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Kormányrendeletek

A Kormány 339/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott egyes bírságok felhasználásáról
A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a
(1) bekezdésének a) és c) pontjában, valamint 40. §-ának (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva, továbbá
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-a (1) bekezdésének f) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõ rendeletet alkotja:
1. §

(1) A fogyasztóvédelmi hatóság által szabálysértési eljárása során kiszabott pénzbírság, valamint helyszíni bírság, továbbá
közigazgatási hatósági eljárása során kiszabott eljárási bírság, valamint rendbírság, illetve fogyasztóvédelmi bírság
a fogyasztóvédelemrõl szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 48. §-ának rendelkezései szerint
a központi költségvetés bevételét képezi.
(2) A bírságot a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (továbbiakban: NFH) Magyar Államkincstárnál
– a 10032000–01494879–00000000 számlaszámon – vezetett elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell
befizetni, melyet az NFH havonta a Magyar Államkincstárnál a 10032000-00285575-60000006 számlaszámon
vezetett fejezeti befizetési számlára utalja.

2. §

(1) Az NFH a 2. § (1) bekezdésében foglaltak alapján befolyt bírság összegérõl – a bírság típusa szerinti bontásban –
negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelõs minisztert.
(2) Az NFH a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott bírság behajtásában jelentkezõ hátralék összegérõl
a rendelkezésére álló adatok, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal erre vonatkozó adatszolgáltatása alapján
negyedévente tájékoztatja a fogyasztóvédelemért felelõs minisztert.

3. §

(1) Az Fgytv. 48. §-ának (7) bekezdése szerinti, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek
(a továbbiakban: társadalmi szervezetek) támogatására fordítandó összeg az Fgytv. 48. §-ának (3) és (4) bekezdésében
meghatározott központi költségvetési bevételnek a tárgyévet megelõzõ második költségvetési évben befolyt
legalább 10%-a.
(2) A támogatás pályázati úton történik a „Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása” elnevezésû elõirányzat
terhére.
(3) A pályázat keretében a társadalmi szervezetek mûködési feltételeinek biztosítása, valamint az Fgytv. 45. §-ának
(1) bekezdésében meghatározott célok megvalósítása támogatható.
(4) Ugyanazon társadalmi szervezet a mûködési feltételeinek biztosítása, valamint a folyamatosan vagy idõszakonként
visszatérõen elvégzendõ feladatok ellátása céljából egy költségvetési éven belül több alkalommal is támogatható.
(5) A pályáztatásra – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – a fogyasztóvédelemért felelõs miniszter fejezeti
kezelésû elõirányzatok felhasználásáról szóló tárgyévi rendeletét kell alkalmazni.

4. §

(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát veszti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság által kiszabott egyes
bírságok felhasználásáról szóló 336/2007. (XII. 13.) Korm. rendelet.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek az egyszerûsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggõ
módosításáról
A Kormány
a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés a) és c) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47. §
(1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása
1. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
a 2. §-át követõen a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § Az Ápt. 14. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elháríthatatlan akadály különösen akkor áll fenn, ha
a) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése – a konzuli tisztviselõ állásfoglalása szerint – lehetetlen vagy bizonytalanul
hosszú idõt vesz igénybe, vagy
b) a diplomáciai felülhitelesítés beszerzése miatt a kérelmezõt súlyos joghátrány érhetné.”

2. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 4. §
(1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állampolgársági ügyekben eljáró szerv a Magyar Köztársaság területén lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkezõ honosított és visszahonosított személyazonosító igazolványának kiállításához szükséges – a hazai
anyakönyvi szabályok szerint megállapított – adatairól értesíti a személyazonosító igazolvány kiállításához szükséges,
fényképpel ellátott adatlap továbbításával a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását kezelõ
központi szervet.”

3. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
„Az állampolgársági bizonyítvány és megkeresés” alcíme a következõ 11. §-sal egészül ki:
„11. § A közigazgatási hatósági eljárásokban – ellenkezõ bizonyításig – vélelmezni kell a magyar állampolgárság
fennállását, ha az ügyfél honosítási vagy visszahonosítási okirattal rendelkezik, és azt az eljáró hatóságnak bemutatja.”

4. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13/A. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az Ápt. 20/A. § (1) bekezdés a) pontjára alapozott névmódosítási kérelemhez – a (2a) bekezdésben meghatározott
kivétellel – mellékelni kell a kérelmezõ vagy felmenõje egykori családi nevét tartalmazó, állami anyakönyvi hatóság
által kiállított anyakönyvi kivonatot vagy olyan okmányt, amelyet magyar hatóság az állami anyakönyvi bejegyzés
alapján állított ki, és a személyi adatokat közhitelûen igazolta.
(2a) Nem szükséges a (2) bekezdés szerinti okmányt csatolni, ha az Országos Fordító és Fordításhitelesítõ Iroda által
a kérelmezõ külföldi anyakönyvi kivonatáról készített fordítás záradékban tartalmazza a kérelmezõ családi nevének
magyar írásmódú megfelelõjét, feltéve, hogy a családi névnek csak egyetlen magyar írásmódja lehetséges.”

5. §

A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet
a következõ 16. §-sal egészül ki:
„16. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerûsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggõ
módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követõen
induló eljárásokban kell alkalmazni.”
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2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló
1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 9. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) A jegyzõ a nyilvántartás folyamatos és naprakész vezetése érdekében gondoskodik az illetékességi területén
bekövetkezett adatváltozások, valamint az illetékességi területén lakcímmel rendelkezõ polgár adatváltozásának és
adatjavításának nyilvántartáson történõ átvezetésérõl.
(2) A jegyzõ az adatváltozásokat, az adatjavításokat, ezek alapiratait, valamint a leadott személyi azonosítóról és
a lakcímrõl szóló hatósági igazolványt haladéktalanul továbbítja a körzetközponti jegyzõnek, aki intézkedését
követõen gondoskodik az alapiratoknak a központi szervnek való továbbításáról.”

7. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A központi szerv elsõ fokú hatósági jogkörében]
„e) a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal értesítése alapján dönt a honosított és a visszahonosított
(a továbbiakban együtt: honosított) polgár adatainak helyesbítésérõl, törlésérõl, továbbá a személyazonosító
igazolványa, a személyi azonosítóról és a lakcímrõl szóló hatósági igazolványa kiadásáról, visszavonásáról;”

8. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 15/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha elsõ fokon a központi szerv jár el, a honosított polgár esetében az Nytv. 4. § (3) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott eljárásokban – az Nytv. 17–24/A. §-a szerinti adatszolgáltatások kivételével – a döntés-elõkészítés
során a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által a hazai anyakönyvi szabályoknak megfelelõ adatokkal
megküldött, a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges adatlapot kell figyelembe venni.”

9. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés e) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A hatósági igazolványt]
„e) a honosított polgár részére az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor,
ea) ha a honosított polgár a polgármester elõtt teszi le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat, a polgármester,
eb) ha a honosított polgár a külképviselet vezetõje elõtt teszi le az állampolgársági esküt vagy fogadalmat,
a honosított polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzõ”
[adja át.]

10. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének kitûzött idõpontjáról az anyakönyvvezetõ vagy a konzuli
tisztviselõ a kitûzést követõ nyolc napon belül értesíti a központi szervet.”
(2) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet 21. §-a a következõ (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye szerint illetékes anyakönyvvezetõ a magyar
állampolgárság megszerzését, és a honosított polgár okirattal igazolt vagy nyilatkozata szerinti nõtlen vagy hajadon
családi állapotát nyolc napon belül átvezeti a nyilvántartáson.
(6b) A Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal
a) – ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételére a külképviselet vezetõje elõtt került sor – a külképviselet
által megküldött jegyzõkönyv alapján a magyar állampolgárság megszerzését, valamint a honosított polgár okirattal
igazolt vagy nyilatkozata szerinti nõtlen vagy hajadon családi állapotát, és
b) a magyar állampolgárság megszûnésének tényét és idõpontját
haladéktalanul átvezeti a nyilvántartáson.”
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11. §

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény végrehajtásáról szóló
146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet a következõ 50. §-sal egészül ki:
„50. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerûsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggõ
módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követõen
induló eljárásokban kell alkalmazni.”

12. §

Hatályát veszti a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
végrehajtásáról szóló 146/1993. (X. 26.) Korm. rendelet
a) 9. § (5) bekezdése,
b) 22. § (4) bekezdésében az „a munkaügyi igazgatás és” szövegrész,
c) 39. § (1) bekezdésében az „– amennyiben a szükséges technikai feltételek rendelkezésre állnak –” szövegrész,
d) 39. § (2) bekezdése,
e) 41. §-ában a „– körzetközponti jegyzõ útján –” szövegrész.

3. A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló
168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása
13. §

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28/A. §
(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti személyazonosító igazolványt a központi szerv adja ki a Bevándorlási és Állampolgársági
Hivatal által a hazai anyakönyvi szabályoknak megfelelõ adatokkal megküldött, a személyazonosító igazolvány
kiadásához szükséges adatlapon feltüntetett adatokkal.”

14. §

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet 28/B. §-a
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„28/B. § (1) A központi szerv a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt az állampolgársági eskü vagy
fogadalom letételének helye szerinti polgármesternek küldi meg. Az állandó személyazonosító igazolványt
a polgárnak – az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételekor – a polgármester adja át, egyidejûleg gondoskodik
az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványa leadásáról.
(2) A polgármester a leadott személyazonosító igazolványt annak bevonása, érvénytelenítése céljából a központi
szervnek küldi meg.
(3) A polgármester a hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a központi szervnek haladéktalanul
visszaküldi, ha a kiadása alapjául szolgáló honosítási, visszahonosítási határozat hatályát vesztette.”

15. §

A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet „Az állandó
személyazonosító igazolvány hivatalbóli kiadása” alcíme a következõ 28/C. §-sal egészül ki:
„28/C. § (1) Ha az állampolgársági eskü vagy fogadalom letételének helye a külképviselet, a központi szerv a hivatalból
kiadott állandó személyazonosító igazolványt a polgár lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzõnek küldi meg.
Az állandó személyazonosító igazolványt a polgárnak a lakóhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzõ adja át,
egyidejûleg gondoskodik az érintett korábbi (külföldieknek kiadott) személyazonosító igazolványának bevonásáról.
(2) A körzetközponti jegyzõ a bevont személyazonosító igazolványt érvénytelenítését követõen megsemmisíti, és
gondoskodik e ténynek a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetésérõl.
(3) Az át nem vett hivatalból kiadott állandó személyazonosító igazolványt a körzetközponti jegyzõ
a személyazonosító igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és gondoskodik e ténynek
a személyazonosító igazolvány nyilvántartásban való feltüntetésérõl.”
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A személyazonosító igazolvány kiadásáról és nyilvántartásáról szóló 168/1999. (XI. 24.) Korm. rendelet a következõ
50. §-sal egészül ki:
„50. § E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek az egyszerûsített honosítási eljárás bevezetésével összefüggõ
módosításáról szóló 340/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel megállapított rendelkezéseit a 2011. január 1-jét követõen
induló eljárásokban kell alkalmazni.”

4. Záró rendelkezések
17. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó
részletes szabályokról szóló 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet,
valamint a Magyar Szabadalmi Hivatal név- és feladatkörének változásával érintett
egyéb kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (4) bekezdésében és a védjegyek és a földrajzi
árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §
(1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 18. § tekintetében a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
a 7–17. §, valamint a 19–27. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alkotmány 40. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva
a következõket rendeli el:
1. §

Az egyes iparjogvédelmi beadványok elektronikus úton való benyújtására vonatkozó részletes szabályokról szóló
147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A következõ beadványok (a továbbiakban együtt: iparjogvédelmi beadvány) elektronikus úton kizárólag
a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által e célra rendszeresített elektronikus ûrlap (a továbbiakban: elektronikus
ûrlap) használatával nyújthatók be:
a) szabadalmi ügyekben szabadalmi bejelentés, európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak közzétételére
irányuló kérelem, európai szabadalmi bejelentés igénypontjainak magyar nyelvû fordítása, európai szabadalom
igénypontjainak magyar nyelvû fordítása, illetve európai szabadalom szövegének angol vagy magyar nyelvû
fordítása, a felsorolt fordítások kijavítására irányuló kérelem, a szabadalom jogosultjának, feltalálójának vagy
képviselõjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a szabadalmi
lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint
iratbetekintésre vonatkozó kérelem,
b) növényfajta-oltalmi ügyekben az oltalom jogosultjának, nemesítõjének vagy képviselõjének nevében
(elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a növényfajta-oltalmi lajstromban
való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre
vonatkozó kérelem,
c) használatiminta-oltalmi ügyekben használatiminta-oltalmi bejelentés, a minta jogosultjának, feltalálójának vagy
képviselõjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak
a mintaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem,
valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,
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d) formatervezésiminta-oltalmi ügyekben formatervezésiminta-oltalmi bejelentés, formatervezési mintaoltalom
megújítása iránti kérelem, a mintaoltalom jogosultjának, szerzõjének vagy képviselõjének nevében (elnevezésében)
vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a mintaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló
kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,
e) topográfiaoltalmi ügyekben topográfiaoltalmi bejelentés, a topográfiaoltalom jogosultjának, szerzõjének vagy
képviselõjének nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak
a topográfiaoltalmi lajstromban való feltüntetésére irányuló kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem,
valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,
f) védjegyügyekben védjegybejelentés, védjegymegújítási kérelem, a védjegy jogosultjának vagy képviselõjének
nevében (elnevezésében) vagy lakcímében (székhelyében) bekövetkezett változásoknak a védjegylajstromban való
feltüntetésére irányuló kérelem, gyorsított eljárás vagy különleges gyorsított eljárás kezdeményezésére irányuló
kérelem, lajstromkivonat igénylésére vonatkozó kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,
g) nemzeti oltalom alatt álló földrajzi árujelzõkkel kapcsolatos ügyekben lajstromkivonat igénylésére vonatkozó
kérelem, valamint iratbetekintésre vonatkozó kérelem,
h) az elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül kezdeményezett eljárásokban a járulékos beadványok (így különösen
a hiánypótlás, a díjfizetés igazolása, a nyilatkozat, a módosítás, az igazolási kérelem, az eljárás folytatása iránti kérelem,
illetve a határidõ-hosszabbítási kérelem), kivéve, ha a beadvány valamely iparjogvédelmi bejelentésrõl való döntésre
irányul.”
2. §

Az R. 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. § Az ügyfélkapuval vagy cégkapuval rendelkezõ ügyfél, illetve képviselõ az iparjogvédelmi beadványt elektronikus
úton az ügyfélkapun keresztül történõ bejelentkezést követõen is benyújthatja a Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának elektronikus ügyintézési rendszerén keresztül.”

3. §

(1) Az R. 1. § (2) és (4)–(5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala” szöveg lép.
(2) Az R. 1. § (3) bekezdésében, valamint 3. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

4. §
5. §

Hatályát veszti az R. 6. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „és védjegy-megújítási kérelem” szövegrész.
(1) Hatályát veszti az R. 6. § (2) bekezdése, 7. § (2)–(3) bekezdése és 8. § (2) bekezdése.
(2) Hatályát veszti az R. 7. § (4) bekezdésében az „azzal, hogy az így csatolt melléklet fájlmérete legfeljebb 3 Mbyte lehet”
szövegrész.

6. §

Az R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.

7. §

A Magyar Népköztársaság és a Portugál Köztársaság Kormányai között létrejött, a származási jelzések,
eredetmegjelölések és egyéb földrajzi megnevezések oltalmáról szóló Megállapodás kihirdetésérõl szóló 49/1986.
(XI. 12.) MT rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

8. §

A sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról szóló 60/1998. (III. 27.) Korm. rendelet 13. §
(2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg
lép.

9. §

(1) A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. §
(4) bekezdésében az „Az MSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

30851

2010. évi 199. szám

(3) A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében, 3. § (3) bekezdésében, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 5. § (1)–(3) bekezdésében és 9. §
(1) bekezdésében az „az MSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.
(4) A Szerzõi Jogi Szakértõ Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 156/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 5. §
(4) bekezdésében az „az MSZH” szövegrészek helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.
10. §

(1) A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának
(a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében, valamint a 3. §
(1) bekezdésében az „az MSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.
(3) A Magyar Formatervezési Tanácsról szóló 266/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 4. § (6) bekezdésében az „az MSZH”
szövegrészek helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

11. §

(1) Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §
(1) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon
Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 2. §
(4) bekezdésében az „Az MSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.
(3) Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §
(1) bekezdésében, 4. § (1) és (4) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 9. § (1) bekezdésében az „az
MSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.
(4) Az Iparjogvédelmi Szakértõi Testület szervezetérõl és mûködésérõl szóló 270/2002. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. §
(3) bekezdésében, valamint 5. § (3) és (4) bekezdésében az „az MSZH” szövegrészek helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

12. §

(1) Az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. §-át megelõzõ alcímében a „Magyar Szabadalmi Hivatal”
szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.
(2) Az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához szükséges
szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 2. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe
a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

13. §

(1) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet 7. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalt” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalát” szöveg lép.
(2) Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértõ áruk elleni vámhatósági intézkedésekrõl szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm.
rendelet 7. § (4) és (5) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatala” szöveg lép.

14. §

A területfejlesztéssel és a területrendezéssel kapcsolatos információs rendszerrõl és a kötelezõ adatközlés szabályairól
szóló 31/2007. (II. 28.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2. alcímében foglalt táblázat 24. sora helyébe a következõ sor
lép:
„
24.

Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

SZTNH
”

15. §

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat
kihirdetésérõl szóló 319/2007. (XII. 5.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész
helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

16. §

A Szabadalmi Jogi Szerzõdés mellékletét képezõ Végrehajtási Szabályzat kihirdetésérõl szóló 320/2007. (XII. 5.) Korm.
rendelet 3. § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalának” szöveg lép.
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17. §

(1) A szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet 2. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) A szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet 3. § (1) és (4) bekezdésében az „Az MSZH” szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.
(3) A szabadalmi bejelentés államtitokká minõsítéséhez szükséges eljárás részletes szabályairól szóló 141/2008. (V. 16.)
Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében az „az MSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

18. §

(1) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 2. § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában, 4. § (1) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 7. § (2) bekezdésében, valamint
8. § (3) és (4) bekezdésében az „az MSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.
(3) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 4. § (1) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében, valamint 7. § (2) bekezdésében az „Az MSZH” szövegrész
helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.
(4) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 4. § (4) bekezdésében az „az MSZH” szövegrészek helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.
(5) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 4. § (7) bekezdésében a „310” szövegrész helyébe a „311” szöveg lép.
(6) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 4. § (7) bekezdésében és 6. § (3) bekezdésében az „az MSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg
lép.
(7) Az árva mû egyes felhasználásainak engedélyezésére vonatkozó részletes szabályokról szóló 100/2009. (V. 8.) Korm.
rendelet 8. § (1) bekezdésében az „Azokról az árva mûvekrõl, amelyek tekintetében felhasználási engedélyt adott,
az MSZH” szövegrész helyébe „Az árva mûvek felhasználására vonatkozóan kiadott engedélyekrõl a Hivatal” szöveg
lép.

19. §

(1) A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló
eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló
eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdésében, 9. §
(2) bekezdésében, valamint 15. § (1) bekezdésében az „az MSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg lép.
(3) A mezõgazdasági termékek és az élelmiszerek, valamint a szeszes italok földrajzi árujelzõinek oltalmára irányuló
eljárásról és a termékek ellenõrzésérõl szóló 158/2009. (VII. 30.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdésében az „az MSZH-t”
szövegrész helyébe az „a Hivatalt” szöveg lép.

20. §

A borászati termékek eredetmegjelöléseinek és földrajzi jelzéseinek közösségi oltalmára irányuló eljárásról, valamint
ezen termékek ellenõrzésérõl szóló 178/2009. (IX. 4.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatalnak (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

21. §

Az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet 2. § 6. pont i) alpontjában a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

22. §

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat
2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 2/09. számú határozatával
megállapított módosításának kihirdetésérõl szóló 43/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

30853

2010. évi 199. szám

23. §

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat
2009. március 25-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 3/09. számú határozatával
megállapított módosításának kihirdetésérõl szóló 44/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

24. §

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat
2009. október 27-én, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 20/09. számú határozatával
megállapított módosításának kihirdetésérõl szóló 45/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

25. §

Az Európai Szabadalmi Egyezmény 2000-ben felülvizsgált szövegéhez kapcsolódó Végrehajtási Szabályzat
2009. október 28-án, az Európai Szabadalmi Szervezet Igazgatótanácsának CA/D 18/09. számú határozatával
megállapított módosításának kihirdetésérõl szóló 46/2010. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának” szöveg lép.

26. §

(1) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 16. § (1) bekezdése a következõ g) ponttal egészül ki:
[A miniszter]
„g) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökének javaslatára jóváhagyja a szerzõi és szomszédos jogok közös
kezelését végzõ egyesületek díjszabásait.”
(2) Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 54. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„54. § A miniszter egyéb kormányzati felelõssége körében
a) véleményezi a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek díjszabásait,
b) együttmûködik a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnökével
a szerzõi joggal kapcsolatos jogszabályok, valamint nemzetközi szerzõi jogi egyezmények elõkészítésében,
c) muzeális intézményeket nyilvántartó hatóságként mûködik.”

