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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

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. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésében és a 18. § f ) pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) 
alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a továbbiakban: adatszolgáltatások) és 
az  adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a továbbiakban: adatszolgáltatók) körét, valamint az  adatszolgáltatások 
gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az  azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a  2.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a 3. mellékletben meghatározott – technikai segédleteket az MNB 
e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg, a honlapján teszi közzé.

2. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

3. § (1) A  2016. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó, 2017. január 1-jét követően teljesítendő adatszolgáltatásokra 
a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.

 (2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 80. sora szerinti „Pénzforgalmat bonyolító hálózati egységek és ATM-ek 
elhelyezkedésére, valamint a nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó adatok” (MNB azonosító kód: P56) megnevezésű 
adatszolgáltatást az adatszolgáltató első alkalommal a 2017. január 1-jei állapotra vonatkozóan teljesíti, a teljesítési 
határidő 2017. január 31.

4. § (1) A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11.  § Az  MNB a  tartalékköteles hitelintézet tartalékalapjának meghatározásakor a  jegybanki információs 
rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 4.  § (2)  bekezdésével módosított 3.  §-t 
első alkalommal 2017. január hónap mint tartalékszámítási tárgyidőszak vonatkozásában alkalmazza.”

 (2) A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában a „jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk köréről, 

a  szolgáltatás módjáról és határidejéről” szövegrész helyébe a  „jegybanki információs rendszerhez 
a  hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére 
vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről” szöveg,
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b) 3. § (3) bekezdésében a „Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás” szövegrész helyébe az „A hitelintézetek 
statisztikai mérlege és eredménykimutatása (MNB azonosító kód: M01) megnevezésű” szöveg, a „Felügyeleti 
mérleg adatok” szövegrészek helyébe a „Statisztikai mérleg adatok” szöveg, a „Felügyeleti mérleg adatokat” 
szövegrész helyébe a „Statisztikai mérleg adatokat” szöveg,

c) 3.  § (5)  bekezdésében a „Felügyeleti mérleg adatokat” szövegrész helyébe a „Statisztikai mérleg adatokat” 
szöveg

lép.

5. §  Hatályát veszti a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet.

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

1–3. melléklet az 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez*

* A rendelet mellékletei jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_197_50MNB_1_3_melleklet.pdf fájlnév alatt találhatók. A rendelet ezen 
részei jelen Magyar Közlöny 80332-től 80850-ig oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelete
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

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. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  hitelintézetre, a  hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 
vállalkozásra (a  továbbiakban együtt: hitelintézet), a  pénzügyi vállalkozásra, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) szerinti többes kiemelt közvetítőre, többes 
ügynökre és alkuszra (a  továbbiakban együtt: független közvetítő), az  elektronikuspénz-kibocsátó intézményre, 
a  pénzforgalmi intézményre, a  Posta Elszámoló Központot működtető intézményre (a  továbbiakban: PEKMI) és 
az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más 
államban (a  továbbiakban: EGT-állam) székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepére (a  továbbiakban: EGT-fióktelep) 
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.

 (2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint 
készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az  adatszolgáltató e  rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a  (2)–(4)   
bekezdésben foglalt kivétellel – az  MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre 
emelkedésének napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig 
áll fenn.

 (2) A PEKMI az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést e rendelet hatálybalépésének napjától pénzforgalmi szolgáltató 
jogállásának megszűnéséig teljesíti.

 (3) A  fióktelep az  e  rendelet szerinti felügyeleti jelentést a  működése megkezdésének napjától a  tevékenysége 
befejezésének napjáig teljesíti.

 (4) A pénzügyi vállalkozás az e rendelet szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal a cégbírósági bejegyzését követő 
negyedévben teljesíti.

4. § (1) A részvénytársaságként, szövetkezetként és a nem EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi 
fióktelepeként (a  továbbiakban: harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe) működő hitelintézet, a  hitelintézettel 
egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás, valamint a  hitelintézeti típusú 
EGT-fióktelep – a  (2)–(4)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  2.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, 
formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves, eseti és az MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít 
az MNB részére.

 (2) A 2. melléklet
a) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK – RÉSZVÉNYTÁRSASÁGKÉNT ÉS SZÖVETKEZETKÉNT MŰKÖDŐ 

HITELINTÉZETEK, VALAMINT HITELINTÉZETTEL EGYENÉRTÉKŰ PRUDENCIÁLIS SZABÁLYOZÁSNAK MEGFELELŐ 
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK” megnevezésű táblázat 36. sorában meghatározott negyedéves felügyeleti 
jelentést a részvénytársaságként működő hitelintézet,

b) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK – HITELINTÉZETI TÍPUSÚ EGT-FIÓKTELEPEK” megnevezésű 
táblázat 34. sorában meghatározott negyedéves felügyeleti jelentést a  100 milliárd forintot meghaladó 
mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézeti típusú EGT-fióktelep

teljesíti az MNB részére.
 (3) Az  összevont alapú felügyelet alá tartozó, a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 9. és 10.  cikke szerinti 

adatszolgáltatások teljesítésére kötelezett hitelintézet a  2.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT 
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JELENTÉSEK – HITELINTÉZETEK” megnevezésű táblázatában meghatározott felügyeleti jelentések közül kizárólag 
a  14–52. sor szerinti, valamint – az  MNB kijelölése alapján – a  12. és 13. sor szerinti felügyeleti jelentést teljesíti 
az MNB részére.

 (4) A  külföldön hitelintézeti leányvállalattal rendelkező, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézet 
az összevont alapú felügyelet alá tartozó intézményeiről országonként felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére 
a tárgyidőszakot követő 25. munkanapig
a) a  szavatoló tőkére és a  tőkekövetelményre vonatkozóan, a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási 

rendelet I.  melléklet C 01.00, C 02.00, C 03.00, C 04.00, C 05.01, C 07.00 és C 17.00 kódú táblája szerinti 
adattartalommal, a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet II. mellékletében foglalt útmutató,

b) a pénzügyi információkra vonatkozóan, a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet III. melléklet F 01.01, 
F 01.02, F 01.03, F 02.00, F 04.04, F 05.00, F 06.00, F 07.00, F 08.01, F 09.01, F 12.00, F 16.01, F 18.00, F 19.00, 
F 22.01, F 22.02, F 43.00 és F 46.00 táblája szerinti adattartalommal, a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. mellékletében foglalt útmutató,

c) a  tőkeáttételi mutatóra vonatkozóan, a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet X.  melléklet C 47.00 
táblája szerinti adattartalommal, a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet XI.  mellékletében foglalt 
útmutató és

a 3. melléklet IV. 2. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint.
 (5) A  harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 12.  cikk 

(2) bekezdésében, valamint a VI. és VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában felügyeleti 
jelentést teljesít az  ingatlanfedezetű hitelekből származó veszteségekre vonatkozó adatokról az  MNB részére. 
A vonatkozási időpontra a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (1) bekezdés c) pontja, a teljesítési 
határidőre a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk (1)  bekezdés c)  pontja, valamint (2), (4) és 
(5) bekezdése az irányadó.

