejelentésről 
jegyzőkönyvet vesz fel.”

39. §  A belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szervek szolgálati jelvényeinek rendszeresítésével, valamint 
az  ilyen szerveknél szolgálati jogviszonyban álló személyek szolgálati jelvénnyel történő ellátásának rendjével 
összefüggő szabályokról szóló 32/2015. (VI. 16.) BM rendelet
a) 4.  §-ában a  „visszavonására” szövegrész helyébe a  „visszavonására, valamint a  szolgálati jelvénnyel 

kapcsolatos adatok nyilvántartására”,
b) 9.  § (1)  bekezdésében az „a visszavont” szövegrész helyébe az „a 8.  § (2)  bekezdés a)–c)  pontja alapján 

visszavont”
szöveg lép.

13. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
szolgálati viszonyban álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint 
a folyósítás szabályairól szóló 33/2015. (VI. 16.) BM rendelet módosítása

40. §  A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos szolgálati viszonyban 
álló tagjai illetményének és egyéb juttatásainak megállapításáról, valamint a  folyósítás szabályairól szóló 33/2015. 
(VI. 16.) BM rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  Hszt. 353/A.  § (4)  bekezdésében meghatározott korrekciós díjat önálló illetményelemként kell 
feltüntetni.
(2) A  Hszt. 353/A.  § (6)  bekezdésében meghatározott esetben a  hatályos rendszeres díjazás 35%-os mértékű 
emelését biztosító alapilletményt az illetményemelkedés százalékos értékének feltüntetésével egyidejűleg önállóan 
fel kell tüntetni.”

41. §  Az R7. 41. §-a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  miniszter engedélyével a  napidíj az  (1)  bekezdésben meghatározott összegnél magasabb összegben is 
megállapítható, ha azt a kiküldött külföldi feladatellátása során jelentkező, számlával nem igazolható reprezentatív 
jellegű kiadásokkal járó feladatok indokolttá teszik. A  magasabb összegű napidíj megállapítására vonatkozó 
engedélyt a  rendvédelmi szerv előzetesen kérheti, ha egyidejűleg igazolja, hogy az  annak megállapításához 
szükséges pénzügyi fedezet a rendelkezésére áll.”

42. §  Az R7. 42. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  szállásköltség a  2.  mellékletben meghatározott keretig finanszírozható, attól eltérni kizárólag a  miniszter 
engedélyével lehet, ha a  rendvédelmi szerv előzetesen igazolja, hogy az  eltéréshez szükséges pénzügyi fedezet 
a rendelkezésére áll.”

43. §  Az R7.
a) 9. § (1) és (2) bekezdésében a „március” szövegrész helyébe az „április”,
b) 14.  § (1)  bekezdésében az „ukrán vagy szerb nyelvből” szövegrész helyébe az „ukrán vagy szerb nyelvből, 

továbbá a büntetés-végrehajtási szervezet hivatásos állománya esetében lovári nyelvből”,
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c) 40. § (1) bekezdésében a „szolgálatteljesítés” szövegrész helyébe a „szolgálati kiküldetés”,
d) 40. § (2) bekezdésében a „rendelet” szövegrész helyébe a „Fejezet”,
e) 40. § (2) bekezdésében az „alapján három hónapot meghaladó tartamú” szövegrész helyébe a „szerint történő 

külföldre vezénylésen alapuló”
szöveg lép.

44. §  Az R7. 1. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

45. §  Az R7. 49. §-a az „és a 46. §” szövegrész helyett az „és a 47. §” szöveggel lép hatályba.

14. Záró rendelkezések

46. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba, és 2019. január 2-án hatályát veszti.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

1. Az ER. 7. mellékletének 1. függeléke helyébe a következő függelék lép:  
 

 
„1. függelék 

 
Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 

alkalmassági kategóriába sorolása 
 

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét 
szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a 
humánigazgatási szolgálatok feladata. 
 
2. Alkalmazott rövidítések: 
1. ÁFSZ: Készenléti Rendőrség Állami Futárszolgálat 
2. BEI: Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ Bűnügyi Ellátó Igazgatóság 
3. BRFK: Budapesti Rendőr-főkapitányság 
4. BSZKI: Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 
5. GI: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság 
6. GI GEK: Készenléti Rendőrség Gazdasági Igazgatóság Gazdasági Ellátó Központ 
7. KEŐ: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség 
8. KEŐ SZO: Készenléti Rendőrség Köztársasági Elnöki Őrség Személyvédelmi Osztály 
9. KHSZ: Közigazgatási Hatósági Szolgálat 
10. LRSZ: Készenléti Rendőrség Légirendészeti Szolgálat 
11. MRFK: megyei rendőr-főkapitányság 
12. NNI: Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda 
13. ORFK: Országos Rendőr-főkapitányság 
14. PSZH: páncélozott szállító harcjármű 
15. RRI: Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
16. TŰSZ: Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat 
17. ÜVSZ: Készenléti Rendőrség Ügyeleti Védelmi Szolgálat 

 
 

1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  
központi szerv 

vezetője országos rendőrfőkapitány III. IV. 

3.  
központi szerv 

vezetőjének helyettese 
bűnügyi országos rendőrfőkapitány-

helyettes III. IV. 

4.  központi szerv 
vezetőjének helyettese 

rendészeti országos 
rendőrfőkapitány-helyettes 

III. IV. 

5.  központi szerv 
vezetőjének helyettese 

gazdasági országos 
rendőrfőkapitány-helyettes 

IV. IV. 

6.  szakirányító 1 szolgálatvezető (ORFK 
humánigazgatási, ellenőrzési) 

IV. IV. 

7.  szakirányító 1 hivatalvezető (ORFK) IV. IV. 
8.  szakirányító 2 főosztályvezető III., IV. IV. 
9.  főosztályvezető 1 főtanácsadó (főkapitányi biztos) IV. IV. 

10.  
főosztályvezető-

helyettes 1 főosztályvezető-helyettes III. IV. 
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11.  
főosztályvezető-

helyettes 1 irodavezető IV. IV. 

12.  
főosztályvezető-

helyettes 2 osztályvezető III., IV. IV. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E ügyeletvezető III. III. 
3.  E kiemelt főreferens III. IV. 
4.  E osztályvezető-helyettes III. IV. 
5.  E alosztályvezető III. IV. 
6.  D kiemelt főnyomozó II. II. 
7.  D főügyeletes III. III. 
8.  D csoportvezető III., IV. IV. 
9.  D kiemelt főelőadó III. IV. 
10.  D kiemelt főellenőr III. IV. 
11.  C főnyomozó II. II. 
12.  C ügyeletes III., IV. IV. 
13.  C nyomozótiszt II. III. 
14.  C főelőadó III., IV. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E csoportparancsnok III., IV. IV. 
3.  D referens III., IV. IV. 
4.  C segédelőadó III., IV. IV. 

 
 

2. A Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központnál rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  területi szerv vezetője igazgató III. IV. 

3.  szakirányító 2 igazgató-helyettes III. IV. 

4.  főosztályvezető 2 főosztályvezető III. IV. 
5.  osztályvezető 1 osztályvezető III. IV. 
6.  osztályvezető 1 osztályvezető (BEI) III. IV. 
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II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E alosztályvezető III. IV. 
3.  E osztályvezető-helyettes III. IV. 
4.  D kiemelt főelőadó III. IV. 
5.  D kiemelt főnyomozó II. III. 
6.  C főelőadó III., IV. IV. 
7.  C főnyomozó II. III. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D technikus III. IV. 
3.  D referens III., IV. IV. 
4.  C segédelőadó III., IV. IV. 

 
 
3. A Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központnál rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  területi szerv vezetője igazgató III. IV. 

3.  szakirányító 2 igazgató-helyettes III. IV. 

4.  főosztályvezető 1 főosztályvezető III. IV. 

5.  
főosztályvezető-

helyettes 1 főosztályvezető-helyettes III. IV. 

6.  osztályvezető 1 osztályvezető III. IV. 
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II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E alosztályvezető III. IV. 
3.  E osztályvezető-helyettes III. IV. 
4.  D kiemelt főelőadó III. IV. 
5.  D kiképzésvezető I. I. 
6.  D kiképzésszervező I., „S” II. 
7.  D lőtérvezető II. II. 
8.  C főelőadó III., IV. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D referens III., IV. IV. 
3.  D szakoktató III., IV. IV. 
4.  C segédelőadó III., IV. IV. 

 
 

4. A Készenléti Rendőrségnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 
 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  
központi szerv 

vezetőjének helyettese 

műveleti országos 
rendőrfőkapitány-helyettes 

(Készenléti Rendőrség parancsnoka) 
III. IV. 

3.  szakirányító 1 igazgató III. IV. 
4.  főosztályvezető 1 igazgató-helyettes (GI GEK) III. IV. 

5.  főosztályvezető 2 
szolgálatvezető 

(humánigazgatási, ellenőrzési, ÁFSZ, 
LRSZ) 

III. IV. 

6.  főosztályvezető 2 főosztályvezető III., IV. IV. 
7.  főosztályvezető 2 főosztályvezető (KEŐ) III., IV. IV. 
8.  főosztályvezető 2 szolgálatvezető (TŰSZ) III., IV. IV. 
9.  főosztályvezető 2 hivatalvezető IV. IV. 
10.  főosztályvezető 2 igazgató-helyettes (NNI, GI) III. IV. 

11.  
főosztályvezető-

helyettes 1 szolgálatvezető (ÜVSZ) I., II., III. III. 

12.  
főosztályvezető-

helyettes 2 főosztályvezető-helyettes III., IV. IV. 
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13.  
főosztályvezető-

helyettes 2 főosztályvezető-helyettes (KEŐ) III., IV. IV. 

14.  osztályvezető 1 osztályvezető I., II., III., IV., „S” IV. 
15.  osztályvezető 1 osztályvezető (KEŐ SZO, TŰSZ) I., II., III., IV., „S” IV. 
16.  osztályvezető 1 szolgálatvezető-helyettes (LRSZ) II. III. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E osztályvezető-helyettes III., IV., „S” IV., „S” 
3.  E alosztályvezető III., IV. III., IV. 
4.  E karmester IV. IV. 
5.  E főorvos IV. IV. 
6.  E ügyeletvezető III., IV. III., IV. 
7.  D helikoptervezető „S” „S” 
8.  D alosztályvezető-helyettes II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 
9.  D csoportvezető II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 
10.  D kiemelt főelőadó II., III., IV. III., IV. 
11.  D kiemelt főellenőr III. III. 
12.  D kiemelt főnyomozó II. III. 
13.  D karmester-helyettes IV. IV. 
14.  D kiemelt főmérnök III. IV. 
15.  D kiképzésvezető I. I. 
16.  D kiemelt biztonsági főtiszt I. I. 
17.  C főelőadó III., IV. IV. 
18.  C főrevizor IV. IV. 
19.  C főtechnikus I., II. IV. 
20.  C biztonsági főtiszt I. I. 
21.  C főmérnök III., IV. IV. 
22.  B mérnök III., IV. IV. 
23.  B előadó I. III., IV. IV. 
24.  B biztonsági tiszt I. I. 
25.  B szólamvezető IV. IV. 
26.  A előadó II. III., IV. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E szolgálatparancsnok II., „S” III., „S” 
3.  E csoportparancsnok III., IV., „S” IV., „S” 
4.  E szolgálatirányító I. II. 
5.  E őrparancsnok II. III. 
6.  D biztonsági gépkocsivezető I. I. 
7.  D fedélzeti szolgálattevő (helikopter hajózó) „S” „S” 
8.  D referens III., IV. IV. 
9.  D raktárvezető IV. IV. 
10.  D PSZH parancsnok I. II. 
11.  D technikus I.,II., III., IV. IV. 
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12.  D nyomozó II. III. 
13.  D tűzszerész „S” „S” 
14.  D személybiztosító I. I. 
15.  D helyszínbiztosító I. I. 
16.  D lakásbiztosító I. I. 
17.  D zenész IV. IV. 
18.  D vízágyúgépkocsi-parancsnok I. I. 
19.  D járőrparancsnok I. II. 
20.  D szakoktató I. II. 
21.  C járőrvezető I. II. 
22.  C kiemelt kísérőőr I. II. 
23.  C kutyavezető I., „S” I., „S” 
24.  C kiemelt objektumőr I., II II. 
25.  C segédelőadó III., IV. IV. 
26.  C futár II. III. 
27.  C kiképző I., „S” II. 
28.  C fogdafelügyelő I. II. 
29.  B járőr I. II. 
30.  B PSZH kezelő I. I. 
31.  B vízágyú gépkocsi-kezelő I. I. 
32.  B gépjárművezető I., II., III., IV. III., IV. 
33.  B kísérőőr I. II. 
34.  B objektumőr I., II II. 
35.  A járőrtárs I. II. 

 
 

5. A Budapesti Rendőr-főkapitányság területi szervnek minősülő szervezeti egységénél rendszeresített szolgálati 
beosztások 

 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  területi szerv vezetője rendőrfőkapitány III. IV. 

3.  szakirányító 1 bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes 
(BRFK) 

III. IV. 

4.  szakirányító 1 
rendészeti rendőrfőkapitány-

helyettes (BRFK) III. IV. 

5.  szakirányító 1 
gazdasági rendőrfőkapitány-

helyettes (BRFK) III. IV. 

6.  főosztályvezető 2 főosztályvezető III., IV. IV. 

7.  főosztályvezető 2 
szolgálatvezető (humánigazgatási, 

ellenőrzési) I., II., III. III. 

8.  főosztályvezető 2 hivatalvezető IV. IV. 

9.  főosztályvezető-
helyettes 2 

főosztályvezető-helyettes III., IV. IV. 

10.  osztályvezető 1 osztályvezető I., II., III., IV., „S” IV. 
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II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E ügyeletvezető III., IV. III., IV. 
3.  E alosztályvezető III., IV. III., IV. 
4.  E osztályvezető-helyettes III., IV. IV. 
5.  E főorvos IV. IV. 
6.  E szolgálatirányító tiszt II. III. 
7.  D főügyeletes III., IV. III., IV. 
8.  D alosztályvezető-helyettes II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 
9.  D csoportvezető II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 
10.  D kiemelt főellenőr III. III. 
11.  D kiemelt főelőadó II., III., IV. III., IV. 
12.  D kiemelt főnyomozó II. III. 
13.  D kiemelt főtechnikus I., II. IV. 
14.  D kiemelt fővizsgáló II. III. 

15.  D lőtérvezető I. II. 
16.  C főellenőr III. IV. 
17.  C főelőadó III., IV. IV. 
18.  C főnyomozó II. III. 
19.  C főrevizor IV. IV. 
20.  C főtechnikus I., II. IV. 
21.  C fővizsgáló II. III. 
22.  C ügyeletes III., IV. IV. 
23.  B ellenőr IV. IV. 
24.  B előadó I. III., IV. IV. 
25.  B nyomozótiszt II. III. 
26.  B technikustiszt I., II., IV. IV. 
27.  B vizsgálótiszt II. III. 
28.  A előadó II. III., IV. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E csoportparancsnok II. III. 
3.  E őrparancsnok II. III. 
4.  E szolgálatparancsnok II., „S” III., „S” 
5.  D helyszínelő I. II. 
6.  D helyszínelő és balesetvizsgáló I. II. 
7.  D nyomozó II. III. 
8.  D szakoktató IV. IV. 
9.  D technikus I. II. 
10.  D ügyeletes III. IV. 
11.  D referens III., IV. IV. 
12.  D vizsgáló II. III. 
13.  D járőrparancsnok I. II. 
14.  C fogdafelügyelő I. II. 
15.  C járőrvezető I. II. 
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16.  C kutyavezető I., „S” I., „S” 
17.  C segédelőadó III., IV. IV. 
18.  C bűnügyi referens II. III. 
19.  B fogdaőr I. II. 
20.  B járőr I. II. 
21.  B gépjárművezető I., II., III., IV. III., IV. 
22.  B kísérőőr I. II. 
23.  B bűnügyi segédelőadó III., IV. IV. 
24.  A objektumőr I. II. 
25.  A járőrtárs I. II. 

 
 

6. A 2-5. alcím alá nem tartozó területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 

 
I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 

 
 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  területi szerv vezetője rendőrfőkapitány III. IV. 

3.  területi szerv vezetője igazgató (RRI) III. IV. 

4.  szakirányító 2 igazgató-helyettes (RRI, BSZKI) III. IV. 

5.  szakirányító 2 bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes 
(MRFK) 

III. IV. 

6.  szakirányító 2 
rendészeti rendőrfőkapitány-

helyettes (MRFK) III. IV. 

7.  szakirányító 2 
gazdasági rendőrfőkapitány-

helyettes (MRFK) IV. IV. 

8.  főosztályvezető 2 főosztályvezető (RRI) III., IV. IV. 

9.  főosztályvezető-
helyettes 2 

szolgálatvezető (MRFK, RRI 
humánigazgatási, ellenőrzési, 

határrendészeti, KHSZ) 
I., II., III. IV. 

10.  
főosztályvezető-

helyettes 2 hivatalvezető IV. IV. 

11.  osztályvezető 1 osztályvezető I., II., III., IV., „S” IV. 
 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint 
a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 
kategóriába sorolás 

2.  E ügyeletvezető III. IV. 
3.  E alosztályvezető III., IV. III., IV. 
4.  E alosztályvezető (közterületi támogató) III., IV. III., IV. 
5.  E osztályvezető-helyettes III., IV., „S” IV., „S” 
6.  E titkárságvezető (alosztály jogállású) IV. IV. 
7.  E főorvos IV. IV. 
8.  E szolgálatirányító tiszt II., III. III. 
9.  E sajtószóvivő IV. IV. 
10.  D főügyeletes III., IV. III., IV. 
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11.  D alosztályvezető-helyettes II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 

12.  D 
alosztályvezető-helyettes (közterületi 

támogató) II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 

13.  D csoportvezető II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 
14.  D kiemelt főellenőr III. III. 
15.  D kiemelt főelőadó II., III., IV. III., IV. 
16.  D kiemelt főmérnök III. IV. 
17.  D kiemelt főnyomozó II. III. 
18.  D kiemelt főtechnikus I., II. IV. 
19.  D kiemelt fővizsgáló II. III. 
20.  D kiképzésvezető I. I. 
21.  D kiképzésszervező I., „S” II. 
22.  D lőtérvezető II. II. 
23.  D pszichológus (bűnügyi) IV. IV. 
24.  D szakorvos (bűnügyi) IV. IV. 
25.  C főellenőr III. IV. 
26.  C főelőadó III., IV. IV. 
27.  C főnyomozó II. III. 
28.  C főrevizor IV. IV. 
29.  C főtechnikus I., II. IV. 
30.  C fővizsgáló II. III. 
31.  C ügyeletes III., IV. IV. 
32.  B ellenőr IV. IV. 
33.  B előadó I. III., IV. IV. 
34.  B mérnök III., IV. IV. 
35.  B nyomozótiszt II. III. 
36.  B technikustiszt I., II., IV. IV. 
37.  B vizsgálótiszt II. III. 
38.  A előadó II. III., IV. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint 
a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E csoportparancsnok III. IV. 
3.  E őrparancsnok III. IV. 
4.  E szolgálatparancsnok III. IV. 

5.  E szolgálatparancsnok (közterületi támogató) II., „S” III., „S” 
6.  D helyszínelő I. II. 
7.  D helyszínelő és balesetvizsgáló I. II. 
8.  D nyomozó II. III. 
9.  D szakoktató IV. IV. 
10.  D technikus I., II., III., IV. IV. 
11.  D ügyeletes III., IV. IV. 
12.  D referens III., IV. IV. 
13.  D raktárvezető IV. IV. 
14.  D vizsgáló II. III. 
15.  D kiemelt főhatárrendész II. III. 
16.  D járőrparancsnok II. III. 
17.  C fogdafelügyelő I. II. 
18.  C főhatárrendész II. III. 
19.  C futár II. III. 
20.  C járőrvezető I. II. 
21.  C járőrvezető (közterületi támogató) I., „S” II., „S” 
22.  C kutyavezető I., „S” I., „S” 
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23.  C szolgálatparancsnok-helyettes II. III. 
24.  C segédelőadó III., IV. IV. 
25.  C kiképző I., „S” II. 
26.  C bűnügyi referens II. III. 
27.  B fogdaőr I. II. 
28.  B járőr I. II. 
29.  B járőr (közterületi támogató) I. II. 
30.  B gépjárművezető I., II., III., IV. III., IV. 
31.  B kísérőőr I. II. 
32.  B bűnügyi segédelőadó III., IV. IV. 
33.  A objektumőr I., II. II. 
34.  A járőrtárs I. II. 

 
 

7. A Budapesti Rendőr-főkapitányság helyi szervnek minősülő szervezeti egységénél rendszeresített szolgálati 
beosztások  

 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint 
a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) III. IV. 

3.  főosztályvezető 2 kapitányságvezető III. IV. 

4.  
főosztályvezető-

helyettes 2 
kapitányságvezető-helyettes 

(kiemelt) III. IV. 

5.  osztályvezető 2 osztályvezető II., III. IV. 

6.  osztályvezető 2 hivatalvezető (kiemelt) IV. IV. 

7.  osztályvezető 2 őrsparancsnok (osztály jogállású) I., II. III. 
 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint 
a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D alosztályvezető III. IV. 
3.  D hivatalvezető (alosztály jogállású) IV. IV. 
4.  D őrsparancsnok (alosztály jogállású) II. III. 
5.  D őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) I. II. 
6.  D szolgálatirányító tiszt I. II. 
7.  C alosztályvezető-helyettes III., IV. IV. 
8.  C csoportvezető III., IV. IV. 
9.  C kiemelt főelőadó III., IV. IV. 
10.  C kiemelt főnyomozó II. III. 
11.  C kiemelt főtechnikus II. IV. 
12.  C kiemelt fővizsgáló II. III. 
13.  C őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású) II. III. 
14.  B főnyomozó II. III. 
15.  B főtechnikus II. IV. 
16.  B fővizsgáló II. III. 
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17.  B főelőadó III., IV. IV. 
18.  A nyomozótiszt II. III. 
19.  A technikustiszt I., II., III., IV. IV. 
20.  A vizsgálótiszt II. III. 
21.  A előadó I. II. III. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint 
a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E őrparancsnok II. III. 
3.  E szolgálatirányító parancsnok II. III. 
4.  E csoportparancsnok III., IV. IV. 
5.  D helyszínelő I. II. 
6.  D helyszínelő és balesetvizsgáló I. II. 
7.  D körzeti megbízott I. III. 
8.  D nyomozó II. III. 
9.  D technikus II. IV. 
10.  D vizsgáló II. III. 
11.  D referens III., IV. IV. 
12.  C segédtechnikus II., IV. IV. 
13.  C ügyeletes III., IV. IV. 
14.  C járőrparancsnok I. II. 
15.  C bűnügyi referens II. III. 
16.  C hajóvezető I. II. 
17.  B fogdafelügyelő I. II. 
18.  B hajóvizsgáló II. III. 
19.  B járőrvezető I. II. 
20.  B kutyavezető I., II. II. 
21.  B segédelőadó III., IV. IV. 
22.  B bűnügyi segédelőadó III., IV. IV. 
23.  A fogdaőr I. II. 
24.  A járőr I. II. 
25.  A kísérőőr I. II. 
26.  A motorcsónak-vezető I. I. 
27.  A objektumőr I. II. 
28.  A gépjárművezető II. III. 
29.  A bűnügyi fogalmazó II. III. 
30.  A járőrtárs I. II. 

 
 

8. A 7. alcím alá nem tartozó helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások  
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  főosztályvezető 1 kapitányságvezető (kiemelt) III. IV. 

3.  főosztályvezető 1 
határrendészeti kirendeltségvezető 

(kiemelt) III. III. 
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4.  főosztályvezető 2 kapitányságvezető III. IV. 

5.  
főosztályvezető-

helyettes 2 határrendészeti kirendeltségvezető III. III. 

6.  
főosztályvezető-

helyettes 2 
kapitányságvezető-helyettes 

(kiemelt) III. IV. 

7.  osztályvezető 2 osztályvezető II., III. IV. 
8.  osztályvezető 2 hivatalvezető (kiemelt) IV. IV. 
9.  osztályvezető 2 őrsparancsnok (osztály jogállású) I., II. III. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D alosztályvezető III. IV. 
3.  D hivatalvezető (alosztály jogállású) III. IV. 
4.  D osztályvezető-helyettes III. IV. 
5.  D őrsparancsnok (alosztály jogállású) II. III. 
6.  D őrsparancsnok-helyettes (osztály jogállású) I. II. 
7.  D szolgálatirányító tiszt II. III. 
8.  C alosztályvezető-helyettes III., IV. IV. 
9.  C csoportvezető III., IV. IV. 
10.  C kiemelt főelőadó III., IV. IV. 
11.  C kiemelt főnyomozó II. III. 
12.  C kiemelt főtechnikus II. IV. 
13.  C kiemelt fővizsgáló II. III. 