27. §

(1) Hatályát veszti az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához
szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 3. § (1)–(3) és (5)–(8) bekezdésében, 4. § (1) és
(2) bekezdésében, 4/A. § (1), (3) és (4) bekezdésében, 4/B. § (1)–(4) bekezdésében, 5. § (1)–(3) bekezdésében, 6. §
(1) bekezdésében, 8/A. § (3) bekezdésében, 9. § (1) és (3)–(5) és (8) bekezdésében, valamint 11. § (2) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.
(2) Hatályukat vesztik az egyes termékek kiegészítõ oltalmára vonatkozó európai közösségi rendeletek végrehajtásához
szükséges szabályokról szóló 26/2004. (II. 26.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi”
szövegrészek.
(3) Hatályát veszti az egyes miniszteri statútumok módosításáról szóló 177/2009. (IX. 3.) Korm. rendelet.
(4) Hatályát veszti az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 51. § a) pontjában a „, valamint a szerzõi és szomszédos jogokkal” szövegrész.

28. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. § és az 5–6. § 2011. március 1-jén lép hatályba.

29. §

Ez a rendelet 2011. március 2-án hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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Melléklet a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„Melléklet a 147/2007. (VI. 26.) Korm. rendelethez
1. Képi adatmegjelenítési formátumok
JPEG (.jpg), PNG (.png)
2. Képi elemek megjelenítésére is alkalmas adatmegjelenítési formátum
Portable Document Format (.pdf), legalább 1.4. verzió (ISO 19005–1:2005 PDF/A; ISO 15930–1–6 PDF/X), azzal, hogy
az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betûkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága
(pl. nyomtatása, szövegének kereshetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.
3. Szövegszerû adatmegjelenítési formátumok
eXtensible Markup Language (XML)
Rich Text Format (RTF)
Open Document Format (ODF)
Portable Document Format (.pdf) legalább 1.4. (ISO 19005–1:2005 PDF/A; ISO 15930–1–6 PDF/X), azzal, hogy
az e formátumban csatolt fájlnak a felhasznált betûkészleteket beágyazva kell tartalmaznia; a fájl feldolgozhatósága
(pl. nyomtatása, szövegének kereshetõsége vagy másolhatósága) nem korlátozható.
Karakterszinten túli jellemzõket nem használó, a 4. pontban meghatározott karakterformátumot alkalmazó állomány
(egyszerûszöveg-formátum)
WIPO Standard ST.25 (Standard for the Presentation of Nucleotide and Amino Acid Sequence Listings in Patent
Applications)
4. Karakterszintû megjelenítésre vonatkozó formátumok
ISO/IEC 646:1991 (7 bites karakterkészlet információcsere biztosításához, ASCII)
ISO 8859–1:1998 (Latin–1, 8 bites grafikus karakterkészlet)
ISO 8859–2:1999 (Latin–2), a magyar referenciakészletre vonatkozóan az MSZ 7795–3:1992 ASCII és ASCII/PC kód
szerinti eltéréssel is
ISO 10646:2003 (Unicode v.4.0)”

A Kormány 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl, valamint fejezeti kezelésû
elõirányzatból nyújtott támogatások feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl
A Kormány a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény 64. §-a (5) bekezdésének b) pontjában,
a III. fejezet tekintetében az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés t) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a 11. § tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány
35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában
a) határidõ, határnap: a rendelet szerinti határidõk naptári napokban értendõk, amennyiben a rendelet szerinti
valamely határnap nem munkanapra esik, úgy a határnap az ezt követõ elsõ munkanap;
b) Támogató: a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.)
62. §-ának (1) bekezdése alapján a Kormány által rendeletben kijelölt, a nemzeti és etnikai kisebbségekkel
kapcsolatos állami feladatok ellátásáért felelõs államigazgatási szerv vezetõje.
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II. FEJEZET
2. A települési és területi kisebbségi önkormányzatok mûködési támogatása
2. §

(1) E fejezet hatálya a községben, a városban és a fõváros kerületeiben (a továbbiakban: települési), továbbá a megyében
és a fõvárosban (a továbbiakban: területi) mûködõ kisebbségi önkormányzatok feladatarányos támogatására terjed ki.
(2) E fejezet alkalmazásában
a) feladatarányos támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános mûködési és
feladatalapú támogatása;
b) általános mûködési támogatás: a települési és a területi kisebbségi önkormányzatokat a képviselõ-testület alakuló
ülését követõ hónap 1-jétõl e rendelet szerint megilletõ, a kisebbségi önkormányzati mûködéssel közvetlenül
összefüggõ – a Nek. tv. 27. §-ának (1)–(2) bekezdése szerint a helyi önkormányzat által biztosított feltételeken
kívüli – feltételek biztosítására, a kisebbségi közfeladatok ellátásához közvetlenül kapcsolódó költségek
fedezetéül szolgáló támogatás (ilyen költségek különösen a rezsi típusú és a munkabér típusú költségek,
a költségtérítés, a tiszteletdíj);
c) feladatalapú támogatás: a támogatási évben általános mûködési támogatásban részesült, és a Támogatónak
a Kincstárhoz intézett, a feladatalapú támogatás utalására vonatkozó rendelkezõ levele keltének idõpontjában
mûködõ települési és területi kisebbségi önkormányzatoknak az e rendeletben rögzített feltételrendszer alapján
nyújtható támogatás;
d) a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló idõszak: a költségvetési év (támogatási év) április 1. napját megelõzõ
12 hónap.
(3) A Nek. tv. 55. § (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a fõvárosi, megyei kormányhivatal (a továbbiakban:
kormányhivatal) a Nek. tv. 30/F. §-ának (2) bekezdése alapján rendelkezésére álló valamennyi települési és területi
kisebbségi önkormányzati testületi jegyzõkönyvet – annak a kormányhivatalhoz történõ beérkezését követõ három
napon belül elektronikus úton vagy papíralapon (zárt ülés esetén kizárólag papíralapú határozat-kivonatot) –
megküldi a Wekerle Sándor Alapkezelõnek (a továbbiakban: Alapkezelõ) és a kisebbségpolitikáért felelõs állami szerv
vezetõjének (a továbbiakban: Támogató).
(4) A települési és a területi kisebbségi önkormányzatok számára a mindenkori költségvetési törvényben megállapított
– a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok általános mûködési és feladatalapú támogatására együttesen
fordítható – feladatarányos támogatás felosztási aránya: egyharmad rész általános mûködési támogatás, kétharmad
rész feladatalapú támogatás. Az egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó feladatarányos támogatás összege
– kizárólag az együttes támogatás felosztásának számításánál – az egy települési kisebbségi önkormányzatra jutó
feladatarányos támogatás kétszerese.
(5) Ha a települési és a területi kisebbségi önkormányzat év közben megszûnik, a megszûnését követõ hónap 1-jétõl nem
illeti meg feladatarányos támogatás idõarányos része. Évközi megszûnésnek minõsül a területi kisebbségi
önkormányzati idõközi választás eredménytelensége, továbbá, ha a települési, területi kisebbségi önkormányzati
választások eredményeképpen nem kerül sor új képviselõ-testület megalakulására.
(6) A települési és a területi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve – területi kisebbségi
önkormányzat esetén az idõközi választás eredménytelenségét követõen – a kisebbségi önkormányzatot meg nem
illetõ idõarányos támogatási elõirányzatról való lemondásról a képviselõ-testület megszûnését követõ három napon
belül értesíti a Támogatót és a Magyar Államkincstárat (a továbbiakban: Kincstár), egyidejûleg intézkedik az ennek
megfelelõ összegnek a Kincstár részére történõ visszafizetésérõl.

3. Az általános mûködési támogatás
3. §

(1) Általános mûködési támogatásra a támogatási évben január 10-éig a kormányhivatal által a Támogatónak és
az Alapkezelõnek megküldött értesítésben szereplõ, és a Támogatónak a Kincstárhoz intézett támogatás utalására
vonatkozó rendelkezõ levele keltének idõpontjában mûködõ települési és területi kisebbségi önkormányzat jogosult.
(2) Az általános mûködési támogatás egy települési és egy területi kisebbségi önkormányzatra jutó éves összegét
(2013. évtõl éves átlagösszegét) a Támogató közleményként minden év január 31-éig közzéteszi a Magyar Közlönyben.
(3) Az éves általános mûködési támogatás Kincstár részére történõ átutalásáról a Támogató január 31-éig intézkedik,
a támogatásban részesülõ települési kisebbségi önkormányzatok jegyzékének egyidejû megküldése mellett.
A támogatás egy összegben történõ folyósítása iránt a Kincstár tizenöt napon belül intézkedik.
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(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzati választás évében az újonnan megalakult kisebbségi önkormányzat
részére a képviselõ-testület megalakulásáról szóló értesítés alapján, az értesítésnek a Támogatóhoz történõ
beérkezésétõl számított harminc napon belül, egy összegben kerül sor az e rendelet szerinti idõarányos általános
mûködési támogatás Kincstár által történõ folyósítására, a Támogató által – a képviselõ-testület megalakulásáról szóló
értesítés beérkezésétõl számított 15 napon belül – megtett intézkedés alapján.
(5) 2013. évtõl települési kisebbségi önkormányzat esetében az általános mûködési támogatás mértéke a legutolsó
népszámlálás – az adott településen az adott nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra vonatkozó – adatainak
figyelembevételével kerül megállapításra. Eszerint a települési kisebbségi önkormányzat részére megállapítható
általános mûködési támogatás az egy települési kisebbségi önkormányzatra esõ átlagtámogatás összegének
a) 3%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen négy fõnél kevesebb,
b) 50%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább négy, illetve legfeljebb harminc,
c) 100%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen legalább harmincegy, illetve legfeljebb ötven,
d) 200%-a, ha a nemzetiséghez tartozók száma a településen meghaladja az ötvenet.
(6) 2013. évtõl területi kisebbségi önkormányzat esetében az általános mûködési támogatás mértéke a megyében
(fõvárosban) a támogatási év január 1-jén mûködõ települési (fõvárosi kerületi) kisebbségi önkormányzatok számának
figyelembevételével kerül megállapításra. Eszerint a területi kisebbségi önkormányzat részére megállapítható
általános mûködési támogatás az egy települési kisebbségi önkormányzatra esõ átlagtámogatás összegének
a) kétszerese, ha a megyében (fõvárosban) mûködõ települési (fõvárosi kerületi) kisebbségi önkormányzatok száma
legalább tíz, illetve legfeljebb húsz,
b) négyszerese, ha a megyében (fõvárosban) mûködõ települési (fõvárosi kerületi) kisebbségi önkormányzatok
száma meghaladja a húszat.

4. A feladatalapú támogatás
4. §

(1) A feladatalapú támogatás a kisebbségi közügyeknek a települési és a területi kisebbségi önkormányzatok által történõ
ellátását szolgálja. Feladatalapú támogatás az Alapkezelõhöz a támogatási év április 15. napjáig benyújtott
igénybejelentés alapján állapítható meg, az e rendelet szerinti feltételek teljesülése esetén. A képviselõ-testület elnöke
által aláírt, a kisebbségi önkormányzat bélyegzõ lenyomatával ellátott igénybejelentés kötelezõ melléklete
a képviselõ-testület – a feladatalapú támogatás igénylésérõl hozott – döntésérõl szóló hiteles határozat kivonata.
(2) A feladatalapú támogatás megállapítására igénybejelentés, továbbá a feladatalapú támogatás alapjául szolgáló
idõszakban keletkezett legalább négy testületi ülés, a közmeghallgatás jegyzõkönyveinek az e rendelet 1. számú
mellékletét képezõ szempontrendszer szerinti feldolgozása alapján kerülhet sor. A testületi ülések és
a közmeghallgatás jegyzõkönyveinek az Alapkezelõhöz és a Támogatóhoz történõ beérkezésének rendjét a 2. §
(3) bekezdés határozza meg, a szükséges számú jegyzõkönyv beérkezésének határideje a támogatási év április
15. napja.
(3) A támogatási évben megállapított 1 pontszám forintértékét a rendelkezésre álló költségvetési keret és az érintett
kisebbségi önkormányzatok részére meghatározott összes pontszám hányada adja. A települési, területi kisebbségi
önkormányzat éves feladatalapú támogatása az egységnyi összeg és a megállapított pontszám szorzata.
(4) A Támogató a támogatási döntésérõl értesíti az Alapkezelõt, a támogatásban részesülõ települési és területi
kisebbségi önkormányzatok jegyzékének egyidejû megküldésével. Az Alapkezelõ intézkedik a Kincstárnál
a támogatás egy összegben, augusztus 15-ig történõ utalása iránt a támogatásban részesülõ települési és területi
kisebbségi önkormányzatok jegyzékének és a megállapított támogatási összegek egyidejû megküldése mellett.
A támogatás folyósításáról a Kincstár tizenöt napon belül intézkedik.

5. A feladatalapú támogatás megállapítására vonatkozó eljárási szabályok
5. §

(1) A Támogató a feladatalapú támogatásról – a 4. § (1)–(2) bekezdésben meghatározott dokumentumok alapján,
az Alapkezelõ szervezeti és mûködési szabályzata és ügyrendje, valamint a Támogató egyetértésével megállapított
részletes eljárási rendje szerint lefolytatott döntés-elõkészítést követõen – dönt.
(2) Az Alapkezelõ a támogatási döntést elõkészítõ eljárása során megvizsgálja, hogy a kisebbségi önkormányzat 4. §
(1) bekezdés szerinti igénybejelentése, és a (2) bekezdés szerinti jegyzõkönyvei megküldésre kerültek-e, illetve
a megküldött dokumentumok alapján további adatok közlése, dokumentumok (elõterjesztések) csatolása
szükséges-e, vizsgálja továbbá, hogy az e rendelet által meghatározott feltételeknek megfelel-e a kisebbségi
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önkormányzat. A hiányzó adatok közlése, a dokumentumok csatolása érdekében az érintett kisebbségi önkormányzat
felé nyolcnapos határidõ tûzésével egyszeri hiánypótlási felhívás kibocsátására, szükség szerint a kormányhivatallal
történõ egyeztetésre kerül sor.
(3) A hiánypótlásról szóló felhívásban az Alapkezelõ felhívja a figyelmet arra, hogy a határidõ jogvesztõ, amennyiben
a kisebbségi önkormányzat a hiánypótlási felhívásban foglaltaknak határidõben nem tesz eleget, a támogatási évben
nem részesülhet feladatarányos támogatásban.
6. §

(1) A feladatalapú támogatásokra vonatkozó döntési javaslatot kisebbségi önkormányzati szintenként az Alapkezelõ
készíti elõ, az elõkészítésben a Támogató hatáskörrel rendelkezõ szervezeti egysége szakmai segítséget nyújt az 5. §
(1) bekezdés szerinti eljárási rendben meghatározottak szerint. Az Alapkezelõ – indokolással ellátott, az elutasító
döntési javaslatokra is kiterjedõ – tételes döntési javaslatát kisebbségi önkormányzatonként a támogatási év július 1.
napjáig döntéshozatal céljából megküldi a Támogató részére.
(2) A döntési javaslat a támogatás mértékét – kisebbségi önkormányzati szintenként – a jelen rendelet 1. számú
mellékletében szereplõ szempontrendszer alapján kisebbségi önkormányzatokra lebontva, összegszerûen
tartalmazza.
(3) A Támogató által történõ döntéshozatalra minden év július 31. napjáig kerül sor, ennek eredménye a döntéshozatalt
követõ 3 napon belül a Támogató honlapján közzétételre kerül.

7. §

(1) A jogosulatlanul igénybe vett támogatási összeg után a települési, illetve területi kisebbségi önkormányzatot
visszafizetési és kamatfizetési kötelezettség terheli, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 64/B. § (1)–(2) bekezdés szerinti rendben.
(2) Az e fejezet szerinti támogatással kapcsolatos elszámolás, ellenõrzés rendjére az Áht.-nak a helyi önkormányzatok
elszámolási és ellenõrzési rendjére vonatkozó rendelkezései alkalmazandóak.
(3) Az e fejezetben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásból származó támogatások igénylésére,
felhasználására, határidõ számítására vonatkozó rendelkezések megfelelõen alkalmazandóak.
(4) A települési és területi kisebbségi önkormányzat által a feladatarányos támogatás tárgyévében fel nem használt
(kötelezettségvállalással nem terhelt) maradványa a következõ év június 30-áig kötelezettségvállalással terhelhetõ.

III. FEJEZET
6. Az országos kisebbségi önkormányzatok, intézményeik, és a kisebbségi sajtó mûködési támogatása
8. §

(1) E fejezet hatálya – a 11. § kivételével – az országos kisebbségi önkormányzatok, intézményeik és a kisebbségi sajtó
– a központi költségvetés fejezeti kezelésû elõirányzatából történõ, a költségvetési törvényben meghatározott
összegû – mûködési támogatására (a továbbiakban: támogatás) terjed ki.
(2) E fejezet alkalmazásában
a) kisebbségi önkormányzati intézmény: az országos kisebbségi önkormányzat által költségvetési szervként vagy
nonprofit gazdasági társaságként alapított, vagy más szervezettõl átvett, vagy más szervezettel közösen
mûködtetett, nyilvántartásba vett szervezet;
b) kisebbségi sajtó: az a kisebbségi idõszaki lap, amelyet az országos kisebbségi önkormányzat alapított, vagy – nem
országos kisebbségi önkormányzati alapító esetében – amelynek alapítójával és kiadójával az országos kisebbségi
önkormányzat a lap mûködésének támogatására megállapodást kötött, illetve az az elektronikus médium,
amelyet az országos kisebbségi önkormányzat alapított, vagy – nem országos kisebbségi önkormányzati alapító
esetében – amelynek alapítójával és mûködtetõjével az országos kisebbségi önkormányzat a médium
mûködésének támogatására megállapodást kötött.

9. §

(1) A támogatás negyedévenkénti egyenlõ részletekben történõ folyósítása iránt a Támogató a költségvetési törvény
hatálybalépését követõen, január 15. napjáig, ezt követõen minden negyedév elsõ hónap 15. napjáig intézkedik
a Kincstárnál. A Kincstár a rendelkezést követõ 5 napon belül intézkedik a támogatás folyósítása iránt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti támogatás célnak megfelelõ felhasználásának elszámolása és ellenõrzése, továbbá
a jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszakövetelése során az e rendeletben foglaltak, továbbá az államháztartás
mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) fejezeti kezelésû elõirányzatok
elszámolására, ellenõrzésére vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.
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10. §

(1) Az országos kisebbségi önkormányzat az országos kisebbségi önkormányzat alakuló ülését követõ 30 napon belül
benyújtja a Támogatónak 1–1 eredeti vagy hiteles másolati példányban
a) az országos kisebbségi önkormányzat közgyûlése alakuló ülésének jegyzõkönyvét,
b) az országos kisebbségi önkormányzat törzskönyvi nyilvántartásba vételérõl szóló határozatot, amennyiben
a törzskönyvi nyilvántartásba vételre sor került,
c) az országos kisebbségi önkormányzat elnökének közjegyzõ által hitelesített aláírási címpéldányát,
d) a támogatni kívánt, az országos kisebbségi önkormányzat fenntartásában lévõ kisebbségi önkormányzati
intézmények és kisebbségi sajtó jegyzékét (a szervezet és szervezetenkénti támogatási összeg megjelölésével) és
a 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti megállapodást (megállapodásokat),
e) a támogatásban részesülõ kisebbségi sajtó mûködtetõjének alapító okiratát (alapszabályát), szervezeti és
mûködési szabályzatát, valamint a törzskönyvi (cégbírósági, hatósági) nyilvántartásba vételrõl szóló jogerõs
határozatot (végzést),
f) az országos kisebbségi önkormányzat valamennyi bankszámlájának vezetésérõl szóló, a bankszámlákat vezetõ
hitelintézet(ek) által kiállított eredeti igazolást,
g) az országos kisebbségi önkormányzat felhatalmazását a Kincstár részére arra vonatkozóan, hogy jogosulatlanul
igénybe vett támogatás esetén, a Támogató errõl szóló értesítése alapján, az f) pont szerinti bankszámlákat
azonnali beszedés megbízás alapján megterhelje, a Kincstár javára,
h) az országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a közölt adatokban bekövetkezõ
változást annak bekövetkeztét követõ három napon belül hiteles módon igazolja és megküldi a Támogatónak,
i) az országos kisebbségi önkormányzat nyilatkozatát annak tudomásulvételérõl, hogy a Kincstár a köztartozások
figyelemmel kísérése érdekében az e fejezet rendelkezései alapján bejelentett költségvetésbõl nyújtott
támogatások kedvezményezettjeinek az Áht. 18/C. §-ának (14) bekezdésében meghatározott adatait
elektronikus úton megküldi az Áht. 18/C. §-ának (13) bekezdése szerinti adóhatóságok részére.
(2) A támogatásról elkülönített számviteli nyilvántartást vezet az országos kisebbségi önkormányzat, az érintett
intézmény, az idõszaki lap kiadója, illetve az elektronikus médium mûködtetõje.
(3) Az országos kisebbségi önkormányzat a támogatás felhasználásáról a zárszámadás elfogadását követõ 30 napon belül
– az Ámr. és a Támogató által kiadott, a támogatások elszámolására vonatkozó szabályozás szerinti szakmai és
pénzügyi beszámoló benyújtásával – elszámol a Támogatónak.
(4) Az elszámolás és a támogatás felhasználásának ellenõrzése során országos kisebbségi önkormányzat az ellenõrzés
tûrésére, az Áht. és az Ámr. által elõírt nyilatkozatok megtételére, illetõleg adatok szolgáltatására köteles.