 (6) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet 
tartalmazza. A  kitöltést segítő technikai segédletet az  MNB e  rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a  honlapján 
teszi közzé.

5. § (1) A  pénzügyi vállalkozás és az  ezen típusú EGT-fióktelep – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  4.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és az  MNB kijelölésén alapuló 
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 17–22. és 24. sorában meghatározott felügyeleti 
jelentést az  5 milliárd forintot meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező pénzügyi vállalkozás és az  ezen típusú 
EGT-fióktelep teljesíti az MNB részére.

 (3) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) Az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a  pénzforgalmi intézmény, az  ezen típusú EGT-fióktelepek, valamint 
a  PEKMI a  6.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre havi, negyedéves, éves és 
az MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet 
tartalmazza.

7. § (1) A független közvetítő a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre féléves és éves 
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet 
tartalmazza.

8. § (1) A  hitelintézet, a  pénzügyi vállalkozás, valamint az  ezen típusú EGT-fióktelepek az  általuk forgalmazott hitel- 
és pénzügyi lízing-, betéti és megtakarítási, valamint számlatermékekre vonatkozó havi, negyedéves és eseti 
felügyeleti jelentést a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre teljesíti az MNB 
részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 11. melléklet tartalmazza.
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9. § (1) A  hitelintézet a  12.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves felügyeleti 
jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 13. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A hitelintézet a 14. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre felügyeleti jelentést 
teljesít a finanszírozási terv adatokról az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 15. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az  adatszolgáltató – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  felügyeleti jelentést, valamint a  680/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az  MNB „Kihelyezett Adatküldő Program” 
megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a  továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. A  KAP rendszer 
használatát segítő útmutatást a KAP rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.

 (2) A  2.  melléklet szerinti „Kérdőív az  összevont felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves 
beszámolójához” (Táblakód: 20ABU) megnevezésű, a  4.  melléklet szerinti „A pénzügyi vállalkozás engedélyezési 
feltételeknek való megfelelése” (Táblakód: 20C) megnevezésű, valamint a  10.  mellékletben meghatározott 
felügyeleti jelentéseket az  adatszolgáltató az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” 
megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti. 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, a  használatot segítő útmutatást az  ERA 
rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.

 (3) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
 (4) Az  adatszolgáltató a  KAP rendszerbe feltöltött felügyeleti jelentésről a  beérkezés időpontját, érkeztetési számát 

és a  küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap. Az  adatszolgáltató az  ERA 
rendszerbe a felügyeleti jelentések előzményeként feltöltött űrlapokról a beérkezés időpontját és érkeztetési számát 
tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.

 (5) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi és 
technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet 
küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres teljesítése 
esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.

 (6) Az  adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton megküldött 
felügyeleti jelentése a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet, az ERA rendszerben az érkeztetési 
számot tartalmazó automatikus üzenetet kapott.

 (7) Ha a felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, akkor – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – 
a tábla első sorát nulla („0”) értékkel feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.

 (8) Ha az adatszolgáltató nem értékesít a 10. melléklet szerint jelentendő terméket, akkor a nemleges adatszolgáltatást 
a „Nemleges jelentés beküldése” menüpontot választva generált nyilatkozat küldésével teljesíti.

12. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával 
kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen
a) az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra 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 az  adatszolgáltató – a  (6)  bekezdésben foglaltak kivételével – 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.
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 (5) A  bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az  MNB az  ERA rendszerben, az  elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

 (6) Ha az  adatszolgáltató 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 akadály megszűnéséig 
a  bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest) vagy telefonon 
(telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.

 (7) A jelen § alkalmazásában:
a) akadályoztatás: az  adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli 

állapot, amelynek a  következtében az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatást az  annak teljesítésére előírt 
határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) elektronikus űrlap: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott 
elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

172. § n) pontjában meghatározott fogalom.

13. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – Számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés 
szerint módosított felügyeleti jelentést – a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – az  eltérés feltárásától számított  
15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

 (3) A  10.  melléklet szerinti felügyeleti jelentésre vonatkozó javított adatot – a  javítás pontos okának megjelölésével 
együtt – az eltérés feltárásától számított 2 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató az MNB részére.

14. §  Ez a rendelet 2016. december 31-én lép hatályba.

15. § (1) Az adatszolgáltató
a) a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 

Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. 
(XII. 9.) MNB rendelet szerinti, 2017. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, 
adatszolgáltatás, valamint

b) a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2015. 
(XII. 9.) MNB rendelet 8. melléklet I. pontjában foglalt „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–19. és 
21–24. sora szerinti, 2017. január 1. – 2017. február 28. közötti időszakra vonatkozó felügyeleti jelentés

teljesítése során a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) A  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 4–7. sora, valamint a  6.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 6–12. sora szerinti, előzetes, illetve auditált adatokat tartalmazó egyszeri felügyeleti 
jelentések kivételével a  jelen rendelet szerinti felügyeleti jelentések és adatszolgáltatások tárgyidőszakának kezdő 
napja 2017. január 1.

 (3) Az  adatszolgáltató a  10.  melléklet I.  pontjában foglalt „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–19. és 
21–24. sora szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal 2017. március 1-jei állapotra vonatkozóan, 2017. február 
28-ig teljesíti.

16. §  E rendelet 11. és 12. §-a – a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
52/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 9. és 10. §-ával együtt – az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 
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2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 17.  cikk (1)  bekezdése végrehajtásához szükséges 
rendelkezéseket állapít meg.

17. §  Hatályát veszti a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet.