14.  C őrsparancsnok-helyettes (alosztály jogállású) II. III. 

15.  B főnyomozó II. III. 
16.  B főtechnikus II. IV. 
17.  B fővizsgáló II. III. 
18.  B főelőadó III., IV. IV. 
19.  A nyomozótiszt II. III. 
20.  A technikustiszt I., II., III., IV. IV. 
21.  A vizsgálótiszt II. III. 
22.  A előadó I. III., IV. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint 
a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E őrparancsnok II. III. 
3.  E szolgálatparancsnok II. III. 
4.  E szolgálatirányító parancsnok II. III. 
5.  E csoportparancsnok II. III. 
6.  D helyszínelő I. II. 
7.  D helyszínelő és balesetvizsgáló I. II. 
8.  D körzeti megbízott I. III. 
9.  D nyomozó II. III. 
10.  D határrendészeti szakértő II. III. 
11.  D szolgálatparancsnok-helyettes II. III. 
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12.  D technikus II. IV. 
13.  D vizsgáló II. III. 
14.  D referens III., IV. IV. 
15.  C segédtechnikus III., IV. IV. 
16.  C ügyeletes III., IV. IV. 
17.  C kiképző I. II. 
18.  C kiemelt főhatárrendész II. III. 
19.  C járőrparancsnok I. II. 
20.  C bűnügyi referens II. III. 
21.  C hajóvezető II. III. 
22.  B fogdafelügyelő I. II. 
23.  B főhatárrendész II. III. 
24.  B hajóvizsgáló II. III. 
25.  B járőrvezető I. II. 
26.  B kutyavezető I., II. II. 
27.  B segédelőadó III., IV. IV. 
28.  B bűnügyi segédelőadó III., IV. IV. 
29.  A fogdaőr I. II. 
30.  A határrendész I. II. 
31.  A járőr I. II. 
32.  A kísérőőr I. II. 
33.  A motorcsónakvezető I. I. 
34.  A objektumőr II. III. 
35.  A gépjárművezető II. III. 
36.  A bűnügyi fogalmazó III. IV. 
37.  A járőrtárs I. II. 

” 
 
 

2. Az ER. 7. mellékletének 1/A. függeléke helyébe a következő függelék lép:  
 

 
„1/A. függelék 

 
A belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 

alkalmassági kategóriába sorolása 
 

1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét 
szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a 
humánigazgatási szolgálatok feladata. 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 
 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  központi szerv vezetője  főigazgató IV. IV. 

3.  
központi szerv 

vezetőjének helyettese  főigazgató-helyettes IV. IV. 

4.  területi szerv vezetője igazgató IV. IV. 
5.  szakirányító 1 igazgató-helyettes IV. IV. 
6.  szakirányító 1 hivatalvezető IV. IV. 

7.  szakirányító 2 főosztályvezető IV. IV. 

8.  főosztályvezető 1 főtanácsadó IV. IV. 

9.  főosztályvezető 2 
önálló osztályvezető (főigazgató 

közvetlen irányítása alatt) IV. IV. 
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10.  
főosztályvezető-

helyettes 1 főosztályvezető-helyettes IV. IV. 

11.  
főosztályvezető-

helyettes 1 
főosztályvezetőt helyettesítő 

osztályvezető IV. IV. 

12.  
főosztályvezető-

helyettes 2 osztályvezető IV. IV. 

13.  osztályvezető 1 tanácsadó III. IV. 
14.  osztályvezető 2 alosztályvezető III. IV. 
15.  osztályvezető 2 osztályvezető-helyettes III. IV. 
16.  osztályvezető 2 kirendeltség-vezető III. IV. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D kiemelt főreferens III. IV. 
3.  C kiemelt főelőadó III. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D szakreferens III. IV. 
” 

 
3. Az ER. 7. melléklete a következő 1/B. függelékkel egészül ki:  
 

 
„1/B. függelék 

 
A terrorizmust elhárító szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása 

 
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét 
szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a 
humánigazgatási szolgálatok feladata. 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 
A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 
kategóriába sorolás 

2.  központi szerv vezetője  főigazgató III. IV. 

3.  központi szerv 
vezetőjének helyettese  

főigazgató-helyettes III., IV. IV. 

4.  szakirányító 1 igazgató III., „S” IV., „S” 
5.  szakirányító 2 igazgató-helyettes III., „S” IV., „S” 
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6.  főosztályvezető 1 főosztályvezető I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
7.  főosztályvezető 1 főtanácsadó IV. IV. 

8.  
főosztályvezető-

helyettes 1 főosztályvezető-helyettes I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 

9.  főosztályvezető-
helyettes 2 

osztályvezető I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 

10.  osztályvezető 1 irodavezető II. III. 
11.  osztályvezető 1 tanácsadó I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
12.  osztályvezető 1 osztályvezető I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 
A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 
kategóriába sorolás 

2.  D csoportvezető I., II., III., IV. II., III., IV. 
3.  D jogtanácsos IV. IV. 
4.  D kiemelt biztonsági főtiszt I., „S” I., II., „S” 
5.  D kiemelt főreferens I., II., III., IV., „S” II., III., IV., „S” 
6.  D mentőorvos 1 I., II., III., IV. I., II., III., IV. 
7.  D műveleti tiszt 1 I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
8.  D osztályvezető-helyettes I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
9.  D ügyeletvezető III. III., IV. 
10.  C biztonsági főtiszt I., „S” I., II., „S” 
11.  C főmérnök III. IV. 
12.  C kiemelt főelőadó II., III., IV. II., III., IV. 
13.  C mentőorvos 2 I., II., III., IV. I., II., III., IV. 
14.  C mentőtiszt 1 I., II., III., IV. I., II., III., IV. 
15.  C műveleti tiszt 2 I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
16.  B főelőadó II., III., IV. III., IV. 
17.  B kiemelt biztonsági tiszt I., „S” I., II., „S” 
18.  B mentőtiszt 2 I., II., III., IV. I., II., III., IV. 
19.  B műveleti tiszt 3 I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
20.  B szolgálatparancsnok I., II. II., III. 
21.  A biztonsági tiszt I., „S” I., II., „S” 
22.  A előadó III., IV. IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 
A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó alkalmassági 
kategóriába sorolás 

2.  D biztonsági gépjárművezető 1 I. I., II. 
3.  D helyszínbiztosító 1 I. I., II. 
4.  D műveleti tiszthelyettes 1 I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
5.  D személybiztosító 1 I., „S” I., II., „S” 
6.  D technikus 1 I., II. III. 
7.  D szolgálatparancsnok 1 I., II. II., III. 
8.  C biztonsági gépjárművezető 2 I. I., II. 
9.  C helyszínbiztosító 2 I. I., II. 
10.  C lakásbiztosító 1 I. I., II. 
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11.  C műveleti mentőápoló 1 I., II., III. IV. I., II., III., IV. 
12.  C műveleti tiszthelyettes 2 I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 

13.  C objektumőr 1 I., II. II. 

14.  C segédelőadó 1 II., III., IV. III., IV. 
15.  C személybiztosító 2 I., „S” I., II., „S” 
16.  C szolgálatparancsnok 2 I., II. II., III. 
17.  C technikus 2 I., II. III. 
18.  B biztonsági gépjárművezető 3 I. I., II. 
19.  B gépjárművezető 1 I., II., III. III., IV. 
20.  B helyszínbiztosító 3 I. I., II. 
21.  B lakásbiztosító 2 I. I., II. 
22.  B műveleti mentőápoló 2 I., II., III., IV. I., II., III., IV. 
23.  B műveleti tiszthelyettes 3 I., II., III., IV., „S” I., II., III., IV., „S” 
24.  B objektumőr 2 I., II. II. 
25.  B segédelőadó 2 II., III., IV. III., IV. 
26.  B technikus 3 I., II. III. 
27.  A gépjárművezető 2 I., II., III. III., IV. 

28.  A objektumőr 3 I., II II. 
29.  A segédelőadó 3 II., III., IV. II., IV. 

” 
 
4. Az ER. 7. mellékletének 2. függeléke helyébe a következő függelék lép:  
 

 
„2. függelék 

 
A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása 

 
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, az irányadó alkalmassági 
kategóriát – a büntetés-végrehajtási szervezet adott szervezeti egységének munkahelyi kockázatbecslése és a 
feladatellátás sajátosságai alapján, az állományilletékes parancsnok jóváhagyását követően és a vizsgálandó személy 
tájékoztatása mellett – a személyügyi szerv az alkalmassági vizsgálatot kérő lapon köteles feltüntetni. 
 
2. A büntetés-végrehajtási szervezetnél „S” kategóriába különösen az a személy tartozik, aki speciális (hosszúidős 
biztonsági, gyógyító-terápiás, pszichoszociális, szexuális bűncselekményt elkövetettek, drogprevenciós) részlegen, 
különleges biztonsági részlegen vagy HIV részlegen, műveleti osztályon, illetve csoportban teljesít szolgálatot, 
páncélozott szállító járművet vezet, vagy tényleges életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottat munkáltat.  
 

 
1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 

 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint 
a 40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  központi szerv vezetője országos parancsnok III. IV. 

3.  központi szerv 
vezetőjének helyettese 

országos parancsnok 
helyettes 

III. IV. 

4.  szakirányító 1 szolgálatvezető III. III., IV. 
5.  szakirányító 2 főosztályvezető III. III., IV. 

6.  
főosztályvezető-

helyettes 1 főosztályvezető-helyettes III., IV. III., IV. 

7.  
főosztályvezető-

helyettes 2 osztályvezető III., IV. III., IV. 
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8.  osztályvezető 1 munkavédelmi főfelügyelő III., IV. III., IV. 
9.  osztályvezető 1 titkárságvezető III., IV. III., IV. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó alkalmassági 

kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 
2.  E kiemelt főreferens III. III., IV. 
3.  E fegyelmi tiszt III., IV. III., IV. 
4.  E nyomozó tiszt III., IV. III., IV. 
5.  E környezetvédelmi vezető III., IV. III., IV. 
6.  E energetikai vezető III., IV. III., IV. 
7.  E tűzvédelmi vezető III., IV. III., IV. 
8.  D főügyeletes III. III. 
9.  D kiemelt főelőadó III. III., IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E raktárvezető II. III. 
3.  D referens II. III. 
4.  C segédelőadó II. III. 

 
 

2. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  területi szerv vezetője parancsnok III. III., IV. 
3.  területi szerv vezetője főigazgató-főorvos III. III., IV. 

4.  területi szerv vezetője 
ügyvezető igazgató 

(gazdasági társaságok) III. III., IV. 

5.  területi szerv vezetője igazgató (intézmény) III., IV. IV. 

6.  főosztályvezető 1 
parancsnok-helyettes 

(kiemelt büntetés-végrehajtási 
intézetek) 

III. III., IV. 

7.  főosztályvezető 1 főigazgató-helyettes III. III., IV. 

8.  főosztályvezető 1 

gazdasági vezető 
(kiemelt büntetés-végre- 

hajtási intézetek, 
Bv. Holding Kft.) 

III. III., IV. 

9.  főosztályvezető 1 ügyvezető 
igazgató-helyettes (Bv. Holding Kft.) 

III. III., IV. 
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10.  főosztályvezető 1 igazgatóhelyettes (intézmény) III. III., IV. 

11.  főosztályvezető 2 parancsnok-helyettes III. III., IV. 

12.  főosztályvezető 2 
ügyvezető 

igazgató-helyettes (gazdasági 
társaságok) 

III. III., IV. 

13.  főosztályvezető 2 gazdasági vezető III. III., IV. 
14.  osztályvezető 1 osztályvezető III. III., IV. 

15.  osztályvezető 1 biztonsági vezető 
(gazdasági társaságok) 

III. III., IV. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E osztályvezető-helyettes III. III., IV. 
3.  E szakorvos III. III., IV. 
4.  E vezető főtanár III. III., IV. 
5.  D csoportvezető III., „S” III., IV. 
6.  D kiemelt főelőadó III. III., IV. 
7.  D kiemelt főtanár III. III., IV. 
8.  D szakpszichológus III. III., IV. 
9.  D fegyelmi és nyomozótiszt III. III., IV. 
10.  D üzemvezető III. III., IV. 
11.  D biztonsági tiszt II., „S” III. 
12.  C főelőadó II. III. 
13.  C pszichológus III. III., IV. 
14.  C főművezető III. III., IV. 
15.  C diplomás ápoló III. III., IV. 
16.  C főtanár III. III., IV. 
17.  C vezető reintegrációs tiszt II., „S” III. 
18.  B előadó II. III. 
19.  B reintegrációs tiszt II., „S” III. 
20.  B tanár II. III. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E körlet-főfelügyelő II. III. 
3.  E főfelügyelő II., „S” III. 
4.  E raktárvezető II. III. 
5.  E élelmezésvezető II. III. 
6.  D kutyatelep-vezető II. III. 
7.  D konyhavezető II. III. 
8.  D mosodavezető II. III. 
9.  D vezető szakasszisztens II. III. 
10.  D főápoló II. III. 
11.  D szakoktató II. III. 
12.  D műhelyvezető II. III. 
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13.  D kiemelt művezető II. III. 
14.  C biztonságtechnikus II. III. 
15.  C fegyvermester II. III. 
16.  C szállítmányvezető II. III. 
17.  C raktáros II. III. 
18.  C szociális segédelőadó II., „S” III. 
19.  C segédelőadó II., „S” III. 
20.  C művezető II. III. 
21.  C szakasszisztens II. III. 
22.  C szakápoló II. III. 

23.  B 
felügyelő (körlet, foglalkoztatási, 

munkáltatási) I., „S” I., II. 

24.  B kutyavezető I., „S” I., II. 
25.  B ápoló II. III. 
26.  A gépjárművezető I., II. II., III. 
27.  A biztonsági felügyelő I., „S” I., II. 
28.  A segédfelügyelő I. I., II. 

 
3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 

 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  szakirányító 2 parancsnok III. III., IV. 

3.  főosztályvezető-
helyettes 1 

parancsnok-helyettes III. III., IV. 

4.  
főosztályvezető-

helyettes 1 
gazdasági vezető 

 III. III., IV. 

5.  osztályvezető 2 osztályvezető III. III., IV. 
 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D osztályvezető-helyettes III. III., IV. 
3.  D csoportvezető III., „S” III., IV. 
4.  D kiemelt főelőadó III. III., IV. 
5.  D szakpszichológus III. III., IV. 
6.  D fegyelmi és nyomozótiszt III. III., IV. 
7.  D üzemvezető III. III., IV. 
8.  D biztonsági tiszt II., „S” III. 
9.  C főelőadó II. III. 
10.  C pszichológus III. III., IV. 
11.  C főművezető III. III., IV. 
12.  C vezető reintegrációs tiszt II., „S” III. 
13.  B előadó II. III. 
14.  B reintegrációs tiszt II., „S” III. 
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III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E körlet-főfelügyelő II. III. 
3.  E főfelügyelő II., „S” III. 
4.  E raktárvezető II. III. 
5.  E élelmezésvezető II. III. 
6.  D kutyatelep-vezető II. III. 
7.  D konyhavezető II. III. 
8.  D mosodavezető II. III. 
9.  D vezető szakasszisztens II. III. 
10.  D főápoló II. III. 
11.  D szakoktató II. III. 
12.  D műhelyvezető II. III. 
13.  D kiemelt művezető II. III. 
14.  C biztonságtechnikus II. III. 
15.  C fegyvermester II. III. 
16.  C szállítmányvezető II. III. 
17.  C raktáros II. III. 
18.  C szociális segédelőadó II., „S” III. 
19.  C segédelőadó II., „S” III. 
20.  C művezető II. III. 
21.  C szakasszisztens II. III. 
22.  C szakápoló II. III. 

23.  B 
felügyelő (körlet, foglalkoztatási, 

munkáltatási) I., „S” I., II. 

24.  B kutyavezető I., „S” I., II. 
25.  B ápoló II. III. 
26.  A gépjárművezető I., II. II., III. 
27.  A biztonsági felügyelő I., „S” I., II. 
28.  A segédfelügyelő I. I., II. 

” 
 

5. Az ER. 7. mellékletének 3. függeléke helyébe a következő függelék lép:  
 

 
„3. függelék 

 
A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása 
 
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó személy konkrét 
szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való besorolást, amely a 
humánigazgatási szolgálatok feladata. 
 
2. Alkalmazott rövidítések: 
1. KML: katasztrófavédelmi mobil laborok 
2. KMSZ: katasztrófavédelmi műveleti szolgálat 
3. KOK: Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
 



26740 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 

1. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 
 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  központi szerv vezetője főigazgató III. IV. 

3.  központi szerv 
vezetőjének helyettese 

főigazgató-helyettes III., IV. IV. 

4.  szakirányító 1 országos polgári védelmi 
főfelügyelő 

III. IV. 

5.  szakirányító 1 országos tűzoltósági főfelügyelő III. IV. 

6.  szakirányító 1 országos iparbiztonsági főfelügyelő III. IV. 
7.  szakirányító 1 szolgálatvezető IV. IV. 
8.  szakirányító 1 hivatalvezető IV. IV. 
9.  szakirányító 2 főosztályvezető IV. IV. 

10.  főosztályvezető 1 főosztályvezető (főfelügyelő-
helyettes) 

IV. IV. 

11.  főosztályvezető-
helyettes 1 

főosztályvezető-helyettes IV. IV. 

12.  főosztályvezető-
helyettes 2 

osztályvezető IV. IV. 

13.  osztályvezető 1 titkárságvezető IV. IV. 
 

 
II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  

 
 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E alosztályvezető III. III. 
3.  E kiemelt főreferens III., IV. III., IV. 
4.  E munkabiztonsági főfelügyelő III.  IV. 
5.  E vezető főügyeletes III. III. 
6.  D kiemelt főelőadó III., IV. III., IV. 
7.  C főelőadó III., IV. III., IV. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D referens III. III. 
3.  C segédelőadó III., IV. III., IV. 
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2. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 

 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  területi szerv vezetője katasztrófavédelmi igazgató III. III. 

3.  szakirányító 2 katasztrófavédelmi 
igazgatóhelyettes 

III. III. 

4.  főosztályvezető-
helyettes 1 

polgári védelmi főfelügyelő III. III. 

5.  főosztályvezető-
helyettes 1 

tűzoltósági főfelügyelő III. III. 

6.  főosztályvezető-
helyettes 1 

iparbiztonsági főfelügyelő III. III. 

7.  főosztályvezető-
helyettes 2 

szolgálatvezető IV. IV. 

8.  főosztályvezető-
helyettes 2 

hivatalvezető IV. IV. 

9.  osztályvezető 1 zenekarvezető IV. IV. 
10.  osztályvezető 1 osztályvezető II., III. II., III. 
11.  osztályvezető 1 szolgálatvezető-helyettes IV. IV. 
12.  osztályvezető 2 szakcsoport-vezető (KOK) IV. IV. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  E alosztályvezető III. III. 
3.  E vezető tanár IV. IV. 
4.  E ügyeletvezető III. III. 
5.  D kiemelt főtanár IV. IV. 
6.  D kiemelt főelőadó II., III. II., III. 
7.  D kiemelt főelőadó (KMSZ, KML) I. I. 
8.  D ügyeletvezető (KOK) III. III. 
9.  D karmester-helyettes IV. IV. 
10.  D főügyeletes III. III. 
11.  D csoportvezető I., II. I., II. 
12.  C főelőadó II., III. II., III. 
13.  C főeladó (KMSZ, KML) I. I. 
14.  C koncertmester IV. IV. 
15.  C főtanár IV. IV. 
16.  C ügyeletes III. III. 
17.  C oktató IV. IV. 
18.  B szólamvezető IV. IV. 
19.  B tanár IV. IV. 
20.  B előadó I. II., III. II., III. 
21.  B előadó I. (KMSZ, KML) I. I. 
22.  A előadó II. II., III. II., III. 



26742 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 
 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D szakoktató II. II. 
3.  D referens II., III. II., III. 
4.  D technikus II., III. II., III. 
5.  D technikus (KMSZ, KML) I. I. 
6.  D zenész IV. IV. 
7.  C segédelőadó III., IV. III., IV. 
8.  C segédelőadó (KMSZ, KML) I. I. 
9.  C raktáros III., IV. III., IV. 
10.  C kiképző II. II. 
11.  B gépjárművezető I. I. 
12.  B gépjárművezető (KMSZ, KML) I. I. 

 
 

3. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 

 A B C D 

1.  besorolási kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  főosztályvezető 1 katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető (megyeszékhelyi) 

III. III. 

3.  főosztályvezető 2 katasztrófavédelmi kirendeltség-
vezető 

III. III. 

4.  főosztályvezető-
helyettes 2 

polgári védelmi felügyelő II. III. 

5.  főosztályvezető-
helyettes 2 

tűzoltósági felügyelő II. III. 

6.  főosztályvezető-
helyettes 2 

iparbiztonsági felügyelő II. III. 

7.  
főosztályvezető-

helyettes 2 szolgálatvezető IV. IV. 

8.  osztályvezető 2 tűzoltóparancsnok II. II. 
9.  osztályvezető 2 osztályvezető II., III. II., III. 
10.  osztályvezető 2 irodavezető III. IV. 
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II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D alosztályvezető III. III. 
3.  D parancsnokhelyettes II. II. 
4.  D őrsparancsnok I. I. 
5.  C kiemelt főelőadó II., III. II., III. 
6.  C szolgálatparancsnok I. I. 
7.  C műszaki biztonsági tiszt III. III. 
8.  C katasztrófavédelmi megbízott III. III. 
9.  C csoportvezető I., II. I., II. 
10.  B főelőadó II., III. II., III. 
11.  B hajóskapitány I. I. 
12.  B rajparancsnok I. I. 
13.  A előadó I. I., II. I., II. 

 
 

III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

Felvételkor, valamint a 
40 éves kor alatti 

állományban lévőkre 
vonatkozó 

alkalmassági 
kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D rajparancsnok-helyettes I. I. 
3.  C hajóvezető I. I. 
4.  C szerparancsnok I. I. 
5.  C referens II., III. II., III. 
6.  B gépész I. I. 
7.  B különlegesszer-kezelő I. I. 
8.  A gépjárművezető I. I. 
9.  A beosztott tűzoltó I., „S” I., „S” 
10.  A matróz I. I. 

” 
 
 
6. Az ER. 7. melléklete a következő 4/A. függelékkel egészül ki:  
 

„4/A. függelék 
 

A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának a Hszt. 
51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervhez vezényelt tagjának alkalmassági kategóriába sorolása 

 
 
1. Ha a belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának vezénylésére 
valamely más, rendvédelmi feladatokat ellátó szervhez kerül sor, szolgálati beosztásba történő vezényléssel, az 
alkalmassági kategóriába sorolást a fogadó szervnél betöltött szolgálati beosztás alkalmassági kategóriája határozza 
meg. 
 
2. A belügyminiszter irányítása alá tartozó rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományának azon tagját, aki 
vezényléssel a Hszt. 51. § (2) vagy (3) bekezdésében meghatározott szervnél teljesít szolgálatot, – az 1. pontban 
meghatározottak kivételével – IV. alkalmassági kategóriába kell besorolni.”  
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7. Hatályát veszti az ER. 7. mellékletében az 

„A szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolásánál használt rövidítések: 
 1. ÁFSZ  Állami Futárszolgálat 
 2. BRFK  Budapesti Rendőr-főkapitányság 
 3. BSZKI  Bűnügyi Szakértői és Kutatóintézet 
 4. KJÜ  Központi Javító Üzem 
 5. KOK  Katasztrófavédelmi Oktatási Központ 
 6. KR  Készenléti Rendőrség 
 7. KR SZO  Készenléti Rendőrség Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság 
 8. LRP  Légirendészeti Parancsnokság 
 9. NKE  Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
 10. NOK  Belügyminisztérium Nemzetközi Oktatási Központ 
 11. NVSZ  Nemzeti Védelmi Szolgálat 
 12. OKF  Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
 13. NEBEK  Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ 
 14. ORFK RSZKK  Országos Rendőr-főkapitányság Rendészeti Szervek Kiképző Központja 
 15. ROKK  Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központ 
 16. RRI  Repülőtéri Rendőr Igazgatóság 
 17. PMRFK  Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 
 18. PSZH  páncélozott szállító harcjármű 
 19. RSZKI  rendészeti szakközépiskolák 
 20. TEK  Terrorelhárítási Központ 
 21. TÜSZ  Készenléti Rendőrség Tűzszerész Szolgálat” 

 
szövegrész. 
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1. Az R2. 2. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek: 

„ 
      kivételes teljesítmény 

100-90% 
 jó teljesítmény 

89,99-70% 
 megfelelő teljesítmény 

69,99-50% 
 átlag alatti teljesítmény 

49,99-40% 
 elfogadhatatlan teljesítmény 

39,99-0% 
       100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,99 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,99 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,99 
- 

49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,99 
- 

33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
 

  

2. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

3. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez  

1. Az R2. 3. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

 
Összes
ítés 

  a részértékelések 
összesített 
eredménye 

 értékelő 
vezető 

értékelése 

                         

      kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény  

39,99-0% 
      100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,99 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,99 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,99 
- 

49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,99 
- 

33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
 

  
4. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez  

1. Az R2. 4. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

 
Összes
ítés 

  a részértékelések 
összesített 
eredménye 

 értékelő 
vezető 

értékelése 

                         

      kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény  

39,99-0% 
      100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,99 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,99 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,99 
- 

49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,99 
- 

33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
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1. Az R2. 5. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

 
Összes
ítés 

  a részértékelések 
összesített 
eredménye 

 értékelő 
vezető 

értékelése 

                         

      kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény  

39,99-0% 
      100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,99 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,99 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,99 
- 

49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,99 
- 

33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
 

  

 

1. Az R2. 6. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

        kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény 39,99-0% 

         100 
- 

99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,99 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,99 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,99 
- 

49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,99 
- 

33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
 

 
 
 

 

5. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

6. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
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MINŐSÍTŐ LAP 
.......... évre / soron kívül 

I. 