11. §

(1) A központi költségvetésben jóváhagyott kisebbségpolitikai fejezeti kezelésû elõirányzatból pályázati úton (nyílt vagy
meghívásos pályázattal) vagy kérelemre nyújtható támogatás, a nemzeti és etnikai kisebbségek önazonosságának
megõrzését, anyanyelvük, hagyományaik, szellemi és tárgyi emlékeik ápolását szolgáló célokra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti – a Támogató által meghatározott pályázati prioritások alapján az Alapkezelõ által közzétett
pályázati felhívásra benyújtott – pályázatokról a Kisebbségi Támogatási Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) javaslata
alapján Támogató dönt.
(3) A kilencfõs Bizottság tagjai egyenlõ arányban az Országgyûlés Emberi jogi, kisebbségi, civil- és vallásügyi bizottsága,
az országos kisebbségi önkormányzatok és az Alapkezelõ által delegált személyek. A Bizottság mûködtetésével
kapcsolatos feladatokat az Alapkezelõ látja el.
(4) Alapkezelõ a (2)–(3) bekezdés szerinti feladatokon túl ellátja a támogatások elszámoltatásával kapcsolatos Ámr.
szerinti feladatokat. Az elszámolás megállapításairól haladéktalanul értesíti Támogatót, a szükséges intézkedések
megtétele érdekében.
(5) A támogatási szerzõdés alapján a támogatás utalása iránti intézkedésre, továbbá a támogatás utalására a 4. §
(4) bekezdés szerinti rendben, megfelelõen kerül sor – az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben – az Ámr.-nek
a fejezeti elõirányzatokból nyújtott támogatásokra vonatkozó rendelkezései szerint.
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7. Záró rendelkezések
12. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2010. december 31-én lép hatályba.
(2) Az 1–10. § és a 13. § 2011. január 1-jén lép hatályba.

13. §

(1) Hatályát veszti a kisebbségi önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl nyújtott feladatarányos támogatások
feltételrendszerérõl és elszámolásának rendjérõl szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet.
(2) 2011. évben az e rendelet 4. § (1) bekezdése szerinti igénybejelentéssel azonos elbírálás alá esik a kisebbségi
önkormányzatoknak a központi költségvetésbõl nyújtott feladatarányos támogatások feltételrendszerérõl és
elszámolásának rendjérõl szóló 375/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése szerinti formanyomtatványon
benyújtott igénylés.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet a 342/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A feladatalapú támogatás elbírálásának szempontrendszere
1. A kisebbségi érdekképviselettel összefüggõ feladatok
A kisebbségi önkormányzat mûködési területén a kisebbségi közösséget megilletõ jogosultságok érvényesítésével,
érdekképviselettel, érdekvédelemmel kapcsolatos, a társadalmi különbségek felszámolása, a társadalmi felzárkózás
érdekében folytatott, az anyanyelv használatával, a helyben mûködõ intézmények tevékenységével összefüggõ,
a kisebbségi közösség sajátos kulturális önazonosságának megerõsítését szolgáló döntési, együttdöntési jogok
gyakorlásával kapcsolatos tevékenység ellátásáról szóló képviselõ-testületi döntések:
1 döntés maximum 5 pont
Maximális pontszám: 30 pont
2. A kisebbségek kulturális autonómiájával (kulturális, közmûvelõdési, oktatási feladatok, hagyományápolás,
közgyûjtemény, média) összefüggõ intézményalapítói, intézményfenntartói, támogatói, szervezési feladatok
ellátása
2.1. A kisebbségi önkormányzat mûködési területén (a Nek. tv. szerinti intézményi társulásban résztvevõ települési
kisebbségi önkormányzat esetén a társulás illetékességi területe tekintendõ mûködési területnek) a kisebbségi
közösség nevelésének, oktatási feltételeinek bõvítését, anyanyelvének fejlesztését szolgáló képviselõ-testületi
döntések:
1 döntés maximum 5 pont
Maximális pontszám: 30 pont
2.2. A kisebbségi közösségnek az adott településhez kötõdõ történelmi múltjával, kulturális örökségének ápolásával
kapcsolatos feladatok ellátását, saját alapítású vagy fenntartású (esetleg társfenntartásban mûködõ) közmûvelõdési
intézménnyel, közgyûjteménnyel, médiával kapcsolatos feladatok ellátását, más fenntartó által helyben mûködtetett
közmûvelõdési intézménnyel, közgyûjteménnyel, médiával való együttmûködést, az érintett kisebbség által
használt nyelven a kisebbségi önkormányzat mûködési területén megvalósuló kulturális jellegû programok
szervezését szolgáló képviselõ-testületi döntések:
1 döntés maximum 5 pont
Maximális pontszám: 30 pont
3. A kisebbségi léttel összefüggõ egyéb feladatok
A kisebbségi civil szervezetekkel való együttmûködést, a helyi anyanyelvû hitéleti tevékenység támogatását szolgáló
képviselõ-testületi döntések:
1 döntés maximum 1 pont
Maximális pontszám: 10 pont
ELÉRHETÕ ÖSSZES PONTSZÁM: 100 pont
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A Kormány 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeirõl és igazolásáról
A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia
üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

(1) E rendelet alkalmazásában:
1. alapértelmezett érték: a jellemzõ értékbõl elõre meghatározott tényezõk alkalmazásával számított, az üvegházhatású
gázok egy adott bioüzemanyag-elõállítási folyamat egyes vagy összes lépésébõl eredõ kibocsátásának értéke, amely
a tényleges érték helyett alkalmazható, ha az e rendeletben foglalt feltételek fennállnak;
2. alapértelmezett terület: a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásáról szóló
jogszabály szerinti alapértelmezett terület;
3. auditor: a VM Mezõgazdasági Gépesítési Intézet, vagy a megfelelõségértékelõ szervezetek tevékenységérõl szóló
törvény, továbbá a megfelelõségértékelõ szervezetek kijelölésérõl, valamint a kijelölt szervezetek tevékenységének
részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján kijelölt szervezet, vagy az Európai Gazdasági Térség
tagállamának illetékes hatósága, testülete által elismert olyan közremûködõ, amely a bioüzemanyagok fenntartható
termelésével kapcsolatos követelményeknek történõ megfelelést az e rendeletben meghatározott esetekben igazolja;
4. bioüzemanyag termék:
a) biobutanol: biomasszából elõállított butanol;
b) biodízel: növényi vagy állati olajból és zsírból elõállított, dízelüzemanyag minõségû metilészter;
c) bio-DME: biomasszából elõállított dimetiléter;
d) bioetanol: kizárólag a Közösségben termelt biomasszából elõállított etanol;
e) bio-ETBE: bioetanol-alapon elõállított etil-tercier-butiléter;
f) biogáz: biomasszából kinyert, földgázminõségûre tisztított gáznemû üzemanyag vagy fagáz;
g) biohidrogén: biomasszából és más megújuló energiával elõállított hidrogén;
h) biometanol: biomasszából elõállított metanol;
i) bio-MTBE: biometanol-alapon elõállított metil-tercier-butiléter;
j) bio-TAEE: bioetanol-alapon elõállított tercier-amil-etil-éter,
k) szintetikus bioüzemanyag: biomasszából elõállított szintézis gázból készített szintetikus szénhidrogén vagy
szintetikus szénhidrogén-keverék (Fischer-Tropsch dízel);
l) hidrogénnel kezelt növényi olaj: termokémiai úton hidrogénnel kezelt növényi vagy állati eredetû anyagból
elõállított folyékony szénhidrogén;
5. biomassza feldolgozó: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát vagy köztes terméket fizikai vagy kémiai eljárással
köztes termékké, bioüzemanyaggá feldolgoz;
6. biomassza igazolás: a biomassza termelõ által az általa megtermelt vagy begyûjtött biomasszára kiadott
fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó nyilatkozata;
7. biomassza kereskedõ: az a gazdálkodó szervezet, amely biomasszát a biomassza termelõtõl átalakítás nélküli
továbbértékesítés céljából átveszi;
8. biomassza termelõ: a biomasszát elõállító vagy begyûjtõ gazdálkodó szervezet;
9. energiatartalom: az üzemanyag és a bioüzemanyag térfogatából, illetve tömegébõl az 1. melléklet szerint számított
fûtõérték (MJ/l vagy MJ/kg);
10. érzékeny terület: a bioüzemanyag alapanyaga fenntartható termelésének területi lehatárolásáról szóló jogszabály
szerinti érzékeny terület;
11. fenntarthatósági bizonyítvány: hatóság által ellenjegyzett biomassza igazolás vagy fenntarthatósági igazolás;
12. fenntarthatósági igazolás: a biomassza feldolgozó, a biomassza kereskedõ és az üzemanyag-forgalmazó által kiállított,
a biomassza, a köztes termék, a bioüzemanyag vagy az üzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való
megfelelõségére vonatkozó nyilatkozat;
13. jellemzõ érték: az üvegházhatású gázok jellemzõ kibocsátásának becsült csökkenése egy adott
bioüzemanyag-elõállítási mód esetében;
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14. kibocsátási érték: biomassza, köztes termék, bioüzemanyag elõállítása, tárolása, szállítása során keletkezõ, széndioxid
egyenértékben kifejezett energiatartalomra, vagy tömegre vetített fajlagos üvegházhatású gázkibocsátás;
15. kibocsátási komponens: a bioüzemanyag elõállítása során keletkezõ, a bioüzemanyag fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának
szabályairól szóló rendeletben meghatározott üvegházhatású gázkibocsátási forrás;
16. MePAR: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló törvényben meghatározott Mezõgazdasági Parcella Azonosító Rendszer;
17. regisztrációs szám: a mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseirõl szóló törvény szerinti regisztrációs szám, vagy az adóraktári,
bejegyzett kereskedõi, eseti bejegyzett kereskedõi vagy jövedéki engedély száma;
18. tényleges érték: az üvegházhatású gázok kibocsátásának egy adott bioüzemanyag-elõállítási folyamat egyes vagy
összes lépésébõl erdõ csökkenése, amelyet a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével
kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló rendeletben meghatározott
módszerrel kell kiszámítani.
(2) Az (1) bekezdésben nem szereplõ fogalmakat a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának elõmozdításáról
és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentésérõl szóló 2010. évi
CXVII. törvényben (a továbbiakban: Büat.), valamint a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvényben (a továbbiakban: Jöt.) meghatározottak szerint kell értelmezni.

2. A bioüzemanyag fenntartható módon történõ elõállításának követelményei
2. §

(1) A bioüzemanyag – tekintet nélkül arra, hogy az elõállításához felhasznált alapanyagot az Európai Unió területén vagy
harmadik országban termesztették – a Büat. 3. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – akkor vehetõ figyelembe, ha a bioüzemanyag az e rendeletben meghatározott valamennyi
fenntarthatósági követelménynek megfelel.
(2) A hulladékból és a mezõgazdaságból, akvakultúrából származó, halászati és erdészeti maradványoktól eltérõ
maradványokból elõállított bioüzemanyagnak kizárólag a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott fenntarthatósági
követelménynek kell megfelelni.
(3) A bioüzemanyag akkor minõsül fenntarthatóan elõállítottnak, ha
a) a bioüzemanyag alapanyagaként felhasznált biomassza igazoltan fenntarthatóan kerül megtermelésre, és
b) a bioüzemanyag használatából eredõ üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés mértéke legalább 35%.
(4) A (3) bekezdés b) pontjában foglalt követelményt 2013. április 1-jétõl kell alkalmazni arra a bioüzemanyagra, amelyet
olyan létesítményben állították elõ, amely 2008. január 23-án vagy azt megelõzõen kezdte meg mûködését.

3. Biomassza fenntartható megtermelése és a biomassza igazolás
3. §

(1) A bioüzemanyag elõállításához felhasznált biomassza akkor minõsül fenntarthatóan megtermeltnek, ha
1. termesztésének helye alapján
a)
alapértelmezett területrõl származik, vagy
b)
érzékeny területrõl származik és azon terület védelmi céljával összeegyeztethetõ gazdálkodás folyik,
továbbá a termelés folyamata nem ellentétes a biológiai sokféleség megõrzésének és a nagy értékû,
természetes ökoszisztémák megóvásának szempontjaival, és
2. a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezõgazdasági termelõk részére meghatározott közvetlen támogatási
rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezõgazdasági termelõk részére meghatározott egyes
támogatási rendszerek létrehozásáról szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban:
73/2009/EK tanácsi rendelet) II. mellékletének A. részében és 9. pontjában, a „Környezetvédelem” cím alatt
meghatározott rendelkezések szerinti követelmények és szabványok, valamint a 73/2009/EK tanácsi rendelet
6. cikk (1) bekezdése alapján meghatározott jó mezõgazdasági és ökológiai állapottal kapcsolatos minimum
követelményeknek megfelelõ gyakorlat betartásra kerül.
(2) Ha a biomassza
a) teljes mennyisége alapértelmezett területen kerül elõállításra, összegyûjtésre és
b) a biomassza termelõje a biomassza termeléssel érintett területek vonatkozásában egységes területalapú
támogatási kérelmet nyújtott be, vagy
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c) hulladék vagy maradványanyag,
akkor a fenntarthatóságot a biomassza termelõ a 2. mellékletben meghatározott tartalmú biomassza igazolás
formanyomtatványon történõ kiállításával igazolhatja. Egyéb esetben a biomassza igazolás auditor igazolása alapján
állítható ki.
A 2. mellékletben meghatározott adattartalomnak megfelelõ formanyomtatványt a mezõgazdasági igazgatási szerv
a honlapján közzéteszi.
Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a (9) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.
A biomassza termelõ biomassza igazolást az általa megtermelt vagy begyûjtött biomassza mennyiségre állíthat ki.
A biomassza termelõnek rendelkeznie kell a biomassza igazolásban szereplõ mennyiségi adatokat alátámasztó mérési
dokumentumokkal és mérlegjegyekkel.
A biomassza termelõje a biomassza igazoláshoz – emelkedõ sorrendben – sorszámot (a továbbiakban: biomassza
sorszám) köteles hozzárendelni. Egy sorszámhoz kizárólag egy biomassza igazolás rendelhetõ, valamint egy
biomassza igazolás csak egy sorszámon állítható ki. A sorszámozást naptári évenként egyes sorszámmal kezdõdõen
kell kiadni és a sorszámban fel kell tüntetni, hogy az melyik évre vonatkozik.
A biomassza igazolás másodpéldányát a biomassza termelõ köteles öt évig megõrizni.
A biomassza igazolás megsemmisülése vagy megrongálódása esetén a biomassza termelõ ugyanazon mennyiségre
ismételt biomassza igazolást állíthat ki. A biomassza igazolás ismételt kiállítását annak kiadását követõ 5 napon belül,
az erre a célra rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a mezõgazdasági igazgatási szervnek.
A biomassza igazolás fenntarthatósági igazolás kiállításához nem használható fel
a) a kiállításától számított harmadik naptári év december 31. napját követõen, vagy
b) a biomassza megsemmisülése esetén.

4. Fenntarthatósági igazolás
4. §

(1) A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett
a) biomassza kereskedõ az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minõsülõ biomasszára,
b) biomassza feldolgozó az általa értékesített és fenntarthatóan megtermeltnek minõsülõ biomasszából elõállított
köztes termékre vagy fenntarthatóan elõállítottnak minõsülõ bioüzemanyagra,
c) üzemanyag-forgalmazó az általa tisztán vagy üzemanyagba keverve értékesített, vagy más
üzemanyag-forgalmazóhoz áttárolt, fenntarthatóan elõállítottnak minõsülõ bioüzemanyagra
fenntarthatósági igazolást állíthat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti fenntarthatósági igazolás
a) biomasszára a biomassza igazolásban, a fenntarthatósági igazolásban, valamint a 11. § b)–d) pontja szerinti
okmányban szereplõ mennyiségek és kibocsátási komponensek alapján,
b) köztes termékre és bioüzemanyagra a gyártáshoz felhasznált biomassza mennyiségre vonatkozó biomassza
igazolás és fenntarthatósági igazolás, a 11. § b)–d) pontja szerinti okmányban szereplõ mennyiségek és
kibocsátási komponensek alapján, valamint a köztes termékre és a bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági
igazolás alapján
állítható ki.
(3) A (2) bekezdés szerinti dokumentumokban szereplõ adott mennyiség kizárólag egy fenntarthatósági igazolás
kiállításához használható fel.
(4) A fenntarthatósági igazolást a 3. mellékletben meghatározott adattartalommal, formanyomtatványon kell kiállítani.
A fenntarthatósági igazolás formanyomtatványát a mezõgazdasági igazgatási szerv a honlapján közzéteszi.
(5) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az igazoláshoz – emelkedõ sorrendben – sorszámot (a továbbiakban: igazolás
azonosítószám) köteles hozzárendelni. Egy sorszámhoz kizárólag egy fenntarthatósági igazolás rendelhetõ, valamint
egy fenntarthatósági igazolás csak egy sorszámon állítható ki. A sorszámozást naptári évenként egyes sorszámmal
kezdõdõen kell kiadni és a sorszámban fel kell tüntetni, hogy az melyik évre vonatkozik.
(6) Ha a mezõgazdasági igazgatási szerv megállapítja, hogy az a biomassza, a köztes termék vagy a bioüzemanyag,
amelyre a fenntarthatósági igazolás kiállítására sor került, nem felel meg a fenntarthatósági követelményeknek,
az igazolással érintett biomassza és köztes termék mennyiségébõl elõállítható bioüzemanyag-mennyiséget vagy
bioüzemanyagot Magyarországon felhasználtnak kell tekinteni, és a Büat. 12. §-a szerinti jelentésben
a Magyarországon felhasznált fenntartható bioüzemanyag-mennyiséget ezzel a mennyiséggel csökkenteni kell.
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5. Üzemanyagok kötelezõ bioüzemanyag-részaránya
5. §

(1) A Büat. 5. § (1) bekezdésében elõírt kötelezõ bioüzemanyag-részarány a (2) bekezdés szerint meghatározott
mennyiségek összegének és az üzemanyag-forgalmazók által forgalomba hozott üzemanyagok 1. melléklet szerinti
energiatartalmának a hányadosa, százalékértékben, egytizedessel meghatározva.
(2) A kötelezõ bioüzemanyag-részarány számításánál
a) a motorbenzin esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 3,1%-át,
b) a dízelgázolaj esetében az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,4%-át
kell figyelembe venni.
(3) Az üzemanyag, az üzemanyagba kevert bioüzemanyag, az E85 és a tiszta biodízel literben kifejezett mennyiségét
+15 °C-ra átszámított térfogaton kell megállapítani. A +15 °C hõmérséklethez tartozó térfogatot a mérésügyrõl szóló
törvény elõírásainak megfelelõen az MSZ ISO 3675 vagy az MSZ ISO 3838 jelû, a kõolajtermékek sûrûségének
meghatározására vonatkozó szabványokban idézett MSZ ISO 91–1 szabványban ismertetettek szerint vagy más
egyenértékû módszer alkalmazásával kell meghatározni.
(4) Több telephellyel, illetve a Jöt.-ben meghatározott több engedéllyel rendelkezõ üzemanyag-forgalmazó esetén
a mennyiséget összesítve kell meghatározni.

6. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyiségének nyomon követése és jelentése
6. §

(1) Az üzemanyag-forgalmazó által elõállított, beszerzett, raktározott, szállított, forgalmazott tiszta vagy üzemanyagba
bekevert bioüzemanyagok mennyiségének igazolásához szükséges okmányok:
a) a bioüzemanyag alapanyagának fajtájáról, és bioetanol esetében a biomassza Európai Unióban történõ
termelésérõl a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártójának nyilatkozata,
b) a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója által kiállított fenntarthatósági igazolás,
c) az üzemanyag gyártmánylapja, az üzemanyag minõségi bizonyítványa, vagy az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált
laboratórium vagy az üzemanyag, illetve a bioüzemanyag elõállítását végzõ ISO 9001 minõségirányítási rendszerrel
rendelkezõ elõállító laboratóriuma által kiállított igazolás, amelybõl megállapítható az üzemanyagban lévõ
bioüzemanyag – térfogatszázalékban (bioüzemanyagonként) vagy az energiatartalom százalékában (összesen)
kifejezett – aránya, valamint a bekevert üzemanyag 15 °C hõmérséklethez tartozó sûrûsége és térfogata.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott okmányok hiányában a bioüzemanyag a kötelezõ bioüzemanyag-részarány
forgalmazási kötelezettség teljesítésébe nem számítható be.
(3) Ha a bioüzemanyag, illetve a bioüzemanyag-tartalmú üzemanyag gyártója vagy az üzemanyag-forgalmazó a tárolás
vagy szállítás során különbözõ bioüzemanyag-tartalmú üzemanyagot kever össze, a keverést követõen az üzemanyag
bioüzemanyag-tartalmát térfogat-százalékban vagy az energiatartalom százalékában – az összekevert
üzemanyag-mennyiségek dokumentált bioüzemanyag-tartalma alapján – számítással vagy méréssel kell
meghatározni. Ha a tárolótartályokban lévõ üzemanyag bioüzemanyag-tartalma a naptári hónap során számítással
került meghatározásra, az értéket minden naptári hónap utolsó napján az EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált
laboratórium vagy az üzemanyag elõállítását végzõ, ISO 9001 minõségirányítási rendszerrel rendelkezõ laboratórium
vizsgálata alapján aktualizálni kell.
(4) A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni.
(5) Ha a motorbenzin elõállítója a motorbenzinbe bioetanolt, bio-ETBE-t, bio-TAEE-t kever, nyilvántartásaiban,
bizonylatain és jelentésében ezek mennyiségét összevontan, bioetanol-egyenértékben is megadhatja.
A bioetanol-egyenérték meghatározásához a bio-ETBE literben meghatározott mennyiségének 47%-a, a bio-TAEE
literben meghatározott mennyiségének 40%-a vehetõ figyelembe.
(6) A vámhatóság az üzemanyag-forgalmazók által a Büat. 6. § (2) bekezdése alapján tett jelentésekbõl készített
összesített adatokról tájékoztatja az energiapolitikáért felelõs minisztert.