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

1–15. melléklet az 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez*

* A rendelet mellékletei jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_197_51MNB_1_15_melleklet.pdf fájlnév alatt találhatók. A rendelet ezen 
részei jelen Magyar Közlöny 80856-tól 81506-ig oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 52/2016. (XII. 12.) MNB rendelete
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

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. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, 
a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: Kbftv.) szerinti befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint 
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban Tpt.) szerinti központi értéktári, központi szerződő fél és 
tőzsdei tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres, eseti és a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: 
MNB) kijelölésén alapuló adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti jelentés) teljesít az MNB részére.

 (2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint 
készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – az MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától 
a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig áll fenn.

 (2) A  fióktelep az  e  rendelet szerinti felügyeleti jelentést a  működése megkezdésének napjától a  tevékenysége 
befejezésének napjáig teljesíti.

4. § (1) A  Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a  Tpt. szerinti központi értéktári tevékenységet végző szervezet 
–  a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  2.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és 
határidőre napi, havi, negyedéves, éves, eseti és az  MNB kijelölésén alapuló felügyeleti jelentést teljesít az  MNB 
részére.

 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 2., 3., 10., 11., 20–23. és 41. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (3) Az  ügyfél pénzügyi eszközének és pénzeszközének kezelésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási 
kötelezettsége a  2.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 4. és 5. sorában meghatározott 
felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet 
tartalmazza.

 (5) A  Tpt. szerinti központi értéktári tevékenységet végző szervezet a  központi értékpapír-nyilvántartás adatait 
– az értékpapír ISIN azonosítójának, fajtájának, egyéb jellemzőinek, valamint a kibocsátó adatainak megnevezésével – 
elektronikus formában, a tárgyidőszakot követő munkanap 10.00 óráig küldi meg az MNB részére.

5. § (1) A befektetési alap és a befektetési alapkezelő – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak 
megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, heti, havi, negyedéves, éves és az  MNB kijelölésén alapuló 
felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (3) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.



81508 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2016. évi 197. szám 

6. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában és határidőre éves felügyeleti jelentést teljesít a  tárgyévi javadalmazási adatokról az  MNB 
részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a befektetési alapkezelő az 1287/2006/EK rendelet 13. cikke alapján 
fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét a  8.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1. sora 
szerinti MiFID tranzakciós jelentés 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre való 
megküldésével teljesíti az MNB részére.

 (2) A  Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a  befektetési alapkezelő az  értékpapírtranszferek, értékpapír-
átvezetések adatairól a  8.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 2. sora szerinti MIFTR jelentés 
8.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre való megküldésével eseti felügyeleti 
jelentést teljesít az MNB részére. A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

8. §  A  Tpt. szerinti tőzsdei tevékenységet végző szervezet a  10.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, 
formában és határidőre napi felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

9. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést, a  231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 110.  cikke 
és az  1287/2006/EK bizottsági rendelet 13.  cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét, valamint 
a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat az  MNB által meghatározott 
elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az  MNB „Kihelyezett 
Adatküldő Program” megnevezésű jelentésfogadó rendszerén (a  továbbiakban: KAP rendszer) keresztül teljesíti. 
A  KAP rendszer használatát segítő útmutatást a  KAP rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve 
tartalmazza.

 (2) A felügyeleti jelentés formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
 (3) Az  adatszolgáltató a  feltöltött felügyeleti jelentésről a  beérkezés időpontját, érkeztetési számát és 

a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
 (4) A KAP rendszer a beküldött felügyeleti jelentés státuszáról – a feltöltött felügyeleti jelentés jogosultsági, tartalmi és 

technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet 
küld az  adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az  adatszolgáltatás sikeres teljesítése 
esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.

 (5) Az  adatszolgáltatást az  MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az  adatszolgáltató elektronikus úton megküldött 
felügyeleti jelentése a KAP rendszerben „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kapott.

 (6) Ha a  felügyeleti jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az  adott tábla első sorát nulla („0”) értékkel 
feltöltve küldi meg az adatszolgáltató.

10. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával 
kapcsolatos bejelentését elektronikus formában, az  MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” 
megnevezésű rendszerén (a  továbbiakban: ERA rendszer) keresztül nyújtja be 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, a használatot segítő 
útmutatást az ERA rendszer MNB honlapján közzétett Felhasználói kézikönyve tartalmazza.

 (2) Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen
a) az adatszolgáltatónak az adatszolgáltatásra 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 az  adatszolgáltató – a  (6)  bekezdésben foglaltak kivételével – 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.
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 (5) A  bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentumformátumokat az  MNB az  ERA rendszerben, az  elektronikus 
tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé.

 (6) Ha az  adatszolgáltató 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 akadály megszűnéséig 
a  bejelentést írásban, postai úton (levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank, 1850 Budapest) vagy telefonon 
(telefonszám: +36 1 428-2752) teheti meg az MNB részére.

 (7) A jelen § alkalmazásában:
a) akadályoztatás: az  adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan ténybeli 

állapot, amelynek a  következtében az  adatszolgáltató az  adatszolgáltatást az  annak teljesítésére előírt 
határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) elektronikus űrlap: a  szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az  állam által kötelezően 
nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2.  § 3.  pontjában meghatározott 
elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;
d) üzemzavar: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 

172. § n) pontjában meghatározott fogalom.”

11. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés szerint 
módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató 
az MNB részére.

12. §  Ez a rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.

13. §  Az  adatszolgáltató a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szerinti, 2017. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, 
adatszolgáltatás teljesítése során a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 49/2015. (XII. 9.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

14. §  Ez a rendelet
1. 7.  § (1)  bekezdésében, valamint 9. és 10.  §-ában a  2004/39/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

a  befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az  ügyletek bejelentése, a  piac 
átláthatósága, a  pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az  irányelv alkalmazásában meghatározott 
kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági rendelet 
12. és 13. cikke,

2. 9. és 10.  §-ában – a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 51/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 11. és 12. §-ával együtt – 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 rendelet 17.  cikk 
(1) bekezdése,

3. 9. és 10.  §-ában a  2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  mentességek, az  általános 
működési feltételek, a  letétkezelők, a  tőkeáttétel, az  átláthatóság és a  felügyelet tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 
110. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
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15. §  Hatályát veszti a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 49/2015. (XII. 9.) 
MNB rendelet.