 Név: ............................................................   Éves /soron kívüli egyéni teljesítményértékelés eredménye: ........... 
   - munkaköri egyéni teljesítménykövetelmények: ......................... 
 Szolgálati hely: .........................................   - kompetencia alapú munkamagatartás értékelési tényezők: ......... 

   - egyéni fejlesztési célok: ............................................................. 
Szolgálati beosztás: .......................................  - kompetencia- megfelelés: ........................................................... 

   - stratégiai egyéni teljesítménykövetelmények:............................ 
   - szervezeti teljesítményértékelés eredménye:............................... 

II. 

1. A minősített képességeinek és szolgálatteljesítéssel összefüggő személyes tulajdonságainak értékelése: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

2. A minősített beosztás ellátására való alkalmasságának értékelése: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

3. A minősített fejleszthetőségére és előmenetelére vonatkozó következtetések: 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

III. 

Értékelő vezető javaslata személyzeti intézkedések megtételére: 

(a megfelelő aláhúzandó!) 

a) a minősített vezetői és utánpótlási adatbankba történő felvételére, abból való törlésére: igen/nem 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

b) a minősített szolgálati viszonyának módosítására: igen/nem 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

c) a minősített szolgálati viszonyának alkalmatlanság miatti megszüntetésére: igen/nem 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

d) a minősített jelenlegi beosztására alkalmas javaslatot: igen/nem 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

e) a minősített jutalmazására: igen/nem 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

f) a minősített képzésére: igen/nem 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

7. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
„7. melléklet a 26/2013. (VI. 26.) BM rendelethez
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g) a teljesítményértékelés alapján a minősített illetményének eltérítésére: igen/nem 
................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................... 

IV. 

A minősítés jóváhagyását javasolom: 

dátum, értékelő vezető aláírása 

A minősítéssel egyetértek: 

dátum, kontrollvezető aláírása                       dátum, állományilletékes parancsnok aláírása 

V. 

Tájékoztatom, hogy a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról 
szóló 2015. évi XLII. törvény 113. § (2) bekezdése alapján a minősítésben foglaltakkal szemben szolgálati panasszal 
élhet. 

Záradék: 

A minősítésben foglaltakat megismertem, a minősítő lap egy példányát átvettem. 

dátum, minősített aláírása ”
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1. Az R2. 8. mellékletének II. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„II. A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek funkcionális területeit értékelő teljesítménymutatók 

1. humánerőforrás-gazdálkodás  
1.1. a szervezet fluktuációs helyzetének általános értékelése  
1.2. az állománytáblázattal összefüggő fegyelem megtartása 
1.3. a humán adminisztrációs feladatok teljesülésének szintje 
1.4. a munkáltatói intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége 
1.5. az egyéni teljesítményértékeléssel kapcsolatos szakirányítói tevékenység színvonala 
1.6. a fegyelmi eljárások, méltatlansági eljárások lefolytatásának törvényes rendje, a fegyelmi helyzet javítására tett 
intézkedések eredményessége, színvonala 
1.7. a foglalkozás-egészségügyi és pszichológiai szakterület jogszerű működésének biztosítása 
1.8. a foglalkozás-egészségügyi, higiénés tevékenység színvonala, eredményessége 
1.9. a személyi állomány egészségi és pszichológiai állapotának megőrzése, javítására irányuló intézkedések megtétele  
1.10. a munkavédelmi tevékenység színvonala, eredményessége  

2. általános igazgatási, hivatali, vezetést támogató tevékenység 
2.1. jogi és igazgatási (vezetési adminisztrációs) feladatok teljesülésének szintje, színvonala 
2.2. jogi képviseleti, kártérítési ügyek vitelének színvonala, eredményessége 
2.3. ügyviteli, ügykezelési tevékenység minősége 
2.4. információbiztonság állapota 
2.5. kommunikációs tevékenység színvonala, eredményessége 
2.6. ügyeleti szolgálat szervezettsége, működés szakszerűsége, eredményessége 
2.7. ellenőrzési szolgálati tevékenység színvonala, eredményessége 
2.8. védelmi igazgatási tevékenység színvonala, eredményessége 

3. gazdálkodás, infrastruktúra 
3.1. költségvetési keretek betartása, likviditási egyensúly fenntartása 
3.2. gazdálkodással kapcsolatos szabályzók betartásának ellenőrzése 
3.3. kiadások csökkentésére tett intézkedések, követelések behajtásának hatékonysága 
3.4. infrastruktúra állagának megőrzése/fejlesztése 
3.5. személyi állomány foglalkoztatási feltételeinek állapota/fejlesztése 
3.6. informatikai szolgáltatás biztonsága és színvonala 
3.7. szolgálati célú szállítási szolgáltatások biztonsága és színvonala 
3.8. a kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos biztonságtechnikai 
háttérszolgáltatás biztonsága és színvonala  
 
4. oktatás-képzés  
4.1. az állomány képesítési követelményeknek való megfelelése 
4.2. a képzési terv végrehajtásának szintje 
4.3. az oktatások, képzések szervezése, színvonala, eredményessége 
4.4. a képzési dokumentációk összeállításának igényessége, hasznosíthatósága” 
  
 
2. Az R2. 8. mellékletének III. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„III. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók 

1. közrendvédelmi terület 
1.1. intézkedések eredményessége 
1.2. intézkedések jogszerűsége és szakszerűsége 
1.3. járőrszolgálat hatékonysága, reagáló képessége 
1.4. szolgálatszervezés színvonala 
1.5. őrzés-védelem színvonala 
1.6. csapaterős alkalmazás hatékonysága, reagáló képessége 
1.7. csapaterős alkalmazás jogszerűsége és szakszerűsége 
1.8. a biztosítási feladatok végrehajtásának szakmai színvonala 
1.9. a szolgálatparancsnoki rendszer szervezettsége, működésének szakszerűsége, eredményessége 

2. közlekedésrendészeti terület 
2.1. közlekedési járőr szolgálat intenzitása és hatékonysága 
2.2. közlekedésrendészeti járőr-intézkedések eredményessége 

8. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
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2.3. baleseti helyszínelési és vizsgálati tevékenység színvonala és eredményessége 
2.4. balesetmegelőzési-közlekedésbiztonsági szervező tevékenység színvonala 
2.5. légi rendészeti tevékenység hatékonysága, szakszerűsége 
2.6. vízirendészeti járőrszolgálat intenzitása  
2.7. vízirendészeti intézkedések hatékonysága  
2.8. víziközlekedési balesetek száma, kimenetele 
2.9. víziközlekedési baleset megelőzési tevékenység hatékonysága, színvonala  
2.10. víziközlekedési ellenőrzések hatékonysága, intenzitása 

3. bűnügyi terület 
3.1. nyomozás-eredményesség összességében 
3.2. kiemelt bűncselekmények (közterületi kiemelt, élet- és testi épség elleni, gazdasági és vagyonelleni) nyomozásának 
eredményessége 
3.3. nyomozás szakszerűség és hatékonyság színvonala 
3.4. nyomozás szervezés és vezetés színvonala 
3.5. helyszíni szemle tevékenység színvonala 
3.6. bűnügyi-technikai tevékenység színvonala 
3.7. bűnmegelőzési tevékenység színvonala 
3.8. titkos együttműködőkkel összefüggő szakmai tevékenységek eredménye 
3.9. műveleti feldolgozások eredményessége 
3.10. a keletkezett bűnügyi információk operatív értéke, hasznosulása 
3.11. a gazdaságvédelmi tevékenység szakszerűsége és hatékonysága 
3.12. a bűnügyi szakirányítási tevékenység színvonala, valamint a helyszíni bűnügyi tevékenység irányítása 

4. igazgatásrendészeti terület 
4.1. szabálysértési eljárások eredményessége 
4.2. szabálysértési eljárások jogszerűsége 
4.3. egyéb rendészeti, igazgatási ügyfeldolgozás hatékonysága, eredményessége 
4.4. a hatósági ellenőrzési tevékenység intenzitása, eredményessége, előírás szerinti végrehajtása 
4.5. határidők betartása 
4.6. a szakirányítói tevékenység megfelelősége 

5. határrendészeti terület 
5.1. járőrszolgálat intenzitása, reagáló képessége, eredményessége 
5.2. járőrszolgálat során tett intézkedések eredményessége 
5.3. határellenőrzési tevékenység jogszerűsége és szakszerűsége 
5.4. határforgalom ellenőrzés schengeni megfelelősége, eredményessége 
5.5. szolgálatszervezés színvonala 
5.6. az útlevélkezelői tevékenység színvonala, eredményessége  
5.7. idegenrendészeti intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége, eredményessége  

6. személyvédelmi és objektumvédelmi terület 
6.1. személybiztosítás, lakásbiztosítás és helyszínbiztosítás színvonala és eredményessége 
6.2. a kijelölt létesítmények őrzésével és a védett személy biztosításával kapcsolatos rendkívüli események során 
alkalmazott intézkedések jogszerűsége, szakszerűsége 
6.3. a riasztás során tett intézkedések hatékonysága, szakszerűsége 
 
7. ügyeleti terület 
7.1. az ügyeleti jelentőszolgálat működtetésének színvonala 
7.2. az irányítási képesség szakszerűsége, színvonala 
7.3. az állampolgárokkal történő kommunikáció színvonala és az intézkedések szakszerűsége” 
 
3. Az R2. 8. mellékletének VI. alcíme helyébe a következő alcím lép: 

„VI. A büntetés-végrehajtási szervezet szakmai tevékenységét értékelő teljesítménymutatók 

1. biztonság, fogvatartás 
1.1. a fogvatartottakkal kapcsolatos adminisztratív fegyelem színvonala 
1.2. a büntetés-végrehajtás külső kontrolljával összefüggő megállapítások eredménye 
1.3. a kényszerítő eszközök alkalmazásának jogszerűsége, szakszerűsége 
1.4. a rendkívüli eseményekkel összefüggő intézkedések eredményessége 
1.5. a fogvatartottak fegyelmi helyzetének általános értékelése 
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2. reintegrációs tevékenység, komplex fogvatartotti foglalkoztatás, fejlesztés, egészségügyi ellátás 
2.1. munkáltatás hatékonysága, eredményessége 
2.2. fogvatartottak oktatásának, képzésének színvonala, hatékonysága 
2.3. fogvatartotti programok színvonalának értékelése 
2.4. társadalmi szerepvállalás értékelése 
2.5. a fogvatartottak egészségügyi ellátásának színvonala 

3. gazdasági társaságok 
3.1. a fogvatartottak teljes körű foglalkoztatásának érdekében tett intézkedések megvalósulásának szintje 
3.2. a gazdasági társaság biztonsági rendszere működtetésének hatékonysága 
3.3. az értékesítés jövedelmezőségének alakulása 
3.4. a társaság szakmunkás képzésben, OKJ-s képzésben való részvételének eredményessége” 
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A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető 

szolgálati beosztások 
 
 

I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

 A B 

1.  besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

2.  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
3.  E kiemelt főreferens 
4.  E környezetvédelmi vezető 
5.  E energetikai vezető 
6.  E tűzvédelmi vezető 
7.  D kiemelt főelőadó 
8.  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
9.  E raktárvezető 
10.  C segédelőadó 

 
 

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 

 
 A B 

1.  besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

2.  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
3.  E szakorvos 
4.  D kiemelt főelőadó 
5.  D szakpszichológus 
6.  D üzemvezető 
7.  C főelőadó 
8.  C pszichológus 
9.  C főművezető 
10.  B előadó 
11.  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
12.  E raktárvezető 
13.  E élelmezésvezető 
14.  D konyhavezető 
15.  D mosodavezető 
16.  D vezető szakasszisztens 
17.  D főápoló 
18.  D műhelyvezető 
19.  D kiemelt művezető 
20.  C biztonságtechnikus 
21.  C fegyvermester 
22.  C szociális segédelőadó 
23.  C segédelőadó 
24.  C művezető 
25.  C szakasszisztens 
26.  C szakápoló 
27.  B felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási) 
28.  B kutyavezető 
29.  B ápoló 
30.  A gépjárművezető 

 
 

9. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
„1. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez
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III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

 A B 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

2.  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
3.  D kiemelt főelőadó 
4.  D szakpszichológus 
5.  D üzemvezető 
6.  C főelőadó 
7.  C pszichológus 
8.  C főművezető 
9.  B előadó 
10.  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
11.  E raktárvezető 
12.  E élelmezésvezető 
13.  D konyhavezető 
14.  D mosodavezető 
15.  D vezető szakasszisztens 
16.  D főápoló 
17.  D műhelyvezető 
18.  D kiemelt művezető 
19.  C biztonságtechnikus 
20.  C fegyvermester 
21.  C szociális segédelőadó 
22.  C segédelőadó 
23.  C művezető 
24.  C szakasszisztens 
25.  C szakápoló 
26.  B felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási) 
27.  B kutyavezető 
28.  B ápoló 
29.  A gépjárművezető 

” 
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A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető 
szolgálati beosztások 

 
 

 
I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 

 
 

 A B 

1.  besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

2.  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
3.  E kiemelt főreferens 
4.  E munkabiztonsági főfelügyelő 
5.  D kiemelt főelőadó 
6.  C főelőadó 
7.  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
8.  D referens 
9.  C segédelőadó 

 
 

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

 A B 

1.  besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

2.  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
3.  D kiemelt főtanár 
4.  D kiemelt főelőadó 
5.  C főelőadó 
6.  C főtanár  
7.  B előadó I. 
8.  B tanár 
9.  A előadó II. 
10.  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
11.  D referens 
12.  C segédelőadó 
13.  C raktáros 
14.  C kiképző 
15.  B gépjárművezető 

 
 

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások 
 
 

 A B 

1.  besorolási 
kategória 

szolgálati beosztás 

2.  Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
3.  C kiemelt főelőadó 
4.  B főelőadó 
5.  A előadó I. 
6.  Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások: 
7.  C referens 

” 
 
 
  

10. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
„2. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez
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1. Az R5. 2. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat a 
következő 57a. sorral egészül ki: 
 

 [A] [B] [C] [D] [E] 
„ 
57a.   C  hajóvezető  100   

„ 
 

2. Az R5. 2. mellékletében a VII. „Budapesti Rendőr-főkapitányság” alcím „2. Tiszthelyettesi szolgálati beosztások” című 
táblázata a következő 40a. sorral egészül ki: 
 

 [A] [B] [C] [D] [E] 
„ 
40a.   C  hajóvezető  125   

„ 
 

3. Az R5. 2. mellékletében a Megjegyzés részben a „Nemzetközi Együttműködési Központ” szövegrész helyébe a 
„Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központ” szöveg lép.  
 
4. Hatályát veszti az R5. 2. melléklet VI. alcímében a táblázatokat követően az 
 
„500*****:  A Köztársasági Elnöki Őrség főosztályvezető, főosztályvezető-helyettesi és a KR KEŐ Személyvédelmi Osztály 

osztályvezető beosztása, valamint a Tűzszerész Szolgálat vezető beosztásai esetében a hivatásos pótlék 
mértéke 600%.” 

szövegrész.  
 
5. Hatályát veszti az R5. 2. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című 
táblázat C:60 és D:60 mezője. 
 
6. Hatályát veszti az R5. 2. mellékletében a VII. „Budapesti Rendőr-főkapitányság” alcím „2. Tiszthelyettesi szolgálati 
beosztások” című táblázat C:42 és D:42 mezője. 
 

  

11. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
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1. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:13 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[13.] 450 
 
 
2. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:14 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[14.] 450 
 
3. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:15 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[15.] 450 
 
4. Az R5. 3. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:16 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[16.] 450 
 

  

12. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
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1. Az R5. 4. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:6 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[6.] 550 vagy 650* 
 
 
2. Az R5. 4. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:8 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[8.] 550 vagy 650* 
 
 
3. Az R5. 4. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:12 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[12.] 550 vagy 650* 
 
 
4. Az R5. 4. mellékletében a II. „Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:4 mezője helyébe 
a következő mező lép: 
 
 [D] 
[4.] 400 
 
 
5. Az R5. 4. mellékletében a II. „Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat C:21 mezője helyébe 
a következő mező lép: 
 
 [C] 
[21.] 650 vagy 500 
 
 
6. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat a 
következő 7a. sorral egészül ki: 
 

 [A] [B] [C] [D] 
„ 

7a D szolgálatparancsnok 1 500  
” 
 

7. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:7 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[7.] 400 
 
 
8. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:11 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[11.] 400 
 
 

13. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
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9. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:13 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[13.] 400 
 
 
10. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:14 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[14.] 400 
 
 
11. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:17 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[17.] 400 
 
 
12. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:19 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[19.] 400 
 
 
13. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:22 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[22.] 400 
 
 
14. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:24 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[24.] 400 
 
 
15. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:25 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[25.] 400 
 
 
16. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:26 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[26.] 400 
 
 
17. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:27 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[27.] 400 
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18. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:28 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[28.] 400 
 
 
19. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:29 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[29.] 400 
 
 
20. Az R5. 4. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat B:16 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [B] 
[16.] szolgálatparancsnok 2 
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1. Az R5. 5. mellékletében a II. „Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat E:24 mezője helyébe 
a következő mező lép: 
 
 [E] 
[24.] 100 
 

 
2. Az R5. 5. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat E:5 mezője 
helyébe a következő mező lép: 
 
 [E] 
[5.] 100 
 
 
3. Az R5. 5. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat E:13 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [E] 
[13.] 100 

 
 

4. Az R5. 5. mellékletében a III. „Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” című táblázat D:20 
mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [D] 
[20.] 135 
 

 
 
  

 
1. Az R5. 6. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” alcím „2. Területi szervnél” című 
táblázat a következő 10a. sorral egészül ki: 
 
 [A] [B] [C] [D] [E] 
„ 
 10a.    főosztályvezető 1  igazgatóhelyettes (intézmény)  100   

„ 
 
2. Hatályát veszti az R5. 6. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” alcím „1. 
Központi szervnél” című táblázat B:7, C:7 és D:7 mezője.  
 
3. Hatályát veszti az R5. 6. mellékletében az I. „Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások” alcím „2. Területi 
szervnél” című táblázat C:13 és D:13 mezője.  
 

   

14. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

15. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
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1. Az R5. 8. mellékletében a II. „Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások” című táblázat helyébe a következő 
táblázat lép:  

„II. Oktatói, nevelői és képzést támogató beosztások 

  A  B  C  D 
1.  besorolási    hivatásos pótlék mértéke (%) 
2.  kategória  szolgálati beosztás 

 alapfeladat 
 nem alap- 

feladat 
3.  főosztályvezető 1  egyetemi tanár  100  
4.  főosztályvezető 1  kutató professzor  100  
5.  osztályvezető 1  egyetemi docens  100  
6.  osztályvezető 1  főiskolai tanár  100  
7.  osztályvezető 1  tudományos tanácsadó  100  
8.  osztályvezető 1  ügyvivő szakértő   100 
9.  E  adjunktus  100  
10.  E  tudományos főmunkatárs  100  
11.  E  tanársegéd  100  
12.  E  gyakorlati oktató (szakoktató)  100  
13.  D  tudományos munkatárs  100  
14.  D  mesterkiképző  100  
15.  C  tudományos segédmunkatárs  100  
16.  C  kiképző  100  

„ 
 

 
  

16. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

17. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

 
1. Az R5. 10. mellékletében az I. alcím 3. „Az alapbeosztásnak minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó 
szolgálati beosztások képesítési követelményei” című táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [ISKOLAI VÉGZETTSÉG] 
[6] érettségi vagy szakiskolai 

végzettség 
 
 
2. Az R5. 10. mellékletében a II. alcím 3. „Az alapbeosztásnak nem minősülő tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó 
szolgálati beosztások képesítési követelményei” című táblázat B:6 mezője helyébe a következő mező lép: 
 
 [ISKOLAI VÉGZETTSÉG] 
[6] érettségi vagy szakiskolai 

végzettség 
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A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati 

beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások 
 

I. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati 
beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a rendőrségnél  

 
1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások 

a) Ügyeleti Főosztály (ORFK) 
b) Központi ügyeleti szolgálat (KR) 
c) ügyeleti szolgálat (RRI) 
d) Tevékenység-irányítási Központ (BRFK, MRFK) 
e) Sajtóügyelet (ORFK) 
f) híradástechnikai ügyeleti szolgálat 
g) határrendészeti kirendeltség ügyelete 
h) NEBEK nemzetközi kapcsolattartási pont ügyelete 
i) Őrzött Szállás 
j) Ügyeleti Főosztály ügyeletvezető (TEK) 

szolgálati beosztásai. 
 
2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások  

a) az ORFK Közrendvédelmi és Igazgatásrendészeti Főosztályai által adott szolgálattal érintett beosztások, a megyei 
(fővárosi) rendőr-főkapitányságok, valamint rendőrkapitányságok közrendvédelmi, közlekedési és 
igazgatásrendészeti szolgálataival érintett szolgálati beosztások, 
b) a KR bevetési főosztályainak szolgálati beosztásai, 
c) a KR Informatikai Osztályának szolgálati beosztásai, 
d) a KR ÁFSZ szolgálati beosztásai, 
e) a KR LRSZ szolgálati beosztásai, 
f) a KR SZOVIG biztonsági főtiszt, biztonsági tiszt, objektumőr, lakásbiztosító, helyszínbiztosító, személybiztosító, 
biztonsági gépkocsivezető, referens, tűzszerész, technikus és fogdafelügyelő szolgálati beosztásai, 
g) a KR KEÖ alosztályvezető-helyettes, csoportvezető, kiemelt főelőadó, kiemelt biztonsági főtiszt, főelőadó, 
csoportparancsnok, szolgálatirányító, biztonsági gépkocsivezető, személybiztosító, helyszínbiztosító, lakásbiztosító, 
objektumőr szolgálati beosztásai, 
h) az RRI ügyeletes vezető, bűnügyi készenlét, idegenrendészeti készenlét  szolgálati beosztása, 
i) a területi és helyi szervek bűnügyi szolgálati ág forrónyomos csoportjaival érintett szolgálati beosztások, valamint a 
bűnügyi technikai szolgálat körébe tartozó szolgálati beosztások, 
j) a TEK Műveleti Igazgatóság főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, műveleti tiszt 1, mentőorvos 1, osztályvezető-
helyettes, műveleti tiszt 2, mentőorvos 2, mentőtiszt 2, műveleti tiszt, mentőtiszt 2, műveleti tiszt 3, 
szolgálatparancsnok, műveleti tiszthelyettes 1, műveleti mentőápoló 1, műveleti tiszthelyettes 2, szolgálatparancsnok 
1, szolgálatparancsnok 2, műveleti mentőápoló 2 szolgálati beosztásai, 
k) a TEK Személyvédelmi Igazgatóság osztályvezető-helyettes, kiemelt biztonsági főtiszt, biztonsági főtiszt, kiemelt 
biztonsági tiszt, biztonsági tiszt, biztonsági gépjárművezető 1, biztonsági gépjárművezető 2, biztonsági 
gépjárművezető 3, helyszínbiztosító 1, helyszínbiztosító 2, helyszínbiztosító 3, személybiztosító 1, személybiztosító 2, 
lakásbiztosító 1, lakásbiztosító 2 szolgálati beosztásai. 

 
3. Őrszolgálati beosztások 

a) objektumőr 
b) fogdaőr 
c) kísérőőr 
d) őrparancsnok fogdafelügyelő 
e) segédelőadó (őrzött szálláson) 
f) szolgálatparancsnok, szolgálatparancsnok 1, szolgálatparancsnok 2.  

 
II. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, valamint a készenléti jellegű szolgálati 

beosztások a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél 
 

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások 
a) vezető főügyeletes (központi szerv) 
b) főügyeletes (központi szerv) 
c) főügyeletes (területi szervek) 
d) Megyei/Fővárosi Műveltirányítási Ügyelet állománya (területi szervek) 
e) ügyeletvezető (területi jogállású szervek) 
f) ügyeletes (helyi szervek) 

18. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez 
„11. melléklet a 30/2015. (VI. 16.) BM rendelethez
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g) ügyeletvezető (területi szervek) 
h) ügyeletvezető (KOK). 

 
2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások  

a) szolgálatparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
b) hajóskapitány (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
c) rajparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
d) rajparancsnok-helyettes (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
e) hajóvezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
f) szerparancsnok (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
g) gépész (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
h) különlegesszer-kezelő (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
i) gépjárművezető (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
j) beosztott tűzoltó (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
k) matróz (Hivatásos Tűzoltóparancsnokság) 
l) a Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálatnál rendszeresített szolgálati beosztások. 

 
3. A folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások, a készenléti jellegű szolgálati 

beosztások, valamint az őrszolgálati beosztások a büntetés-végrehajtási szervezetnél 
 

1. Folyamatos ügyeleti szolgálat ellátására szervezett szolgálati beosztások 
a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos) 
b) szakorvos 
c) szakasszisztens 
d) főügyeletes. 

 
2. Készenléti jellegű szolgálati beosztások  

a) (egészségügyi) osztályvezető (főorvos) 
b) szakorvos 
c) szakasszisztens 
d) műveleti csoportba vagy műveleti osztályra beosztottak. 