7. A biomassza kereskedõ, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag forgalmazó nyilvántartása
7. §

(1) A biomassza kereskedõ és feldolgozó a 9. § szerinti adatszolgáltatásban szereplõ adatokról köteles nyilvántartást
vezetni, amely tartalmazza:
a) a vásárolt, feldolgozott biomassza mennyiségét,
b) a vásárolt, feldolgozott biomassza mennyiségre vonatkozó biomassza igazolást,
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c)

(2)
(3)

(4)

(5)

az elõállított köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét az 1. § 4. pontjában meghatározott bioüzemanyag
termék típusok szerinti bontásban,
d) az elõállításhoz felhasznált biomassza mennyiségét,
e) az értékesített biomassza, köztes termék vagy bioüzemanyag mennyiségét,
f) a biomassza termeléséhez, feldolgozásához vagy gyártásához kapcsolódóan az alapértelmezett értéket vagy
a kibocsátási komponens tényleges értékét, és
g) a kiállított fenntarthatósági igazolások adatait.
Az üzemanyag-forgalmazó nyilvántartást vezet a Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentés alapjául szolgáló,
a 4. mellékletben meghatározott adatokról.
A megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv
módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv (a továbbiakban: 2009/28/EK irányelv) 18. cikkének (4) bekezdése szerint hozott bizottsági
határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer elõírásainak megfelelõ, auditor által jóváhagyott
nyilvántartást úgy kell tekinteni, mint amely megfelel a (2) bekezdésben foglaltaknak.
A nyilvántartás adatait számításokkal, bizonylatokkal és hitelesített mérõeszközök alkalmazásával nyert adatokkal kell
igazolni, az alábbiak szerint:
a) a vásárolt vagy feldolgozott biomassza mennyiségét a biomassza tulajdonba kerülését igazoló szerzõdéssel,
valamint mennyiségének megállapítására szolgáló mérlegjegyekkel,
b) a vásárolt vagy feldolgozott biomasszára, köztes termékre, bioüzemanyagra vonatkozó biomassza igazolással,
fenntarthatósági igazolással, vagy a 11. § b)–d) pontja szerinti okmánnyal,
c) az elõállításhoz felhasznált biomassza mennyiségét az alapanyagok, egyéb felhasznált anyagok és a végtermékek,
melléktermékek, hulladékok közötti összefüggést leíró, a BÜHG nyilvántartásban szereplõ technológiai
együtthatókkal,
d) az elõállított köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségének megállapítására szolgáló
mérõeszközök hitelesítési bizonylataival,
e) az értékesített köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségét szerzõdésekkel, számlákkal, kitárolási,
szállítási okmányokkal,
f) a bioüzemanyag fenntarthatósági követelményeknek való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású-gázkibocsátás
elkerülés kiszámításának szabályairól szóló jogszabályban meghatározott tömegmérleg módszer megadásával és
az ahhoz szükséges adatok igazolásával, valamint
g) a kiállított fenntarthatósági igazolások másolatával.
A (4) bekezdés szerinti dokumentumokat öt évig kell megõrizni.

8. A BÜHG nyilvántartás
8. §

(1) A BÜHG nyilvántartás a biomassza kereskedõre, a biomassza feldolgozóra, az üzemanyag-forgalmazóra, valamint
a fenntarthatóság igazolására és az üvegházhatású gázkibocsátás értékeire vonatkozó adatokat tartalmazó hatósági
nyilvántartás.
(2) A BÜHG nyilvántartásba történõ felvétel iránti kérelmet – a honlapján közzétett nyomtatványon – a mezõgazdasági
igazgatási szervhez kell benyújtani.
(3) A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:
1. természetes személy esetében a természetes személyazonosító adatokat és a lakcímet, jogi személy, jogi
személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég esetében a cég nevét, cégjegyzék számát és adószámát,
2. egyéni vállalkozó esetében nevét, adószámát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítóját és számát,
ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,
3. a kérelmezõ regisztrációs számát,
4. a telephelyek címét,
5. biomassza feldolgozó esetében
a)
az alkalmazott technológia szöveges leírását,
b)
a végtermék, a melléktermék és a hulladék KN-kódját, valamint
c)
az alapanyag, az egyéb felhasznált anyag, a végtermék, a melléktermék, a hulladék közötti számszerû
összefüggést leíró technológiai együtthatókat,
6. a biomassza és köztes termékek KN-kódját,
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7. a köztes terméket vagy a bioüzemanyagot elõállító üzem maximális éves kapacitását végtermék szerinti bontásban,
8. a gyártáshoz kapcsolódóan annak meghatározását, hogy a kibocsátási komponensek meghatározása
alapértelmezett vagy tényleges érték alapján történik-e,
9. alapértékek alkalmazása esetén azok értéket,
10. tényleges érték alkalmazása esetén – biomassza feldolgozó esetében – a gyártáshoz kapcsolódó kibocsátási
komponensek értékeit.
A (2) bekezdés szerinti nyomtatványnak lehetõvé kell tennie, hogy a kérelmezõ nyilatkozzon arról, hozzájárul-e
a személyes adatainak a BÜHG nyilvántartásban történõ kezeléséhez, valamint nevének a (9) bekezdés szerinti
közzétételéhez.
Nem vehetõ nyilvántartásba a törléstõl számított egy évig az, akit az e rendeletben meghatározott esetben
a mezõgazdasági igazgatási szerv a nyilvántartásból törölt.
A BÜHG nyilvántartás telephelyenként tartalmazza a (3) bekezdésben meghatározott adatokat. A (3) bekezdésben
foglalt adatokban bekövetkezõ változást 15 napon belül be kell jelenteni a mezõgazdasági igazgatási szervnek.
A mezõgazdasági igazgatási szerv a kérelmezõt egy évre veszi fel a BÜHG nyilvántartásba.
Ha a (7) bekezdés szerinti nyilvántartási idõ lejártát megelõzõ 15 napon belül a nyilvántartott kéri, a mezõgazdasági
igazgatási szerv a nyilvántartásba vételt egy évvel meghosszabbítja, ha a nyilvántartott továbbra is megfelel
a nyilvántartásba vétel feltételeinek.
A mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi a BÜHG nyilvántartásba vett személy regisztrációs számát,
valamint – ha ehhez a nyilvántartásba vett személy a (2) bekezdés szerinti formanyomtatványon hozzájárult – annak
nevét.

(1) A biomassza kereskedõ, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó a fenntarthatóság igazolására
nyilvántartása alapján negyedévente, a tárgyidõszakot követõ hónap 15. napjáig adatot szolgáltat az 5. mellékletben
meghatározott adatokról.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett nyomtatvány
felhasználásával kell benyújtani a mezõgazdasági igazgatási szervnek.
(3) Ha a biomassza kereskedõ, a biomassza feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó az adatszolgáltatási
kötelezettségének határidõben nem tesz eleget, a mezõgazdasági igazgatási szerv megfelelõ határidõ tûzésével
felszólítja az adatszolgáltatásra.
(4) Ha az adatszolgáltatás nem tartalmazza az 5. mellékletben meghatározott adatokat, a mezõgazdasági igazgatási szerv
megfelelõ határidõ tûzésével a biomassza kereskedõt, a biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót
hiánypótlásra kötelezi.
(5) A (3) és (4) bekezdés szerinti felhívásban elõírt határidõ eredménytelen leteltét követõen a mezõgazdasági igazgatási
szerv a biomassza kereskedõt, biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót törli a BÜHG nyilvántartásból.

9. Fenntarthatósági bizonyítvány
10. §

(1) A mezõgazdasági igazgatási szerv kérelemre a biomassza, a köztes termék és a bioüzemanyag fenntarthatósági
követelményeknek való megfelelésének hatósági igazolására fenntarthatósági bizonyítványt ad ki.
(2) A mezõgazdasági igazgatási szerv a fenntarthatósági bizonyítványt a kérelemtõl számított 15 napon belül
– a biomassza igazolás vagy fenntarthatósági igazolás ellenjegyzésével – adja ki.
(3) Fenntarthatósági bizonyítvány akkor adható ki, ha
a) a kérelmezõ szerepel a BÜHG nyilvántartásban, valamint
b) az igazolásban foglaltakat az e rendeletben vagy a bioüzemanyagok fenntarthatósági követelményeknek
való megfelelésével kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés kiszámításának szabályairól szóló
jogszabályban foglalt esetben auditor tanúsította.

10. A fenntarthatósági kritériumok teljesítése
11. §

A fenntarthatósági követelmények teljesítése igazolható
a) biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy fenntarthatósági bizonyítvánnyal,
b) a 2009/28/EK irányelv 17–19. cikkeinek átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelõen
kiállított okmánnyal,
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a 2009/28/EK irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti
vagy nemzetközi rendszer elõírásaival összhangban kiállított okmánnyal vagy
a 2009/28/EK irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részérõl harmadik országgal kötött
nemzetközi megállapodással összhangban kiállított okmánnyal.

11. Jogkövetkezmények
12. §

(1) Valótlan adattartalmú igazolás esetén a mezõgazdasági igazgatási szerv az igazolás kiállítóját törli a BÜHG
nyilvántartásból, kivéve, ha a valótlan igazolás más személy által kiállított valótlan igazolás alapján került kiállításra.
(2) Az (1) bekezdés szerinti törlés tényét a mezõgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.

13. §

(1) A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság
1. adatszolgáltatási kötelezettség nem teljesítése estén százötvenezer forint,
2. valótlan tartalmú adatszolgáltatás esetén százezer forint,
3. valótlan tartalmú igazolás kiállítása esetén
a)
ha a jogsértéssel érintett mennyiség a 100 tonnát nem haladja meg, akkor megkezdett tonnáként
ezer forint,
b)
ha a jogsértéssel érintett mennyiség 100 tonna vagy azt meghaladja, akkor megkezdett tonnáként
ötezer forint.
(2) Ha a valótlan tartalmú igazolás más valótlan tartalmú igazolás alapján, azonban az e rendeletben foglaltak szerint
került kiállításra, az (1) bekezdés 3. pontja szerinti bírság igazolásonként ezer forint.
(3) Ha a biomassza termelõ a biomassza igazolást a 3. § (4) bekezdésében meghatározott mennyiséget meghaladó
biomassza-mennyiségre állította ki, a mezõgazdasági igazgatási szerv a bírság összegét a jogsértéssel érintett
biomassza-mennyiség tonnában kifejezett mértéke és ötezer forint szorzataként állapítja meg.
(4) A Büat. 7. § (1) bekezdés a) pontja szerinti jogsértés esetén a bírság a tárgyhónap utolsó napjától számított öt éven
belül szabható ki.
(5) A Büat. 7. § (1) bekezdés b) pontja szerinti bírság a jogsértésrõl való tudomásszerzésétõl számított hat hónapon belül,
de legkésõbb a jogsértés elkövetésétõl számított öt éven belül szabható ki.
(6) Ha az üzemanyag-forgalmazó a tárgyhónapban a bioüzemanyag-ellátásban beállott válsághelyzet következtében
hozott a kötelezõ bioüzemanyag-részaránynak megfelelõ mennyiségnél kevesebb bioüzemanyagot forgalomba,
akkor a Büat. 7. § (2) bekezdése szerinti bírságalap mértéke csökken a kötelezõ bioüzemanyag-részaránnyal
meghatározott bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának azon részével, amely bioüzemanyag-mennyiség
a bioüzemanyag-ellátásban beállott válsághelyzet kezdõ és befejezõ idõpontja között a válsághelyzet következtében
nem került forgalomba.
(7) A bírságot a határozat jogerõre emelkedésétõl számított 8 napon belül kell az eljáró hatóság számlájára megfizetni.

12. A fosszilis komparátor kibocsátási értéke
14. §

A fosszilis komparátor kibocsátási értéke a bioüzemanyag felhasználási céljának megfelelõen
a) 83,8 gCO2eq/MJ a közlekedésben,
b) 91 gCO2eq/MJ a villamosenergia-termelésre,
c) 77 gCO2eq/MJ a hõtermelésre,
d) 85 gCO2eq/MJ egyidejû hõ- és villamosenergia elõállításra, valamint kogenerációra
felhasznált bioüzemanyag esetében.

13. Hatósági tevékenység
15. §

(1) A mezõgazdasági igazgatási szerv látja el
a) a biomassza termelõre, biomassza feldolgozóra és biomassza kereskedõre vonatkozó elõírások betartásának
ellenõrzését,
b) a biomassza termelõ, a biomassza kereskedõ és a biomassza feldolgozó jelentései alapján a biomassza igazolás és
a fenntarthatósági igazolás ellenõrzését, és
c) a BÜHG nyilvántartás vezetését.
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(2) A vámhatóság látja el az üzemanyag-forgalmazóra vonatkozó kötelezettségek ellenõrzését, amelyhez
a mezõgazdasági igazgatási szervtõl adatot kérhet.

14. Az eljáró hatóságok kijelölése
16. §

A Kormány a Büat.-ban meghatározott
a) mezõgazdasági igazgatási szervként a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatalt,
b) vámhatóságként a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszervét
jelöli ki.

15. Záró rendelkezések
17. §

(1)
(2)
(3)
(4)

18. §

(1) A 2011. március 31-ig benyújtott BÜHG nyilvántartásba vételi kérelemhez – a 8. § (3) bekezdésében foglaltak mellett –
a kérelmezõ nyilatkozatot csatol a kérelem benyújtásának idõpontjában tulajdonában lévõ biomassza, tulajdonában
álló vagy a már megkezdett gyártási folyamat eredményeképpen elõállításra kerülõ köztes termék, illetve
bioüzemanyag mennyiségérõl.
(2) Az (1) bekezdés szerint nyilatkozatban szereplõ mennyiségre fenntarthatósági igazolás állítható ki. A fenntarthatósági
igazolásra a 4. § (2) bekezdését, valamint a 7. § (4) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni.
(3) A (2) bekezdés alapján kiállított fenntarthatósági igazolás 2012. január 1-jén érvényét veszti.
(4) A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság mértéke a (2) bekezdés szerinti igazolás valótlansága esetén
igazolásonként tízezer forint.
(5) A (2) bekezdés szerinti igazolás esetén az igazoláshoz tartozóan nem kell adatot szolgáltatni az 5. melléklet I. pont
2. b)–e) alpontja, valamint az 5. melléklet II. pont 2. b)–e) alpontja szerinti adatokról.
(6) Fenntarthatósági igazolás – a BÜHG nyilvántartásba történõ felvételrõl szóló döntés jogerõre emelkedésére való
tekintet nélkül – 2011. január 1. és január 31. között kiállítható, ha a kérelmezõ a BÜHG nyilvántartásba vételi kérelmet
benyújtotta és rendelkezik érvényes regisztrációs számmal.

19. §

Ez a rendelet
a) a megújuló energiaforrásból elõállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv
módosításáról és azt követõ hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 2. cikk m), n), o) pontjának, 5. cikke (5) bekezdésének, 17. cikke (1)–(2), (6) és (8) bekezdésének,
18. cikke (3) és (7) bekezdésének, valamint II. mellékletének, és
b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetõleg az üvegházhatású kibocsátott gázok
mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK
irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelõanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében
az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérõl szóló, 2009.
április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 6. pontjának
való megfelelést szolgálja.

20. §

A 3. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A biomassza (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfelelésére a biomassza termelõ a betakarítás vagy
a területrõl történõ begyûjtés évében állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre
– a (9) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.”

21. §

Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2011. január 1-jén lép hatályba.
A 20. § 2011. április 1-jén lép hatályba.
A 21. § 2017. január 1-jén lép hatályba.
A 22. § 2018. január 1-jén lép hatályba.

(1) A 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bioüzemanyag akkor minõsül fenntarthatóan elõállítottnak, ha]
„b) a bioüzemanyag használatából eredõ üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés mértéke legalább 50%.”
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(2) A 2. § a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményt arra a bioüzemanyagra kell alkalmazni, amelyet olyan
létesítményben állították elõ, amely 2017. január 1-jén vagy azt követõen kezdte meg mûködését.”
22. §

(1) A 2. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A bioüzemanyag akkor minõsül fenntarthatóan elõállítottnak, ha]
„b) a bioüzemanyag használatából eredõ üvegházhatású gázkibocsátás elkerülés arra a bioüzemanyagra, amelyet
olyan létesítményben állították elõ, amely 2017. január 1-jétõl jogerõs üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, legalább
50%, más esetben legalább 60%.”
(2) Hatályát veszti a 2. § (5) bekezdése.

23. §

Hatályát veszti a bioüzemanyagok közlekedési célú felhasználásának elõmozdítására vonatkozó egyes rendelkezések
végrehajtásának szabályairól szóló 138/2009. (VI. 30.) Korm. rendelet.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A közlekedési célú üzemanyagok és bioüzemanyagok energiatartalma
A) Folyadék halmazállapotú üzemanyagok
Energiatartalom térfogatra vetítve
(fûtõérték, MJ/l)

Üzemanyag, bioüzemanyag

Bioetanol
Bio-ETBE
Biometanol
Bio-MTBE
Bio-DME
Bio-TAEE
Biobutanol
Biodízel
Szintetikus bioüzemanyag (Fischer-Tropsch dízel)
Tiszta növényi olaj
Hidrogénnel kezelt növényi olaj
Motorbenzin
Dízelgázolaj

21
27 (ebbõl 37% megújuló energiaforrásból)
16
26 (ebbõl 22% megújuló energiaforrásból)
19
29 (ebbõl 29% megújuló energiaforrásból)
27
33
34
34
34
32
36

B) Gáz halmazállapotú üzemanyagok
Energiatartalom tömegre vetítve
(fûtõérték, MJ/kg)

Üzemanyag, bioüzemanyag

Biogáz

50
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2. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A biomassza igazolás adattartalma
I.

Termesztett biomassza esetén a biomassza igazolás tartalmazza a következõ adatokat:
az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetén regisztrációs száma;
a biomassza megnevezése és KN-kódja;
a biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegyig kifejezve;
a biomassza termelésével érintett termõterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegyig kifejezve;
nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett vagy tényleges értéken történt;
ha a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens megállapítása nem alapértelmezett értéken történik, akkor az egy
tonna terményre vetített, a beszállítás, szárítás és tisztítás során keletkezõ ÜHG kibocsátás mértéke;
8. ha a termesztésre, termõterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek megállapítása nem alapértelmezett
értéken történt, akkor az egy tonna terménymennyiségre vetített, a termesztésébõl eredõ közvetlen és a termesztés
során a talaj kötöttszén-készletváltozásából eredõ ÜHG kibocsátás mértéke;
9. a termesztéssel érintett termõterületek adatai
a) a termõterület MePAR szerinti blokk- és parcella azonosítója;
b) a termõterület nagysága hektárban, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
c) a termõterületrõl betakarított biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegy pontossággal kifejezve;
d) a biomassza betakarításának kezdõ idõpontja.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Nem termesztett biomassza esetén a biomassza igazolás tartalmazza a következõ adatokat:
az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetén regisztrációs száma;
a biomassza megnevezése és KN-kódja;
a biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegyig kifejezve;
nyilatkozat arról, hogy a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens megállapítása alapértelmezett, vagy tényleges
értéken történt;
ha a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens megállapítása nem alapértelmezett értéken történik, akkor az egy
tonna terményre vetített, begyûjtés, beszállítás, elõzetes tisztítás, szûrés, szárítás során keletkezõ ÜHG kibocsátás
mértéke;
a biomassza forrására, a begyûjtés helyére vonatkozó adatok.

3. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A fenntarthatósági igazolás adattartalma
1. A biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:
a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
b) a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetén regisztrációs száma;
c) a biomassza megnevezése és KN-kódja;
d) a biomassza mennyisége tonnában, két tizedes jegyig kifejezve;
e) az igazolásban szereplõ biomassza mennyiséghez tartozó kibocsátási komponensek értéke;
f) az igazolás azonosítószám.
2. A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:
a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
b) a köztes termék megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetén regisztrációs száma;
c) a köztes termék megnevezése és KN-kódja;
d) a köztes termék mennyisége tonnában, két tizedes jegyig kifejezve;
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e)

nyilatkozat arról, hogy a köztes termék hulladékból vagy a mezõgazdaságból, akvakultúrából származó, halászati
és erdészeti maradványoktól eltérõ maradványokból került-e elõállításra;
f) az igazolásban szereplõ köztes termék mennyiségre vonatozó teljes ÜHG kibocsátás mértéke, valamint
a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens mértéke, vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a köztes termék
alapértelmezett kibocsátási értéken kerül továbbfelhasználásra;
g) az igazolás azonosítószám.
3. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következõ adatokat:
a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
b) a bioüzemanyag megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetén regisztrációs száma;
c) a bioüzemanyag megnevezése és KN-kódja;
d) a bioüzemanyag mennyisége tonnában, két tizedes jegyig kifejezve;
e) nyilatkozat arról, hogy a köztes termék hulladékból vagy a mezõgazdaságból, akvakultúrából származó, halászati
és erdészeti maradványoktól eltérõ maradványokból került-e elõállításra;
f) az igazolásban szereplõ bioüzemanyag-mennyiséghez tartozó teljes ÜHG kibocsátás mértéke;
g) az igazolás azonosítószám.

4. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az üzemanyag-forgalmazó jelentésének adattartalma
1. Az üzemanyag-forgalmazó azonosító adatai
a) Név, cégnév
b) Adószám
c) Adóraktári, bejegyzett kereskedõi, eseti bejegyzett kereskedõi, jövedéki engedély száma
2. Forgalomba hozott üzemanyag mennyisége (liter vagy MJ), ide nem értve annak az üzemanyagnak a mennyiségét,
amelyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni
a) Motorbenzin
b) Dízelgázolaj
3. A forgalomba hozott bioüzemanyag mennyisége összesen (liter vagy MJ), ide nem értve annak a bioüzemanyagnak
a mennyiségét, melyet a bioüzemanyag-részarány számításánál figyelmen kívül kell hagyni.
4. A forgalomba hozott üzemanyag energiatartalmára a kötelezõ bioüzemanyag-részarány alapján esõ
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának levezetése (MJ)
a) Motorbenzin alapján
b) Dízelgázolaj alapján
c) Összesen
5. A kötelezõ bioüzemanyag-részaránynak megfelelõ mennyiség (kötelezõ bioüzemanyag-részaránnyal meghatározott
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának) és a tárgyhónapban ténylegesen forgalomba hozott
bioüzemanyag-mennyiség energiatartalmának különbsége (MJ).
6. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolások adatai:
a) az igazolás kiállítójának neve és regisztrációs száma;
b) az igazolás azonosítószám;
c) az igazolás kiállításának dátuma;
d) az igazolásban szereplõ bioüzemanyag megnevezése, mennyisége literben, energiatartalomban (MJ).
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5. melléklet a 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A biomassza kereskedõ, a biomassza feldolgozó és az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatásának
tartalma
I.

A biomassza kereskedõ adatszolgáltatása tartalmazza a következõ adatokat:
1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;
2. az adatszolgáltatással érintett idõszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági
igazolásonként:
a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
b) a fenntarthatósági igazolásban szereplõ adatok, az igazolás kiállítója adatainak kivételével;
c) az igazolás kiállításának alapját képezõ biomassza igazolások adatai közül a biomassza igazolás biomassza
sorszáma, a biomassza termelõ regisztrációs száma, a beszállított biomassza mennyisége, a kibocsátási
komponensek értékei, a biomassza igazolás kiállításának dátuma;
d) az igazolás kiállításának alapját képezõ fenntarthatósági igazolások adatai közül a fenntarthatósági igazolás
kiállítójának regisztrációs száma, a fenntarthatósági igazolás azonosító száma, a fenntarthatósági igazolásban
szereplõ biomassza mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal és a kibocsátási komponensek értékei,
a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
e) az igazolás kiállításának alapját képezõ harmadik országból származó biomassza esetében a beszállító
megnevezése, azonosító száma, az okmányok azonosító adatai, a biomassza mennyisége tonnában kifejezve két
tizedes jegy pontossággal, a kibocsátási komponensek értékei.

II.

A biomassza feldolgozó adatszolgáltatása tartalmazza a következõ adatokat:
1. az adatszolgáltató neve és regisztrációs száma;
2. az adatszolgáltatással érintett idõszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági
igazolásonként:
a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
b) a fenntarthatósági igazolásban szereplõ adatok, az igazolás kiállítója adatainak kivételével;
c) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a biomassza igazolások adatai közül a biomassza termelõ
regisztrációs száma, a beszállított biomassza mennyisége, a kibocsátási komponensek értékei, a biomassza
igazolás azonosító száma és az igazolás kiállításának dátuma;
d) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában a biomassza fenntarthatósági igazolások adatai közül
a fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma, a fenntarthatósági igazolásban szereplõ biomassza
mennyisége tonnában két tizedes jegy pontossággal és a kibocsátási komponensek értékei, az igazolás
kiállításának dátuma és azonosítószáma;
e) a gyártáshoz felhasznált harmadik országból származó biomassza esetében a beszállító megnevezése, azonosító
száma, az okmányok azonosító adatai, a biomassza mennyisége tonnában kifejezve két tizedes jegy
pontossággal, a kibocsátási komponensek értékei.

III.

Az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatása tartalmazza a következõ adatokat:
1. az adatszolgáltató neve;
2. az adatszolgáltatással érintett idõszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági
igazolásonként:
a) a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
b) a fenntarthatósági igazolásban szereplõ adatok, az igazolás kiállítója adatainak kivételével.
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A Kormány 344/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
az átruházott hitelkockázatot megtestesítõ kitettségekrõl
A Kormány a hitelintézetekrõl és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés p) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:
1. §

(1) Az értékpapírosítást kezdeményezõtõl vagy a szponzortól eltérõ hitelintézet akkor vállalhat értékpapírosítási
pozícióval kapcsolatos hitelkockázatot, ha az értékpapírosítást kezdeményezõ vagy a szponzor nyilatkozik arról, hogy
az értékpapírosítás kezdeményezésekor és az abból származó kockázat fennállása során a nettó gazdasági
érdekeltséget folyamatosan megtartja, azt el nem adja, le nem fedezi.
(2) Nettó gazdasági érdekeltség megtartása:
a) minden egyes átruházott ügyletrészsorozat névértéke legalább 5%-ának megtartása,
b) az elsõ veszteségviselõ kategóriába tartozó ügyletrészsorozat és szükség esetén a befektetõkre átruházott
ügyletrészsorozatokkal azonos vagy magasabb kockázati profilú és azoknál nem korábbi lejáratú
ügyletrészsorozatok megtartása, ha a megtartott rész összesen legalább az értékpapírosított kitettségek
névértékének 5%-a,
c) rulírozó megállapodásból származó kitettségek értékpapírosítása esetén az értékpapírosított kitettségek
névértéke legalább 5%-ának megtartása, vagy
d) ha az értékpapírosítható kitettségek száma az értékpapírosítás kezdeményezésekor legalább 100, a nettó
gazdasági érdekeltségként véletlenszerûen kiválasztott, legalább az értékpapírosított kitettségek névértékének
5%-ával egyenlõ kitettség megtartása.

2. §

(1) A nettó gazdasági érdekeltség megtartása során nem alkalmazható hitelkockázat-mérséklés, rövid pozíció vagy egyéb
fedezeti ügylet.
(2) A mérlegen kívüli tételeknél a nettó gazdasági érdekeltséget a mérlegen kívüli nyilvántartási érték (tényleges elvi
érték) alapján kell meghatározni.

3. §

A nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályok összevont (konszolidált) alapon teljesíthetõek, ha
a) az értékpapírosítást kezdeményezõ vagy a szponzor egy EU-szintû hitelintézeti anyavállalat vagy egy EU-szintû
pénzügyi holding társaság anyavállalat vagy ezek leányvállalata,
b) olyan kitettségek értékpapírosítására kerül sor, amely több, az értékpapírosítást kezdeményezõvel vagy
a szponzorral azonos összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézménytõl vagy befektetési
vállalkozástól származnak,
c) az értékpapírosított kitettséget létrehozó pénzügyi intézmény vagy befektetési vállalkozás nyilatkozik arról, hogy
az értékpapírosított kitettségek tekintetében megfelel a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 13/D. §-ban vagy a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei
szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 100. §
(3) bekezdés a) pontjában meghatározott követelményeknek, és
d) az értékpapírosított kitettséget létrehozó pénzügyi intézmény vagy befektetési vállalkozás az értékpapírosítást
kezdeményezõ, a szponzor, az EU-szintû hitelintézeti anyavállalat vagy az EU-szintû pénzügyi holding társaság
anyavállalat rendelkezésére bocsátja a 9. § teljesítéséhez szükséges információkat.

4. §

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) általános piaci likviditás zavar esetén
a hitelintézet kérelmére átmenetileg, de legfeljebb 90 napos idõtartamra mentesítheti a hitelintézetet a 1. és 3. §-ok
követelményeinek való megfelelés alól.

5. §

(1) A nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni, ha az értékpapírosított
kitettségek
a) központi kormánnyal vagy központi bankkal;
b) az Európai Unió tagállamainak regionális kormányával;
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c)

az Európai Unió tagállamainak a hitelezési kockázat tõkekövetelménye sztenderd módszerének alkalmazása
esetén 0%-os kockázati súlyozású helyi önkormányzatával, közszektorbeli intézményével;
d) a hitelezési kockázat tõkekövetelménye sztenderd módszerének alkalmazása esetén 50%-os kockázati súlyozású
hitelintézettel, befektetési vállalkozással; vagy
e) multilaterális fejlesztési bankkal
szembeni követelések, vagy az a)–e) pontban szereplõ intézmények a követelések egészére feltétlen és
visszavonhatatlan garanciát vállalnak.
(2) A nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a nyilvános indexen alapuló
ügyletekre, ha az index alapjául szolgáló referenciaelemek megegyeznek egy olyan index alkotóelemeivel, amellyel
széles körben kereskednek vagy más – értékpapírosított pozíciótól eltérõ – értékpapírokkal.
(3) A nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni a konzorciális hitelekre,
a vásárolt követelésekre és a nemteljesítéskori csereügyletekre sem, ha azokat nem az 1–2. §-ok szerinti
értékpapírosítás fedezésére vagy csomagba rendezésére használják.
6. §

(1) A hitelintézetnek a befektetés elõtt és azt követõen minden egyedi értékpapírosítási pozíciója tekintetében ismernie
kell az alábbi adatokat, amelyek elemzésére és nyilvántartására megfelelõ belsõ szabályzatot kell kidolgoznia:
a) az értékpapírosítást kezdeményezõk vagy a szponzorok által 1–2. §-ok alapján közölt információk;
b) az egyedi értékpapírosítási pozíciók kockázati jellemzõi;
c) az értékpapírosítási pozíció alapját képezõ kitettségek kockázati jellemzõi;
d) az értékpapírosítást kezdeményezõk korábbi értékpapírosítások során szerzett hírneve és elszenvedett
veszteségei az értékpapírosítási pozíció alapjának megfelelõ kitettségi osztályok tekintetében;
e) az értékpapírosítást kezdeményezõ, a szponzor, annak közvetítõje vagy tanácsadója által tett nyilatkozatok
az értékpapírosított kitettségekkel kapcsolatos kellõ gondosságukról, és amennyiben az értékpapírosított
kitettségeknek biztosítékai vannak, azok minõségérõl;
f) amennyiben az értékpapírosított kitettségeknek biztosítékai vannak, azok a módszertanok és fogalmak, amelyek
segítségével a biztosítékokat értékelik, és az értékpapírosítást kezdeményezõ vagy a szponzor által az értékelõ
függetlenségének biztosítására elfogadott szabályzatok; és
g) az értékpapírosítás azon strukturális jellemzõi, amelyek jelentõsen befolyásolhatják a hitelintézet
értékpapírosítási pozíciójának teljesítményét.
(2) A hitelintézetek rendszeresen elvégzik az értékpapírosított pozíciókra nézve saját, a hitelezési kockázat kezelésérõl és
tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet 67. § (2) és (4) bekezdésének megfelelõ olyan
stressztesztjeiket, amelyek figyelembe veszik az értékpapírosítási tranzakciókra vonatkozó speciális jellemzõket és
specifikus kockázatokat. A stressztesztek elvégzésénél elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet modelljeit is alapul
vehetik, ha körültekintõen megvizsgálták és megállapították, hogy a modell feltételrendszere megfelelõen tükrözi
a hitelintézet értékpapírosítási pozícióinak kockázatait.

7. §

(1) Az értékpapírosítást kezdeményezõtõl vagy a szponzortól eltérõ hitelintézetnek belsõ szabályzatot kell kidolgoznia
az értékpapírosított pozíció alapját képezõ kitettségek teljesítményére vonatkozó információk folyamatos elemzésére.
(2) Az értékpapírosítást kezdeményezõtõl vagy a szponzortól eltérõ hitelintézet az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése
érdekében az értékpapírosított kitettségrõl – amennyiben az az adott kitettség esetében értelmezhetõ – az alábbi
információkat tartja nyilván:
a) kitettség típusa;
b) harminc, hatvan és kilencven napnál régebben lejárt kölcsönök aránya;
c) nemteljesítési és elõtörlesztési ráták;
d) végrehajtás alatti hitelek;
e) biztosítékok típusai és tényleges rendelkezésre állása;
f) hitelképesség mérõszámának (például hitelminõsítési pontszámok) gyakorisági eloszlása az alapul szolgáló
kitettségek között;
ágazati és földrajzi megoszlás;
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g)

a hitelfedezeti ráták olyan gyakorisági eloszlása, amelyben az egyes osztályközök szélessége megfelelõ
az érzékenységvizsgálathoz;
h) a kitettség strukturális jellemzõi, amelyek a hitelkockázatot lényegesen befolyásolhatják és
az értékpapírosított kitettségek pénzáramlása.
(3) Ha az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek maguk is értékpapírosított pozíciók, a hitelintézet az alapul
szolgáló ügylet tekintetében is nyilvántartja a (2) bekezdés szerinti információkat.
8. §

(1) Az értékpapírosítást kezdeményezõnek és a szponzornak az értékpapírosított kitettségekre a Hpt. 13/D. §-ban
meghatározott követelményeket és eljárásokat kell alkalmaznia.
(2) Amennyiben az értékpapírosítást kezdeményezõ az (1) bekezdés követelményeinek nem tesz eleget, nem
alkalmazhatja a hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Épkr.) 3. §-át, és nem zárhatja ki az értékpapírosított kitettségeket a tõkekövetelmény számításából.

9. §

Az értékpapírosítást kezdeményezõ és a szponzor köteles nyilatkozni az értékpapírosítással kapcsolatban történõ
nettó gazdasági érdekeltség megtartásáról és annak szintjérõl. Az értékpapírosítást kezdeményezõ és a szponzor
köteles biztosítani a befektetõ részére az e rendelet teljesítéséhez szükséges információkhoz való azonnali
hozzáférést. Az információk körét az értékpapírosítás idõpontjában, vagy ha az értékpapírosítás jellege ezt teszi
szükségessé, akkor a késõbbiek során határozzák meg.

10. §

(1) Ha a hitelintézet felelõs azért, hogy a 6–7. és 9. §-ban foglaltak nem teljesülnek, akkor a Felügyelet az 5. §
figyelembevételével határozatban kötelezi arra, hogy az érintett értékpapírosítási pozícióhoz határozott idõtartamon,
de legfeljebb hat hónapon keresztül az Épkr.-tõl eltérõ – legalább 250%, de legfeljebb 1250%-os – kockázati súlyt
rendeljen azzal, hogy a határozott idõtartam lejárata elõtt a Felügyelet köteles a határozat alapjául szolgáló tényállást
felülvizsgálni és a rendelkezések ismételt megsértése esetén ezen kockázati súly mértékét a Felügyelet fokozatosan
emelheti.
(2) A Felügyelet honlapján közzéteszi:
a) az e rendeletnek való megfelelés vizsgálata céljából elfogadott általános kritériumait és módszereit;
b) a felügyeleti ellenõrzés eredményeinek összefoglalását, és
c) 2011. december 31-gyel kezdõdõen évente az e rendelet szabályainak be nem tartása miatt alkalmazott
intézkedéseinek leírását.

11. §

Ez a rendelet a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes
szavatolótõke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történõ
módosításáról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelvnek való
megfelelést szolgálja.

12. §

(1) E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet szabályait a hatálybalépés után kezdeményezett új értékpapírosításokra kell alkalmazni.
(3) E rendelet szabályait a hatálybalépés elõtt kezdeményezett értékpapírosításokra akkor kell alkalmazni, ha 2014.
december 31-e után azokhoz új kitettséget adnak, vagy kitettséget cserélnek ki bennük.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
a pénz- és tõkepiaci szervezetek, az egyes pénz- és tõkepiaci szolgáltatásokat is végzõ
egyéb vállalkozások, valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek
(éves) beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének b), c) és g) pontjában, valamint a magánnyugdíjról és
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 134. §-a (1) bekezdésének a) és d) pontjában, továbbá az önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 78. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva– az I. és a VI. fejezet tekintetében
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elõzetes véleményének kikérésével – a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
A HITELINTÉZETEK ÉS A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI
KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 250/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
1. §

A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 11. §-a a következõ
(13)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A hitelintézet és a pénzügyi vállalkozás a pénzügyi szervezetek különadójaként fizetendõ, bevallott adót
az egyéb ráfordítások között számolja el annak az évnek az eredménye terhére, amelyre az a külön jogszabály szerint
vonatkozik és az üzleti éven belül – a 12. § (2) bekezdése szerinti évközi zárlati munkálatok során – idõarányosan
mutatja be az eredményben az aktív idõbeli elhatárolásokkal szemben.
(14) A hitelintézet a hitelintézeti különadót a társasági adóval azonos módon, attól elkülönítetten és közvetlenül azt
megelõzõen számolja el az eredmény terhére, továbbá az eredménykimutatásban az adófizetési kötelezettség soron
mutatja be.”

2. §

A Hitkr. a következõ 33. §-sal egészül ki:
„33. § (1) E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 11. § (13) bekezdését elõször a 2011.
évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni, azzal, hogy az a 2010. évben induló üzleti évrõl
készített beszámolóra is alkalmazható.
(2) E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított 11. § (14) bekezdését elõször a 2011.
évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.”

II. FEJEZET
A MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 222/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
3. §

(1) A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mvhr.) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámolóból áll.”

4. §

Az Mvhr. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pénztár az éves pénztári beszámolót e rendeletben meghatározott formában és tartalommal készíti el.”

5. §

Az Mvhr. 10. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az éves pénztári beszámolóban az adatokat ezer forintban kell megadni.”

6. §

(1) Az Mvhr. 24. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Mûködési céltartalékként kell a mérlegben kimutatni a pénztár mûködési tevékenységével kapcsolatos jövõbeni
kötelezettségek (ideértve az igénybe vett likviditási és kockázati tartalék, valamint az Alapból a pénztár helyett
teljesített kifizetések visszapótlása, valamint a mûködési célra igénybevett pénzeszközök visszatérítése miatti
kötelezettséget is) fedezetére képzett céltartalékot, amelyek – a mérlegkészítés idõpontjáig rendelkezésre álló
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információk szerint – várhatóan vagy bizonyosan felmerülnek, de összegük vagy esedékességük idõpontja a mérleg
készítésekor még bizonytalan, és azokra a pénztár a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.”
(2) Az Mvhr. 24. §-ának (12) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(12) Meg nem fizetett tagdíjak céltartalékaként kell negyedév végén, illetve a mérleg fordulónapján megképezni és
a mérlegben kimutatni a tárgynegyedév végéig beérkezett bevallási adatok alapján elõírt, a tárgynegyedévet
megilletõ, de a tárgynegyedév végéig pénzügyileg nem rendezett, illetve a mérlegkészítés idõpontjáig beérkezett
bevallási adatok alapján elõírt, a tárgyévet megilletõ, de a mérlegkészítés idõpontjáig pénzügyileg nem rendezett
tagdíjak ráfordításként elszámolt összegét. A ráfordításként elszámolt tagdíjhátralék összegét a tagdíj rendeltetésétõl
függõen:
a) mûködési célú tagdíjak tartalékaként,
b) fedezeti célú tagdíjak tartalékaként, és
c) likviditási és kockázati célú tagdíjak tartalékaként kell megképezni.”
7. §

8. §

(1) Az Mvhr. 34. §-a (1) bekezdésének i) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A pénztár mûködési tevékenysége eredményének megállapításánál a mûködési célú bevételek a következõk:]
„i) Egyéb bevételek: a 24. § (2) bekezdése szerint képzett elõzõ évi mûködési céltartalékok felhasználásának összege. Itt
kell továbbá kimutatni a tárgyévi, illetve a tárgyévet megelõzõ üzleti évi káreseményekkel kapcsolatosan a biztosító
által fizetett, illetve a mérlegkészítés idõpontjáig megkapott kötbérek, késedelmi kamatok – ideértve a tagdíjak
késedelmes befizetése miatt kapott késedelmi kamatok, önellenõrzési pótlékok –, kártérítések összegét és az elõzõ
üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt követelésekre történt befizetések mûködést megilletõ összegét. Itt kell
kimutatni a pénztártag más pénztárba történõ átlépésekor vagy tagsági viszonyának egyéb módon történõ
megszûnésekor, a pénztárnál kimutatott mûködési célú tagdíjhátralékának összegében a meg nem fizetett tagdíjak
tartalékának felhasználását. Egyéb bevételként kell kimutatni az immateriális javak, mûködtetett ingatlanok és
a mûködésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök közvetlen értékesítésébõl származó bevételt. Itt kell továbbá kimutatni
az Mpt. 68/A. §-ának (8) bekezdése szerinti egyedi portfólióváltással összefüggõ költségek pénztártag által megtérített
összegét. Az egyéb bevételek között elkülönítetten kell kimutatni a tagok által fizetett rendkívüli mûködési
hozzájárulás összegét, valamint az Alap pénzeszközeibõl, visszatérítés terhe mellett – a Felügyelet engedélyével –
mûködési célra igénybevett összeget.”
(2) Az Mvhr. 34. §-a (3) bekezdésének a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Mûködéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni a Felügyelettel, valamint az Alappal
kapcsolatos befizetési kötelezettségeket, valamint az olyan egyéb veszteség jellegû ráfordításokat, amelyek a pénztár
mûködési tevékenységével kapcsolatban merülnek fel és nem minõsülnek sem a befektetési tevékenység ráfordításainak,
sem rendkívüli ráfordításnak.]
„a) Felügyelettel kapcsolatos ráfordításként kell kimutatni a fizetett felügyeleti díjak, valamint a bírságok és egyéb
befizetések összegét.”
Az Mvhr. a 42/A. §-t követõen a következõ paragrafuscímmel és 42/B. §-sal egészül ki:

„A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történõ visszalépéssel kapcsolatos könyvvezetési elõírások
42/B. §
(1) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a pénztártag kilépésekor
vagy tagsági jogviszonyának egyéb módon történõ megszûnésekor érvényes elszámolási szabályok szerint kell eljárni
a (2)–(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével.
(2) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a fedezeti tartalékot
csökkenteni kell a tag egyéni számlán lévõ követelésének a taggal szembeni kötelezettségek számlára átvezetett
összegével.
(3) A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe jogszabály alapján történõ visszalépés esetén a taggal szembeni
kötelezettség megszüntetéseként (kiegyenlítéseként) kell elszámolni a tag követelésének
a) a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentõ Alap részére átutalt összegét,
b) a tag részére közvetlenül kifizetett összegét,
c) az önkéntes pénztárba átutalt összegét
d) a Nyugdíjbiztosítási Alapba átutalt összegét.
(4) Ha a tag követelésének (3) bekezdés szerinti megszüntetésére nem pénz átutalásával, hanem – pénztõl eltérõ –
eszközök (a tag egyéni számlájához tartozó befektetések) átadásával kerül sor, akkor az eszköz átadására – jellegétõl
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függõen – az értékesítés elszámolási szabályait kell alkalmazni. Az átadott eszköz kivezetett könyv szerinti értékét és
értékelési különbözetét ráfordításként, beszámítási értékét bevételként és az átvevõvel szembeni követelésként kell
elszámolni. A taggal szembeni kötelezettséget és az átvevõvel szembeni követelést beszámítással kell megszüntetni.
A beszámítást követõen fennmaradó különbözetet pénzügyileg rendezik a felek.
(5) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolását megelõzõen az átadásra kerülõ eszközök
külön jogszabály szerinti elszámolás fordulónapjára vonatkozóan végrehajtott piaci értékelését az általános szabályok
szerint kell elszámolni.
(6) A (4) bekezdés szerinti eszközátadás értékesítésként történõ elszámolásakor az eszközök beszámítási értékének
(eladási árának) az átadott eszközöknek az elszámolás fordulónapjára vonatkozóan végrehajtott és elszámolt piaci
érékelés szerinti értéke minõsül.”
9. §

Az Mvhr. 46/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46/A. § A kiegészítõ mellékletben be kell mutatni a pénztár üzleti év végi portfólió állományának könyv szerinti
értékét és piaci értékét, továbbá a befektetések fõbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlását.”