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

1–10. melléklet az 52/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez*

* A rendelet mellékletei jelen Magyar Közlöny mellékleteként az MK_16_197_52MNB_1_10_melleklet.pdf fájlnév alatt találhatók. A rendelet ezen 
részei jelen Magyar Közlöny 81511-től 81682-ig oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 78/2016. (XII. 12.) FM rendelete
az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a  mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a  termelői és a  szakmaközi 
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés f ) és g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 
1.  pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az  1–4. és 6–8. alcím tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget 
vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet [a továbbiakban: 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet] 2. § 
i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„i) vemhes üsző: legalább 3 hónapos vemhességű, tejhasznú vagy kettőshasznú fajtához tartozó nőivarú 
szarvasmarha az első ellésig.”

2. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (1) bekezdés hatálya alá tartozó,
a) a 702/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke szerinti közzététel céljából az elsődleges mezőgazdasági termeléssel 
foglalkozó kedvezményezettek esetében 60 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról,
b) az  1388/2014/EU bizottsági rendelet 9.  cikke szerinti közzététel céljából az  akvakultúra-ágazati vállalkozások 
esetén 30 000 eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó támogatásokról
adatot kell szolgáltatni a  Támogatásokat Vizsgáló Iroda mint az  állami támogatások európai uniós 
versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet részére.
(10) A (9) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a támogatást nyújtó a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 18/A–18/D. §-a 
szerint teljesíti.”

3. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  engedélyes a  kedvezményezett részére az  elvégzett szolgáltatásról számlát állít ki, amely tételesen 
tartalmazza az  állatfaj megnevezését, az  állategészségügyi szolgáltatás 1. számú melléklet szerinti megnevezését, 
ellenértékét, valamint a szolgáltatás ellenértékének támogatástartalmát. A támogatástartalom nem haladhatja meg 
az adott támogatási jogcímhez az 1. számú mellékletben meghatározott maximális összeget. A kiállított számlákon 
– a C001 technikai kóddal jelölt, sertés, baromfi vagy vágóhídra szállított szarvasmarha vonatkozásában elvégzett 
állat-egészségügyi szolgáltatásokról és a  laboratóriumi diagnosztikai vizsgálatról kiállított számlák kivételével – 
szerepelnie kell a kedvezményezett nyilatkozatának, amellyel a szolgáltatás teljesítését igazolja.”

4. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (1) és (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az engedélyes a tárgyhónapban elvégzett szolgáltatásokról legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 20. napján 
kiállított számlák másolatát a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) által rendszeresített és honlapján 
közzétett, a 3. számú melléklet szerinti adattartalmú támogatási kérelméhez csatolva a tárgyhónapot követő hónap 
20. napjáig postai úton megküldi a  kedvezményezett telephelye szerint illetékes megyei kormányhivatalnak. 
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A támogatási kérelemmel érintett állat-egészségügyi szolgáltatásra vonatkozó számlákat a baromfifélékre, az egyéb 
állatfajokra és a  vemhes üszőre vonatkozóan külön kell kiállítani, és az  azokra vonatkozó támogatási kérelmeket 
külön kell benyújtani.
(1a) A C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi szolgáltatás igénybevétele esetén a szolgáltatás 
elvégzésének hónapja
a) sertés állatfaj vonatkozásában a  4. számú melléklet szerinti adattartalmú, a  Kincstár által rendszeresített és 
a honlapján közzétett nyilatkozaton szereplő tárgyidőszak,
b) szarvasmarha és baromfi állatfaj vonatkozásában az a hónap, amikor az adott állatfaj kikerült a kedvezményezett 
telephelyéről,
c) nyúl állatfaj vonatkozásában a  Traces rendszer bevezetéséről és a  92/486/EGK határozat módosításáról 
szóló, 2004. március 30-i 2004/292/EK bizottsági határozat alapján kiállított, „Bizonyítvány a  Közösségen 
belüli kereskedelemhez” című nyomtatvány (a  továbbiakban: Traces bizonyítvány) vagy az  élő állatok belföldi 
szállításának állat-egészségügyi szabályairól szóló 87/2012. (VIII. 27.) VM rendelet 2. melléklete szerinti bizonyítvány 
(a  továbbiakban: „Állategészségügyi bizonyítvány a  gazdaságból” nyomtatvány) vagy a  harmadik országok által 
előírt állategészségügyi exportbizonyítvány (a továbbiakban: „Állategészségügyi exportbizonyítvány” nyomtatvány) 
keltének hónapja,
d) vemhes üsző vonatkozásában a  7. számú melléklet szerinti adattartalmú, a  Kincstár által rendszeresített és 
a honlapján közzétett igazoláson szereplő tárgyidőszak.”

 (2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3b) Nyúl állatfaj vonatkozásában elvégzett, C001 technikai kóddal jelölt, kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás elvégzése esetén belföldi vágóhídra történő szállítás során az  engedélyesnek az „Állategészségügyi 
bizonyítvány a  gazdaságból” nyomtatvány másolatát, külföldre történő szállítás esetén a  Traces bizonyítvány 
másolatát vagy az „Állategészségügyi exportbizonyítvány” nyomtatvány másolatát kell csatolnia.”

 (3) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 6. § (3c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3c) A vemhes üsző esetében az 1. számú mellékletben C001 technikai kóddal jelölt kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás igényléséhez az engedélyesnek az egyed legalább három hónapos vemhességéről és a tejhasznú vagy 
kettőshasznú hasznosításáról szóló, szolgáltató állatorvos által kiállított, a 7. számú melléklet szerinti adattartalmú, 
a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett igazolást kell csatolnia.”

5. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  2017. évben rendelkezésre álló keret összege 10 500 millió forint, amelyből 2500 millió forintot a  baromfi 
ágazatban, 6500 millió forintot az  egyéb állattenyésztési ágazatban, 1500 millió forintot pedig vemhes 
üszők állat-egészségügyi szolgáltatására, gyógykezelésére és immunizálására kell felhasználni. Ha a  baromfi 
ágazatban vagy az  egyéb állattenyésztési ágazatban megállapított támogatás mértéke meghaladja az  adott 
ágazatra a  2017. évben rendelkezésre álló keretből felhasználható összeget, akkor a  2017. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények az  e  bekezdésben 
meghatározott más ágazatokban felhasználható keretek terhére is teljesíthetőek. E  keretek terhére a  2017. évben 
elvégzett szolgáltatásokra benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények és a  2016. évben elvégzett 
szolgáltatásokra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelmekben foglalt, de még ki nem fizetett jogos igények 
teljesíthetők.”

6. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 78/2016. (XII. 12.) FM rendelettel [a továbbiakban: 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet] megállapított 
2. § i) pontját, 3. § (9) és (10) bekezdését, 5. § (7) bekezdését, 6. § (3c) bekezdését és (6) bekezdés a) pontját, 6/C. §-át 
és 3. számú mellékletét a  78/2016. (XII. 12.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

7. § (1) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet a 2. melléklet szerinti 7. számú melléklettel egészül ki.