 
3. Őrszolgálati beosztások 

a) főápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet] 
b) szakápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet] 
c) ápoló [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet] 
d) vezető szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító 
Intézet] 
e) szakasszisztens [Büntetés-végrehajtás Központi Kórháza (Tököl), Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézet] 
f) biztonsági tiszt 
g) főfelügyelő 
h) körlet-főfelügyelő 
i) felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási) 
j) biztonsági felügyelő 
k) kutyavezető.” 
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A nagyfrekvenciás és ionizáló sugárzásnak, mérgezésnek vagy biológiai kóroki tényezők jelenléte miatti fertőzésveszélynek 

kitett beosztásban szolgálatot teljesítők pótlékára jogosító szolgálati beosztások 
 
I. Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szervnél 

1. osztályvezető, 
2. alosztályvezető, 
3. főorvos, 
4. szakorvos, 
5. kiemelt főreferens, 
6. segédelőadó, 

ha a szolgálati beosztás betöltése az orvos, fogorvos, egészségügyi asszisztens, fogorvosi asszisztens vagy felcser 
munkakörök valamelyikének ellátását szolgálja. 
 
II. A terrorizmust elhárító szervnél 

1. kiemelt főreferens,  
2. kiemelt főelőadó,  

ha a szolgálati beosztás betöltése az élelmiszer szakfelügyelő vagy élelmiszer higiénikus munkakörök valamelyikének 
ellátását szolgálja. 

 
 
III. A büntetés-végrehajtási szervezetnél 

1. reintegrációs tiszt, 
2. vezető reintegrációs tiszt, 
3. körletfelügyelő, 
4. körlet-főfelügyelő, 
5. szakápoló, 
6. főápoló, 
7. szakasszisztens, 
8. vezető szakasszisztens, 
9. szakorvos, 
10. osztályvezető (egészségügyi).” 

19. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelethez 
„1. melléklet a 33/2015. (VI. 16.) BM rendelethez
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A belügyminiszter 77/2015. (XII. 22.) BM rendelete
egyes, az Országgyűlési Őrség hivatásos állományára vonatkozó miniszteri rendeletek módosításáról

A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § 
(2)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. 
rendelet 21.  § 22.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a  rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos 
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 341.  § (2)  bekezdésében biztosított véleményezési 
jogkörében eljáró Országgyűlés elnöke véleményének kikérésével – a következőket rendelem el:

1. Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai 
alkalmasságáról, közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, 
a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 
57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet módosítása

1. §  Az egyes rendvédelmi szervek hivatásos állományú tagjai egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, 
közalkalmazottai és köztisztviselői munkaköri egészségi alkalmasságáról, a  szolgálat-, illetve keresőképtelenség 
megállapításáról, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 57/2009. (X. 30.) IRM–ÖM–PTNM együttes rendelet 
(a továbbiakban: ER.) 7. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 
56/2012. (XI. 22.) BM rendelet módosítása

2. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő humánigazgatási tárgyú szabályokról szóló 56/2012. (XI. 22.)  
BM rendelet 110/A.  § (2)  bekezdésében az „56.  § (2)  bekezdése e)” szövegrész helyébe a „86.  § (2)  bekezdés d)” 
szöveg lép.

3. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló  
85/2012. (XII. 28.) BM rendelet módosítása

3. § (1) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.)  
BM rendelet 9/A. alcíme helyébe a következő alcím lép:
„9/A. Megtérítési kötelezettség
57/A.  § (1) A  Hszt. 100.  §-ában foglaltak alkalmazásában tanulmányi támogatásnak minősülő pénzbeli juttatás 
különösen:
a) a  szolgálati beosztásuk alól mentesítettek, vagy a  hivatásos állományba vételt megelőzően nappali képzésben 
résztvevők esetében a tanulmányok idejére folyósított illetmény, külön juttatás,
b) a szolgálati beosztásuk ellátása mellett levelező vagy esti tagozaton tanulók esetében a tanulmányi munkaidő-
kedvezmény tartamára járó távolléti díj,
c) a külföldi tanulmányokat folytatók esetében az a) pontban meghatározott juttatások, valamint a külföldi napidíjat 
illetően a devizaellátmánynak a visszafizetés esedékessé válásának napján érvényes MNB középárfolyamon forintra 
átszámított összege,
d) a rendvédelmi szerv által biztosított tandíjkedvezmény, a polgári oktatási intézményben tanulók részére fizetett 
tandíj, tanszer-hozzájárulás, valamint az átvállalt oktatási, tanulmányi költségek,
e) a  tanulmányi szerződésben vagy megállapodásban rögzített egyéb pénzbeli juttatások, különösen az  utazási 
költségtérítés, szállásköltség.
(2) A  természetbeni élelmezés értékének visszatérítésénél figyelembe kell venni az  élelmezés nyersanyagértékét 
(a továbbiakban: nyersanyagnorma), valamint a természetbeni élelmezés pénzbeli megváltását.
(3) A  (1) és (2)  bekezdés szerinti juttatások közül az  illetményjellegű juttatásoknál a  személyi jövedelemadó, 
a  nyugdíj-, az  egészségbiztosítási és a  munkaerő-piaci járulék levonása utáni nettó összeget, a  természetbeni 
juttatásoknál pedig a felhasználáskor érvényes norma szerinti összeget kell figyelembe venni.
(4) A  tandíjtartozás összegét a  tanintézet által a  tandíjakról kiállított számlákra teljesített kifizetések alapján kell 
megállapítani.
(5) A  tanulmányi támogatás pénzbeni értékéről a  hivatásos állomány tagját terhelő megtérítési kötelezettség 
összegének megállapíthatósága érdekében a  gazdasági szerv nyilvántartást vezet. A  nyilvántartást a  képzés 
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végén, a felsőoktatásban folytatott tanulmányok esetén minden tanulmányi félév végén le kell zárni, és a hivatásos 
állomány tagjával dokumentált módon közölni kell.
(6) A  tanulmányi támogatás visszatérítésére az állományilletékes parancsnoknak írásban kell a hivatásos állomány 
tagját felszólítania. Az igény érvényesítésére a kártérítésre vonatkozó szabályok szerint kell eljárni.”

 (2) Az  Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról szóló 85/2012. (XII. 28.) BM 
rendelet 2. mellékletének megjelölésében a „2. melléklet a 85/2015. (XII. 28.) BM rendelethez” szövegrész helyébe 
a „2. melléklet a 85/2012. (XII. 28.) BM rendelethez” szöveg lép.

4. Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, 
a minősítés rendjéről és a szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet 
módosítása

4. §  Az Országgyűlési Őrség hivatásos állománya egyéni teljesítményértékelésének ajánlott elemeiről, a  minősítés 
rendjéről és a  szervezeti teljesítményértékelésről szóló 46/2013. (VIII. 16.) BM rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § 
(1)  bekezdés 1.  pontjában az  „I. vagy II. besorolási osztályba” szövegrész helyébe a  „tiszti vagy tiszthelyettesi 
besorolási osztályba” szöveg lép.

5. §  Az R.
a) 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul,
b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul,
c) 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul,
d) 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul,
e) 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések

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

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter
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1. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

3 
 

1. melléklet a …/2015. (… ….) BM rendelethez 
 
 
1. Az ER. 7. mellékletének 5. függeléke helyébe a következő függelék lép:  
 

 
„5. függelék 

 
Az Országgyűlési Örségnél rendszeresített szolgálati beosztások alkalmassági kategóriába sorolása 

 
1. Azoknál a szolgálati beosztásoknál, ahol több alkalmassági kategória van feltüntetve, a vizsgálandó 
személy konkrét szolgálati beosztásának figyelembevételével kell elvégezni az alkalmassági kategóriába való 
besorolást, amely az Országgyűlési Őrség személyügyi munkatársának feladata. 
 
 

I. Vezetői besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások 
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, 
valamint a 40 éves 

kor alatti 
állományban 

lévőkre vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban lévőkre 

vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  
központi szerv 

vezetője 
parancsnok III. IV. 

3.  
központi szerv 

vezetőjének 
helyettese 

parancsnok-helyettes III. IV. 

4.  szakirányító 1 igazgató III. IV. 
5.  szakirányító 2 főosztályvezető III., IV. III., IV. 

6.  
főosztályvezető-

helyettes 1 
főosztályvezető-helyettes III., IV. III., IV. 

7.  
főosztályvezető-

helyettes 2 
osztályvezető III., IV. III., IV. 

 
 

II. Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 
 A B C D 

1.  
besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, 
valamint a 40 éves 

kor alatti 
állományban 

lévőkre vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban 

lévőkre vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D osztályvezető-helyettes II. III., IV. 
3.  D ügyeletvezető II. III., IV. 
4.  D kiemelt főreferens II., III. III., IV. 
5.  C kiemelt főelőadó II., III. III., IV. 
6.  C kiemelt biztonsági főtiszt II., III. III., IV. 
7.  C főmérnök III., IV. III., IV. 
8.  B biztonsági főtiszt II. III., IV. 
9.  B mérnök III. IV. 
10.  B rajparancsnok I. II. 
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III. Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások  
 

 A B C D 
1.  

besorolási 
kategória szolgálati beosztás 

Felvételkor, 
valamint a 40 éves 

kor alatti 
állományban 

lévőkre vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

40 éves kor feletti 
állományban 

lévőkre vonatkozó 
alkalmassági 

kategóriába sorolás 

2.  D csoportvezető III. III. 
3.  D szolgálatparancsnok II. III. 
4.  D szakreferens II. III. 
5.  C szolgálatparancsnok-helyettes II. III. 
6.  C főreferens II. III. 
7.  C technikus I. I. 
8.  C helyszínbiztosító  I. I. 
9.  C lakásbiztosító  I. I. 
10.  C biztonsági gépkocsivezető I. I. 
11.  B objektumőr I. I. I. 
12.  B beosztott tűzoltó I. I. I. 
13.  A objektumőr II. I. I. 
14.  A beosztott tűzoltó II. I. I. 

” 
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2. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

5 
 

2. melléklet a …/2015. (… ….) BM rendelethez 
 
1. Az R. 2. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek: 

„ 
      kivételes teljesítmény 

100-90% 
 jó teljesítmény 

89,99-70% 
 megfelelő teljesítmény 

69,99-50% 
 átlag alatti teljesítmény 

49,99-40% 
 elfogadhatatlan 

teljesítmény 39,99-0% 
       100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,99 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,99 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,99 
- 

49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,99 
- 

33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
 

3. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

6 
 

3. melléklet a …/2015. (… ….) BM rendelethez 
 

1. Az R. 3. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

Ö
sszesítés 

  a részértékelések 
összesített 
eredménye 

 értékelő 
vezető 

értékelése 

                         

      kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény  

39,99-0% 
      100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,9
9 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,9
9 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,9
9 

- 
49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,9
9 

- 
33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
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4. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

7 
 

4. melléklet a …/2015. (… ….) BM rendelethez 
 

1. Az R. 4. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

Ö
sszesítés 

  a részértékelések 
összesített 
eredménye 

 értékelő 
vezető 

értékelése 

                         

      kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény  

39,99-0% 
      100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,9
9 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,9
9 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,9
9 

- 
49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,9
9 

- 
33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
 

 

5. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez
8 

 

5. melléklet a …/2015. (… ….) BM rendelethez 
 

1. Az R3. 5. mellékletében szereplő táblázat utolsó három sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

Ö
sszesítés 

  a részértékelések 
összesített 
eredménye 

 értékelő 
vezető 

értékelése 

                         

      kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény  

39,99-0% 
      100 

- 
99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,9
9 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,9
9 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,9
9 

- 
49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,9
9 

- 
33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
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6. melléklet a 77/2015. (XII. 22.) BM rendelethez

9 
 

6. melléklet a …/2015. (… ….) BM rendelethez 
 

1. Az R3. 6. mellékletében szereplő táblázat utolsó két sora helyébe a következő sorok lépnek: 

 
„ 

         kivételes teljesítmény 
100-90% 

 jó teljesítmény 
89,99-70% 

 megfelelő teljesítmény 
69,99-50% 

 átlag alatti teljesítmény 
49,99-40% 

 elfogadhatatlan 
teljesítmény 39,99-0% 

       100 
- 

99 

 98 
- 

97 

 96 
- 

95 

 94 
- 

93 

 92 
- 

90 

89,9
9 
- 

87 

 86 
- 

83 

 82 
- 

79 

 78 
- 

75 

 74 
- 

70 

69,9
9 
- 

67 

 66 
- 

63 

 62 
- 

59 

 58 
- 

55 

 54 
- 

50 

49,9
9 

- 
49 

 48 
- 

47 

 46 
- 

45 

 44 
- 

43 

 42 
- 

40 

39,9
9 

- 
33 

 32 
- 

25 

 24 
- 

17 

 16 
- 
9 

 8 
- 
0 

„ 
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A földművelésügyi miniszter 89/2015. (XII. 22.) FM rendelete
az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint 
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól

A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72.  § (1)  bekezdés 5., 33. és 37.  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 6.  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A halgazdálkodási jog haszonbérbe adására irányuló pályázati feltételekre vonatkozó általános 
szabályok

1. § (1) Az  államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérleti jogviszony keretében történő átengedésére irányuló 
pályázati eljárás – a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvényben (a továbbiakban: Hhvtv.) 
meghatározott hasznosítási prioritások szabta kereteken belül, továbbá a  pályáztatásra kerülő, nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület adottságait figyelembe véve – valamennyi pályázó számára egyenlő esélyt biztosít.

 (2) A  pályázat egymáshoz közvetlenül kapcsolódó, egy víztestet vagy vízrendszert alkotó, több nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület haszonbérletére is meghirdethető.

 (3) A  pályázati felhívás egyszerre több meghirdetett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületet – ideértve 
a (2) bekezdés szerinti vízterületeket is – magába foglalhat.

 (4) A  Hhvtv. szerinti földtulajdonosi haszonbérleti joggal érintett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén 
a halgazdálkodási jog haszonbérletére csak abban az esetben írható ki pályázat, ha
a) a tulajdonos írásban lemond a földtulajdonosi haszonbérlet igényléséről,
b) a tulajdonos a tervezett pályázati felhívásra vonatkozó tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül 

nem él a földtulajdonosi haszonbérleti igénnyel, vagy
c) a  már megkötött földtulajdonosi haszonbérleti szerződés megszűnik, és a  tulajdonos új földtulajdonosi 

haszonbérleti igényt a megszűnéstől számított 60 napon belül nem jelent be.
 (5) A  földtulajdonosi haszonbérleti jog gyakorlásának előmozdítása érdekében a  pályázati felhívást a  tulajdonosnak 

hivatalos iratként kell kézbesíteni.
 (6) A pályázat hivatalos nyelve a magyar.

2. A pályázati felhívás előkészítése

2. § (1) A  Hhvtv. alapján az  államot megillető halgazdálkodási jog haszonbérbe adására irányuló nyilvános pályázati 
felhívást kormányrendeletben kijelölt szerv (a továbbiakban: kiíró) írja ki.

 (2) A kiíró a pályázati felhívás ténybeli és szakmai megalapozása érdekében megkeresheti
a) a tulajdonost, illetve a vagyonkezelőt,
b) a  halgazdálkodásért felelős miniszter (a  továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztériumot 

(a továbbiakban: minisztérium),
c) a halgazdálkodási hatóságot,
d) a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ Halászati Kutató Intézetet,
e) az ingatlanügyi hatóságot
a pályázatra kijelölhető vagy azzal érintett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületekkel kapcsolatos 
adatszolgáltatás, illetve a pályázati felhívás tervezetének véleményezése érdekében.

 (3) A  kiíró a  pályázati felhívás előkészítésébe más szervet, szakmai szervezetet, szakértő intézetet vagy személyt is 
bevonhat.

 (4) A pályázat a miniszter jóváhagyását követően írható ki.

3. A pályázaton való részvételre jogosultak köre

3. § (1) A pályázaton az a természetes személy vehet részt, aki
a) legalább középfokú mezőgazdasági vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy végzettséggel rendelkezik, 

és a pályázat benyújtását megelőző legalább két évben halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
b) családi gazdálkodó, amennyiben a  pályázat benyújtását megelőző legalább két évben családi 

gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként halgazdálkodási tevékenységet folytatott,
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c) a  pályázat benyújtásának időpontjában érvényes őstermelői igazolvánnyal rendelkező őstermelő, 
amennyiben a  pályázat benyújtását megelőző legalább két évben őstermelőként halgazdálkodási 
tevékenységet folytatott,

d) egyéni mezőgazdasági vállalkozó, amennyiben a  pályázat benyújtását megelőző legalább két évben 
halgazdálkodási tevékenységet folytatott vagy

e) ötéves halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik.
 (2) A halgazdálkodási gyakorlat a gazdálkodási tevékenység telephelye szerint illetékes halgazdálkodási hatóság által 

kiadott, 30 napnál nem régebbi okirattal igazolható.
 (3) A pályázaton a következő jogi személyek vehetnek részt:

a) a helyi önkormányzat,
b) a  halgazdálkodási, illetve horgászati vagy hagyományőrző, rekreációs célú halászati céllal létrehozott és 

a pályázat benyújtását megelőző év utolsó naptári napján legalább két teljes éve bejegyzetten működő és 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási hasznosításával kapcsolatos tevékenységet folytató 
civil szervezet, valamint

c) az a gazdálkodó szervezet,
ca) amelynek bevétele a  pályázat benyújtását megelőző két adóévben több mint fele részben 

nyilvántartott halgazdálkodási vízterület hasznosításával kapcsolatos tevékenységből származott, 
vagy

cb) amely a  pályázat benyújtását megelőzően lezárt adóévvel nem rendelkezik, de vállalja, hogy 
a  pályázat benyújtásának évét követő 5 évben bevétele több mint fele részben nyilvántartott 
halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási jogának haszonbérlői hasznosításával kapcsolatos 
tevékenységből fog származni.

 (4) A  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület haszonbérletére – a  (3)  bekezdés a) és b)  pontja esetében társpályázói 
polgári jogi szerződés keretében, a (3) bekezdés c) pontja esetében polgári jogi társaságként – több pályázó közös 
pályázatot is benyújthat. Közös pályázat nyertessége esetén a felek közösen válnak a nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterület haszonbérlőivé azzal, hogy a haszonbérleti szerződésben előírt, illetve vállalt halgazdálkodási feladatokra 
vonatkozó felelősségük egyetemleges. A  (3)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti pályázók társpályázata esetén egy 
haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén a legalább megyei szerveződésű 
– a  megyei szerveződésű haszonbérlő megszűnése vagy haszonbérlői kötelezettségének felmondása esetén 
országos szerveződésű –, a  (3) bekezdés b) pontja szerinti civil szervezet társpályázó haszonbérlő új haszonbérleti 
pályázat kiírása nélkül haszonbérlő marad.

 (5) A  (4)  bekezdés szerinti esetben polgári jogi társaság legalább egy tagjának, illetve a  társpályázói polgári jogi 
szerződés alanyai esetében minden tagnak meg kell felelnie a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek.

 (6) A  (4)  bekezdés szerinti esetben a  feleknek polgári jogi szerződést kell kötniük a  közös hasznosítás részletes 
feltételeire, módjára, valamint a felek jogaira és kötelezettségeire vonatkozóan.

4. A pályázati felhívás tartalma

4. § (1) A pályázati felhívás általános tartalmi elemei:
a) a kiíró megnevezése és székhelye;
b) a pályázati azonosító szám;
c) a pályázati regisztráció módja és határideje,
d) a pályázati regisztrációs díj (a továbbiakban: regisztrációs díj) megfizetésének határideje és módja;
e) a pályázat benyújtásának módja és határideje;
f ) a pályázat érvényességének feltételei;
g) a pályázaton való részvételre jogosultak köre.

 (2) A pályázati felhívás terület-specifikus tartalmi elemei:
a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület alábbi adatai:

aa) állóvíz esetén, helyrajzi szám, területnagyság és víztérkód;
ab) folyóvíz esetén szakaszmegjelölés, a megjelölt szakasz hosszúsága, helyrajzi szám, területnagyság és 

víztérkód;
b) az érintett ingatlanok ingatlan-nyilvántartási adatai, a bejegyzett jogok és a feljegyzett tények;
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c) a  földtulajdonosi haszonbérleti vagy előhaszonbérleti jogosultság fennállása esetén a  jogosultság 
fennállásának ténye és gyakorlásának módja;

d) a halgazdálkodási hasznosítást meghatározó terület-specifikus körülmények és feltételek.
 (3) A pályázati felhívás pályázati eljárással kapcsolatos tartalmi elemei:

a) előminősítési eljárás kiírása esetén az eljárás szabályai;
b) a hiánypótlás teljesítésének a határideje és a hiánypótlással kapcsolatos egyéb előírások, feltéve, hogy a kiíró 

a hiánypótlási lehetőséget nem zárja ki;
c) a pályázat elbírálásának határideje;
d) az eredményről történő értesítés módja és határideje.

 (4) A pályázati felhívásnak a jogszerzéssel és a haszonbérleti jogviszony tartalmával kapcsolatos tartalmi elemei:
a) az ajánlati kötöttség határidejére és annak esetleges meghosszabbítására vonatkozó feltételek;
b) ha volt korábbi haszonbérlő, az általa követelhető, a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, 

valamint a haltelepítés meg nem térült költségeinek e rendelet szerint kiszámolandó értéke;
c) a haszonbérleti jogviszony időtartama;
d) a szerződéskötésre vonatkozó feltételek, a haszonbérleti szerződés részét képező, előre látható lényegesebb 

előírások, kötelezettségek és jogok legalább az  5.  § szerinti minimális tartalommal, különösen a  vízjogi 
létesítési, illetve üzemeltetési engedélyben meghatározott célból fakadó előírások és kötelezettségek, 
valamint a természetvédelmi oltalom alatt álló területekre vonatkozó természetvédelmi kezelési előírások;

e) a  haszonbérleti jogviszony tartama alatti, szerződésbe foglalandó tulajdonosi ellenőrzésre vonatkozó 
rendelkezések legalább a 6. § szerinti minimális tartalommal;

f ) a haszonbérlő szerződésbe foglalandó adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó előírások legalább a 7. § 
szerinti minimális tartalommal;

g) a haszonbérleti díj mértéke és megfizetésének módja;
h) a  kiíró azon joga fenntartásának rögzítése, hogy a  pályázati felhívást a  pályázat benyújtására nyitva álló 

határidő lejárta előtt visszavonhatja;
i) a miniszter azon joga fenntartásának rögzítése, hogy

ia) a pályázati eljárást az e rendeletben meghatározott esetekben eredménytelennek nyilvánítsa,
ib) a  nyertes pályázó visszalépése, a  szerződéskötés meghiúsulása, vagy a  nyertes pályázóval kötött 

haszonbérleti szerződés 6 hónapon belüli megszűnése esetén a pályázati eljárás eredménye szerint 
a soron következő helyezettel haszonbérleti szerződést kössön.

5. § (1) A  pályázati felhívásnak a  jövőbeli haszonbérleti jogviszony kötelezően szerződésbe foglalandó tartalmára 
vonatkozóan tájékoztatást kell adnia arról, hogy a  haszonbérlő a  haszonbérleti szerződés megszűnésekor vagy 
a szerződésben meghatározott esetben köteles a szerződés szerinti kötelezettségével a szerződés szerint elszámolni.

 (2) A pályázati felhívásnak tájékoztatást kell adnia arról, hogy ha polgári jogi társaság vagy civil szervezeti társpályázók 
pályázata vagy civil szervezeti és helyi önkormányzati társpályázók közös pályázata a  nyertes, és a  miniszter 
a társasági tagokkal vagy a társpályázókkal egy okiratba foglaltan köti meg a haszonbérleti szerződést, abban meg 
kell jelölni, hogy az  egyes tagok, illetve társpályázók a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület halgazdálkodási 
jogát milyen formában veszik haszonbérbe.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti haszonbérleti szerződés megkötésének feltétele a  3.  § (5)  bekezdése szerinti polgári jogi 
szerződés, amelyben a  felek meghatározzák a  halgazdálkodási jog közös gyakorlásának módját, valamint rögzítik 
a fizetendő haszonbérleti díj mértékét.

 (4) A (2) és (3) bekezdésnek megfelelően kötött haszonbérleti szerződés a tagok felé önállóan is felmondható, azonban 
a felek haszonbérleti joga a többi tagra – a 3. § (3) bekezdése szerinti kivétellel – automatikusan nem száll át.

6. § (1) A  pályázati felhívásnak legalább a  (2)–(7)  bekezdés szerint tájékoztatást kell adnia a  haszonbérleti jogviszony 
időtartama alatti tulajdonosi ellenőrzés terjedelméről, továbbá annak a  haszonbérleti szerződésbe foglalásának 
kötelezettségéről.

 (2) A  tulajdonosi ellenőrzés célja a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterülettel való gazdálkodás vizsgálata, ennek 
keretében a  rendeltetésellenes, jogszerűtlen, szerződésellenes vagy a  tulajdonos érdekeit sértő intézkedések 
feltárása és a jogszerű állapot helyreállítása.
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 (3) A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet jogosult:
a) az  ellenőrzés tárgyához kapcsolódó iratokba és más dokumentumokba, elektronikus adathordozón tárolt 

adatokba – a  jogszabályban meghatározott adat- és titokvédelmi előírások betartásával – betekinteni, 
azokról másolatot, kivonatot vagy tanúsítványt készíttetni,

b) a haszonbérlőtől írásban vagy szóban tájékoztatást és nyilatkozatot kérni,
c) az ellenőrzést a helyszínen elvégezni.