10. §

Az Mvhr. a következõ 56. §-sal egészül ki:
„56. § E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 6. §-ával megállapított 24. §-a (2) bekezdését, 7. §-a
(1) bekezdésével megállapított 34. § (1) bekezdés i) pontját és 8. §-ával megállapított 42/B. §-át és az azt megelõzõ
paragrafuscímet elõször a 2011. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.”

11. §

Az Mvhr. 8. §-ának (2) és (6) bekezdése, 9. §-ának (2) és (4) bekezdése, 37., és 37/A. §-ai, 5., 6., 9. és 10. számú melléklete
hatályát veszti.

III. FEJEZET
AZ ÖNKÉNTES NYUGDÍJPÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 223/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
12. §

Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Övhr.) 4. §-a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámolóból áll.”

13. §

Az Övhr. 8. §-ának (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A pénztár az éves pénztári beszámolót, valamint az egyesített (összesített) éves beszámolót e rendeletben
meghatározott tartalommal és formában készíti el.”

14. §

Az Övhr. 9. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A magánnyugdíjpénztárat is mûködtetõ önkéntes nyugdíjpénztár az éves pénztári beszámoló egyesített
(összesített) beszámoló formájában történõ teljesítésekor a mérleget és az eredménykimutatást az önkéntes
nyugdíjpénztárra és magánnyugdíjpénztárra vonatkozóan külön-külön, valamint egyesített (összesített) formában is
köteles elkészíteni.”

15. §

Az Övhr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az éves pénztári beszámolóban, az egyesített (összesített) éves pénztári beszámolóban az adatokat ezer
forintban kell megadni.”

16. §

Az Övhr. 46/A. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„46/A. § A kiegészítõ mellékletben be kell mutatni a pénztár üzleti év végi portfólió állományának könyv szerinti
értékét és piaci értékét, továbbá a befektetések fõbb adatainak földrajzi és devizanemenkénti megoszlását.”

17. §

Az Övhr. 8. §-ának (2) és (8) bekezdése, 9. §-ának (2) és (5) bekezdése, 34. §-a (3) bekezdésének a) pontjában
a „14. számú melléklet szerint számított és bevallott összegét” szövegrész, 37., 37/A. §-ai, valamint 7., 8., 10., 11., 12., 13.
és 14., számú melléklete hatályát veszti.
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IV. FEJEZET
AZ ÖNKÉNTES KÖLCSÖNÖS EGÉSZSÉG ÉS ÖNSEGÉLYEZÕ PÉNZTÁRAK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 252/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
18. §

Az önkéntes kölcsönös egészség és önsegélyezõ pénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 252/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Evhr.) 4. §-ának (2) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendszeres beszámoló az éves pénztári beszámolóból áll.”

19. §

Az Evhr. 10. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„10. § Az éves pénztári beszámolóban az adatokat ezer forintban kell megadni.”

20. §

Az Evhr. 32. §-ának (13) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(13) A kiegészítõ mellékletben be kell mutatni a portfólió állomány üzleti év végi állományának könyv szerinti értékét,
a taglétszám korévenkénti alakulását és a szolgáltatást igénybe vevõk létszámának korévenkénti alakulását.”

21. §

Az Evhr. 8. §-ának (2) és (5) bekezdése, 9. §-ának (2) bekezdése, 29. §-a (9) bekezdésének f) pontjában a „, 14. számú
melléklet szerint számított és bevallott” szövegrész, 30., 31., 31/A. §-ai, valamint 3., 9., 10., 11., 12., 13. és 14. számú
melléklete hatályát veszti.

V. FEJEZET
A PÉNZTÁRAK GARANCIA ALAPJA ÉVES BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 217/2000. (XII. 11.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
22. §

A Pénztárak Garancia Alapja éves beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
217/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pgr.) 8. §-ának (3) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[A tagpénztárakkal szembeni követeléseken belül:]
„h) mûködési célra átadott pénzeszköz miatti követelésként kell kimutatni a felügyelet engedélyével, visszatérítési
kötelezettség mellett mûködési célra rendelkezésre bocsátott összeget.”

23. §

A Pgr. 11. §-ának (3) bekezdése a következõ e) ponttal egészül ki:
[Garanciális ráfordításokon belül elkülönítetten kell kimutatni]
„e) a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépõ tagokra jutó, garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszköz
jogszabály szerint átutalt összegét.”

24. §

A Pgr. a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 22. §-ával megállapított 8. §-a (3) bekezdése h) pontját,
23. §-ával megállapított 11. §-a (3) bekezdése e) pontját, 25. §-ával megállapított 2. számú mellékletét elõször a 2011.
évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni.”

25. §

A Pgr. 2. számú melléklete e rendelet 1. melléklete szerint módosul.

VI. FEJEZET
A MAGYAR NEMZETI BANK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 221/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
26. §

A Magyar Nemzeti Bank éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 221/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnbkr.) 2. §-ának 14. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„14. monetáris célból tartott értékpapír: a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikájának megvalósítása céljából
vásárolt értékpapír;”
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27. §

Az Mnbkr. 6. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) A monetáris céllal vásárolt állampapírok és a piaci értéken nyilvántartott követelések kivételével a veszteségek
kockázatának mértékével arányos értékvesztést kell elszámolni a követelések és az értékpapírok után az MNB elnöke
által jóváhagyott belsõ szabályzat alapján.”

28. §

Az Mnbkr. a következõ 24. §-sal egészül ki:
„24. § E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 26. §-ával megállapított 2. §-a 14. pontját, 27. §-ával
megállapított 6. §-a (6) bekezdését elõször a 2011. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni,
azzal, hogy az a 2010. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra is alkalmazható.”

VII. FEJEZET
AZ EGYES PÉNZ- ÉS TÕKEPIACI SZOLGÁLTATÁSOKAT IS VÉGZÕ EGYÉB VÁLLALKOZÁSOK
ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ
327/2009. (XII. 29.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
29. §

Az egyes pénz- és tõkepiaci szolgáltatásokat is végzõ egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr.) 1. §-ának a) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya kiterjed]
„a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) hatálya alá
tartozó pénzforgalmi intézményre, a pénzügyi szolgáltatást közvetítõre,”

30. §

A Pkr. 2. §-a kiegészül a következõ 10–13. ponttal:
[E rendelet alkalmazásában]
„10. elektronikus pénz kibocsátása: a Hpt-ben ilyen címen nevesített pénzügyi szolgáltatás;
11. Pénzügyi szolgáltatás közvetítése: a Hpt-ben meghatározott fogalom;
12. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény: a Hpt-ben meghatározott intézmény;
13. pénzügyi szolgáltatást közvetítõ: a Hpt-ben meghatározott közvetítõ.”

31. §

A Pkr. a 17. §-t követõen a következõ III/A. és III/B. fejezetekkel, valamint fejezetcímekkel, továbbá a hozzájuk tartozó
17/A–17/E. §-okkal egészül ki:

„III/A. FEJEZET
ELEKTRONIKUSPÉNZ-KIBOCSÁTÓ INTÉZMÉNYEK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI
ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI
17/A. § (1) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a Tv. elõírásait az e fejezetben foglalt eltérésekkel köteles
alkalmazni.
(2) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény az általa nyújtott pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában
értelemszerûen köteles alkalmazni az I. fejezetben foglalt elõírásokat.
(3) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a Tv. 1. számú melléklete szerinti mérlegbõl, a Tv. 2. számú melléklete
szerinti eredménykimutatásból és a 17/C. § szerinti kiegészítõ mellékletbõl álló éves beszámolót, valamint a Tv. szerinti
üzleti jelentést köteles készíteni.
(4) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény számviteli politikája keretében köteles elkészíteni a Tv.-ben elõírtakon
túlmenõen
a) a szolgáltatás elkülönítési szabályzatát, amelynek keretében részletesen szabályozza, hogyan különíti el
nyilvántartásában az elektronikus pénz kibocsátásával összefüggésben, valamint az elektronikus pénz kibocsátásához
kapcsolódóan, vagy attól függetlenül a Hpt. szerint végzett más pénzügyi szolgáltatások (ideértve a pénzforgalmi
szolgáltatást is) miatt keletkezõ eszközeit, forrásait, bevételeit, költségeit és ráfordításait, valamint, hogy milyen
módszertant alkalmaz azon tételek megosztásához, amelyek az elektronikus pénz kibocsátásához, valamint
a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás nyújtásához és az attól eltérõ tevékenységekhez egyaránt hozzárendelhetõk;
b) a szigorú számadású bizonylatok, nyomtatványok kezelésérõl, nyilvántartásuk és elszámoltatásuk rendjérõl és azok
ellenõrzésérõl szóló szabályzatot;
c) az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére vonatkozó szabályzatot – amennyiben
az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésre kötelezett
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anyavállalatnak minõsül –, amelyben rendelkezni kell többek között arról, hogy az összevont (konszolidált) éves
beszámolót a Tv. elõírásai vagy a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti el, továbbá azokról a témakörökrõl,
amelyeket a Hitkr. 26. §-a (10) bekezdésének ba)–bg) pontja tartalmaz, függetlenül attól, hogy
az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a Tv. vagy a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti összevont
(konszolidált) éves beszámolóját;
d) a fióktelep és a központ közötti elszámolásra, illetve a fióktelepek egymás közötti elszámolására vonatkozó
szabályzatot a Hitkr. 3. §-a (10) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkalmazásával, feltéve, hogy
az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény külföldi vállalkozás (központ) belföldi fióktelepének vagy külföldi
fiókteleppel rendelkezõ belföldi vállalkozásnak (központnak) minõsül.
(5) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek belsõ számviteli rendjét oly módon kell kialakítania, hogy annak
adataiból év közben is kielégíthesse a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet)
információs igényeit.
(6) Az (5) bekezdéssel összhangban biztosítani kell, hogy a Hpt. szerinti rendelkezésre álló szavatoló tõke
levezetésénél, valamint a szavatoló tõke Hpt.-ben meghatározott minimális szintjének megállapításánál
figyelembevett források és eszközök értéke a számviteli nyilvántartásokban bármikor megállapítható legyen.
(7) A Hpt. szerinti tõkekövetelmény meghatározása érdekében a kibocsátott (kinn lévõ) és még vissza nem váltott
elektronikus pénz állományáról és az abban bekövetkezett változásokról folyamatosan nyilvántartást kell vezetni.
17/B. § (1) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a megfelelõ fõkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus
nyilvántartások részletezésével köteles biztosítani, hogy az elektronikuspénz kibocsátásából, illetve a végzett egyéb
pénzügyi szolgáltatásból, valamint a más tevékenységekbõl származó eszközei és kötelezettségei, bevételei, költségei
és ráfordításai elkülönítetten megállapíthatók legyenek.
(2) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek a pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartani
az elektronikus pénz kibocsátásával összefüggésben birtokába került (általa kezelt), az ügyfelek tulajdonát
megtestesítõ pénzeszközöket az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül ilyen címen nyilvántartott
kötelezettséggel szemben, külön kiemelve azon belül az elektronikuspénz kibocsátása ellenében átvett
pénzeszközöket a 17/A. § (7) bekezdésében foglalt követelménnyel összhangban.
(3) Az ügyfelekkel szemben elektronikus pénz kibocsátásából adódóan keletkezett követeléseket az egyéb rövid
lejáratú követeléseken belül elkülönítetten kell nyilvántartani.
(4) Az elektronikus pénz kibocsátásáért, valamint a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatásokért felszámított különbözõ
díjakat az értékesítés nettó árbevételén belül elkülönítetten kell bemutatni elektronikus pénz kibocsátásának
díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele jogcímen.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérõen, a kamatjellegû jutalékot, a kamatjellegû bevételt a kapott kamatok és
kamatjellegû bevételek között, az elektronikus pénz kibocsátásából, illetve a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatással
összefüggõ kamatként és kamatjellegû bevételként elkülönítetten kell nyilvántartani. E tekintetben kamatjellegû
jutaléknak, illetve kamatjellegû bevételnek minõsül a Hitkr. 10. §-a (2) bekezdésének f) pontja, illetve (3) bekezdése
szerint meghatározott jutalék, illetve bevétel.
17/C. § Az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynek az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében a Tv.-ben elõírtakon
túlmenõen be kell mutatnia:
a) az elektronikus pénz kibocsátásából, valamint a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatásból származó(an)
aa) eszközeit, követelések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, aktív idõbeli elhatárolások bontásban, ezekbõl
külön kiemelten bemutatva a hitel és pénzkölcsönügyletbõl eredõ követeléseket, a Hpt. szerint elkülönített letéti
számlára helyezett ügyfélpénzek összegét, valamint a Hpt. 76/A. §-a alkalmazásában nulla százalékos kockázati súlyú
kitettségnek minõsülõ eszközbe helyezett összeget,
ab) kötelezettségeit, külön kiemelten bemutatva a fizetési számla kapcsán az ügyféllel szemben fennálló tartozást,
a céltartalékokat és a passzív idõbeli elhatárolásokat,
ac) bevételeit, értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi mûveletek bevételei – külön kiemelve abból
a kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételeket –, rendkívüli bevételek bontásban,
ad) ráfordításai közül a költségeket, külön kiemelve az értékesítés közvetlen önköltségét, az értékesítés közvetett
költségét, továbbá bemutatva azokat – költségnemenként is – anyagjellegû ráfordítások, személyi jellegû ráfordítások
és értékcsökkenés részletezésben,
ae) további ráfordításait egyéb ráfordítások, pénzügyi mûveletek ráfordítása, ebbõl fizetett (fizetendõ) kamatok,
kamatjellegû ráfordítások, rendkívüli ráfordítások bontásban,
af) mérlegen kívüli függõ és jövõbeni (biztos) kötelezettségeit,
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ag) harmadik felek által az elektronikuspénz-kibocsátó kötelezettségéért vállalt garanciát, kezességet,
ah) kapott fedezeteket, biztosítékokat,
ai) be nem folyt kamatokat;
b) a Hitkr. 25. §-ának 7., 28., 40., 42., és 43. pontjai szerinti adatokat az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
vonatkozásában, továbbá, ha az a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált beszámolót készítõ
anyavállalatnak minõsül, akkor a Hitkr. 26. §-ának (10) bekezdése szerinti adatokat az elektronikuspénz-kibocsátó
intézményre vonatkozóan.

III/B. FEJEZET
PÉNZÜGYI SZOLGÁLTATÁST KÖZVETÍTÕK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI
ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAI
17/D. § (1) A pénzügyi szolgáltatást közvetítõ a Tv. elõírásait az e fejezetben foglalt eltérésekkel köteles alkalmazni.
(2) A pénzügyi szolgáltatást közvetítõ a Tv. 1. számú melléklete szerinti mérlegbõl, a Tv. 2. számú melléklete szerinti
eredménykimutatásból és a 17/E. § szerinti kiegészítõ mellékletbõl álló éves beszámolót, valamint a Tv. szerinti üzleti
jelentést köteles készíteni.
(3) A pénzügyi szolgáltatást közvetítõ számviteli politikája keretében köteles elkészíteni a Tv.-ben elõírtakon
túlmenõen
a) a szolgáltatás elkülönítési szabályzatát, amelynek keretében részletesen szabályozza, hogyan különíti el
nyilvántartásában a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével összefüggésben keletkezõ eszközeit, forrásait, bevételeit,
költségeit és ráfordításait, valamint, hogy milyen módszertant alkalmaz azon tételek megosztásához, amelyek
a pénzügyi szolgáltatás közvetítõi tevékenységhez és az attól eltérõ tevékenységekhez egyaránt hozzárendelhetõk;
b) a szigorú számadású bizonylatok, nyomtatványok kezelésérõl, nyilvántartásuk és elszámoltatásuk rendjérõl és azok
ellenõrzésérõl szóló szabályzatot;
c) az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésére vonatkozó szabályzatot – amennyiben a pénzügyi
szolgáltatást közvetítõ (konszolidált) éves beszámoló készítésre kötelezett anyavállalatnak minõsül –, amelyben
rendelkezni kell többek között arról, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolót a Tv. elõírásai vagy
a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti el, továbbá azokról a témakörökrõl, amelyeket a Hitkr. 26. §-a
(10) bekezdésének ba)–bg) pontja tartalmaz, függetlenül attól, hogy a pénzügyi szolgáltatást közvetítõ a Tv. vagy
a nemzetközi számviteli standardok szerint készíti összevont (konszolidált) éves beszámolóját;
d) a fióktelep és a központ közötti elszámolásra, illetve a fióktelepek egymás közötti elszámolására vonatkozó
szabályzatot a Hitkr. 3. §-a (10) bekezdésében foglaltak megfelelõ alkalmazásával, feltéve, hogy a pénzügyi
szolgáltatást közvetítõ külföldi vállalkozás (központ) belföldi fióktelepének vagy külföldi fiókteleppel rendelkezõ
belföldi vállalkozásnak (központnak) minõsül.
(4) A pénzügyi szolgáltatást közvetítõnek belsõ számviteli rendjét oly módon kell kialakítania, hogy annak adataiból
év közben is kielégíthesse a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a továbbiakban: Felügyelet) információs
igényeit.
(5) A (4) bekezdéssel összhangban biztosítani kell, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítésével összefüggésben
keletkezõ források és eszközök értéke a számviteli nyilvántartásokban bármikor megállapítható legyen.
(6) A pénzügyi szolgáltatást közvetítõ a megfelelõ fõkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások
részletezésével köteles biztosítani, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítésébõl, illetve a végzett egyéb pénzügyi
szolgáltatásból, valamint a más tevékenységekbõl származó eszközei és kötelezettségei, bevételei, költségei és
ráfordításai elkülönítetten megállapíthatók legyenek.
(7) A pénzügyi szolgáltatást közvetítõnek a pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartani a közvetítõi
tevékenységgel összefüggésben birtokába került (általa kezelt), az ügyfelek tulajdonát megtestesítõ pénzeszközöket
az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belül ilyen címen nyilvántartott kötelezettséggel szemben.
A kötelezettséget a pénz jogosult felé történõ továbbításakor kell a könyvekbõl kivezetni.
(8) A pénzügyi szolgáltatást közvetítõ a közvetített szolgáltatást nem számolhatja el a saját számlás ügyletekre
vonatkozó szabályok szerint.
(9) Az ügyfelekkel szemben pénzügyi szolgáltatás közvetítésébõl adódóan keletkezett követeléseket az egyéb rövid
lejáratú követeléseken belül elkülönítetten kell nyilvántartani.
(10) A pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért, valamint a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatásokért felszámított
különbözõ díjakat az értékesítés nettó árbevételén belül elkülönítetten kell bemutatni pénzügyi szolgáltatás
közvetítésének díjbevétele és egyéb pénzügyi szolgáltatások díjbevétele jogcímen.
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17/E. § A pénzügyi szolgáltatást közvetítõnek az éves beszámoló kiegészítõ mellékletében a Tv.-ben elõírtakon
túlmenõen be kell mutatnia:
a) a pénzügyi szolgáltatás közvetítésébõl, és külön a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatásból származó(an)
aa) eszközeit, követelések, értékpapírok, készletek, pénzeszközök, aktív idõbeli elhatárolások bontásban, ezekbõl
külön kiemelten bemutatva a hitel és pénzkölcsönügyletbõl eredõ követeléseket, a Hpt. szerint elkülönített letéti
számlára helyezett ügyfélpénzek összegét, valamint a Hpt. 76/A. §-a alkalmazásában nulla százalékos kockázati súlyú
kitettségnek minõsülõ eszközbe helyezett összeget,
ab) kötelezettségeit, külön kiemelten bemutatva a fizetési számla kapcsán az ügyféllel szemben fennálló tartozást,
a céltartalékokat és a passzív idõbeli elhatárolásokat,
ac) bevételeit, értékesítés nettó árbevétele, egyéb bevételek, pénzügyi mûveletek bevételei – külön kiemelve abból
a kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételeket –, rendkívüli bevételek bontásban,
ad) ráfordításai közül a költségeket, külön kiemelve az értékesítés közvetlen önköltségét, az értékesítés közvetett
költségét, továbbá bemutatva azokat – költségnemenként is – anyagjellegû ráfordítások, személyi jellegû ráfordítások
és értékcsökkenés részletezésben,
ae) további ráfordításait egyéb ráfordítások, pénzügyi mûveletek ráfordítása, ebbõl fizetett (fizetendõ) kamatok,
kamatjellegû ráfordítások, rendkívüli ráfordítások bontásban,
af) mérlegen kívüli függõ és jövõbeni (biztos) kötelezettségeit,
ag) harmadik felek által az elektronikuspénz-kibocsátó kötelezettségéért vállalt garanciát, kezességet,
ah) kapott fedezeteket, biztosítékokat,
ai) be nem folyt kamatokat;
b) a Hitkr. 25. §-ának 7., 28., 40., 42., és 43. pontjai szerinti adatokat a pénzügyi szolgáltatást közvetítõ vonatkozásában,
továbbá, ha az a nemzetközi számviteli standardok szerinti konszolidált beszámolót készítõ anyavállalatnak minõsül,
akkor a Hitkr. 26. §-ának (10) bekezdése szerinti adatokat az elektronikuspénz-kibocsátóra vonatkozóan.”
32. §

A Pkr. a következõ 20. §-sal egészül ki:
„20. § E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított 1. §-a a) pontját, 30. §-ával
megállapított 2. §-a 11. és 13. pontját, 31. §-ával megállapított 17/D. és 17/E. §-át elõször a 2011. évben induló üzleti
évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni, azzal, hogy az a 2010. évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra is
alkalmazható.”