8. §  A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „(a továbbiakban: 702/2014/EU rendelet)” szövegrész helyébe  

az „(a továbbiakban: 702/2014/EU bizottsági rendelet)” szöveg,
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b) 4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában és 8.  §-ában a „702/2014/EU rendelet” szövegrész helyébe a „702/2014/EU 
bizottsági rendelet” szöveg,

c) 4.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „megyei kormányhivatal” szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági 
és állat-egészségügyi hatáskörében eljáró megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal)” 
szöveg,

d) 5.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „Tv. szerint” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, 
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 
2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) szerinti” szöveg,

e) 6. § (3a), (4), (10), (10a) bekezdésében, 3. számú melléklet 7.2. pontjában az „az MVH” szövegrészek helyébe 
az „a Kincstár” szöveg,

f ) 6. § (3a), (8) és (9) bekezdésében az „Az MVH” szövegrész helyébe az „A Kincstár” szöveg,
g) 6. § (3c) bekezdésében az „egyed három hónapos” szövegrész helyébe az „egyed legalább három hónapos” 

szöveg, és a „tejhasznú” szövegrész helyébe a „tejhasznú vagy kettős hasznú” szöveg,
h) 6. § (6) bekezdés a) pontjában az „a jelen § (1a), (3a) és a (4) bekezdésében” szövegrész helyébe az „e § (1a), 

(3a)–(3c) és (4) bekezdésében” szöveg,
i) 6. § (7), (8), (13) bekezdésében, 7. § (3) bekezdésében, 8. §-ában, 2. számú melléklet 5. pontjában és 3. számú 

melléklet 7.3. pontjában az „az MVH” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg,
j) 6/C. §-ában az „az MVH PKI” szövegrész helyébe az „a Kincstár” szöveg
lép.

9. §  Hatályát veszti a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet
a) 3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében az „– a 3/A. §-ban meghatározott támogatás kivételével –” szövegrész,
b) „A kéknyelv immunizálással kapcsolatos költségek mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról” alcíme,
c) 10. § b) pontja, valamint
d) 2. számú melléklet 4.8. pontja.

2. A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 
módosítása

10. §  A zöldség-gyümölcs termelői csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet [a továbbiakban: 
24/2010. (III. 19.) FVM rendelet] 9. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) Ha az  MVH vagy a  másodfokon eljáró szerv 2013. január 1-jét követően hozott döntésében a  4.  § szerinti 
támogatás megállapítására irányuló, a bizottsági rendelet 45. cikkében foglalt kérelmet azért utasította el vagy ilyen 
kérelem alapján megállapított támogatást azért követelt vissza, mert
a) az érintett beruházás nem az elismerési tervben megjelölt időszakban valósult meg, vagy
b) a beruházás megvalósulását alátámasztó bizonylat a megvalósítás idejét tekintve valótlannak bizonyult,
akkor az  MVH a  döntését visszavonja, illetve a  másodfokú hatóság a  helybenhagyó döntését visszavonja, 
és az  elsőfokú döntést megsemmisíti vagy megváltoztatja, feltéve, hogy az  érintett beruházás teljesíti a  6.  § 
(1)  bekezdésében foglalt feltételeket, és a  termelői csoport a  termelői szervezetként történő elismerést 
megszerezte.”

11. §  A 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet 13. §-a a következő (16) bekezdéssel egészül ki:
„(16) E rendeletnek az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 78/2016. (XII. 12.) FM rendelettel [a továbbiakban: 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet] megállapított 
9. § (6a) bekezdését a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási és bírósági 
ügyekben is alkalmazni kell.”

3. Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 
39/2011. (V. 18.) VM rendelet módosítása

12. §  Az Agrár Széchenyi Kártya Konstrukciók keretében nyújtott de minimis támogatásokról szóló 39/2011. (V. 18.) 
VM rendelet
a) 2. § (8a) bekezdés b) pontjában a „2016. november 30-áig” és a „2016. november 30-ig” szövegrész helyébe 

a „2017. március 31-ig” szöveg,
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b) 2. § (8a) bekezdés b) pont bc) alpontjában a „2016. november 30.” szövegrész helyébe a „2017. március 31.” 
szöveg,

c) 4. § (1) bekezdés c) pontjában a „2016. november 30-án” szövegrész helyébe a „2017. február 28-án” szöveg,
d) 7. § (1b) bekezdésében a „2017. január 31-ig” szövegrész helyébe a „2017. április 30-ig” szöveg
lép.

4. A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a kezességvállalási díjak 
költségvetési támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet módosítása

13. §  A mikro-, kis- és középvállalkozások hitelezésének elősegítése érdekében a  kezességvállalási díjak költségvetési 
támogatásáról szóló 94/2013. (X. 10.) VM rendelet
a) 1. § 6. pont b) és c) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg,
b) 3. § (4a) bekezdés a) és b) pontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” 

szöveg
lép.

5. A piaci árinformációs rendszer és a tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló  
127/2013. (XII. 18.) VM rendelet módosítása

14. §  A piaci árinformációs rendszer és a  tesztüzemi információs rendszer működéséről szóló 127/2013. (XII. 18.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet] 1. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) full-fat szója: hőkezelési eljárás mellett feldolgozott, teljes zsírtartalmú szójabab.”

15. §  A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 6–14/E. § tekintetében a 2. melléklet szerinti adatokat (a  továbbiakban: adatok) – a  (2) bekezdésben foglalt 
kivétellel – az AKI központi elektronikus rendszerén keresztül kell bejelenteni (a továbbiakban: adatszolgáltatás).”

16. §  A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.  § A  borra vonatkozó heti adatszolgáltatásra kötelezett azon szőlőbor-előállítással (TEÁOR 11.02) foglalkozó 
szervezet, amely a tárgyévet megelőző évben vagy a tárgyévet megelőző három év átlagában 10 000 hl-nél több
a) földrajzi jelzés nélküli,
b) oltalom alatt álló földrajzi jelzéssel ellátott, illetve
c) oltalom alatt álló eredet-megjelöléssel ellátott
bort értékesített.”