 (4) A minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy szervezet köteles:
a) jogait oly módon gyakorolni, hogy a haszonbérlő tevékenységét a lehető legkisebb mértékben zavarja,
b) az ellenőrzés megkezdéséről a haszonbérlőt az ellenőrzés megkezdése előtt legalább 3 nappal elektronikus 

úton tájékoztatni, és megbízólevelét az ellenőrzés megkezdésekor bemutatni,
c) megállapításait tárgyszerűen az  ellenőrzési jelentésbe foglalni és a  jelentéstervezetet, valamint a  végleges 

– az el nem fogadott észrevételek indokait is tartalmazó – jelentést a haszonbérlőnek megküldeni.
 (5) A tulajdonosi ellenőrzés körében a haszonbérlő jogosult:

a) az  ellenőrzést végző személytől személyazonosságának bizonyítására alkalmas okiratot, illetve 
megbízólevelének bemutatását kérni, ennek hiányában az együttműködést megtagadni,

b) a helyszíni ellenőrzésnél jelen lenni,
c) az ellenőrzés megállapításait megismerni, a jelentéstervezetre – a megküldéstől számított 15 napon belül – 

észrevételt tenni.
 (6) A haszonbérlő a tulajdonosi ellenőrzés során köteles:

a) az ellenőrzés végrehajtását elősegíteni, abban együttműködni,
b) az  ellenőrzést végző részére szóban vagy – az  ellenőrzést végző kérésére – írásban a  kért tájékoztatást 

megadni, nyilatkozatot megtenni, az iratokba betekintést biztosítani,
c) az  ellenőrzést végző kérésére a  rendelkezésre bocsátott dokumentáció (iratok, adatok) teljességéről 

nyilatkozni,
d) az ellenőrzés zavartalan elvégzéséhez szükséges egyéb feltételeket biztosítani, valamint
e) az  ellenőrzés megállapításai, javaslatai alapján tett intézkedéseiről az  ellenőrzést végző személy vagy 

szervezet által megállapított határidőre a minisztériumot tájékoztatni.
 (7) A  pályázati felhívásnak tájékoztatást kell adnia arról, hogy a  (6)  bekezdés e)  pontja szerinti intézkedések 

végrehajtását a  minisztérium, illetve a  minisztérium megbízásából tulajdonosi ellenőrzést végző személy vagy 
szervezet szükség esetén utóellenőrzés keretében vizsgálja meg.

7. § (1) A  pályázati felhívásnak legalább a  (2)–(7)  bekezdés szerint tájékoztatást kell adnia a  haszonbérleti jogviszony 
időtartama alatti haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettségekről. A  nyilvántartások pontossága és 
az adatellenőrzések biztosítása érdekében a haszonbérlő köteles a minisztériummal együttműködni.

 (2) A  haszonbérlőt – az  Országos Halgazdálkodási Adattár (a  továbbiakban: Adattár) nyilvántartásának naprakész 
vezetése érdekében – a  Hhvtv.-ben meghatározott, valamint a  haszonbérleti szerződés szerinti adatszolgáltatási 
kötelezettség terheli a szerződés lejáratától számított egy évig.

 (3) A haszonbérlő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot, ha
a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási joga az állam rendelkezése alól 

a Hhvtv.-ben foglalt valamely oknál fogva kikerül;
b) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület művelési ága megváltozik, vagy természeti állapotában 90 napot 

meghaladó jelentős változás állt be;
c) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületnek a halgazdálkodási hasznosítástól eltérő más célú hasznosítását 

megkezdi, megvalósítja vagy megszünteti;
d) a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen a  halgazdálkodási terv szerinti rendes gazdálkodás körét 

meghaladó, 500 000 Ft értékhatárt elérő beruházást valósít meg;
e) a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület ingatlan-nyilvántartási adatai, a  bejegyzett jogok, illetve 

a feljegyzett tények bármely okból megváltoznak.
 (4) A haszonbérlő 15 napon belül köteles tájékoztatni a minisztériumot, ha

a) vele szemben csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás indul,
b) gazdálkodási formája vagy a Hhvtv. 33. § (1) bekezdése szerinti adatai megváltoznak,
c) nem minősül a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a  továbbiakban: Nvt.) 3.  § (1)  bekezdés 

1. pontja szerinti átlátható szervezetnek.
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 (5) A tájékoztatási kötelezettség teljesítési határidejének kezdő napja
a) a (3) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott esetben a változásnak a haszonbérlő tudomására jutását,
b) a  (3)  bekezdés b)–d)  pontjában meghatározott esetben a  művelési ág megváltoztatását, a  természeti 

állapotban bekövetkezett, 90 napot meghaladó jelentős változás beálltát, a  más célú hasznosítás 
megkezdését, megvalósítását, megszüntetését vagy a beruházás megkezdését és befejezését,

c) a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben az eljárásnak a haszonbérlő tudomására jutását,
d) a  (4)  bekezdés b)  pontjában meghatározott esetben a  haszonbérlő adataiban, gazdálkodási formájában 

bekövetkezett változást, illetve
e) a (4) bekezdés c) pontjában meghatározott körülmény felmerülését
követő nap.

 (6) A haszonbérlő – a 6. § szerinti tulajdonosi ellenőrzéssel kapcsolatos kötelezettségei körében – köteles tűrni, hogy 
a  minisztérium vagy az  általa megbízott szervezet vagy személy a  6.  § (3)  bekezdésében meghatározott módon 
ellenőrizze a haszonbérlői adatszolgáltatási kötelezettség teljesülését és megfelelőségét.

 (7) Ha a  haszonbérlő az  adatszolgáltatási kötelezettségének nem, vagy hiányosan, illetve hibásan tesz eleget, 
a  minisztérium 30 napos határidővel felhívja a  kötelezettség teljesítésére, illetve a  hiányosság pótlására. 
A kötelezettség teljesítésének elmulasztása a haszonbérleti szerződés szempontjából felmondási oknak minősül.

5. A pályázati felhívás nyilvánosságra hozatala, valamint a pályázattal kapcsolatban rendelkezésre 
bocsátott egyéb információk

8. § (1) A pályázati felhívást olyan módon kell elkészíteni és megjelentetni, hogy az abban foglalt jogok, tények és adatok 
megegyezzenek a  pályázati felhívás közzétételének időpontjában a  hatósági nyilvántartásokba – ideértve 
az Adattárat is – bejegyzett jogokkal, tényekkel és adatokkal.

 (2) A  pályázónak a  pályázati felhívásban foglaltakon túl is adható információ oly módon és tartalommal, amely nem 
sérti a  pályázók esélyegyenlőségét, a  pályázatok kezelésére vonatkozó előírásokat és az  üzleti titkot. A  pályázó 
a pályázati felhívással összefüggésben elektronikus úton, írásban egy alkalommal tájékoztatást kérhet a kiírótól.

 (3) A  pályáztatásban résztvevők a  pályázók bármelyikének biztosított információt, adatot és egyéb szolgáltatást 
kötelesek a többi pályázó számára is ugyanolyan módon biztosítani, amennyiben az a pályázati felhíváshoz képest 
új információt jelent.

9. § (1) A  pályázati felhívást a  kormányzati honlapon, a  minisztérium hivatalos lapjában és a  kiíró honlapján kell 
megjelentetni.

 (2) A  pályázati felhívás (1)  bekezdés szerinti megjelentetéséről lehetőség szerint egyidejűleg kell gondoskodni. 
A pályázati felhívás hivatalos közzétételének a minisztérium hivatalos lapjában történő megjelentetés minősül.

 (3) A minisztérium, illetve a kiíró a pályázati felhívás minél szélesebb körben történő megismertetése érdekében egyéb 
nyilvánosságra hozatali eszközöket is igénybe vehet.

10. § (1) A  pályázati felhívás a  megjelentetést követően nem módosítható, kivéve a  téves adatok vagy elírás miatti 
helyesbítést.

 (2) A kiíró saját hatáskörben vagy a minisztérium javaslata alapján a pályázati felhívást a pályázat benyújtására nyitva 
álló határidő lejárta előtt visszavonhatja. A visszavonást a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon kell 
megjelentetni.

6. A pályázati regisztrációs díj

11. § (1) A  pályázaton való részvétel regisztrációs díja – a  meghirdetett pályázat szerinti vízterület vagy vízterületek 
összesített kiterjedése alapján – 10 ha alatti vízterület esetében 50 000 Ft, 10–100 ha-ig terjedő vízterület esetében 
100 000 Ft, 100 ha feletti vízterület esetében 200 000 Ft. A  pályázónak a  regisztrációs díjat a  megpályázott, 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterületenként külön-külön kell átutalnia a  kiíró 10032000-00289782-00000000 
számú bankszámlájára. Az  1.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti esetekben a  regisztrációs díjat pályázatonként kell 
megfizetni.

 (2) A  regisztrációs díj megfizetését a  pályázati felhívásban meghatározott időpontig, de legkésőbb a  pályázat 
benyújtásával egyidejűleg kell igazolni.
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 (3) A kiíró a pályázati felhívás visszavonása esetén a regisztrációs díj összegét a pályázónak visszafizeti. A visszafizetést 
a  visszavonástól számított 30 napon belül kell teljesíteni. A  kiíró a  regisztrációs díj visszatérítése esetén 
kamatfizetésre nem kötelezett.

 (4) Amennyiben a  pályázó pályázatát visszavonja, vagy az  a  hiánypótlási felhívás után formailag, illetve tartalmilag 
érvénytelen, a regisztrációs díjat részére nem kell visszafizetni.

 (5) A  befolyt regisztrációs díj fele részben a  kiírót, fele részben a  minisztériumot illeti meg, amely a  pályázati felhívás 
előkészítésével, megjelentetésével, valamint a  pályázatok kezelésével és vizsgálatával összefüggésben felmerülő 
költségek fedezésére fordítható. A  kiíró a  regisztrációs díj felét negyedévente – a  tárgynegyedévet követő hónap 
30. napjáig – átutalja a  minisztérium „Állami halgazdálkodási feladatok előirányzat-felhasználási keretszámla” 
elnevezésű, 10032000-01220191-51600000 számú bankszámlájára.

7. A pályázat

12. § (1) Egy pályázó ugyanarra a meghirdetett, nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre – ideértve az 1. § (3) bekezdése 
szerint meghirdetett területet is – csak egy pályázatot nyújthat be, így önálló pályázat beadása mellett a  3.  § 
(4) bekezdése szerinti társpályázatban sem szerepelhet pályázóként.

 (2) A pályázó a pályázatát a pályázati felhívásban szereplő módon, elektronikus formában, valamint két eredeti, minden 
oldalon aláírt példányban köteles benyújtani a kiíróhoz.

13. § (1) A  pályázat tartalmi követelményeit a  pályázati felhívás állapítja meg. A  pályázatnak minden esetben legalább 
a következőket kell tartalmaznia:
a) a pályázati azonosítót;
b) a pályázó (pályázók) azonosító adatait, amelyek

ba) természetes személy esetén: teljes név, születési hely, születési idő, születési név, anyja leánykori 
neve, állandó lakcím, levelezési cím, adóazonosító jel, telefonszám és elektronikus elérhetőség;

bb) jogi személy esetén: a szervezet teljes neve, rövid megnevezése, székhelye, adószáma, cégjegyzék- 
vagy egyéb regisztrációs száma, bankszámlaszáma, aláírási joggal rendelkező felelős vezetőjének 
neve, címe, telefonszáma és elektronikus elérhetősége;

c) polgári jogi társaság vagy civil szervezeti, illetve közös helyi önkormányzati és civil szervezeti társpályázók 
által benyújtott pályázat esetén a  közös halgazdálkodási hasznosításra vonatkozó polgári jogi szerződést 
eredeti, minden oldalon aláírt példányban;

d) a halgazdálkodási hasznosítási koncepciót a pályázati felhívásban meghatározott formában és tartalommal;
e) a pályázó által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
f ) azt a  bankszámlaszámot, amelyre a  pályázó a  pályázati felhívás visszavonása esetén a  regisztrációs díj 

összegének visszafizetését kéri.
 (2) A pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell a pályázó nyilatkozatát arról, hogy

a) a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja,
b) nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt,
c) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel,
d) nincs az adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű köztartozása,
e) hamis adatszolgáltatás miatt nem zárták ki az állami vagyon hasznosítására irányuló korábbi – három éven 

belül lezárult – eljárásból,
f ) az Nvt. 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül,
g) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésében foglaltak teljesítését.

 (3) A  pályázat elkészítésével és a  pályázaton való részvétellel kapcsolatos költségek – a  pályázat érvényességétől és 
eredményességétől függetlenül – a pályázót terhelik.

 (4) A pályázó a pályázat benyújtására nyitva álló határidő lejártáig visszavonhatja, illetve módosíthatja a pályázatát.
 (5) A  pályázó a  pályázati felhívás előkészítésében résztvevő szervek felhívására a  megjelölt határidőn belül köteles 

a pályázatában foglaltakat igazolni.

14. §  A pályázó, valamint a  pályázati felhívás előkészítésében és a  pályázat elbírálásában részt vevő a  minisztérium 
által rendelkezésre bocsátott, közérdekű adatnak vagy közérdekből nyilvános adatnak nem minősülő adatot 
a  pályázati eljárás befejezését követően sem közölheti harmadik személlyel. Ez  a  tilalom nem zárja ki a  pályázó 
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meghatalmazottjával, illetve a  pályázat elkészítéséhez a  pályázó által igénybe vett egyéb szakértővel való 
adatközlést, az e §-ban foglalt titoktartási kötelezettség azonban e személyekre is kiterjed.

15. § (1) A  pályázó ajánlati kötöttsége – ha a  pályázati felhívás másként nem rendelkezik – akkor kezdődik, amikor 
a pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejárt.

 (2) A pályázó a pályázatában foglaltakhoz a pályázati felhívásban meghatározott időpontig kötve van, kivéve, ha
a) a minisztérium ezen időtartam alatt a nyertes pályázóval szerződést köt,
b) a kiíró a pályázati felhívást visszavonja,
c) a pályázat érvénytelen, vagy
d) a pályázati eljárás eredménytelen.

 (3) Érvénytelen a pályázat, ha
a) nem felel meg e rendeletben vagy a pályázati felhívásban foglaltaknak;
b) a pályázó a regisztrációs díjat nem, vagy nem az előírtaknak megfelelően fizette be;
c) a pályázó a pályázatát egy másik pályázathoz kötötte;
d) a pályázó a pályázat szerinti haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult;
e) a közölt tények, adatok, információk részben vagy egészben nem felelnek meg a valóságnak;
f ) a  pályázóval szemben a  pályázati felhívás közzétételét megelőző három évben jogerősen legalább kétszer 

halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;
g) a  pályázóval szemben az  államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben a  pályázati 

felhívás közzétételét megelőző öt évben – ideértve az f ) pont szerinti bírságokat kiszabó határozatokat is – 
legalább három jogerős, kötelezettséget megállapító hatósági döntést hoztak;

h) a  pályázónak vagy annak a  gazdasági társaságnak, amelyben a  pályázó többségi befolyással rendelkezik, 
a minisztériummal, a megyei halgazdálkodási hatósággal vagy a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatallal 
szemben 120 napot meghaladó, lejárt tartozása van.

 (4) A  pályázatok benyújtására nyitva álló határidő lejártát követően az  érvénytelen pályázatot benyújtó pályázó 
a  pályázati eljárásban, illetve annak további szakaszában nem vehet részt. Erről – az  érvénytelenség okának 
megjelölésével – a minisztérium írásban értesíti a pályázót.

8. A pályázat értékelése

16. § (1) A benyújtott pályázatokat a kiíró a benyújtástól számított 15 napon belül megvizsgálja abból a szempontból, hogy
a) nem áll-e fenn érvénytelenségi ok,
b) a pályázat tartalmazza-e az előírt mellékleteket és nyilatkozatokat,
c) a pályázatban megadott adatok megegyeznek-e az Adattár adataival,
d) szükséges-e hiánypótlás.

 (2) A kiíró szükség esetén hiánypótlásra vagy adatközlésre hívja fel a pályázót.
 (3) A  kiíró az  (1) és (2)  bekezdésben foglaltakat követően a  pályázatot, valamint az  esetleges kiegészítését, javaslatát 

a minisztériumhoz felterjeszti. A felterjesztésben ki kell térni arra, hogy a pályázattal kapcsolatban érvénytelenségi 
ok fennáll-e.

17. § (1) A pályázati döntés előkészítését a minisztérium végzi. A minisztérium a döntés-előkészítésbe bevonhatja a 2. § (2) és 
(3) bekezdése szerinti szerveket és szakértőket, valamint a kiírót.

 (2) Az  egyes pályázatok tartalmával és azok értékelésének eredményével összefüggésben a  Hhvtv. 62.  §-a szerinti, 
halgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó testület tagjait titoktartási kötelezettség terheli.

 (3) A pályázatok értékelési pontrendszerét az 1. melléklet határozza meg.

18. § (1) A  minisztérium a  pályázatokat az  érvényességi kritériumoknak való megfelelőség szempontjából szintén 
megvizsgálhatja.

 (2) A  minisztérium a  pályázati felhívásban meghatározott szempontok szerint megvizsgálhatja a  pályázók 
alkalmasságát a megkötendő szerződés teljesítésére, továbbá ellenőrizheti a csatolt dokumentumok valódiságát és 
megalapozottságát.

 (3) A  pályázatok vizsgálata körében a  minisztérium is jogosult hiánypótlási, nyilatkozattételi vagy adatszolgáltatásra 
irányuló felhívás kiadására.
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 (4) A  Hhvtv. 62.  §-a szerinti, halgazdálkodási kérdésekkel foglalkozó testület – ha több érvényes pályázat áll elbírálás 
alatt – a  pályázatok összehasonlítását a  Hhvtv.-ben, a  pályázati felhívásban és az  e  rendeletben meghatározott 
szempontok és súlyozás alapján végzi.

19. § (1) A pályázatok értékeléséről a minisztérium összefoglaló értékelési jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza:
a) a  határidőben beérkezett pályázatok számát, valamint az  ebből érvénytelennek és érvényesnek minősített 

pályázatok számát;
b) az érvényes pályázatok egységes értékelési szempontjait;
c) a szerződéskötésre javasolt pályázatok megjelölését;
d) a pályázók rangsorolására vonatkozó javaslatot.

 (2) Az összefoglaló értékelési jegyzőkönyvet pályázati felhívásonként kell elkészíteni.

20. § (1) A  nyertes pályázatról a  Hhvtv.-ben foglalt szempontok, továbbá e  rendelet értékelési pontrendszere alapján 
a miniszter dönt.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti döntést a döntés-előkészítési folyamat lezárultától számított 15 napon belül kell meghozni. 
Az elbírálási határidő az ügy összetettségére tekintettel meghosszabbítható, amelyről a pályázókat a minisztérium 
értesíti. A  pályázat elbírálásának határideje annak meghosszabbítása esetén sem haladhatja meg a  pályázat 
benyújtásától számított 30 napot.

 (3) Eredménytelen a pályázati eljárás, ha
a) nem érkezett értékelhető pályázat;
b) a beérkezett pályázatok egyike sem felel meg e rendeletnek vagy a pályázati felhívásnak;
c) a  15.  § (3)  bekezdése alapján minden pályázat érvénytelen, és az  érvénytelenségi okot a  pályázati eljárás 

során egyik pályázó sem szüntette meg;
d) a nyertes pályázóval való szerződéskötés meghiúsulását követően a soron következő helyezettel is meghiúsul 

a szerződéskötés.
 (4) A pályázati eljárás lebonyolítása miatt érvénytelen a pályázati eljárás, ha

a) a pályázat elbírálásakor a 21. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,
b) valamelyik pályázó az eljárás tisztaságát sértő cselekményt követett el,
c) a pályázati felhívás nem felel meg a 4–7. §-ban foglaltaknak.

 (5) A pályázati eljárás eredménytelenségéről, valamint érvénytelenségéről a miniszter dönt. A miniszter döntését a kiíró 
a pályázati felhívással megegyező helyeken és módon megjelenteti.

 (6) A minisztérium a pályázati eljárás során készített jegyzőkönyveket és egyéb dokumentumokat, továbbá a nyertes 
pályázó, illetve a 23. § (2) bekezdése szerinti esetben a nyertes pályázatot követő legjobb pályázatdokumentációját 
köteles a megkötött haszonbérleti szerződés lejártát vagy megszüntetését követő 2 évig megőrizni.

9. Összeférhetetlenségi szabályok

21. § (1) A pályázatok kiírásában, értékelésében, valamint a pályázati döntés előkészítésében és meghozatalában nem vehet 
részt az a személy,
a) aki a  pályázatot benyújtó természetes személy és annak képviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, 

alkalmazója és foglalkoztatója;
b) aki a  pályázatot benyújtó jogi személy képviselője, tulajdonosa, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, 

felügyelőbizottsági tagja vagy szerződéses jogviszony alapján foglalkoztatottja;
c) aki annak a  jogi személynek a  képviselője, vezető tisztségviselője, alkalmazottja, foglalkoztatottja, 

felügyelőbizottsági tagja, amelyben a  pályázó többségi befolyással rendelkezik, illetve amelynek a  pályázó 
tulajdonosa;

d) aki az a)–c) pontban megjelölt személyek közeli hozzátartozója és élettársa;
e) akitől bármely okból nem várható el az ügy tárgyilagos megítélése (elfogultság).

 (2) A pályázat értékelésében és a pályázati döntés előkészítésében részt vevő köteles a minisztériumnak haladéktalanul 
bejelenteni, ha vele szemben összeférhetetlenségi ok áll fenn.
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10. A pályázati eljárás eredményének közlése és a szerződés megkötése

22. § (1) A minisztérium a pályázati eljárás eredményét a miniszteri döntés meghozatalától számított 8 napon belül írásban 
közli valamennyi pályázóval.

 (2) A  minisztérium a  pályázati eljárás eredményét – az  (1)  bekezdésben meghatározott határidőn belül – a  pályázati 
felhívással megegyező helyeken és módon is megjelenteti. Az  eredmény megjelentetésének tartalmaznia kell 
a nyertes pályázó nevét és lakóhelyét (székhelyét).

23. § (1) A miniszter a haszonbérleti szerződést a pályázat nyertesével köti meg a nyertes értesítésétől számított 15 napon 
belül.

 (2) Ha a kiíró a pályázati felhívásban nem zárta ki, a miniszter jogosult a nyertes pályázatot követő legjobb pályázatot 
benyújtó pályázóval szerződést kötni, feltéve, hogy
a) a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsult;
b) a nyertes pályázóval kötött haszonbérleti szerződés a megkötésétől számított 6 hónapon belül – a felek közös 

akaratából, az egyik fél által gyakorolt felmondási jog gyakorlása következtében vagy nyertes pályázó halála, 
illetve megszűnése miatt – megszűnt.

24. § (1) Ha a pályázat olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre irányul, amelynek a Hhvtv. alapján előhaszonbérletre 
jogosult tulajdonosa van, a pályázati döntésre, valamint a szerződéskötésre a (2)–(9) bekezdést kell alkalmazni.

 (2) Az  előhaszonbérletre való jogot nem érinti az  a  körülmény, hogy a  tulajdonos az  e  rendelet szerinti pályázaton 
indult-e.

 (3) Ha a  nyertes pályázatot nem az  előhaszonbérletre jogosult nyújtotta be, a  pályázatok értékelését követően 
a minisztérium a kivonatolt nyertes pályázat megküldésével tájékoztatja az előhaszonbérletre jogosultat a nyertes 
pályázatról.

 (4) A (3) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell:
a) a nyertes pályázatban elfogadott halgazdálkodási koncepciót;
b) a haszonbérleti díj összegét és megfizetésének módját;
c) ha volt korábbi haszonbérlő, az általa követelhető, a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, 

valamint a haltelepítés meg nem térült költségeinek e rendelet szerint kiszámolandó értékét;
d) a halgazdálkodási jog elfogadására vonatkozó jognyilatkozat megtételének módját és határidejét.

 (5) A  (3)  bekezdés szerinti tájékoztatáshoz csatolni kell a  nyertes pályázatot, valamint a  haszonbérleti szerződés 
minisztérium által előkészített tervezetét. A  nyertes pályázatban megismerhetetlenné kell tenni a  nyertes 
pályázatban szereplő, törvény által védett titkot, a hivatás gyakorlásához kötött titkot és a személyes adatokat, ide 
nem értve a 22. § (2) bekezdésében meghatározott adatokat.

 (6) Az  előhaszonbérletre jogosult a  nyertes pályázat átvételére nyitva álló határidő lejártát követő naptól számított 
15 napon belül a  minisztériumhoz címezve elfogadó jognyilatkozatot tehet. Az  előhaszonbérleti jogról való 
lemondásnak kell tekinteni, ha a jogosult határidőn belül nem nyilatkozik.

 (7) Az elfogadó nyilatkozathoz csatolni kell az előhaszonbérleti jogosultságot igazoló, 30 napnál nem régebbi, hiteles 
tulajdoni lap másolatot.

 (8) Elfogadó nyilatkozat hiányában a  16–18.  §-ban foglaltak az  irányadók azzal, hogy a  szerződéskötés határidejének 
kezdő napja a (6) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő nap.