33. §

A Pkr. 1. §-ának a) pontjában a „pénzforgalmi intézményre, a pénzügyi szolgáltatást közvetítõre” szövegrész helyébe
a „pénzforgalmi intézményre, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményre és a pénzügyi szolgáltatást közvetítõre”
szöveg lép.

VIII. FEJEZET
A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI EGYES EGYÉB SZERVEZETEK BESZÁMOLÓKÉSZÍTÉSI
ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 224/2000. (XII. 19.) KORM. RENDELET
MÓDOSÍTÁSA
34. §

(1) A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszr.) 2. §-a (1) bekezdésének c) pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül:]
„c) a társadalmi szervezetre (ideértve a sportszövetségeket),”
(2) Az Eszr. 2. §-a (1) bekezdésének h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A rendelet hatálya kiterjed a Tv. 3. §-a (1) bekezdésének 4. pontjában felsorolt egyéb szervezetek közül:]
„h) a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alapra,”
(3) Az Eszr. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés k) pontja szerinti külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minõsülõ egyéb szervezet
különösen: a Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróság, a közhasznú szervezetként mûködõ felsõoktatási
intézmény, a Magyar Felsõoktatási Akkreditációs Bizottság, a Felsõoktatási és Tudományos Tanács, a Magyar Rektori
Konferencia, a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciája, az európai területi együttmûködési csoportosulás
és az európai kutatási infrastruktúráért felelõs konzorcium.”
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35. §

Az Eszr. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendelet 2. §-ának (1) bekezdése szerinti egyéb szervezetek közül az ügyvédi irodának, a szabadalmi ügyvivõ
irodának, a végrehajtói irodának, a közjegyzõi irodának, a Mûsorszolgáltatás Támogató és Vagyonkezelõ Alapnak,
a víziközmû társulatnak, a Pénz- és Tõkepiaci Állandó Választottbíróságnak, valamint a Hallgatói Önkormányzatok
Országos Konferenciájának, továbbá a közhasznú besorolással nem rendelkezõ európai területi együttmûködési
csoportosulásnak és az európai kutatási infrastruktúráért felelõs konzorciumnak a beszámolókészítési és
könyvvezetési kötelezettsége megállapításánál a Tv. elõírásait kell alkalmaznia.”

36. §

Az Eszr. 15. §-a kiegészül a következõ új (8) bekezdéssel:
„(8) Az e rendelet 3. számú melléklete szerinti közhasznú egyszerûsített beszámoló eredménylevezetésének
összeállításánál a tájékoztató adatok E. pontjában szereplõ és az e rendelet 6. számú melléklete szerinti közhasznú
egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatásának összeállításánál a tájékoztató adatok B. pontjában szereplõ
támogatásként a közhasznú egyéb szervezet által nyújtott, ráfordításként érvényesíthetõ kiadások vagy egyéb- és
rendkívüli ráfordítások között ilyen címen elszámolt tételek együttes összegét kell érteni.”

37. §

Az Eszr. 17/B. §-ának a (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Amennyiben az átalakulás során az egyéb szervezet, közhasznú egyéb szervezet él az (1) bekezdés szerint
a vagyonátértékelés lehetõségével, a vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget) és
az azt alátámasztó vagyonleltárt (a vagyonleltár-tervezetet és a végleges vagyonleltárt) a Tv. elõírásai szerinti
független könyvvizsgálóval kell ellenõriztetnie.”

38. §

Az Eszr. a következõ 22. §-sal egészül ki:
„22. § E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 34. §-ával megállapított 2. §-a (1) bekezdésének c) és
h) pontját, (2) bekezdését, 35. §-ával megállapított 3. §-a (1) bekezdését, 36. §-ával megállapított 15. §-a (8) bekezdését,
37. §-ával megállapított 17/B. §-a (2) bekezdését és 39. §-ával megállapított 3. számú mellékletét elõször a 2011. évben
induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni, azzal, hogy azok a 2010. évben induló üzleti évrõl készített
beszámolóra is alkalmazhatók.”

39. §

Az Eszr. 3. számú mellékletének címében „A közhasznú egyszerûsített beszámoló közhasznú eredménylevezetésének”
szövegrész helyébe „A közhasznú egyszerûsített beszámoló eredménylevezetésének” szöveg lép.

IX. FEJEZET
A BIZTOSÍTÓK ÉVES BESZÁMOLÓ KÉSZÍTÉSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK SAJÁTOSSÁGAIRÓL
SZÓLÓ 192/2000. (XI. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
40. §

A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Bitkr.) 1. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya kiterjed minden, a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény
(a továbbiakban: Bit.) alapján mûködõ biztosítóra (ideértve a biztosítóként mûködõ külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepét is), valamint minden a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény (a továbbiakban:
Vbit.) alapján mûködõ viszontbiztosítóra (ideértve a viszontbiztosítóként mûködõ külföldi székhelyû vállalkozás
magyarországi fióktelepét is) (a továbbiakban együtt: biztosító).”

41. §

A Bitkr. a következõ 18/A. §-sal egészül ki:
„18/A. § E rendeletnek a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. §-ával megállapított 1. § (1) bekezdését elõször a 2011.
évben induló üzleti évrõl készített beszámolóra kell alkalmazni, azzal, hogy az a 2010. évben induló üzleti évrõl
készített beszámolóra is alkalmazható.”
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X. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatályba léptetõ rendelkezések
42. §

(1) E rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet 33. §-a, 30. §-ával a Pkr. 2. §-a 10. és 12. pontját megállapító rendelkezés, 31. §-ával a Pkr. 17/A–17/C. §-át
megállapító rendelkezés 2011. április 1-jén lép hatályba.
(3) E rendelet 3–5. §-a, 7. §-ának (2) bekezdése, 9. §-a, 11–21. §-a 2011. július 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 345/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A Pgr. 2. számú mellékletének módosítása
Az eredménykimutatás 08. sora a következõképpen módosul:
„08. Egyéb garanciális ráfordítások
Ebbõl: – Alapra átszállt követelések behajtásával kapcsolatos ráfordítások
– társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe átlépõ tagot a garanciális kifizetésekre fordítható pénzeszközbõl
megilletõ összeg miatti ráfordítások”

A Kormány 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
a kormányzati célú hálózatokról
A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. § (2) bekezdés k) pontjában, a 34. §
tekintetében az Eht. 182. § (2) bekezdés i) pontjában, a 35. és a 40. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében az Eht. 182. § (2) bekezdés
b) pontjában, a 36. § tekintetében az Eht. 182. § (2) bekezdés f) pontjában, a 37. § tekintetében az épített környezet alakításáról és
védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés i) pontjában, a 39. §, a 40. § (1) bekezdés e) és f) pontja tekintetében
az elektronikus közszolgáltatásról szóló 2009. évi LX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a 38. § és a 40. § (1) bekezdés c) pontja
tekintetében az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 40. §
(2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el.

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet hatálya kiterjed:
a) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóra;
b) az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultra;
c) a felhasználóra;
d) az a) és b) pontban foglaltak által igénybe vett más elektronikus hírközlési szolgáltatóra (nem kormányzati célú
elektronikus hírközlési szolgáltatóra).
(2) E rendeletet a kormányzati célú hálózatra, a kormányzati célú hírközlési tevékenységre és kormányzati célú hírközlési
szolgáltatásra kell alkalmazni.
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E rendelet alkalmazásában:
1. elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult: a kormányzati célú hírközlési tevékenységet honvédelmi,
biztonsági, nemzetbiztonsági vagy diplomáciai okokból elkülönült hálózaton (kormányzati célú elkülönült hírközlõ
hálózaton), a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól függetlenül végezni jogosult, a rendelet 2. mellékletében
felsorolt személy, államigazgatási szerv vagy az általuk meghatalmazott államigazgatási szerv;
2. felhasználó: a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást használó vagy igénybe vevõ természetes vagy jogi személy,
valamint más szervezet;
3. kormányzati célú hálózat: az elektronikus hírközlésrõl szóló törvényben meghatározott kormányzati célú hálózatnak
minõsülõ elektronikus hírközlõ hálózat;
4. kormányzati célú hírközlési szolgáltatás: nyilvános hírközlõ hálózattól fizikailag vagy logikailag elkülönült kormányzati
célú hálózat felhasználásával, jogszabályban meghatározott felhasználók részére nyújtott elektronikus hírközlési
szolgáltatás;
5. kormányzati célú hírközlési szolgáltató: a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtására kizárólagosan jogosult,
a Kormány által kijelölt jogi személy vagy más szervezet;
6. kormányzati célú hírközlési tevékenység: a kormányzati célú hálózattal kapcsolatos elektronikus hírközlési tevékenység;
7. kormányzati célú elkülönült hírközlõ hálózat: az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult által létesített és
mûködtetett kormányzati célú hálózat;
8. VPN: a felhasználó szempontjából önálló, zárt hálózatként viselkedõ virtuális magánhálózat;
9. VPN gazda szervezet: egy adott VPN felhasználóira számára a VPN használati feltételeit meghatározó szervezet.

2. A kormányzati célú hírközlési tevékenység végzésének alapvetõ szabályai
3. §

(1) Törvény vagy kormányrendelet eltérõ rendelkezése hiányában kormányzati célú hírközlési tevékenységet kizárólag
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak végezhetnek.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a Kopint-Datorg Infokommunikációs Zrt.

4. §

(1) Ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik, kormányzati célú hálózatot az alábbi felhasználók
vehetnek igénybe, és kormányzati célú hálózathoz az alábbi felhasználók csatlakozhatnak:
a) az Országgyûlés, a köztársasági elnök, az Alkotmánybíróság, a bíróságok, az ügyészség, az Állami Számvevõszék,
a Magyar Nemzeti Bank, a központi államigazgatási szervek és területi szerveik, a rendvédelmi szervek, a védelmi
igazgatás szervei, a Magyar Honvédség;
b) a helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint államigazgatási feladatot vagy hatósági hatáskört ellátó helyi
önkormányzati szerv, valamint a köztestület;
c) az a) és b) pontban meghatározottak által alapított költségvetési szerv és kizárólagos tulajdonukban álló, jogi
személyiséggel rendelkezõ gazdasági társaság;
d) az a)–c) pontban meghatározottak által felhatalmazott, a hálózatot a nevükben és feladataikhoz kapcsolódóan
használó természetes személyek;
e) a kormányzati célú hírközlési szolgáltató.
(2) A (4) és (5) bekezdésben foglalt kivétellel, valamint ha törvény vagy kormányrendelet eltérõen nem rendelkezik,
a központi államigazgatási szervek és területi szerveik, valamint a rendvédelmi szervek az elektronikus hírközlési
szolgáltatásra vonatkozó igényeiket a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által nyújtott kormányzati célú hírközlési
szolgáltatások útján kötelesek kielégíteni, elektronikus hírközlési szolgáltatást nem nyújthatnak és elektronikus
hírközlõ hálózatot vagy berendezést csak a jelen rendeletben meghatározott feltételek szerint üzemeltethetnek.
(3) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a felhasználók számára folyamatosan elérhetõvé teszi az alábbi
információkat:
a) az 5. § (1) bekezdése szerinti közszolgáltatási szerzõdés szerint kötelezõen nyújtott kormányzati célú hírközlési
szolgáltatások, továbbá, hogy ezeket mely felhasználói kör számára nyújtja, és a szolgáltatásokhoz való
hozzáférést mely földrajzi címeken biztosítja,
b) egyedi körülményektõl és feltételektõl függetlenül milyen elektronikus hírközlési szolgáltatásokat nem tud
nyújtani, illetve milyen földrajzi címeken nem tud bizonyos kormányzati célú hírközlési szolgáltatást nyújtani
(kizárt szolgáltatások köre).
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(4) Ha a felhasználó olyan elektronikus hírközlési szolgáltatást kíván igénybe venni, amely nem szerepel sem a kötelezõen
nyújtott szolgáltatások körében, sem a kizárt szolgáltatások körében, akkor a szolgáltatásra vonatkozó igényét
a szolgáltatás megnevezésével, legfontosabb jellemzõivel és a szolgáltatás nyújtásának kívánt kezdõ idõpontjával
együtt bejelenti a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak. A megjelölt kezdõ idõpont nem lehet az igény
benyújtásának napját követõ 60 napon belüli idõpont. Ha a kormányzati célú hírközlési szolgáltató 30 napon belül úgy
nyilatkozik, hogy a kívánt szolgáltatást a kívánt határidõre nem tudja nyújtani, vagy a kormányzati célú hírközlési
szolgáltató e határidõn belül a szolgáltatás nyújtásának képességérõl (a kívánt szolgáltatás rendelkezésre állásáról)
nem nyilatkozik, a felhasználó jogosult a bejelentésében foglaltak szerinti elektronikus hírközlési szolgáltatásra
vonatkozó igényét a kormányzati célú hírközlési szolgáltató értesítésével nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás
útján kielégíteni.
(5) Ha a felhasználó a kizárt hírközlési szolgáltatások körébe tartozó szolgáltatást kíván igénybe venni, errõl legalább
a szolgáltatásra vonatkozó szerzõdés megkötését megelõzõ 30 nappal értesíti a kormányzati célú hírközlési
szolgáltatót, ezt követõen jogosult az igényét nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatás útján kielégíteni.
(6) Ha a (4) vagy (5) bekezdés szerinti szolgáltatást a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a késõbbiekben elérhetõvé
teszi, és errõl a felhasználót értesíti, a felhasználó köteles a nyilvános elektronikus hírközlési szolgáltatásra kötött
szerzõdést 90 napon belül megszüntetni, és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást igénybe venni.
5. §

(1) A Kormány nevében a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs
miniszter (a továbbiakban: miniszter) közszolgáltatási szerzõdést köt a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval,
amelyben a felek legalább a következõ feltételeket rögzítik:
a) a felhasználók számára ingyenesen nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások köre (alap szintû
szolgáltatások köre);
b) a felhasználó, a felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelõs szerv vagy a felhasználóra vonatkozó
költségvetési fejezetet irányító szerv által fizetett külön díj fejében nyújtott kormányzati célú hírközlési
szolgáltatások köre (emelt szintû szolgáltatások köre);
c) a kormányzati célú hírközlési szolgáltató által kötelezõen nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatások köre;
d) az emelt szintû szolgáltatások díjképzésének alkalmazott módszere;
e) a közszolgáltatási szerzõdés alapján fizetett díj fejében nyújtott kormányzati célú hírközlési szolgáltatásoknál
kötelezõen teljesítendõ szolgáltatásminõségi követelmények;
f) a szerzõdés által lefedett kormányzati célú hálózatok köre.
(2) Az egyes felhasználók felügyeletét ellátó miniszterek a közszolgáltatási szerzõdésben lefedett kormányzati célú
hálózatokkal vagy az abban meghatározott, alap szintû szolgáltatásokkal kapcsolatos fejlesztési igényeiket bejelentik
a miniszternek.
(3) A miniszter felelõs a közszolgáltatási szerzõdés teljesítéséhez szükséges költségvetési források tervezéséért és
biztosításáért.
(4) A miniszter és a kormányzati célú hírközlési szolgáltató közszolgáltatási szerzõdésben megállapodhat abban is, hogy
a miniszter valamely emelt szintû szolgáltatás nyújtásáért a felhasználóval kötött szerzõdés alapján járó díj helyett
vagy amellett a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak a közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott díjat fizet.
(5) A miniszter a kormányzati célú elkülönült hírközlõ hálózatok kivételével
a) a felhasználók felügyeletét ellátó miniszterekkel egyetértésben meghatározza a felhasználók VPN gazda
szervezeteit, és
b) minõsített idõszakban az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki felkészítésének
rendszerérõl, az államigazgatási szervek feladatairól, mûködésük feltételeinek biztosításáról szóló jogszabályban
foglaltak szerint miniszteri hatáskörbe tartozó ügyekben koordinálja a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és
a felhasználók együttmûködését.

6. §

(1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató felelõs
a) a kormányzati célú hálózat tervezéséért, elõkészítéséért, létesítéséért, bõvítéséért, fejlesztéséért, valamint
fenntartásáért, mûködtetéséért és üzemeltetéséért (a továbbiakban együtt: mûködtetéséért);
b) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerzõdések megkötéséért;
c) a szükséges hatósági engedélyek megszerzéséért, a szükséges bejelentések megtételéért;
d) a kormányzati célú hálózattal és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
adatszolgáltatások teljesítéséért;
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e)

a kormányzati célú hálózat mûködtetésének, összekapcsolásának, megszüntetésének elõkészítése során
az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervvel és szükség esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatósággal (a továbbiakban: hírközlési hatóság) történõ egyeztetésért;
f) a hálózatra vonatkozóan a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által a külön jogszabály alapján meghatározott
nemzetbiztonsági követelmények teljesítéséért;
g) a kezelésében lévõ, a kormányzati célú hálózatot alkotó eszközök kincstári vagyonként történõ kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátásáért;
h) az informatikai, információ-technológiai és biztonsági elõírások betartásáért és betartatásáért;
i) a miniszter hatáskörén kívüli körben a kormányzati célú hálózatot érintõ veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki
felkészítéséért;
j) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igények kielégítésének összehangolásáért;
k) a nemzetközi kormányzati összeköttetések mûködésének koordinációjáért és üzemeltetéséért;
l) a minõsített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági
felügyeletének részletes szabályairól szóló 161/2010. (V. 6.) Korm. rendelet alapján a Nemzeti Biztonsági
Felügyelet által meghatározott követelmények teljesítéséért, amennyiben a kormányzati célú hálózaton
minõsített adatot továbbítanak.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató
a) megköti a kormányzati célú hálózatok mûködtetéséhez szükséges szerzõdéseket;
b) minõsített idõszakban a nem miniszteri hatáskörbe tartozó ügyekben koordinálja a felhasználók
együttmûködését, az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki felkészítésének rendszerérõl,
az államigazgatási szervek feladatairól, mûködésük feltételeinek biztosításáról szóló jogszabályban foglaltak
szerint;
c) kapcsolatot tart a védelmi igazgatás szervezetével;
d) ellátja a VPN központi menedzser szervezet feladatait, amelynek részeként ellátja a VPN hálózat menedzsment
feladatait, és biztosítja a VPN menedzsment központ mûködését, kialakítja, menedzseli és nyilvántartja a VPN
gazda szervezeteket, valamint biztosítja a VPN-ek közötti együttmûködést;
e) ellátja a VPN erõforrás-gazdálkodási feladatokat, megvizsgálja és elbírálja a felhasználók VPN-einek
erõforrásigényeit, és meghozza az ezzel kapcsolatos döntéseket.
7. §

(1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a kormányzati célú hírközlési szolgáltatást a felhasználók számára
a felhasználókkal vagy a felhasználó irányításáért vagy felügyeletéért felelõs szervvel, illetve a felhasználóra vonatkozó
költségvetési fejezetet irányító szervvel kötött felhasználói szerzõdés alapján nyújtja.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a felhasználók által nem használt vagy le nem kötött adathálózati vagy
infrastrukturális kapacitásai erejéig jogosult más elektronikus hírközlési szolgáltató számára is hálózati szolgáltatást
nyújtani, vagy elektronikus hírközlési szolgáltatóval hálózati szolgáltatásnak nem minõsülõ közös eszközhasználatban
megállapodni.