17. §  A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet 2. alcíme a következő 14/A–14/E. §-sal egészül ki:
„14/A.  § A  szójababra, a  full-fat szójára, a  szójadarára, valamint a  szójaolajra vonatkozóan heti adatszolgáltatásra 
kötelezett azon takarmányok (TEÁOR 10.91), növényi és állati olajok gyártásával (TEÁOR 10.41) és forgalmazásával, 
illetve fehérjenövények kereskedelmével (TEÁOR 46.21) foglalkozó szervezet, amely az  előző naptári évben 
szójababot, szójadarát vagy szójaolajat vásárolt fel.
14/B.  § (1) Az  ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre és a  feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan heti 
adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább
a) 2000 tonna almát,
b) 1000 tonna meggyet, illetve
c) 200 tonna bodzát
vásárolt fel.
(2) Az ipari feldolgozásra szánt gyümölcsökre vonatkozóan hetente kell adatszolgáltatást teljesíteni
a) ipari alma esetében az augusztus 15. és november 30.,
b) ipari meggy esetében a június 1. és július 31.,
c) bodza esetében az augusztus 1. és szeptember 30.
közötti adatszolgáltatási időszakban.
(3) A feldolgozott gyümölcsökre vonatkozóan az adatszolgáltatást hetente kell teljesíteni.
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14/C.  § (1) Az  ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre és a  feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan 
adatszolgáltatásra kötelezett azon gyümölcs- és zöldséglé gyártásával (TEÁOR 10.32), illetve egyéb gyümölcs-, 
zöldségfeldolgozással, -tartósítással (TEÁOR 10.39) foglalkozó szervezet, amely az előző naptári évben legalább
a) 300 tonna ipari paradicsomot,
b) 2000 tonna csemegekukoricát,
c) 1000 tonna zöldborsót, illetve
d) 200 tonna zöldbabot
vásárolt fel.
(2) A feldolgozott zöldségfélékre vonatkozóan az adatszolgáltatást hetente kell teljesíteni.
(3) Az  ipari feldolgozásra szánt zöldségfélék szerződött területére és mennyiségére, illetve a  szerződéses árra 
vonatkozó adatszolgáltatást évente egyszer,
a) ipari paradicsom esetében július 15-ig,
b) csemegekukorica esetében június 15-ig,
c) zöldborsó esetében április 15-ig,
d) zöldbab esetében május 15-ig
kell teljesíteni.
(4) Az ipari feldolgozásra szánt zöldségfélékre vonatkozóan havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig kell 
adatszolgáltatást teljesíteni
a) ipari paradicsom esetében az augusztus 1. és október 31.,
b) csemegekukorica esetében a július 1. és október 31.,
c) zöldborsó esetében a május 1. és július 31.,
d) zöldbab esetében a június 1. és október 31.
közötti adatszolgáltatási időszakban.
(5) A  (4)  bekezdés szerinti havi adatszolgáltatási kötelezettség a  tárgyhó első és utolsó napja közötti időszakra 
vonatkozik.
14/D. § A hazai termelésű friss fogyasztási célú zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan heti adatszolgáltatásra 
kötelezett
a) azon zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amelynek árbevétele 
az előző naptári évben meghaladta az 1,5 milliárd forintot, és
b) az elismert zöldség-gyümölcs termelői szervezet.
14/E.  § (1) A  harmadik országokból származó zöldségfélékre és gyümölcsökre vonatkozóan adatszolgáltatásra 
kötelezett minden olyan zöldség-, gyümölcs-nagykereskedelemmel foglalkozó szervezet (TEÁOR 46.31), amely 
az előző naptári évben 50 tonnánál nagyobb mennyiséget importált zöldségfajonként és gyümölcsfajonként.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást naponta, a tárgynapot követő nap 10 óráig kell teljesíteni.”

6. Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

18. §  Az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 47/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1.  § 5a.  pont b) és c)  alpontjában, 5b.  pont bb)  alpontjában, 
2. § (2) bekezdés d) pont da) és db) alpontjában, 3. § (1a) bekezdés b) és c) pontjában, (3) bekezdés b) pont ba) és 
bb) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg lép.

7. Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető 
csekély összegű támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet módosítása

19. §  Az MFB TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram 2020 kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű 
támogatásról szóló 49/2015. (VIII. 12.) FM rendelet 1. § 2a. pont bb) alpontjában, 4a. pont b) és c) pontjában, 2. § 
(2)  bekezdés d)  pont da) és db)  alpontjában, 4.  § (1a)  bekezdés b) és c)  pontjában, (2)  bekezdés b)  pont ba) és 
bb) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg lép.
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8. A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az azokkal összefüggő miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet módosítása

20. §  A kedvezőtlen időjárás miatt szükségessé váló támogatásokról és az  azokkal összefüggő miniszteri rendeletek 
módosításáról szóló 77/2015. (XII. 1.) FM rendelet 1. § 6. pont b) és c) alpontjában, 2. § (1) bekezdés b) pont ba) és 
bb) alpontjában a „2016. november 30-áig” szövegrész helyébe a „2017. március 31-ig” szöveg lép.

9. Záró rendelkezések

21. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 4. § (1) és (3) bekezdése, 5. §-a, 7. § (2) bekezdése, valamint 8. § e), f ), i) és j) pontja 2017. január 1-jén lép 

hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelethez

A 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 3. számú melléklete a következő 7.5. ponttal egészül ki:
„7.5. Vemhes üsző esetén C001 technikai kód alapján történő igényléskor a  szolgáltató állatorvos által kiállított 
igazolás eredeti példánya.”

2. melléklet a 78/2016. (XII. 12.) FM rendelethez
„7. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

Állatorvosi igazolás a vemhes üszőre vonatkozóan az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve 
leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) 
FVM rendelet alapján igényelt támogatáshoz

1. Állattartó adatai
2. Állattartó neve vagy megnevezése, címe vagy székhelye
3. A gazdaság tenyészetkódja
4. Tárgyidőszak
5. Tejhasznú vagy kettős hasznú vemhes üszők száma a tárgyidőszak utolsó napján (db)
6. Egyedek ENAR azonosítója
7. Nyilatkozat
8. Keltezés, a szolgáltató állatorvos aláírása és bélyegzője.”
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A földművelésügyi miniszter 79/2016. (XII. 12.) FM rendelete
az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés 26. és 27. pontjában,
a 3. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 
26. pontjában,
a 4. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (5)  bekezdés 
d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109. § 20. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel, valamint 90. § 10. pontjában meghatározott feladatkörében 
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben
a következőket rendelem el:

1. Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet módosítása

1. §  Az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló 36/2014. (XII.17.) FM rendelet (a  továbbiakban: R.) 1.  § (1) és 
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) E rendeletet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – alkalmazni kell
a) a  végső fogyasztóknak szánt élelmiszerekre, beleértve a  vendéglátás, illetve a  közétkeztetés keretében 
forgalomba hozott és a vendéglátás, illetve a közétkeztetés részére szánt élelmiszereket is,
b) a  2/C. alcím tekintetében a  nem a  végső fogyasztóknak szánt élelmiszerenzimekre, élelmiszerenzim-
készítményekre, élelmiszer-adalékanyagokra és aromákra, valamint
c) valamennyi élelmiszer-vállalkozóra, amelynek tevékenysége összefügg a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos 
tájékoztatásával.
(2) E rendeletet nem kell alkalmazni az élelmiszerek magánfogyasztásra történő előállítására.”