11. A haszonbérleti szerződés megszűnésekor a haszonbérlő által követelhető haltelepítési költségek

25. § (1) A  Hhvtv. 31.  § (1)  bekezdés c)  pontja alapján a  haszonbérleti szerződés megszűnése esetén a  haszonbérlő által 
követelhető haltelepítési költségek alapját a haszonbérleti szerződés megszűnésének időpontját megelőző 3 éves 
időszakban – a  pályázati felhívás jóváhagyásáig – bármely halfaj kétnyaras vagy annál fiatalabb korosztályával 
a hatályos halgazdálkodási terven felül teljesített és az illetékes halgazdálkodási hatóság által igazolt haltelepítések 
költségei képezik.

 (2) A  haltelepítések költségeinek meg nem térült részét – az  elszámolást megalapozó halmennyiségről és 
a halgazdálkodási terv teljesítéséről a halgazdálkodási hatóság által kiadott igazolás alapján – az (1) bekezdés szerint 
telepített haltételről rendelkezésre álló
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a) számla esetén, ha
aa) a  halgazdálkodásra jogosultat megilleti az  általános forgalmi adó levonásának joga, az  általános 

forgalmi adó értékével csökkentett számlaérték,
ab) a  halgazdálkodásra jogosultat az  általános forgalmi adó levonásának joga nem illeti meg, 

az általános forgalmi adóval számított számlaérték;
b) saját előállítású hal esetén, a  szállítólevélen, illetve egyéb számviteli bizonylaton szereplő halmennyiség és 

a 2. mellékletben szereplő halárak szorzataként kapott érték;
c) őstermelői felvásárlási jegy esetén, ha

ca) a halgazdálkodásra jogosultat megilleti az általános forgalmi adó levonásának joga, a kompenzációs 
felár értékével csökkentett érték,

cb) a  halgazdálkodásra jogosultat az  általános forgalmi adó levonásának joga nem illeti meg, 
a kompenzációs felárral számított érték

alapján kell kiszámítani.
 (3) A haltelepítések költségei meg nem térült részének összege az (1) és (2) bekezdés alapján igazolt együttes telepítési 

érték 100%-a.
 (4) A  (3)  bekezdés szerint megállapított értéket a  halgazdálkodási tervtől való elmaradás az  elmaradt telepítési 

mennyiségnek a  – 2.  mellékletben szereplő halárakkal kiszámolt – teljes értékével csökkenti, amelyet 
a haszonbérleti szerződés lejáratának időpontjában kell felülvizsgálni.

12. A haszonbérleti díj és a vagyonkezelési díj

26. § (1) A halgazdálkodási haszonbérleti, valamint a vagyonkezelési díj (a továbbiakban együtt: díj) mértékét a 3. melléklet 
alapján kell megállapítani.

 (2) A  díj mértékének megállapításánál minden megkezdett hektárra vonatkozóan egész hektáronkénti díjat kell 
számítani.

 (3) A díj legkisebb összege a terület nagyságától és a (2) bekezdés szerinti megállapítástól függetlenül 10 000 Ft.
 (4) Minden megkezdett naptári évre vonatkozóan az évenkénti teljes díjat kell felszámítani.
 (5) A  díjat évente egy összegben, a  teljes naptári évre kell megfizetni legkésőbb az  érintett naptári év március 15. 

napjáig.
 (6) A  szerződésben megállapított díj mértéke 5 évente emelkedik a  Központi Statisztikai Hivatal által megállapított 

előző 5 évi inflációs rátának megfelelően, amelyről a  halgazdálkodási hatóság a  szerződés megkötését követően 
5 évente tájékoztatja a halgazdálkodásra jogosultat.

 (7) Ha a  halgazdálkodási hatóság által kijelölt halgazdálkodási kíméleti terület, illetve területek kiterjedése 
a  nyilvántartott halgazdálkodási vízterület teljes vízfelület méretének 20%-át meghaladja, a  díj megállapításakor 
a  3.  melléklet szerinti díj negatív korrekcióját kell elvégezni a  halgazdálkodási kíméleti terület kiterjedésének 
arányában.

27. §  Azon vagyonkezelésbe adott vizek esetében, ahol a  halgazdálkodásra jogosult halgazdálkodási tevékenysége 
bevételt nem eredményez, díjfizetési kötelezettség nem áll fenn.

13. A halgazdálkodási jog alhaszonbérbe adásának egyes feltételei

28. §  A Hhvtv. 26.  § (2)  bekezdésében meghatározott halgazdálkodási vízterület alhaszonbérbe adása esetén 
a  természetes személy alhaszonbérlőnek a  3.  § (1)  bekezdésében, a  jogi személy alhaszonbérlőnek a  3.  § 
(3) bekezdésében meghatározott feltételeknek kell megfelelnie.

14. Záró rendelkezések

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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1. melléklet a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelethez

A pályázatok értékelési pontrendszere

Értékelési szempontok
Elérhető 

pontszám

I. A pályázóra és az általa biztosított személyi feltételekre, a pályázati formára és szakmai 
megalapozottságra vonatkozó általános szempontrendszer

1–50

1. Pályázó gazdálkodási formája

1. legalább középfokú mezőgazdasági 
vagy halászati szakirányú képesítéssel vagy 

végzettséggel rendelkező személy
1

2. őstermelő, családi gazdálkodó, 
mezőgazdasági egyéni vállalkozó

2

3. jogi személy 3

4. halgazdálkodási, illetve horgászati céllal 
létrehozott jogi személyiségű civil szervezet

4

5. halgazdálkodási, illetve horgászati céllal 
létrehozott legalább megyei hatókörű civil 

szervezet
5

6. halgazdálkodási, illetve horgászati céllal 
létrehozott országos hatókörű civil szervezet

6

2.1. Támogatott közös pályázatok:

1–3. szerinti pályázó halgazdálkodási, 
horgászati céllal létrehozott jogi személy civil 

szervezettel, helyi önkormányzattal közös 
pályázata

2

1–4. szerinti pályázó halgazdálkodási, 
horgászati céllal létrehozott legalább megyei 

hatókörű civil szervezettel közös pályázata
4

1–5. szerinti pályázó halgazdálkodási, 
horgászati céllal létrehozott országos 

hatókörű civil szervezettel közös pályázata
8

2.2. Pályázathoz csatolt, a halgazdálkodási terv 
megalapozottságára vonatkozó szakvélemény hal- 
és halászatbiológiai kutatóintézet, felsőoktatási 
szakintézmény vagy halászati szakértő részéről:

nincs csatolva 0

csatolva 3

3. Pályázó lakhelye (1/1–2.), székhelye, 
illetve telephelye (1/3–6.) és a megpályázott 
nyilvántartott halgazdálkodási vízterület közúton 
vagy közforgalom elől el nem zárt magánúton 
mért távolsága (a legkedvezőbbet kell figyelembe 
venni):

0–10 km 6

10–50 km 3

50 km-nél távolabb 0

4.1. Pályázó vagy főállású alkalmazottja, illetve 
– a haszonbérleti időszak teljes időtartama 
alatt – szerződött partnere, állandó megbízottja 
halgazdálkodási szakirányú végzettséggel 
rendelkezik:

nem rendelkezik 0

középfokú 3

133/2013. (XII. 29.) VM r. 32 § (1) szerinti 
felsőfokú

6
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4.2. Pályázó vagy főállású alkalmazottja 
halgazdálkodási gyakorlattal rendelkezik:

nem rendelkezik 0

5 évnél rövidebb gyakorlat 3

5 évnél hosszabb gyakorlat 6 

5.1 Pályázó a pályázott halgazdálkodási vízterületre 
előírtakon túl további halászati őrzést vállal, 
illetve biztosít [a b) és c) nem additív, mindkettő 
fennállása esetén a c) szerinti pont számítandó]: 

a) nem biztosít 0

b) további társadalmi halőrökkel 3

c) további halászati őrökkel 6

5.2 Pályázó a pályázott halgazdálkodási 
vízterületen helyszíni területi jegy kiadást és 
információ-szolgáltatást vállal, illetve biztosít: 

nem biztosít 0

legalább heti 5 napon napi 6 órában biztosít 3

a hét minden napján legalább 8 órában 
biztosít

6

a hét minden napján legalább 12 órában, 
egyéb horgászturisztikai szolgáltatásokkal 

együtt biztosít
9
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Értékelési szempontok
Elérhető 

pontszám

II. A pályázat szakmai vállalásainak speciális szempontrendszere 1–50

II./A – a horgászturizmus fejlesztéséhez kapcsolódó vállalások 1–25

6.1. A horgászturizmus fejlesztésének vállalása 
a turista állami horgászjegyhez kedvezményes 
területi jegy forgalmazásával az általa üzemeltetett 
összes jegyértékesítési pontnál:

nem 0

igen 2

6.2. A horgászturizmus fejlesztésének vállalása 
elektronikus területi jegy forgalmazás 
biztosításával a haszonbérleti szerződés 
megkötésétől számított 2 éven belül:

nem 0

igen 2

6.3.1. A horgászturizmus fejlesztésének vállalása 
horgásztatáshoz kapcsolódó helyszíni kiegészítő és 
családbarát szolgáltatások a pályázott vízterületen, 
illetve az ahhoz szervesen kapcsolódó egyéb 
területen való biztosításával a haszonbérleti 
szerződés megkötésétől számított 1 éven belül:

nem 0

igen, szolgáltatásonként 1 pont, de legfeljebb 
5 pont

(horgászcikk-kölcsönzés, csónakkölcsönzés, 
horgászcikk-árusítás, csaliárusítás, büfé, 
kiépített kommunális blokkok, parkolók, 

előzetes helyfoglalási lehetőség, sátorozási és 
egyéb szálláslehetőség, játszótér, tanösvény, 

tűzrakó- és pihenőhelyek, áramfelvétel, WI-FI)

1–5

6.3.2. Mozgáskorlátozott horgászhelyek 
kialakításának a haszonbérleti szerződés 
megkötésétől számított 2 éven belüli vállalása, 
valamint ezek fenntartásának vállalása a szerződés 
időtartama alatt:

nem 0

igen
(10 ha-ig legalább 2 db, 10-200 ha-ig 5 db, 

200 ha-tól legalább 2 ponton 10 db)
2

6.3.3. Szennyvíz-hálózatra bekötött fix telepítésű 
vagy karbantartási szerződéssel fenntartott mobil 
WC-k a haszonbérleti szerződés megkötésétől 
számított 1 éven belüli kialakításának, vagy ha 
már rendelkezésre áll üzemszerű fenntartásának 
vállalása:

nem 0

igen
(10 ha-ig legalább 2 db, 10-200 ha-ig 5 db, 

200 ha-tól legalább 2 ponton 10 db)
3

6.3.4. Rendszeres hulladékkezelés (szemétgyűjtés, 
szállítás) vállalása és a feladat dokumentált 
megvalósítása:

nem 0

igen 3

6.4. A horgászturizmus fejlesztésének vállalása 
horgásztatáshoz kapcsolódó helyszíni programok 
biztosításával:

nem 0

igen, éven belüli eseményenként, 
programonként 1 pont, de legfeljebb 5 pont
(horgászverseny, horgásztábor, gyermek- és 
ifjúsági horgászok nevelése, iskolarendszerű 

oktatása, ismeretterjesztő előadások)

1–5

7. A horgászturizmust erősítő helyi 
együttműködések, külső társ- és kapcsolódó 
szolgáltatások bemutatása, vállalása, azok 
szerződéses bemutatása:

nem került bemutatásra 0

bemutatásra került
1

szerződéses kapcsolat létezik 3
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Értékelési szempontok
Elérhető 

pontszám

II./B – a halgazdálkodáshoz kapcsolódó vállalások 1–25

8. A halgazdálkodási terv 
keretében a vízterületre 
kötelező előírásokon túli, 
szakmailag indokolt és 
ellenőrizhető  
– a haszonbérlet teljes 
időtartamára érvényes –  
vállalások:

nincs ilyen vállalás 0

vízterületi és halállományi jellemzőkre alapozott komplex értékelés 
alapján
· halkeltető állomás létesítésének vállalása a szerződéskötést 
követő 5 éven belül, illetve üzemeltetésének vállalása a szerződés 
időtartama alatt;
· vízminőségi monitoring üzemeltetésének vállalása
· természetes ívó-, vermelőhely rekonstrukciójának, illetve új ívó-, 
vermelőhely szerződéskötést követő 2 éven belüli kialakításának 
vállalása, illetve az ívó- és vermelő helyek fenntartása a szerződés 
időtartama alatt;
· jogszabályban előírt mértéken felüli kíméleti területek a 
szerződéskötést követő 2 éven belüli kijelölésének vállalása, 
valamint annak vállalása, hogy e területek ilyen státuszát a 
szerződés időtartama alatt fenntartja;
· kedvező hal-életterek kialakításának vállalása
· III. nyarasnál fiatalabb korosztályok résztelepítésének vállalása;
· nem fogható halfaj telepítésének vállalása annak természetes 
élőhelyén;
· a vízterületen 5-nél több a víztípusnak megfelelő őshonos halfaj 
telepítésének vállalása
· a jogszabályi előírásoknál szigorúbb méret- és mennyiségi 
korlátozások előírásának vállalása 
· invazív, idegenhonos halfaj jelenléte esetén azok rendszeres 
szelektív halászatának vállalása;
· kárókatona rendszeres riasztásának, gyérítésének vállalása akkor, 
ha a vízterületen a kárókatona jelentős kárt okoz;

1–10

9. A pályázati időszakra 
vonatkozó halgazdálkodási 
koncepció szakmai, 
gazdasági és társadalmi 
megalapozottsága; a 
pályázatban tervezett 
horgászturisztikai 
beruházások realitása, 
a környezetvédelmi és 
pénzügyi fenntarthatóság 
biztonsága

komplex értékelés alapján
(beruházásoknál előzetes pénzügyi tervvel, különös tekintettel a 

hazai és uniós fejlesztési források tervezett igénybevételére)
1–15

MINDÖSSZESEN 1–100
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2. melléklet a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelethez

A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bruttó halárak

Faj korosztály mennyiségi egység ár/Ft/mennyiségi egység

Ponty

előnevelt db 3

1 nyaras

kg

650

2 nyaras 600

3 nyaras 550

csuka

előnevelt db 15

1 nyaras
kg

1800

tenyész 1500

fogassüllő

előnevelt db 16

1 nyaras
kg

2500

tenyész 2000

harcsa

előnevelt db 15

1 nyaras
kg

1600

tenyész 1400

kecsege

előnevelt db 150

1 nyaras
kg

2500

tenyész 2000

compó

előnevelt db 25

1 nyaras
kg

1800

tenyész 1400

balin

előnevelt db 12

1 nyaras
kg

900

tenyész 800

márna

előnevelt db 5

1 nyaras
kg

900

tenyész 700

sebes pisztráng

előnevelt
cm 20

tenyész kg 1200

széles kárász

előnevelt db 25

1 nyaras
kg

1400

tenyész 1000



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 201. szám 26787

3. melléklet a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelethez

A haszonbérleti díj, valamint a vagyonkezelési díj mértéke

Víztípus Haszonbérleti díj, illetve vagyonkezelési díj 

(Ft/ha/év)

Folyó, folyam 500

Kivétel:

Duna, Tisza 300

Hullámtéri holtág 1000                

Mentett oldali holtág 2000

Patak, kisvízfolyás, csatorna 1000                   

Tó, bányató, víztározó 3000

Kivétel:

Tisza-tó, Velencei-tó 500

Kis-Balaton, Fertő 300

Balaton 200

A földművelésügyi miniszter 90/2015. (XII. 22.) FM rendelete
az államot megillető halgazdálkodási jog kijelöléssel történő átengedésének, valamint alhaszonbérbe 
adásának részletes feltételeiről

A halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72.  § (1)  bekezdés 37.  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 6. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  halgazdálkodásról és a  hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (a  továbbiakban: Hhvtv.) 24.  § (1)  bekezdés 
b)  pont ba)  alpontjában meghatározott, az  államot megillető halgazdálkodási jog átengedésére vonatkozó 
haszonbérleti szerződésnek kijelölés útján történő megkötését a  horgászok és a  horgász egyesületek országos 
érdekképviseletét és koordinációját ellátó, bírósági nyilvántartásba vett szervezet írásban kezdeményezheti 
(a továbbiakban: kezdeményező) a halgazdálkodásért felelős miniszternél (a továbbiakban: miniszter).

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti haszonbérleti szerződés az  egymáshoz közvetlenül kapcsolódó, egy víztestet vagy 
vízrendszert alkotó, több nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogára is 
megköthető.

 (3) A (2) bekezdés szerinti esetekben a kijelölésre irányuló kezdeményezés együttesen is benyújtható.
 (4) A  kezdeményezést elektronikus úton és papír alapon kell benyújtani a  miniszter által vezetett minisztériumhoz 

(a  továbbiakban: minisztérium). A  kezdeményezés papír alapú eredeti példányát minden oldalon aláírással kell 
ellátni.

 (5) A  kezdeményezésről a  minisztérium annak beérkezését követően értesíti az  államot megillető halgazdálkodási 
jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól 
szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet [a továbbiakban: 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet] 1. § (4) bekezdés b) pontjában 
meghatározott kiírót (a továbbiakban: kiíró).

2. § (1) A  pályázati eljárásba vont nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogának 
átengedésére a  Hhvtv. 24.  § (1)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott kijelölés útján haszonbérleti 
szerződés nem köthető.
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 (2) A  kijelöléssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület államot megillető halgazdálkodási jogának 
haszonbérbe adására a Hhvtv. 24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában meghatározott pályázat nem írható ki.

 (3) A minisztérium a vizsgálata alapján elfogadott kezdeményezésről tájékoztatja a kiírót.

3. § (1) Az 1. § (1) bekezdésében meghatározott kezdeményezésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a kezdeményező teljes és rövid megnevezését, székhelyét, adószámát, cégjegyzék vagy egyéb regisztrációs 

számát, bankszámlaszámát, aláírási joggal rendelkező felelős vezetője nevét, címét, telefonszámát és 
elektronikus elérhetőségét;

b) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterületen tervezett halgazdálkodási hasznosítási koncepciót;
c) a kezdeményező által vállalt szolgáltatásokat és kötelezettségeket;
d) a kezdeményező nyilatkozatát arról, hogy

da) a haszonbérleti szerződésben foglalt hasznosítási feltételeket elfogadja;
db) nem áll csőd- vagy felszámolási eljárás és végelszámolás alatt;
dc) tevékenységét nem függesztette fel, vagy nem függesztették fel;
dd) nincs az  adózás rendjéről szóló törvény szerinti, 60 napnál régebben lejárt esedékességű 

köztartozása;
de) a kezdeményezés benyújtását megelőző három évben hamis adatszolgáltatása miatt nem zárták ki 

állami vagyon hasznosítására irányuló eljárásból;
df ) a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti átlátható 

szervezetnek minősül;
dg) vállalja a Hhvtv. 31. § (2) bekezdésben foglaltak teljesítését.

 (2) A kezdeményezés terület-specifikus tartalmi elemei:
a) a nyilvántartott halgazdálkodási vízterület alábbi adatai:

aa) állóvíz esetén területnagyság, víztérkód;
ab) folyóvíz esetén szakaszmegjelölés, a megjelölt szakasz hosszúsága, területnagyság, víztérkód;

b) ha felmerül, a  földtulajdonosi haszonbérleti vagy előhaszonbérleti jogosultsággal való érintettség ténye, 
továbbá a földtulajdonosi haszonbérleti vagy előhaszonbérleti jog gyakorlásának módja;

c) a halgazdálkodási hasznosítást érintő lényeges körülmények.
 (3) A  kezdeményező a  minisztérium felhívására, az  abban megjelölt határidőn belül köteles a  kezdeményezésben 

foglaltakat igazolni.

4. §  Érvénytelen a kezdeményezés, ha
a) nem felel meg e rendeletben foglaltaknak;
b) a kezdeményező a haszonbérleti szerződés megkötésére jogszabály alapján nem jogosult;
c) az abban megjelölt valamely adat, illetve a kezdeményező nyilatkozata nem felel meg a valóságnak;
d) a kezdeményezővel szemben a kezdeményezés benyújtását megelőző három évben legalább kétszer jogerős 

halgazdálkodási vagy halvédelmi bírságot szabtak ki;
e) a  kezdeményezővel szemben az  államot megillető halgazdálkodási jog gyakorlásával összefüggésben 

a  kezdeményezés benyújtását megelőző öt évben – ideértve a  d)  pont szerinti bírságokat kiszabó 
határozatokat is – legalább három kötelezettséget megállapító, jogerős hatósági döntést hoztak;

f ) a kezdeményezőnek a minisztériummal vagy a halgazdálkodási hatóság megyei vagy országos illetékességű 
szervével szemben 120 napot meghaladó lejárt tartozása van.

5. § (1) A minisztérium a kezdeményezést a 3. §-ban és 4. §-ban foglaltak figyelembevételével vizsgálja meg.
 (2) A  minisztérium az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatába a  kezdeményezéssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási 

vízterület terület-specifikus tartalmi elemeinek ellenőrzése, valamint a  kezdeményezéssel kapcsolatos döntés 
ténybeli és szakmai szempontú megalapozása érdekében a  Hhvtv. 62.  § szerinti, halgazdálkodási kérdésekkel 
foglalkozó testületet bevonja, valamint a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 2. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott 
szerveket, szakértőket bevonhatja.

 (3) A minisztérium
a) megvizsgálhatja a kezdeményező alkalmasságát a megkötendő szerződés teljesítésére, továbbá ellenőrizheti 

a csatolt dokumentumok valódiságát és megalapozottságát,
b) hiánypótlásra, nyilatkozattételre vagy adatszolgáltatásra hívhatja fel a kezdeményezőt.
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6. §  A kezdeményezésben foglaltak vizsgálatáról a  minisztérium összefoglaló értékelési jegyzőkönyvet készít, amely 
tartalmazza:
a) a kezdeményezés érvényességének vagy érvénytelenségének megállapítását;
b) a  kezdeményezéssel érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek darabszámát, valamint az  ebből 

érvényesnek, illetve érvénytelennek minősítettek darabszámát;
b) a haszonbérleti szerződés megkötésére vagy annak elutasítására vonatkozó javaslatot.

7. §  A minisztérium vizsgálata alapján elfogadott kezdeményezés esetén a kezdeményezés benyújtását követő 30 napon 
belül a miniszter a kezdeményezővel haszonbérleti szerződést köt.

8. §  A Hhvtv. szerinti földtulajdonosi haszonbérleti joggal érintett nyilvántartott halgazdálkodási vízterület esetén 
a halgazdálkodási jog haszonbérlete csak abban az esetben adható át kijelölés útján, ha
a) az  1/1 arányú tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos (a  továbbiakban: tulajdonos) írásban lemond 

a földtulajdonosi haszonbérlet igényléséről,
b) a tulajdonos a tervezett kijelölést vele ismertető tájékoztatás kézhezvételétől számított 15 napon belül nem 

él a földtulajdonosi haszonbérlet lehetőségével,
c) a  már megkötött földtulajdonosi haszonbérleti szerződés megszűnik és a  tulajdonos új földtulajdonosi 

haszonbérleti igényt a megszűnéstől számított 60 napon belül nem jelent be, vagy
d) a tulajdonossal szemben fennállnak a Hhvtv. 29. § (5) bekezdésében foglalt kizáró okok.

9. § (1) Ha a  kezdeményezés olyan nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre irányul, amelynek a  a Hhvtv. 26.  § 
(3)  bekezdésében foglaltak alapján előhaszonbérletre jogosult tulajdonostársa van, és a  kezdeményezést nem 
az  előhaszonbérletre jogosult nyújtotta be, a  kezdeményezés vizsgálatát követően a  minisztérium tájékoztatja 
az előhaszonbérletre jogosultat a kezdeményezésről.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak tartalmaznia kell:
a) a kezdeményezésben foglaltak szerinti elfogadott halgazdálkodási koncepciót;
b) a haszonbérleti díj összegét és megfizetésének módját;
c) ha volt korábbi haszonbérlő, az általa követelhető, a Hhvtv. 31. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti értékek, 

valamint a  haltelepítés meg nem térült költségeinek a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet szerint kiszámítandó 
értékét;

d) a  halgazdálkodási jog haszonbérbe vételének elfogadására vonatkozó jognyilatkozat megtételének módját 
és határidejét.

 (3) Az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatáshoz csatolni kell a  kezdeményezést, valamint az  államot megillető 
halgazdálkodási jog haszonbérleti szerződésének minisztérium által előkészített tervezetét. A  kezdeményezésben 
és a  haszonbérleti szerződés tervezetében megismerhetetlenné kell tenni a  törvény által védett titkot, a  hivatás 
gyakorlásához kötött titkot és a személyes adatokat, ide nem értve a kezdeményező nevét és székhelyét.

 (4) Az  előhaszonbérletre jogosult a  tájékoztatás kézhezvételét követő naptól számított 15 napon belül 
a  minisztériumhoz címezve elfogadó jognyilatkozatot tehet arról, hogy a  (2)  bekezdésben meghatározott 
valamennyi szempont kötelező teljesítésével az államot megillető halgazdálkodási jog átengedésére haszonbérleti 
szerződést kíván kötni. Az előhaszonbérleti jogról való lemondásnak kell tekinteni, ha az előhaszonbérletre jogosult 
határidőn belül nem nyilatkozik.

 (5) Elfogadó nyilatkozat benyújtásának hiányában a  7.  §-ban foglaltak az  irányadók azzal, hogy a  szerződéskötés 
határidejének kezdő napja az (4) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követő nap.