2. § (1) Az R. 2. § (1) bekezdés 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában
nem előrecsomagolt élelmiszer: a végső fogyasztónak szánt élelmiszer, amelyet)
„b) az értékesítés helyén a fogyasztó kérésére, a fogyasztó fizikai jelenlétében csomagolnak, vagy”

 (2) Az R. 2. § (1) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„1a. távértékesítés: élelmiszer távközlő eszközzel történő értékesítése;”

3. § (1) Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.  § (1) Az  1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdés a) és e)–h)  pontja szerinti 
adatokat – a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel – kötelező feltüntetni
a) a  2.  § (1)  bekezdés c)  pontja szerinti, nem előrecsomagolt élelmiszereken – a  7/A.  §-ban foglalt élelmiszerek 
kivételével –, valamint
b) a nem előrecsomagolt kenyereken.
(2) A nem előrecsomagolt kenyerek minőségmegőrzési ideje a lejárati nap nevének feltüntetésével is megadható.
(3) Nem előrecsomagolt élelmiszer végső fogyasztónak történő értékesítése esetén az  eladás helyén, jól látható 
módon – a fogyasztók tájékoztatása céljából – fel kell tüntetni
a) az élelmiszer nevét,
b) az  1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet III.  melléklet 2.1. és 2.2.  pontjában meghatározott 
kiegészítő elemeket, valamint
c) az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet V. mellékletében előírt kiegészítő információkat.
(4) Nem előrecsomagolt élelmiszerek esetén a  végső fogyasztót kérésére tájékoztatni kell – a  tápértékjelölés 
kivételével – az előrecsomagolt élelmiszerek esetében az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó 
jogi aktusa és az  Éltv. felhatalmazása alapján kiadott jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adatokról 
(a továbbiakban: előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatok).”
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 (2) Az R. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A távértékesítés útján eladásra kínált, nem előrecsomagolt élelmiszer esetén
a) alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezéseket,
b) az  előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokat – a  tápértékjelölés kivételével  – 
a távértékesítést elősegítő anyagban szerepeltetni kell annak érdekében, hogy azok a vásárlást megelőzően a végső 
fogyasztó rendelkezésére álljanak.
(6) Az  élelmiszer-automatákban és az  automatizált értékesítő helyeken értékesítésre kínált, nem előrecsomagolt 
élelmiszerek esetén a végső fogyasztót a vásárlás helyén tájékoztatni kell a  (3) bekezdésben szereplő adatokról és 
a késztermékben jelen lévő, allergiát vagy intoleranciát okozó anyagokról és termékekről.”

4. §  Az R. a következő 2/A–2/C. alcímmel egészül ki:
„2/A. Az állati eredetű élelmiszerekre vonatkozó további tájékoztatási követelmények
7/A.  § Az  állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés helyén történő élelmiszer-
előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 4.  § 
(1) bekezdésében felsorolt tevékenységekből származó élelmiszerek jelölésének az előrecsomagolt élelmiszereken 
kötelezően feltüntetendő adatokat kell tartalmaznia, a tápértékjelölés kivételével.
7/B.  § (1) Amennyiben a  Magyarországon előállított és forgalomba hozott élelmiszer megnevezése a  védett 
őshonos mezőgazdasági állatfajták és a  veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták körének megállapításáról szóló 
4/2007. (I. 18.) FVM–KvVM együttes rendeletben szereplő őshonos állatfajta neve vagy arra utaló megnevezés, 
akkor az  élelmiszer előállítójának és forgalomba hozójának rendelkeznie kell az  adott fajta Magyarországon 
elismert tenyésztő szervezete által kiadott, az adott egyedre vonatkozó fajtaazonossági igazolással. Az igazolásnak 
tartalmaznia kell az  egyed azonosító számát, a  származó tenyészet számát, valamint a  keresztezett állat esetében 
a fajtaösszetételt is.
(2) A  mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III. 31.) FVM rendelet 
4.  számú mellékletében foglaltaknak megfelelően hizlalt libából és kacsából Magyarországon előállított termékek 
végső fogyasztó számára történő forgalomba hozatala esetén az  előrecsomagolt élelmiszeren fel kell tüntetni 
„Az állatvédelmi előírásoknak megfelelő töméses hizlalásból” kiegészítő jelölést.
7/C.  § A  tartósított szardínia forgalmazására vonatkozó közös előírások, valamint a  tartósított szardínia és 
szardíniához hasonló termékek kereskedelmi megnevezésének megállapításáról szóló, 1989. június 21-i  
2136/89/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 2136/89/EGK tanácsi rendelet) 1a. cikk 2. pontja szerinti tartósított 
szardíniához hasonló termékek esetén a  2136/89/EGK tanácsi rendelet 7a.  cikk (1)  bekezdése szerinti „szardínia” 
kereskedelmi megnevezés használatakor az  összetevők között fel kell tüntetni a  2136/89/EGK tanácsi rendelet 
1a.  cikk 2.  pontja szerinti halfajnak a  Magyar Élelmiszerkönyv kötelező előírásairól szóló 152/2009. (XI.12.) 
FVM rendelet 38. melléklete szerinti tudományos nevét és kereskedelmi megnevezését.
2/B. Vendéglátó-ipari termékekkel kapcsolatos tájékoztatási követelmények
7/D. § (1) A nem távértékesítés útján forgalmazásra kerülő, nem előrecsomagolt vendéglátó-ipari termékek esetén 
a 2. alcímben foglalt rendelkezések közül a 3. § (3) és (4) bekezdését, valamint a 4–7. §-t kell alkalmazni.
(2) A nem előrecsomagolt vendéglátó-ipari termék távértékesítés útján történő forgalmazása esetén biztosítani kell, 
hogy a végső fogyasztó
a) az  allergiát vagy intoleranciát okozó anyagok és termékek késztermékben való jelenlétéről az  1169/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. cikk (1) bekezdésének megfelelően, és
b) kérésére – a tápértékjelölés kivételével – az előrecsomagolt élelmiszereken kötelezően feltüntetendő adatokról
tájékoztatást kapjon.
2/C. Az élelmiszerenzimekkel, élelmiszerenzim-készítményekkel, élelmiszer-adalékanyagokkal és 
aromákkal kapcsolatos tájékoztatási követelmények
7/E. § A Magyarország területén nem végső fogyasztóknak történő értékesítésre szánt
a) élelmiszerenzimek és élelmiszerenzim-készítmények csomagolásán az  1332/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 11. cikkében,
b) élelmiszer-adalékanyagok csomagolásán az 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében,
c) aromák csomagolásán az 1334/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 15. cikkében
előírt információkat magyar nyelven kell feltüntetni.”
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5. §  Az R. a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A.  § Az  élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról szóló 79/2016. 
(XII.  12.) FM rendelettel (a  továbbiakban: MódR.) megállapított 7/C.  §-nak meg nem felelő csomagolóeszközök és 
címkék a  MódR. hatálybalépését követő hat hónapig használhatóak fel, és az  ilyen jelöléssel ellátott termékek 
minőségmegőrzési idejük lejártáig hozhatók forgalomba.”