10. §  A kijelölés útján megkötendő haszonbérleti szerződés esetén a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 6. §-át, 7. §-át, 21. §-át, 
25. §-át és 26. §-át megfelelően alkalmazni kell.

11. § (1) A  kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogára vonatkozó 
alhaszonbérleti szerződés nem köthető azzal, aki
a) a Hhvtv. 24. § (2) bekezdésében és 29. § (5) bekezdésében,
b) a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 3. § (3) bekezdés b) vagy c) pontjában
foglalt feltételeknek nem felel meg.
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 (2) Ha a  Hhvtv. 29.  § (5)  bekezdés a)  pontja szerinti felszámolási eljárás vagy végelszámolási eljárás, illetve 
az  (5)  bekezdés b) vagy d)  pontja szerinti kizáró ok az  alhaszonbérleti szerződés megkötését követően merül fel, 
az alhaszonbérbe adó jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 (3) A  kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogának 
alhaszonbérbe adása esetén az  alhaszonbérlő, mint a  halgazdálkodási jog jogosultja, alhaszonbérleti 
szerződésének segy eredeti példányát a szerződés hatálybalépésétől számított 15 napon belül köteles megküldeni 
a halgazdálkodási hatóságnak.

12. §  Kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületek halgazdálkodási jogának 
alhaszonbérbe adása esetén az alhaszonbérleti díj nem haladhatja meg a haszonbérleti díj 110%-át.

13. §  A kijelölés útján haszonbérbe adott nyilvántartott halgazdálkodási vízterületre vonatkozó alhaszonbérleti 
szerződésben meg kell határozni:
a) az alhaszonbérlet egész évre számított időtartamát és a  12.  § szerint megállapított alhaszonbérleti díj 

megfizetésének szabályait;
b) a haszonbérleti szerződésben előírt, az  alhaszonbérlőnek átadott halgazdálkodási feladatok, valamint 

a bevételek és a kiadások kölcsönös elszámolásának szabályait;
c) a 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet 1.  mellékletében foglalt táblázat 4.1–5.2. sorában meghatározott 

szempontok, valamint 6.1–9. sorában meghatározott vállalások köréből a  nyilvántartott halgazdálkodási 
vízterületre előírt konkrét követelményeket azzal, hogy ezen előírásoknak a  halászati őrzés, 
a  horgászturisztika, valamint a  halgazdálkodás területein egyaránt fokozatos fejlesztést kell biztosítani, 
továbbá azok nem lehetnek ellentétesek a 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti vállalásokkal;

d) a rendes és rendkívüli felmondás szabályait.

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A honvédelmi miniszter 18/2015. (XII. 22.) HM rendelete
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló  
7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (2) bekezdés 1., 3., 5., 8–9., 13. és 24. pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 2. alcím és a  3.  melléklet tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 18. és 
20. 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 honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

1. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  Hjt. 108.  § (2)  bekezdése szerinti munkáltatói jogkört – ha e  rendelet eltérően nem rendelkezik – 
az állományilletékes parancsnok gyakorolja.”
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2. §  Az R1. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„37. § (1) Speciális beosztásból általános előmeneteli rendbe tartozó beosztásba történő áthelyezéskor
a) a viselt rendfokozatban eltöltött várakozási idő a maximális várakozási időt nem haladhatja meg, és
b) az állomány tagjának viselt rendfokozata – az áthelyezést megelőzően – nem lehet alacsonyabb, mint az általános 
előmeneteli rendbe tartozó beosztás rendszeresített rendfokozata.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjától eltérően a  kettős rendfokozattal rendszeresített beosztásba történő áthelyezés 
esetén az  állomány tagjának viselt rendfokozata a  kettős rendfokozattal rendszeresített beosztás alacsonyabb 
rendfokozatával megegyező is lehet, ha az áthelyezéskor az általános előmeneteli rend szerint a kötelező várakozási 
ideje nem telt le.”

3. §  Az R1. 91. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  minősítő vizsga eredménye a  vizsga évét közvetlenül követő két előmeneteli tervezési időszakban vehető 
figyelembe.”

4. §  Az R1. 94/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a  tiszti vagy az  altiszti állomány tagjáról a  tárgyévben éves teljesítményértékelés nem készíthető, illetve 
a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja, valamint (2)  bekezdés a)  pontja szerinti szolgálati feladat végrehajtásában 
való részvétel miatt az  értékelő vezető nem tudja az  értékelést elkészíteni vagy az  értékelttel nem lehet 
az  értékelést ismertetni, akkor a  tiszti vagy az  altiszti állomány tagja előmenetelének tervezése érdekében 
a teljesítményértékelési eljárás során rögzíteni kell
a) a  tárgyévet megelőző évi teljesítményértékelés során a  7.  melléklet I–III.  pontja szerinti értékelési szempontok 
vonatkozásában elért eredményt,
b) a teljesítményértékelés elmaradásának okát, és
c) a 94/B. § (2) bekezdése szerinti helyőrségeket.”

5. §  Az R1. 94/B. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az (1) bekezdéstől eltérően az éves teljesítményértékelés során az értékelt időszakot megelőző évben teljesített 
fizikai állapotfelmérés, illetve éves kiképzési feladatok eredményét kell figyelembe venni, ha az állomány tagja a Hvt. 
36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti szolgálati feladat
a) végrehajtásában való részvétele miatt nem vett részt a fizikai állapotfelmérésen, illetve nem teljesítette az éves 
kiképzési feladatokat, vagy
b) végrehajtása miatt nem került megszervezésre a fizikai állapotfelmérés, illetve az éves kiképzési feladat.
(5) A  fizikai állapotfelmérés, illetve az  éves kiképzési feladat végrehajtása elmaradásának okát 
a teljesítményértékelésben rögzíteni kell.”

6. §  Az R1. 95. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állomány előmenetelének tervezése százados vagy annál magasabb rendfokozattal rendszeresített szolgálati 
beosztások, valamint a zászlósi rendfokozati csoportba tartozó szolgálati beosztások esetén központi, az ettől eltérő 
rendfokozattal rendszeresített szolgálati beosztások esetén – a  100.  § (2)  bekezdés alkalmazásának kivételével – 
a honvédségi szervezeten belül, helyi szinten történik.”

7. §  Az R1. 96. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  (2)  bekezdéstől eltérően a  Hjt. 83.  § (5)  bekezdés alkalmazása során a  kinevezésre legkésőbb a  kinevezés 
kezdeményezését követő év január 1-jei időponttal kerülhet sor. A  Hjt. 83.  § (5)  bekezdése szerinti kinevezési 
javaslatokat – az  adott évi központi előmenetel tervezési időszakot követően – július 15-e után lehet 
kezdeményezni.”

8. §  Az R1. 102. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  központi személyügyi szerv a  szakmai felelősökkel együttműködve az  állomány előmenetelre tervezhető 
tagjairól a  feltölthető üres beosztásonként a  rendfokozati és szakmai követelményeknek megfelelés alapján 
rangsort készít.
(2) Az (1) bekezdés szerint elkészült rangsorból a központi személyügyi szerv szakmai előmeneteli jegyzéket készít, 
és azt megküldi az érintett honvédségi szervezet állományilletékes parancsnoka részére.
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(3) Az állományilletékes parancsnoknak megküldött szakmai előmeneteli jegyzék a rangsorolt állomány azon tagjait 
tartalmazza, akik a teljesítményértékelésükben megjelölték a feltölthető üres beosztás szerinti helyőrséget.”

9. §  Az R1. 104. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„104. § (1) A központi személyügyi szerv tájékoztatja az előmenetelre tervezett személyt és annak állományilletékes 
parancsnokát a megtervezett szolgálati beosztásáról.
(2) Az állományilletékes parancsnok a megtervezett szolgálati beosztás kézhezvételét követő 5 munkanapon belül 
– nemleges javaslat esetén is – javaslati lapot küld a központi személyügyi szerv részére.
(3) A  javaslati lapon az  előmenetelre tervezett személy kérheti különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke 
figyelembe vételét. Ha a különös méltánylást érdemlő egyéni érdeke figyelembevételre kerül, a tárgyévben további 
előmenetelre nem tervezhető.”

10. §  Az R1. 105. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdés akkor alkalmazható, ha a  szolgálati beosztásra a  102.  § (1)  bekezdésében foglaltak szerinti 
rangsor összeállításakor nem volt megfelelő jelölt, vagy a  szolgálati beosztás a  104.  §-ban foglaltakat követően is 
üres.”

11. §  Az R1. 106. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„106. § Az egy évet meghaladó külföldi szolgálatteljesítést követően az állomány előmenetel feltételeivel rendelkező 
tagja a 96. § (1) bekezdés szerinti időszakon kívül is tervezhető magasabb beosztásba.”

12. §  Az R1. 117/B. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  120.  § (2)  bekezdés b)  pontja szerinti, illetve a  Hjt. 107.  §-a szerinti kötelező pihenőidő napjára nem lehet 
szabadnapot, szabadságot kiadni.”

13. §  Az R1. 119/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően, a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja, valamint (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
szolgálati feladatra vezénylés esetén a  számított napi szolgálatteljesítési idővel kell teljesítettként figyelembe 
venni a  119.  § (1) és (2)  bekezdés szerinti munkanapokat. Az  ettől eltérő napokat az  elszámolás során nem lehet 
figyelembe venni.”

14. § (1) Az R1. 120. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Váltásos rendszerben a  szolgálat ellátására beosztott szolgálatteljesítési idő teljes elszámolása szempontjából 
a szolgálat kezdőnapja az irányadó.”

 (2) Az R1. 120. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Nem lehet heti pihenőnapot kijelölni a váltásos rendszerben
a) a (2) bekezdés b) pontja, valamint
b) a 22 óra és reggel 6 óra közötti időszakot teljes egészében lefedő 12 órás szolgálatellátást követő, a Hjt. 101. § 
(1) bekezdés
szerinti pihenőidő napjára.
(7) A  váltásos rendszerben foglalkoztatottak esetében nem alkalmazható a  119/A.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontja, 
a 119/A. § (2) bekezdés c) pontja pedig csak abban az esetben alkalmazható, ha a gyakorlaton való részvétel nem 
a tényleges munkaköri feladatellátást jelenti.”

15. §  Az R1. 123. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdés b) pontjától eltérően, ha a 120. § (6) bekezdés szerinti, illetve a Hjt. 107. §-a szerinti pihenőidő 
munkanapra esik, akkor az azt követő munkanap a szabadság kezdőnapja.”

16. §  Az R1. 35/A. alcíme a következő 126/C. §-sal egészül ki:
„126/C.  § (1) A  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja, valamint (2)  bekezdés a)  pontja szerinti szolgálati feladatra 
vezényléssel összefüggésben az állomány tagja a vezénylés időtartama alatt, valamint annak befejezését követően 
szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentességre a  vezénylés időtartamának függvényében jogosult úgy, hogy 
annak mértéke összesen
a) minden egybefüggő 7 nap szolgálatteljesítés után 1 munkanap, és
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b) minden egybefüggő 30 nap szolgálatteljesítés után további 1 munkanap.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesítés kiadására – a szolgálatteljesítés biztonságos ellátására és az állomány tagja 
egészségének védelmére figyelemmel – a vezénylés
a) időtartama alatt a belső rendelkezésben kijelölt parancsnok,
b) befejezését követően pedig az állományilletékes parancsnok jogosult.
(3) Az (1) bekezdés szerinti szolgálatteljesítési kötelezettség alóli mentesítést – ha annak, vagy annak egy részének 
kiadására a vezénylés alatt nem kerül sor – a vezénylés befejezését követően azonnal és egybefüggően kell kiadni 
az állomány tagjának.”

17. §  Az R1. 166. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Nem alkalmazható a 3. § (6) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 10. § (2) bekezdése, a 28. § (1) bekezdés a) pontja, 
a  29.  § (5)  bekezdése, a  30.  § (2)  bekezdés g)  pontja, a  38.  §, az  52.  § (1)  bekezdése, a  71.  §, a  79.  § (1)  bekezdés 
a) pontja, a 89. § (3) bekezdése, a 94. § (2) bekezdése, a 95. § (1) bekezdése, a 96. §, a 101. § (2) bekezdése, a 102. §  
(1) és (2) bekezdése, a 103. §, a 103/A. §, a 154–165. §, a 239. § (1) és (3) bekezdése és a 258. §.”

18. §  Az R1. IX. Fejezete a következő 50/A. alcímmel egészül ki:
„50/A. A XI. Fejezethez kapcsolódó rendelkezések
180/A.  § (1) A  KNBSZ állományába szolgálati viszony létesítésére tervezett önkéntes tartalékos katonák felvételi 
eljárását a főigazgató intézkedésben határozza meg.
(2) A  KNBSZ-nél szolgálati beosztást betöltő önkéntes tartalékos katona szolgálati beosztásra és kiképzésre való 
felkészítésével kapcsolatos követelményeket a főigazgató határozza meg.
(3) A KNBSZ vonatkozásában az önkéntes tartalékos katonák által betölthető szolgálati beosztásokat a honvédelmi 
miniszter által jóváhagyott hadi állománytábla tartalmazza.”

19. §  Az R1. 248. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
[A (2) bekezdésétől eltérően a központi katonai igazgatási szerv]
„c) a  bevonulási parancsot a  KNBSZ állományába tartozó önkéntes műveleti tartalékos katona részére, 
a  nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 6.  §-ában meghatározott feladatok végrehajtása 
érdekében a bevonulás időpontja előtt legalább 8 nappal”
(is közölheti.)

20. §  Az R1. 83. alcíme a következő 286/A. §-sal egészül ki:
„286/A.  § E  rendeletnek a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól 
szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 18/2015. (XII. 22.) HM rendelet
a) 5. §-ával megállapított 94/B. § (4) és (5) bekezdését,
b) 13. §-ával megállapított 119/A. § (1a) bekezdését, és
c) 16. §-ával megállapított 126/C. §-át
2015. december 12-étől kell alkalmazni.”

21. § (1) Az R1. 5. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) Az. R1. 15. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

22. §  Az R1.
a) 69/A.  § (3)  bekezdés nyitó szövegrészében az „NKE-hez” szövegrész helyébe az „NKE-hez és a  NATO Erőket 

Integráló Elemhez” szöveg,
b) 92.  § (2)  bekezdésében a „sikeres és érvényes” szövegrész helyébe a „– két évnél nem régebbi – sikeres” 

szöveg,
c) 101. § (1) bekezdésében az „(1) és (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „(1) bekezdésében” szöveg,
d) 103.  § (2)  bekezdés nyitó szövegrészében az „esetén – figyelemmel a  Hjt. 105.  §-ára –„ szövegrész helyébe 

az „esetén” szöveg,
e) 119/A.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a  „mentesülés” szövegrész helyébe az  „egy vagy több munkanapra 

történő mentesülés” szöveg,
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f ) IX. fejezet címében a „HIVATÁSOS” szövegrész helyébe a „HIVATÁSOS ÉS ÖNKÉNTES MŰVELETI TARTALÉKOS” 
szöveg,

g) 2. melléklet 2.7. pontjában a „Pénzügy” szövegrész helyébe a „Pénzügy, beszerzés” szöveg
lép.

23. §  Hatályát veszti az R1.
a) 6. § (2) bekezdés c) pontja,
b) 7. § (3) bekezdése.

2. A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet 
módosítása

24. §  A honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. (VI. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.) 
1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Honvéd Vezérkar főnökének (a  továbbiakban: HVKF) alapilletményét a  Hjt. 6.  mellékletében foglaltaktól 
eltérően 32,00 alapilletmény szorzószámmal kell megállapítani.”

25. §  Az R2. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  állománynak a  Hjt.vhr. 15.  melléklet 5.  pontja szerinti fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló 
készenléti szolgálatot teljesítő, egyúttal 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, valamint (2)  bekezdés a)  pontja szerinti feladatokban közreműködő tagja esetében a  fegyveres vagy 
nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlék és az  állomány 
tagjára irányadó szolgálatteljesítési időn kívülre elrendelt és teljesített túlszolgálat után járó túlszolgálati 
ellentételezés azonos időszakra együttesen is megállapítható, ha esetében a  Hjt. 237/A.  § (1)  bekezdése alapján 
a Hjt. 247/H. § alkalmazása nem kerül felfüggesztésre.”

26. §  Az R2. 35. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Különleges műveleti tevékenységért járó fokozott igénybevételi pótlékra jogosult az állomány tagja, ha)
„a) sikeresen elvégezte a különleges műveleti alaptanfolyamot, szerepel a (2) bekezdés szerinti jegyzékben, és
aa) az MH 2. Különleges Rendeltetésű Ezred (a továbbiakban: MH 2. KRE) 34. Bercsényi László Különleges Műveleti 
Zászlóalj (a  továbbiakban: 34. BL KMZ) különleges műveleti századánál vagy az  MH 2. KRE kiképző századánál 
beosztást tölt be,
ab) a 34. BL KMZ aa) alpontba nem tartozó alegységénél beosztást tölt be, vagy
ac) az MH 2. KRE-től eltérő honvédségi szervezetnél tölt be beosztást,
b) a  34. BL KMZ a)  pont aa)  alpontba nem tartozó alegységénél vagy az  a)  pont ac)  alpontja szerinti honvédségi 
szervezetnél tölt be beosztást, és a  beosztása ellátásából adódóan rendszeresen részt vesz a  34. BL KMZ 
alapfeladatához kötődő tevékenység támogatásában, vagy”

27. §  Az R2. III. Fejezete a következő 25/A. alcímmel egészül ki:
„25/A. A Hvt. 36. § (1) bekezdés h) pontja, valamint (2) bekezdés a) pontja szerinti feladatok 
ellátásának díjazása
44/A.  § (1) Ha az  állománynak a  Hvt. 36.  § (1)  bekezdés h)  pontja, valamint (2)  bekezdés a)  pontja szerinti 
feladatokban a  Hjt. 42.  § (2)  bekezdés a)  pontja szerinti vezénylés alapján közreműködő tagja esetében a  Hjt. 
247/H. § alkalmazása felfüggesztésre kerül, a kifejtett tevékenységből eredő megterhelés ellentételezésére fokozott 
igénybevételi pótlékra jogosult.
(2) Az  (1)  bekezdéstől eltérően nem jogosult a  fokozott igénybevételi pótlékra az  állomány azon tagja, aki adott 
naptári napon összességében 8 órát el nem érő időtartamban vesz részt az (1) bekezdés szerinti feladatokban.
(3) A  fokozott igénybevételi pótlék megállapításának alapja az  (1)  bekezdés szerinti feladatokban résztvevőkről 
a  tevékenységüket irányító helyszíni vezető által – a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – vezetett 
nyilvántartás.
44/B.  § (1) A  44/A.  § szerinti fokozott igénybevételi pótlék napi mértéke a  jogosult (2)  bekezdés szerinti távolléti 
díjának az 5. mellékletben meghatározott százaléka, de naponta legfeljebb tízezer forint.
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(2) A  fokozott igénybevételi pótlék összegének meghatározásakor a  pótlék alapját képező tevékenység kifejtése 
szerinti naptári hónap első napján érvényes illetmény alapján számított távolléti díjat kell figyelembe venni. Ha 
a pótlékra jogosult nem rendelkezik a pótlék alapját képező tevékenység kifejtése szerinti naptári hónap első napján 
érvényes illetménnyel, a pótlék összegének meghatározásakor a pótlék alapját képező tevékenység kifejtése szerinti 
naptári hónapban rá irányadó legelső érvényes illetmény-besorolás szerinti illetmény alapján számított távolléti 
díjat kell figyelembe venni.”

28. §  Az R2. a következő 89. §-sal egészül ki:
„89. § (1) E rendeletnek a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet és a  honvédek illetményéről és illetményjellegű juttatásairól szóló 7/2015. 
(VI. 22.) HM rendelet módosításáról szóló 18/2015. (XII. 22.) HM rendelet (a továbbiakban: R2.)
a) 27. §-ával megállapított 25/A. alcímét, valamint
b) 3. mellékletével megállapított 5. mellékletét
2015. december 12-étől kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés alapján visszamenőlegesen esedékessé váló fokozott igénybevételi pótlékot a  jogosult részére 
legkésőbb az R2. hatálybalépését követő hónapra járó illetménnyel együtt kell kifizetni.”

29. §  Az R2. a 3. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

30. §  Az R2. 19. § (1) bekezdésében „Honvéd Vezérkar főnöke (a továbbiakban: HVKF)” szövegrész helyébe „HVKF” szöveg 
lép.

31. §  Hatályát veszti az R2. 4. § (3) bekezdése.

3. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

1. melléklet a 18/2015. (XII. 22.) HM rendelethez

 1. Az R1. 5. melléklet C) pont I. alpontja szerinti táblázat 11. és 12. sora helyébe a következő sor lép:
(A B C D E F G

1.
Rendszeresített 

rendfokozat

Középszintű 

és más 

magasabb szintű 

parancsnokságok

Dandárok, repülő és 

helikopter bázisok, 

dandár jogállású 

szerveztek

Ezred és ezred 

jogállású szervezetek

Önálló zászlóalj 

és önálló zászlóalj 

jogállású szervezetek

Speciális 

előmeneteli 

rend

2. Általános előmeneteli rend)

„11. 9. törzszászlós

váltás- 
parancsnok-
helyettes (K);
zászlós

laktanya- 
ügyeletes (K);
laktanya- 
ügyeletes-
helyettes (K);
parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós

laktanya- 
ügyeletes (K);
parancsnok;
vezénylő 
zászlós;
zászlós

laktanyaügyeletes 
(K);
parancsnok;
vezénylő zászlós;
zászlós

zászlós

12. 10. főtörzszászlós
vezénylő 
zászlós (K)

parancsnok;
vezénylő zászlós 
(K);

vezénylő zászlós 
(K)”
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 2. Az R1. 5. melléklet C) pont II. alpontja szerinti táblázat E:4. mezője helyébe a következő mező lép:
(E

1. Ezred és ezred jogállású szervezetek

4.)

„anyagmozgató;
csapatpostás;
cukrász;
ellátó;
felszolgáló;
fényképész;
forgalomszabályzó;
gépkezelő;
gépkocsivezető;
harcjárművezető;
hevederező;
időjárás-megfigyelő;
írnok;
kezelő;
komendáns;
kútkezelő;
lőszeres;
lövész;
matróz;
mozigépész;
őr;
őr és biztosító;
rajzoló;
raktáros;
szakács;
szakmunkás;
szerelő;
távbeszélő;
távírász;
üzemeltető;
vontatóvezető”

 3. Az R1. 5. melléklet D) pont I. alpontja szerinti táblázat E:10. mezője helyébe a következő mező lép:
(E

1. Speciális előmeneteli rend

10.)
„laktanyaügyeletes-helyettes;
zászlós”

 4. Az R1. 5. melléklet D) pont I. alpontja szerinti táblázat 11. sora helyébe a következő sor lép:
(A B C D E

1.
Rendszeresített 

rendfokozat
MH Egészségügyi Központ Csapategészségügy Speciális előmeneteli rend

2. Általános előmeneteli rend)

„11. 9. törzszászlós
laktanyaügyeletes (K);
zászlós

zászlós zászlós”

 5. Az R1. 5. melléklet D) pont I. alpontja szerinti táblázat D:14. mezője helyébe a következő mező lép:
(D

1. Csapategészségügy

14.) „parancsnok-helyettes”
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 6. A R1. 5. melléklet D) pont I. alpontja szerinti táblázat E:15. mezője helyébe a következő mező lép:
(E

1. Speciális előmeneteli rend

15.)
„parancsnok;
laktanyaügyeletes;
tiszt”

2. melléklet a 18/2015. (XII. 22.) HM rendelethez

 1. Az R1. 15. melléklet 2. pontja a következő 2.50. és 2.51. alponttal egészül ki:
(Ügyeleti szolgálatok)
„2.50. Stratégiai Műveleti Központ ügyeleti szolgálat
2.51. Műveleti Vezető Központ ügyeleti szolgálat”

 2. Az R1. 15. melléklet 3. pontja a következő 3.27. és 3.28. alponttal egészül ki:
(Laktanyai készenléti szolgálatok)
„3.27. Ideiglenes Biztonsági Határzár készenléti szolgálat
3.28. KÖZÖS AKARAT készenléti szolgálat”

 3. Az R1. 15. melléklet 4. pontja a következő 4.68. alponttal egészül ki:
(Laktanyán kívüli készenléti szolgálatok)
„4.68. Tömeges bevándorlás okozta válsághelyzeti készenléti szolgálat.”

 4. Az R1. 15. melléklet 5. pontja a következő 5.12. és 5.13. alponttal egészül ki:
(Fegyveres vagy nemzetközi kötelezettségen alapuló készenléti szolgálat)
„5.12. MH V4 EU Harccsoport készenléti szolgálat
5.13. EU NAVFOR MED készenléti szolgálat.”

3. melléklet a 18/2015. (XII. 22.) HM rendelethez
„5. melléklet a 7/2015. (VI. 22.) HM rendelethez

A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető 
intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 36. § (1) bekezdés h)  pontja, valamint (2) bekezdés 
a) pontja szerinti feladatokban közreműködők fokozott igénybevételi pótlékának napi mértéke 
a távolléti díj százalékában meghatározva

A B C

1
Az alapilletmény alapját képező 

besorolási kategória száma

A Hjt. 123. § (4) bekezdés d) pontja szerinti 

alapilletményben részesülő vezénylő zászlósok

A pótlék napi mértéke 

(%)

2 1. – 6,11

3 2–4. – 5,68

4 5–7. – 3,96

5 8–10. – 3,25

6 11–13. – 3,17

7 14–16. – 2,20

8 17–20. – 1,43

9 – Az 1. § (1) bekezdés alá tartozók 3,13
„
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A honvédelmi miniszter 19/2015. (XII. 22.) HM rendelete
egyes honvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII.  törvény 88. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. alcím tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV.  törvény 238. § (2) bekezdés 2., 3. és 13. 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 hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a honvédelmi ágazatban 
foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) 
HM rendelet hatályon kívül helyezése

1. §  Hatályát veszti a  hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a  honvédelmi ágazatban 
foglalkoztatott köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet.

2. A Magyar Honvédségre, illetve a katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő 
munkavédelmi követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet módosítása

2. § (1) A  Magyar Honvédségre, illetve a  katonai nemzetbiztonsági szolgálatokra vonatkozó eltérő munkavédelmi 
követelményekről, eljárási szabályokról szóló 1/2009. (I. 30.) HM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„b) állományilletékes parancsnok: a  honvédek jogállásáról szóló 2012.  évi CCV.  törvény egyes rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet (a  továbbiakban: Hjtvhr.) 3.  §-ában ekként meghatározott 
személy,”

 (2) Az R. 2. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„f ) elöljáró parancsnok: a Hjtvhr. 1. § 3. pontjában ekként meghatározott fogalom,”

3. §  Az R.
a) 32. § (4) bekezdésében az „(1)–(3) bekezdés” szövegrész helyébe az „(1) és (2) bekezdés”,
b) 41.  § (1)  bekezdés nyitó szövegrészében, 41.  § (1)  bekezdés e)  pontjában a  „szolgálati/köztisztviselői” 

szövegrészek helyébe a „szolgálati vagy kormánytisztviselői”,
c) 1. melléklet 2. pont 2.3. alpontjában az „ellátásával megbízottak,” szövegrész helyébe az „ellátásáért”
szöveg lép.

4. § (1) Hatályát veszti az R. 32. § (3) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti az  R. 41.  § (2)  bekezdésében az  „A munkavédelmi igazolványok kezelésére, illetve kiadására 

a  hivatásos, szerződéses és nyugállományú katonák, valamint a  honvédelmi ágazatban foglalkoztatott 
köztisztviselők és közalkalmazottak igazolványairól szóló 24/2002. (IV. 10.) HM rendelet igazolványok kezelésével, 
illetve kiadásával kapcsolatos szabályait kell megfelelően alkalmazni.” szövegrész.

3. A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
9/2013. (VIII. 12.) HM rendelet módosítása

5. §  A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.) 
HM rendelet (a továbbiakban: Hjtvhr.) 239. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  önkéntes tartalékos katona szolgálati beosztásra való felkészítésével és kiképzésével kapcsolatos 
követelményeket a HVKF, illetve a KNBSZ-nél szolgálatot teljesítők esetében a KNBSZ főigazgatója határozza meg.”
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6. §  A Hjtvhr. 258. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„258.  § Az  önkéntes tartalékos katonák által betölthető szolgálati beosztásokat a  KNBSZ vonatkozásában 
a honvédelmi miniszter, az MH vonatkozásában a HVKF által jóváhagyott hadi állománytáblák tartalmazzák.”

7. §  A Hjtvhr.
a) 238.  § (1)  bekezdésében és 246.  § (1)  bekezdésében a „honvédségi” szövegrészek helyébe a „honvédelmi” 

szöveg,
b) 244.  § (3) és (4)  bekezdésében, 246.  § (3)  bekezdésében, 247.  § (1)–(3)  bekezdésében, 256.  § 

(1)  bekezdésében, 256.  § (5)  bekezdés b)  pontjában a  „honvédségi” szövegrész helyébe a  „honvédelmi” 
szöveg,

c) 12. mellékletében a „Honvédségi” szövegrész helyébe a „Honvédelmi” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter

A honvédelmi miniszter 20/2015. (XII. 22.) HM rendelete
egyes juttatási tárgyú honvédelmi miniszteri rendeletek módosításáról

A honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 28.  pontjában, a  honvédelemről és a  Magyar 
Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. § (2) bekezdés 
f )  pontjában, valamint a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és 
(7) bekezdés a) pont ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238.  § (2)  bekezdés 22.  pontjában, 
a  közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85.  § (5)  bekezdés q)  pontjában és (7)  bekezdés a)  pont 
ab) alpontjában 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 módosítása

1. §  A  Magyar Honvédség élelmezési ellátásáról szóló 22/2006. (VIII. 8.) HM rendelet (a  továbbiakban: R1.) 2/A.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A.  § (1) Ha az  e  rendelet szerinti juttatásokra biztosított összegek és azok közterhei beletartoznak a  tárgyévi 
központi költségvetésről szóló törvényben e célra meghatározott éves keretbe, a  juttatásokra a személyi állomány 
tagja az éves keret összegéig jogosult.
(2) A  személyi állomány tagja részére az  e  rendelet szerinti juttatások a  személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a  továbbiakban: Szja. törvény) 70. §-a szerinti egyes meghatározott juttatásként abban az esetben 
biztosíthatóak, ha a  személyi állomány tagja az  Szja. törvény 71.  § (2)  bekezdés b)  pont bb)  alpontja szerinti 
juttatásra az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel teljes összegben jogosult.”

2. §  Hatályát veszti az R1. 24/A. § (2) bekezdésében az „elektronikus” szövegrész.
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2. Az egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet 
módosítása

3. §  Az  egyes pénzbeli, természetbeni és szociális juttatásokról szóló 12/2013. (VIII. 15.) HM rendelet (a  továbbiakban: 
R2.) 9. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tanévindítási hozzájárulás gyermekenkénti összegét a honvédelemért felelős miniszter évente határozza meg.”

4. §  Hatályát veszti az R2. 9. § (4) és (5) bekezdése.

3. Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet módosítása

5. §  Az étkezési utalvánnyal való ellátásról szóló 17/2013. (IX. 3.) HM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § 1. pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„1. étkezési utalvány: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. törvény) 3. § 
87. pontja szerinti Erzsébet-utalvány,”

6. §  Az R3. 3. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jár étkezési utalvány)
„c) a  munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 55.  § (1)  bekezdés j)  pontja szerinti munkavégzés alóli 
mentesülés azon idejére, amikor a közalkalmazott esetében a mentesülési ok az előzetes letartóztatás ténye,”

7. §  Az R3. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.  § Az  étkezési utalványok átadására vonatkozó, a  jogosultak által aláírt jegyzéket a  számvitelről szóló törvény 
szerinti szigorú számadási kötelezettség alá vont nyomtatványok nyilvántartásához kell csatolni, és azzal együtt 
megőrizni.”

8. §  Az R3. a következő 5/A. §-sal egészül ki:
„5/A.  § (1) Ha a  biztosított étkezési utalvány összege és annak közterhei beletartoznak a  tárgyévi központi 
költségvetésről szóló törvényben e  célra meghatározott éves keretbe, az  étkezési utalványra az  állomány tagja és 
a közalkalmazott az éves keret összegéig jogosult.
(2) Az  állomány tagja és a  közalkalmazott részére az  étkezési utalvány az  Szja. törvény 70.  §-a szerinti egyes 
meghatározott juttatásként abban az esetben biztosítható, ha az állomány tagja és a közalkalmazott az Szja. törvény 
71. § (2) bekezdés b) pont bb) pontja szerinti juttatásra az (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel teljes összegben 
jogosult.”

9. §  Hatályát veszti az R3.
a) 1/A. §-a,
b) 2. §-a,
c) 3. § (1) és (3) bekezdésében az „és az a kormánytisztviselő” szövegrész,
d) 3. § (2) bekezdés d) pontja,
e) 3. § (2) bekezdés e) pontjában a „vagy a kormánytisztviselő” szövegrész, és
f ) 7. §-a.

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Simicskó István s. k.,
  honvédelmi miniszter
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Az igazságügyi miniszter 40/2015. (XII. 22.) IM rendelete
a közjegyzők feladatellátásával kapcsolatos egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § f ) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében a közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény 183. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. § tekintetében a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 119. § h) 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 közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet 
módosítása

1. § (1) A  közjegyzőkről szóló 1991. évi XLI. törvény végrehajtásáról szóló 13/1991. (XI. 26.) IM rendelet (a  továbbiakban: 
Kjvhr.) 22/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22/C.  § A  22/A.  §-ban és a  22/B.  §-ban szabályozott elektronikus hiteles másolat kérelemre történő kiadását 
az  országos kamara által rendelkezésre bocsátott számítógépes nyilvántartásba (a  továbbiakban: hitelesítések 
nyilvántartása) kell bevezetni. Az elektronikus hiteles kiadmány kiadását a közjegyzői ügyek nyilvántartásában annál 
az ügynél kell feltüntetni, amelyben az adott okirat készült.”

 (2) A Kjvhr. 27. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A  (9)  bekezdésben foglalt esetekben a  közjegyző a  közjegyzői ügyek nyilvántartásában a  közreműködés 
megtagadásának a tényét tünteti fel.”

 (3) A Kjvhr. 29. §-át megelőző a „Hitelesítések nyilvántartó könyve” című alcím helyébe a „Hitelesítések nyilvántartása” 
alcím lép.

 (4) A Kjvhr. 29. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közjegyző a  Ktv. rendelkezései szerint záradék formájában kiállított tanúsítványokat a  hitelesítések 
nyilvántartásába jegyzi be. A  hitelesítések nyilvántartása tartalmazza az  elektronikus letéti tárban történő 
elhelyezést, az  elhelyezés meghosszabbítását, törlését és a  letéti tárból papír alapú vagy elektronikus másolat 
kiadását is.”

 (5) A Kjvhr. 29. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  névaláírás hitelesítésekor az  ügyfél aláírását a  kinyomtatott űrlap (aláíró lap) tartalmazza, amelyen fel 
kell tüntetni legalább az  ügyszámot, valamint az  ügyfél családi és utónevét. A  névaláírás-hitelesítési ügyekben 
az  okmányellenőrzés sikertelenségét vagy a  hitelesítés más okból történő elmaradását a  hitelesítések 
nyilvántartásában az ok megjelölésével kell feltüntetni.”

 (6) A Kjvhr. 30. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az értékekről az országos kamara által a közjegyzők rendelkezésére bocsátott számítógépes nyilvántartás útján 
pénztárkönyvet, pénztárnaplót és betűsoros névmutatót kell vezetni úgy, hogy azokba utólagos bejegyzésre ne 
legyen lehetőség. A téves bejegyzést úgy kell javítani a nyilvántartásban, hogy a javítás ténye naplózásra kerüljön és 
a téves bejegyzés visszakereshető legyen.”

 (7) A Kjvhr. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénztárkönyvet és a  pénztárnaplót az  országos kamara által a  közjegyzők rendelkezésére bocsátott 
számítógépes nyilvántartás útján kell vezetni. Az  országos kamara olyan számítógépes nyilvántartást bocsát 
a közjegyző rendelkezésére, amely a titoktartási szabályok megtartását biztosítja.”

 (8) A Kjvhr. 33. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha a közjegyző az ügyet elintézte, ezt a pénztárkönyvben jelzi. A naptári év végén a pénztárkönyvet elektronikus 
úton le kell zárni, és a  még elintézetlen ügyeket, továbbá az  egyenleget a  számítógépes nyilvántartásban át kell 
vinni a következő évre.”

 (9) A Kjvhr. 37. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  közjegyzői ügyek nyilvántartásának és a  hitelesítések nyilvántartásának elektronikus formában történő 
vezetéséhez szükséges programot az országos kamara bocsátja a közjegyző rendelkezésére.”

 (10) A Kjvhr.
a) a  29.  § (4) és (5)  bekezdésében a  „hitelesítések nyilvántartó könyve” szövegrész helyébe a  „hitelesítések 

nyilvántartása” szöveg,
b) 29.  § (6)  bekezdésében a  „hitelesítések nyilvántartó könyvébe” szövegrész helyébe a  „hitelesítések 

nyilvántartásába” szöveg,
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c) 29.  § (7)  bekezdésében, 29/A.  § (1)  bekezdésében és 29/B.  § (2)  bekezdésében a „hitelesítések nyilvántartó 
könyvében” szövegrész helyébe a „hitelesítések nyilvántartásában” szöveg,

d) 29/B.  § (1)  bekezdésében a  „hitelesítések nyilvántartó könyvének” szövegrész helyébe a  „hitelesítések 
nyilvántartásának” szöveg

lép.
 (11) Hatályát veszti a Kjvhr.

a) 31. § (2) bekezdése,
b) 33. § (2) bekezdése,
c) 34. § (3) bekezdése és
d) 37. § (2) bekezdése.

2. A közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet módosítása

2. § (1) A  közjegyzői ügyvitel szabályairól szóló 37/2003. (X. 29.) IM rendelet (a  továbbiakban: KÜSZ) 25.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A közjegyzői ügyek nyilvántartásában a végintézkedések alábbi adatait kell rögzíteni:
a) a végintézkedés keltének idejét és – ha az az okiratban szerepel – a helyét,
b) a közokiratba foglalt végintézkedés ügyszámát,
c) a végintézkedés kihirdetésének idejét.”

 (2) A KÜSZ 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  közjegyző a  végintézkedésekről – azoknak a  MOKK levéltárába való átadása céljából – a  közjegyzői ügyek 
nyilvántartása útján jegyzéket készít. A  végintézkedések jegyzéke az  adatokat a  hagyatéki ügy ügyszám szerinti 
sorrendjében, évente 1-gyel kezdődő sorszámmal tartalmazza. A végintézkedések jegyzéke a (2) bekezdés szerinti 
adatokon túl a hagyatéki ügy ügyszámát, a végintézkedő nevét és lakóhelyét is tartalmazza.”

 (3) A KÜSZ 25. §-a a következő (4)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A közjegyző a végintézkedésen a kihirdetést követően feltünteti a kihirdetés tényét, időpontját (év, hónap, nap), 
a hagyatéki ügy ügyszámát, majd a záradékot aláírásával és hivatali bélyegzőlenyomatával látja el. A közjegyző a több 
lapból álló végintézkedés egyes lapjait a kihirdetés alkalmával aláírja, és hivatali bélyegzőlenyomatával látja el.
(5) A magánvégrendeletet letétbe vevő közjegyző a magánvégrendeletet – a kihirdetés céljából történő megküldés 
végett – az  eredeti letéti jegyzőkönyvről leválasztja. A  letétbe vevő közjegyző a  leválasztott magánvégrendeletet 
az  eredeti letéti jegyzőkönyv hiteles másolatával együtt küldi meg a  hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes 
közjegyzőnek. A  leválasztással egyidejűleg az  eredeti letéti jegyzőkönyvre fel kell jegyezni a  hagyatéki ügy 
ügyszámát, a  leválasztás tényét és időpontját; továbbá a  jegyzőkönyv mellett el kell helyezni a  hagyatéki eljárás 
lefolytatására illetékes közjegyző által küldött megkeresést. A magánvégrendelet kihirdetését követően a hagyatéki 
eljárás lefolytatására illetékes közjegyző a  kihirdetési záradékkal ellátott magánvégrendelet egy hiteles másolatát 
megküldi a  letétbe vevő közjegyzőnek, aki az  eredeti letéti jegyzőkönyvre rávezeti a  kihirdetés időpontját és 
a  hagyatéki eljárás ügyszámát, valamint a  magánvégrendelet hiteles másolatát az  eredeti jegyzőkönyv mellett 
helyezi el.
(6) Ha a  magánvégrendeletet a  hagyatéki eljárás lefolytatására illetékes közjegyző vette letétbe, 
a  magánvégrendeletet kihirdetés céljából a  jegyzőkönyvről leválasztja. Az  eredeti letéti jegyzőkönyvre kell 
feljegyezni a  hagyatéki ügy ügyszámát és a  kihirdetés tényét. A  hagyatéki iratok között a  letéti jegyzőkönyv 
másolata helyezendő el.
(7) A  hagyatéki ügy iratai között a  közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés hiteles kiadmányát – a  MOKK 
levéltárában elhelyezett közokirat esetén a végintézkedés hiteles másolatát – kell elhelyezni.
(8) A  hagyatéki ügyben kihirdetés céljára felhasznált hiteles kiadmányt – hiteles másolatot – az  eljárást lefolytató 
közjegyző az eredeti okiratot készítő és azt őrző közjegyzőtől vagy az eredeti közjegyzői okiratnak a MOKK levéltára 
részére történt átadását követően a MOKK levéltárából köteles beszerezni.
(9) Közjegyzői okiratba foglalt végintézkedés esetén az eljárást lefolytató közjegyző által készített és őrzött eredeti 
végintézkedésre kell feljegyezni a  hagyatéki eljárás ügyszámát és a  kihirdetés tényét. A  hagyatéki iratok között 
a kihirdetett végintézkedés kihirdetési záradékkal ellátott hiteles kiadmánya helyezendő el.
(10) Más közjegyző által készített és őrzött, vagy a  MOKK levéltárában található közjegyzői okiratba foglalt 
végintézkedés esetén az  okiratot a  kért példányszámban (de legalább két példányban) hiteles kiadmányként 
–  a  MOKK levéltárából beszerzett okirat esetén hiteles másolatban – kell megküldeni a  hagyatéki eljárás 
lefolytatására illetékes közjegyzőnek, aki a  kihirdetés tényét, valamint a  hagyatéki ügy ügyszámát az  okiratokra 
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feljegyzi. A  végintézkedést megküldő közjegyző az  eredeti okirat mellett helyezi el a  megkeresést. A  kihirdető 
közjegyző egy kihirdetési záradékkal ellátott hiteles kiadmányt – a  MOKK levéltárából beszerzett okirat esetén 
hiteles másolatot – küld vissza a  végintézkedést készítő közjegyzőnek, illetve a  MOKK levéltárának, amelyet 
a megkereséssel és az eredeti okirattal együtt kell kezelni.”

 (4) A KÜSZ 28/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  végrehajtás elrendelése iránti kérelmet az  egyes kötelezettek tekintetében új ügyszám alatt kell 
nyilvántartásba venni.”

 (5) A KÜSZ 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  rendelet hatálya alá tartozó közjegyzői ügyek nyilvántartását a  MOKK által rendelkezésre bocsátott 
számítógépes nyilvántartás útján kell vezetni.”

 (6) A KÜSZ 32. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  címszó mellett fel kell tüntetni az  ügyre vonatkozó egyéb adatot (pl. az  örökhagyó születési helye, ideje, 
halálának helye, ideje, a kérelmező cégjegyzékszáma) is, ha az ügy azonosítása céljából szükséges. A házassági nevet 
viselő fél esetén fel kell tüntetni a születési nevet is.”

 (7) A KÜSZ 32. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A nyilvántartásban fel kell tüntetni:
a) azt, hogy az iratokat mely hatóságnak küldték meg,
b) azt, hogy az  iratokat milyen ügyszámú ügyhöz csatolták vagy szerelték, illetve, hogy az  irathoz mely más iratot 
szereltek,
c) azt, hogy az ügyet melyik ügyhöz egyesítették, illetve, hogy az ügyhöz melyik ügyet egyesítették,
d) a fellebbezés felterjesztésének időpontját,
e) az iratok teljes vagy részleges eltűnését (megsemmisülését),
f ) azt, hogy az ügyhöz bizalmi őrzés kapcsolódik, a bizalmi őrzés értékének megjelölésével,
g) az esetleg szükséges egyéb adatokat.”

 (8) A KÜSZ 32. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  téves bejegyzést úgy kell javítani a  nyilvántartásban, hogy a  javítás ténye naplózásra kerüljön és a  téves 
bejegyzés visszakereshető legyen.”

 (9) A KÜSZ 33. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  befejezett ügyekre vonatkozó intézkedéseket (pl. iratok elküldése, utóirat kezelése, csatolása stb.) be kell 
jegyezni a nyilvántartásba.”

 (10) A KÜSZ 50. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  jogerősen befejezett és további intézkedést nem igénylő közjegyzői ügy iratát az  ügy érkezését követő öt 
év elteltével kell a  közjegyző székhelye szerint illetékes járásbíróságon (a  fővárosban működő közjegyzők esetén 
a  Fővárosi Törvényszéken) működő irattár, a  2009. január 1. napját követően érkezett ügyek esetében a  MOKK 
levéltára részére átadni.”

 (11) A KÜSZ 37. § (3) bekezdésében a „csatolt” szövegrész helyébe a „szerelt” szöveg lép.
 (12) Hatályát veszti a KÜSZ 14. § (3) bekezdése.

3. A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosítása

3. §  A hagyatéki eljárás egyes cselekményeiről szóló 29/2010. (XII. 31.) KIM rendelet a következő 3/A–3/C. §-sal egészül ki:
„3/A.  § (1) A  Törvény 21.  § (3)  bekezdése esetében a  közjegyző az  értesülésben foglalt állításokat és adatokat 
tizenöt napon belül ellenőrzi, szóban (ideértve a  telefon alkalmazását is), illetve írásban (ideértve a  telefax és 
az elektronikus levél alkalmazását is) kapcsolatot felvéve azzal, aki az értesítést adta, a jegyzővel és – szükség esetén – 
a polgármesterrel. Az ellenőrzés eredményeként a közjegyző megállapítja
a) illetékességét,
b) a leltározás szükségességét,
c) a leltározásra irányadó határidő lejártát,
d) a leltár elkészülése elmaradásának okát, és
e) azt, hogy a jegyző a leltár közjegyzőnek történő megküldésére vonatkozó kötelezettségét utólag sem teljesítette.
(2) Ha a közjegyző az  (1) bekezdésben foglaltak fennállását megállapítja, a  leltározás közjegyző általi elvégzéséről 
írásban értesíti a jegyzőt.
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(3) A jegyző a (2) bekezdés szerinti értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül a közjegyző részére megküldi
a) az elkészített leltárt, vagy
b) a leltározási feladatellátása során már rendelkezésére álló adatokat.
3/B.  § (1) A  közjegyző a Törvény 21.  § (3)  bekezdése alapján történő leltározása a  hagyatéki eljárás lefolytatására 
vonatkozó kötelezettségének a részévé válik azzal, hogy
a) a leltározást – a 3/A. § (3) bekezdés a) pontja kivételével – a 3/A. § (3) bekezdése szerinti határidő elteltét követően 
haladéktalanul meg kell kezdenie, és
b) a leltár kiegészítése céljából a szükséges adatok beszerzésére a jegyzőt továbbra is megkeresheti.
(2) A közjegyző a Törvény 21. § (3) bekezdése alapján történő leltározása során előzetesen tájékoztathatja a jegyzőt 
olyan részcselekmény elvégzéséről, amelynek díjtétele előreláthatóan meghaladja a 10 000 forintot. Ilyen esetben 
a jegyző tájékoztathatja a közjegyzőt a leltározási részcselekmény elvégzésének átvételéről, és ha a jegyző öt napon 
belül elvégzi és eredményéről a közjegyzőt értesíti, e részcselekményt e határidőn belül a közjegyző nem végezheti 
el és díjazást sem állapíthat meg érte.
3/C.  § (1) A  közjegyző a Törvény 21.  § (3)  bekezdése alapján történő leltározása során felmerülő, a Törvény 72.  § 
(1)  bekezdésének értelmében a  hagyatéki eljárás költségének nem minősülő költségeiről és díjáról a  közjegyzői 
díjszabásról szóló 14/1991. (XI. 26.) IM rendelet szerint, annak 12.  § (2)  bekezdés b)  pontjának alapulvételével 
díjjegyzéket készít.
(2) A  közjegyző a  díjjegyzéket (akár az  egyes, általa megelőlegezett, vagy nála felmerült díj-, illetve 
költségtételenként) kifizetés céljából megküldi a jegyző számára.”

4. Záró rendelkezések

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

  Dr. Trócsányi László s. k., 
  igazságügyi miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 71/2015. (XII. 22.) NFM rendelete
a magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet és az egyes 
légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 
módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés k)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (2) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 13. pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77.  §-ában 
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a következőket rendelem el:

1. A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosítása

1. §  A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  útvonalhasználati egységdíj mértéke – a  (2)  bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 34,84 euró, amely 
általános forgalmi adót nem tartalmaz.”
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2. §  A Rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A közelkörzeti egységdíj mértéke – a  (2) bekezdésben foglaltakra figyelemmel – 315,98 euró, amely általános 
forgalmi adót nem tartalmaz.”

3. §  A Rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  légtér-igénybevételi díjat az  (1)  bekezdésben meghatározott időpontig az  Eurocontrol fizetési számláján 
nem írják jóvá, a díj fizetésére kötelezett a díjon felül késedelmi kamatot köteles fizetni. A késedelmi kamat alapja 
a  kötelezett által meg nem fizetett légtér-igénybevételi díj, mértéke naptári naponként a  díj 10,06%-ának 365-öd 
része.”

2. Az egyes légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2015. (XI. 13.) 
NFM rendelet módosítása

4. §  Az egyes légiközlekedéssel összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról szóló 65/2015. (XI. 13.) NFM rendelet 
12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  2.  melléklet 2–3.  pontja 2016. január 1-jén, a  3.  §, az  1.  melléklet 5.  pontja és a  2.  melléklet 1.  pontja  
2016. március 31-én lép hatályba.”

3. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1–3. § 2016. január 1-jén lép hatályba.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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