6. §  Az R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ez a rendelet
a) az  élelmiszerenzimekről, valamint a  83/417/EGK tanácsi irányelv, az  1493/1999/EK tanácsi rendelet,  
a  2000/13/EK irányelv, a  2001/112/EK tanácsi irányelv és a  258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 
2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének,
b) az élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 
21. cikkének,
c) az  élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről, valamint az  1601/91/EGK tanácsi rendelet, a  2232/96/EK és a  110/2008/EK rendelet, 
valamint a  2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 14. cikkének,
d) a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK tanácsi 
irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, a  2002/67/EK és  
a  2008/5/EK bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 
2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

7. §  Az R. a következő 11. és 12. §-sal egészül ki:
„11.  § Az  ebben a  rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük azon 
termékeknek, amelyeket az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak 
forgalomba, vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban – az  ott 
irányadó előírásoknak megfelelően – állítottak elő, feltéve, hogy az  irányadó előírások a  fogyasztók védelme 
vonatkozásában az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
12.  § E  rendelet 1.  § (1) és (2)  bekezdése, 2.  § (1)  bekezdés 1.  pont b)  alpontja és 1a.  pontja, 3.  §-a, 2/A–2/C. 
alcíme, 9/A. §-a, 10. § (2) bekezdése és 11. §-a tervezetének a műszaki szabályokkal és az  információs társadalom 
szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 
2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése 
megtörtént.”

8. §  Az R.
a) 2. § (1) bekezdés 1. pont c) alpontjában az „előrecsomagolnak” szövegrész helyébe a „becsomagolnak” szöveg,
b) 2. § (2) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) és (3) bekezdésében az „1169/2011/EU rendelet” szövegrész helyébe 

az „1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg
lép.

2. Az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet hatályon 
kívül helyezése

9. §  Hatályát veszti az élelmiszerek jelöléséről szóló 19/2004. (II. 26.) FVM–ESZCSM–GKM együttes rendelet.

3. Az állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az értékesítés helyén történő élelmiszer-
előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 
módosítása

10. §  Hatályát veszti az  állati eredetű élelmiszerek forgalomba hozatalának és az  értékesítés helyén történő élelmiszer-
előállításnak élelmiszer-higiéniai feltételeiről szóló 64/2007. (VII. 23.) FVM–EüM együttes rendelet 10. § (4) bekezdése.
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4. A vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet módosítása

11. §  Hatályát veszti a  vendéglátó-ipari termékek előállításának és forgalomba hozatalának élelmiszerbiztonsági 
feltételeiről szóló 62/2011. (VI. 30.) VM rendelet
a) 1. § (3) bekezdésében az „5. § (3) bekezdése,” szövegrész,
b) 5. § (3) bekezdése és
c) 18. § (2) bekezdése.

5. Záró rendelkezések

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2016. december 13-án lép hatályba.
 (2) A 3. § (2) bekezdése 2017. április 1-jén lép hatályba.

13. §  Ez a rendelet
a) az  élelmiszerenzimekről, valamint a  83/417/EGK tanácsi irányelv, az  1493/1999/EK tanácsi rendelet, 

a  2000/13/EK irányelv, a  2001/112/EK tanácsi irányelv és a  258/97/EK rendelet módosításáról szóló, 
2008. december 16-i 1332/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikkének,

b) az  élelmiszer-adalékanyagokról szóló, 2008. december 16-i 1333/2008/EK európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 21. cikkének,

c) az  élelmiszerekben és azok felületén használható aromákról és egyes, aroma tulajdonságokkal rendelkező 
élelmiszer-összetevőkről, valamint az 1601/91/EGK tanácsi rendelet, a 2232/96/EK és a 110/2008/EK rendelet, 
valamint a 2000/13/EK irányelv módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1334/2008/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet 14. cikkének,

d) a  fogyasztók élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásáról, az  1924/2006/EK és az  1925/2006/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról és a  87/250/EGK bizottsági irányelv, a  90/496/EGK 
tanácsi irányelv, az  1999/10/EK bizottsági irányelv, a  2000/13/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,  
a  2002/67/EK és a  2008/5/EK bizottsági irányelv és a  608/2004/EK bizottsági rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2011. október 25-i 1169/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 15.  cikkének, 
valamint 44. cikk (1) bekezdés b) pontjának és (2) bekezdésének

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

14. §  Az ebben a  rendeletben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelniük azon termékeknek, 
amelyeket az  Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve hoztak forgalomba, 
vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely EFTA-államban – az  ott irányadó 
előírásoknak megfelelően – állítottak elő, feltéve, hogy az irányadó előírások a fogyasztók védelme vonatkozásában 
az ezen előírásban meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.

15. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i 2015/1535/EU 
európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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	A földművelésügyi miniszter 78/2016. (XII. 12.) FM rendelete
	az agrárpolitikáért felelős miniszter feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 79/2016. (XII. 12.) FM rendelete
	az élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról szóló egyes rendeletek módosításáról
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