8. §

(1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtására és az ennek nyújtása érdekében a felhasználóval megkötött
szerzõdésekre az elektronikus hírközlésrõl szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben az elõfizetõi szolgáltatásra
és elõfizetõi szerzõdésekre meghatározott követelményeket az alábbi (2)–(4) bekezdésben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató
a) általános szerzõdési feltétel készítésére csak akkor köteles, ha ezt az adott szolgáltatás jellege indokolja (így
különösen az adott szolgáltatásra több, egymástól független felhasználóval köt szerzõdést);
b) az általános szerzõdési feltételeket és a szolgáltatás minõségével kapcsolatos adatokat kizárólag a szerzõdés
megkötésére jogosult felhasználók és a hírközlési hatóság számára teszi elérhetõvé;
c) az általa használt általános szerzõdési feltételekrõl az elektronikus hírközlésrõl szóló törvényben meghatározott
kivonatot nem készít;
d) az általános szerzõdési feltételeket, azok módosítását és a szolgáltatással kapcsolatos más adatokat a hírközlési
hatóságnak csak olyan terjedelemben adja át, amely terjedelemben a hírközlési hatóság az adatokat a minõsített
adat védelmére vonatkozó szabályok szerint megismerheti.
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(3) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató nem köteles alkalmazni:
a) az egyedi szerzõdés és az általános szerzõdési feltételek kötelezõ minimum tartalmára vonatkozó elõírásokat;
b) a hiba kijavítására, az átírás és az áthelyezés teljesítésére vonatkozóan jogszabályban meghatározott határidõket
és kötbérmértékeket;
c) a szerzõdés egyoldalú módosításával kapcsolatos, az egyoldalú módosítás eseteire vonatkozó korlátozásokat;
d) az elõfizetõi (felhasználói) névjegyzék készítésére, átadására vonatkozó kötelezettségeket;
e) az országos belföldi tudakozó szolgáltatás nyújtásához szükséges adatátadásra vonatkozó kötelezettségeket.
(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltatást egyéni elõfizetõként nem lehet igénybe venni.
(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az emelt szintû szolgáltatások díjának mértékét a 6. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti értelemben vett mûködtetés – tõkeköltség és a pótlólagos beruházásokat is magában foglaló – ráfordításai
alapján határozza meg. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató olyan módon köteles az emelt szintû szolgáltatások
díját meghatározni, hogy a díjak e ráfordítások megtérülésén túlmenõen nyereséget ne biztosítsanak.
Az e követelménynek megfelelõ költségszámítás részletes módját (költségszámítási modellt) a közszolgáltatási
szerzõdés tartalmazza.

3. A kormányzati célú hírközlési tevékenység végzése során igénybe vett harmadik személyekre
vonatkozó elõírások
9. §

(1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult a kormányzati
célú hírközlési tevékenység érdekében a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltatóval elõfizetõi-,
hálózati- vagy közös eszközhasználatra vonatkozó szerzõdést köt.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult az (1) bekezdés
szerinti szerzõdés megkötése során köteles arra törekedni, hogy a szerzõdés szerint fizetett díj mértéke ne legyen
magasabb, mint a hasonló jellegû és tartalmú, nyilvánosan elérhetõ szolgáltatásokért fizetett díj.
(3) A (2) bekezdés szerinti díj meghatározása során a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató a nyilvános
listaárait és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz vagy elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosulthoz
hasonló elõfizetõknek és társszolgáltatóknak szokásosan nyújtott piaci kedvezményeket köteles figyelembe venni.
(4) Ha a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltatóval kötött szerzõdés idõtartama meghaladja az egy évet,
a nem kormányzati célú elektronikus hírközlési szolgáltató köteles a vele szerzõdõ kormányzati célú hírközlési
szolgáltatónak vagy elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultnak évente legalább egy alkalommal
bemutatni, hogy a szolgáltatás díja magasabb-e, mint a hasonló jellegû és tartalmú nyilvánosan elérhetõ
szolgáltatásokért fizetett díj.

10. §

(1) A kormányzati célú hálózat mûködtetésével kapcsolatosan minden elektronikus hírközlési szolgáltatót a kormányzati
célú hírközlési szolgáltatóval és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosulttal szemben szerzõdéskötési
kötelezettség terhel.
(2) Elektronikus hírközlési építmény közös eszközhasználatára vonatkozóan az elektronikus hírközlési szolgáltatót
szerzõdéskötési kötelezettség csak az elektronikus hírközlésrõl szóló törvényben meghatározottak szerint terheli.
(3) A tartós állami tulajdonú társasági részesedésekkel mûködõ társaságokat a tulajdonukban lévõ és az általuk kezelt,
állami vagyonnak minõsülõ elektronikus hírközlési építményekkel és elektronikus hírközlõ eszközökkel kapcsolatos
közös eszközhasználatra szerzõdéskötési kötelezettség terheli a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval szemben.
A szerzõdéskötési kötelezettség a társaságot csak a kormányzati célú hírközlési szolgáltató igényének bejelentésekor
szerzõdés alapján más által nem használt vagy más számára le nem kötött kapacitás erejéig terheli.
(4) A (3) bekezdés szerinti társaságokat a tulajdonukban lévõ és az általuk kezelt, állami vagyonnak minõsülõ, elektronikus
hírközlési építménynek nem minõsülõ építmények és ingatlanok vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési
szolgáltatóval és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosulttal szemben, ez utóbbiak javára az adott
építmény vagy ingatlan elektronikus hírközlési célú használatának biztosítására használati jog alapítására irányuló
szerzõdéskötési kötelezettség terheli.
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4. Az egységes digitális rádiótávközlõ rendszerre vonatkozó különös szabályok
11. §

Ezen alcím alkalmazásában:
1. EDR: a Schengeni Megállapodás Schengenben, 1990. június 19-én aláírt Végrehajtási Egyezményének 132., illetve
44. cikkében meghatározott követelményeket kielégítõ digitális, nyalábolt (trönkölt), kormányzati célú rádióhálózat,
az egységes digitális rádiótávközlõ rendszer;
2. EDR-közremûködõ: a Magyar Állammal kötött szerzõdés alapján az EDR-szolgáltatást a kormányzati célú hírközlési
szolgáltató részére nyújtó szervezet;
3. végfelhasználó: a felhasználó által az EDR használatára feljogosított magánszemély.

12. §

(1) Az EDR használatára a 3. mellékletben meghatározott felhasználók jogosultak.
(2) Ha a 3. mellékletben meghatározott felsorolás valamely felhasználóval kapcsolatosan meghatározza, hogy az adott
felhasználónál az EDR használatára csak annak meghatározott feladatot ellátó vezetõje vagy szervezeti egysége
jogosult, a felhasználó az EDR használatára csak a felsorolt feladatok ellátásában közremûködõ, a szervvel
közszolgálati-, kormánytisztviselõi-, közalkalmazotti-, szolgálati- vagy munkajogi jogviszonyban álló
végfelhasználókat jogosíthatja fel. Ha a 3. melléklet ezt a felhasználónál nem nevesíti, a felhasználó saját maga dönt
arról, hogy milyen, a feladata ellátásában vele közremûködõ végfelhasználóknak biztosítja az EDR használatát.
(3) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató jogosult a (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesülését ellenõrizni, és
ellenõrzése esetén a felhasználó köteles a kormányzati célú hírközlési szolgáltató számára az ellenõrzéshez szükséges
adatokat – a minõsített és a személyes adatra vonatkozó feltételek betartásával – megadni.

13. §

(1) Az EDR szolgáltatásait a kormányzati célú hírközlési szolgáltató nyújtja a felhasználóknak, a miniszter szakmai
irányításával.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az EDR-szolgáltatások nyújtásában az EDR-közremûködõt veszi igénybe,
az EDR-közremûködõ és a Magyar Állam között megkötött szerzõdés alapján. A Magyar Állam és az EDR-közremûködõ
közötti szerzõdés teljesítése során a Magyar Állam nevében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató jár el.
(3) A felhasználók az EDR szolgáltatásait saját alrendszereik önálló irányítása mellett elkülönülten vagy szükség esetén
együttmûködve veszik igénybe.

14. §

A kormányzati célú hírközlési szolgáltató többszintû hierarchia szerint az EDR egységes infrastruktúráján biztosítja
a VPN-ekhez való hozzáférést.

15. §

(1) Az EDR-eszközök használatbavételének, valamint a VPN-k üzemeltetésének és használatának általános szabályait
a minimum használati követelményekben meghatározott tartalom alapján a kormányzati célú hírközlési szolgáltató
határozza meg (általános EDR használati szabályzat). Az általános EDR használati szabályzat tervezetét a kormányzati
célú hírközlési szolgáltató a miniszterhez jóváhagyás céljából benyújtja.
(2) A jóváhagyott általános EDR használati szabályzatban foglaltak alapján a VPN gazda szervezet belsõ rendelkezésben,
utasításban vagy más szabályzatban rögzíti az adott VPN-re vonatkozóan az EDR-eszközök használatbavételének,
a VPN-k üzemeltetésének és használatának szabályait (VPN használati szabályzat). A VPN gazda szervezet a VPN
használati szabályzat tervezetét a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak jóváhagyás céljából benyújtja. Ha
a benyújtott tervezet a minimum használati követelményeknek megfelel, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató
a szabályzatot 30 napon belül jóváhagyja, ellenkezõ esetben a jóváhagyást elutasítja, és errõl megfelelõ indokolással
tájékoztatja a benyújtót.
(3) Az adott VPN-hez tartozó felhasználó a jóváhagyott VPN használati szabályzatban foglaltak alapján belsõ
rendelkezésben, utasításban vagy más szabályzatban rögzíti az EDR használatára vonatkozó egyedi feltételeket
(különös EDR használati szabályzat). Az EDR használatát megelõzõen a felhasználó a különös EDR használati
szabályzatának tervezetét a VPN gazda szervezetnek jóváhagyás céljából benyújtja. Ha a benyújtott tervezet az adott
VPN-re vonatkozó VPN használati szabályzatnak megfelel, a VPN gazda szervezet a benyújtástól számított 30 napon
belül a szabályzatot jóváhagyja, ellenkezõ esetben a jóváhagyást elutasítja, és errõl megfelelõ indokolással
tájékoztatja a benyújtót.
(4) Jóváhagyott különös EDR használati szabályzattal nem rendelkezõ felhasználó az EDR használatára nem jogosult.
(5) A jóváhagyott különös EDR használati szabályzat egy példányát a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére is
meg kell küldeni, aki azokat letéteményesként tárolja.
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(6) A benyújtott VPN használati szabályzat és különös EDR használati szabályzat tervezethez a benyújtó a tervezet
benyújtásával egyidejûleg köteles csatolni a minimum használati követelményekben megfogalmazott irányelvekkel
való összhangot igazoló, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató honlapján közzétett formátumnak megfelelõ iratot.
16. §

(1) A csatlakozott felhasználók által beléptetni kívánt rádióterminálok, végponti berendezések, végkészülékek
tekintetében a kormányzati célú hírközlési szolgáltató az alkalmazott készüléktípust biztonsági szempontból
bevizsgálja. Az EDR-közremûködõ köteles a bevizsgálásban közremûködni.
(2) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató csak olyan készülékek használatát teheti lehetõvé, amely a hálózat egészére
nem jelent biztonsági sebezhetõséget és fenyegetettséget. A bevizsgálás eredményeként egyes készüléktípusok
használatát a kormányzati célú hírközlési szolgáltató korlátozhatja.

17. §

(1) A 3. melléklet 27. és 29. pontjában szereplõ felhasználók esetében a VPN gazda szervezet feladatait a kormányzati célú
hírközlési szolgáltató látja el.
(2) A 3. melléklet 27. és 29. pontjában szereplõ felhasználók a 16. §-ban foglaltaktól eltérõen az alábbi (3)–(5) bekezdésben
meghatározott feltételekkel csatlakozhatnak.
(3) A felhasználó a csatlakozási szándékát a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóhoz benyújtott kérelemben terjeszti
elõ, amelyhez csatolja a különös EDR használati szabályzatának tervezetét, valamint a 15. § (6) bekezdés szerinti iratot.
(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató mûszaki, jogi és biztonsági szempontból megvizsgálja, hogy a szervezet által
megadott adatok alapján megfelel-e a kormányzati célú jogszabályban meghatározott felhasználói
követelményeknek. A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a kérelem vizsgálata során jogosult az alkalmassági
feltételeket képviselõje útján helyszíni szemlével is ellenõrizni.
(5) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató a csatlakozási kérelemrõl és a vizsgálata eredményérõl értesíti a minisztert.
A csatlakozási kérelemrõl a miniszter dönt, amely döntésérõl a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a kérelmezõt
a miniszter döntésének meghozatalától számított 15 napon belül tájékoztatja. A kérelem elfogadása esetén
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató jóváhagyja a kérelmezõ benyújtott szabályzatát és megköti a felhasználói
szerzõdést.

18. §

A kormányzati célú hírközlési szolgáltató
a) a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerzõdés alapján gondoskodik az EDR mûködtetésérõl;
b) megköti az EDR mûködtetéséhez szükséges szerzõdéseket;
c) kapcsolatot tart a védelmi igazgatás szervezetével;
d) felhasználói szerzõdést köt a 3. melléklet 27. és 29. pontjai alapján csatlakozni kívánó, a rendszer használatára
alkalmas felhasználókkal.

19. §

(1) A felhasználókat a tulajdonukban, kezelésükben vagy – ha a használati joguk terjedelme ezt biztosítja –
használatukban álló, a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az EDR-közremûködõ által az EDR-szolgáltatás
nyújtásához igénybe vett ingatlan és infrastruktúra használatának biztosítására szerzõdéskötési kötelezettség terheli.
(2) A felhasználók mobil csoportkommunikációs távközlésüket – a katonai mûveleti rádiótávközlõ rendszerek kivételével –
csak az EDR-en keresztül folytathatják.
(3) A felhasználók az EDR-tõl eltérõ, más kormányzati célú hálózatként üzemeltetett mozgószolgálati rádiótávközlési
alkalmazásokat kizárólag a miniszter engedélyével használhatnak, amennyiben az EDR használata az adott szolgálat
ellátása követelményeinek megfelelõen nem lehetséges.
(4) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az önálló VPN-nel rendelkezõ szervezetek számára – igény esetén – ellátja
a virtuális magánhálózat rendszergazdai feladatait.
(5) A VPN gazda szervezet kérésére a kormányzati célú hírközlési szolgáltató köteles a VPN-hez csatlakozott
végberendezések adataira épülõ jármûkövetési rendszer használatát a VPN gazda szervezet számára ingyenesen
biztosítani, ennek hiányában köteles a jármûkövetéshez szükséges alapadatok átadásáról a VPN gazda szervezettel
megállapodni.
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(1) A VPN gazda szervezet felel az EDR felhasználói igénybevételét biztosító szolgáltatói keretszerzõdések megkötéséért.
(2) A miniszter és a kormányzati célú hírközlési szolgáltató a minõsített idõszakban a koordinációs feladataik ellátása
során úgy járnak el, hogy a készenléti felhasználások erõforrás igénye – ezen belül is elsõdlegesen a csoporthívások
erõforrás igénye – prioritást élvezzen. Minõsített idõszaki helyzetekben és egyéb rendkívüli események során a feladat
ellátásához szükséges szinten biztosítani kell a 3. melléklet 1–26. pontjában szereplõ felhasználók elektronikus
hírközlését.
(3) A VPN létrehozására a miniszter kijelölése szerint a kormányzati célú hírközlési szolgáltató jogosult.

5. Az elektronikus kormányzati gerinchálózatra vonatkozó különös szabályok
21. §

(1) Az elektronikus kormányzati gerinchálózat (a továbbiakban: EKG) biztosítja a kormányzati célú hálózatok
infrastruktúrájának alapját.
(2) Az EKG-hoz a 4. § (1) bekezdésben meghatározottakon túl a következõ jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem
rendelkezõ más szervezetek is csatlakozhatnak:
a) jogszabályban közfeladat ellátására kötelezett szervezet, a közfeladatával összefüggésben nyújtott elektronikus
közszolgáltatással kapcsolatban;
b) a központi rendszer egyes elemeit üzemeltetõ vagy a központi rendszerhez csatlakozásra kötelezett szervezet
által nyújtott elektronikus közszolgáltatást üzemeltetõ vállalkozás, az ezen üzemeltetési feladatainak ellátásával
kapcsolatban.

22. §

(1) Az EKG-hoz csatlakozni kívánó szervezet csatlakozási igényét a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak jelenti be.
(2) A felhasználó által igénybe vett sávszélességrõl, a szolgáltatás körülményeirõl a kormányzati célú hírközlési szolgáltató
a felhasználóval állapodik meg.

23. §

(1) Az EKG-hoz csatlakozott felhasználó, ha elektronikus közszolgáltatást nyújt, ezt a szolgáltatását kizárólag az EKG útján
teheti elérhetõvé.
(2) Az EKG felhasználói hozzáférési pontja az EKG és a felhasználó rendszere között kapcsolatot biztosító hálózati elem
(felhordó hálózat) felhasználói végpontján létesül.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól a 4. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott esetben el lehet térni.

24. §

(1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az EKG részeként virtuális magánhálózatok használatával biztosítja
a felhasználói hálózatok biztonságos logikai elkülöníthetõségét.
(2) A 4. § (4)–(5) bekezdésben foglalt kivétellel felhasználó az internethez csak az EKG által biztosított hozzáférés útján
csatlakozhat, más külsõ távközlési kapcsolatot nem létesíthet.

6. Az informatikai közhálóra vonatkozó különös szabályok
25. §

A kormányzati célú hírközlési szolgáltató az informatikai közháló alapszintû szolgáltatásaként a legjobb gyakorlat
szerint, de minõségi garanciák nélkül biztosítja a szélessávú internet és levelezési szolgáltatást a magyarországi
közintézmények, oktatási intézmények, könyvtárak, önkormányzatok és más közösségi internet hozzáférési helyek
számára.

7. A zártcélú rendészeti hálózatra vonatkozó különös szabályok
26. §

(1) A zártcélú rendészeti hálózatot a kormányzati célú hírközlési szolgáltató mûködteti a miniszter szakmai irányításával és
a rendészetért felelõs miniszter által meghatározott fejlesztési és mûködési követelményrendszer alapján.
A követelményrendszer érvényesítéséért a kormányzati célú hírközlési szolgáltató felelõs.
(2) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási szerzõdés rögzíti a zártcélú rendészeti hálózaton elérhetõvé
tett szolgáltatások körét, jellemzõit, a zártcélú rendészet hálózathoz való csatlakozás feltételeit, a felhasználók és
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató közötti kapcsolattartás és érdekegyeztetés részletes szabályait is.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott feltételeket a miniszter a rendészetért felelõs miniszter véleményének
figyelembevételével határozza meg.
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8. A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszerre vonatkozó különös szabályok
27. §

(1) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer a Honvédelmi Tanács és a Kormány speciális mûködési feltételeinek,
valamint a Magyar Köztársaság védelmi igazgatási szervei által folytatott döntés-elõkészítés és döntéshozatal
informatikai támogatását biztosító, kormányzati célú hálózatnak minõsülõ hírközlési és informatikai rendszer.
(2) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszert a kormányzati célú hírközlési szolgáltató mûködteti a miniszter
szakmai irányításával és a honvédelmi igazgatás kormányzati, szakmai feladatait ellátó szerv által meghatározott
fejlesztési és mûködési követelményrendszer alapján. A követelményrendszer érvényesítéséért a kormányzati célú
hírközlési szolgáltató felelõs.
(3) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer mûködtetése során a kormányzati célú hírközlési szolgáltató VPN
használatával is biztosítja az azon nyújtott szolgáltatások biztonságos logikai elkülöníthetõségét.
(4) A K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszeren nyújtott szolgáltatások igénybevételére a honvédelmi és a védelmi
igazgatás rendszerét képezõ szervezetek mint felhasználók jogosultak.
(5) Az 5. § (1) bekezdésben meghatározott közszolgáltatási szerzõdés rögzíti a K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai
Rendszeren nyújtott szolgáltatások körét.
(6) A közszolgáltatási szerzõdésben meghatározott, az (5) bekezdés szerinti szolgáltatásokat a kormányzati célú hírközlési
szolgáltató a felhasználók számára ingyenesen nyújtja.

9. Az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultra vonatkozó különös szabályok
28. §

(1) Az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult a kormányzati célú önálló hálózata vonatkozásában ellátja
a 6. §-ban meghatározott feladatokat.
(2) Ha az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult nem miniszter, a kormányzati célú önálló hálózat felett
az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult felett irányítást vagy felügyeletet gyakorló miniszter látja el
az 5. § (4) bekezdésben meghatározott feladatokat. Ha az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult
miniszter, az 5. § (4) bekezdés szerint meghatározott feladatokat az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére
jogosult látja el (hálózatgazda).
(3) Ha a 2. mellékletben meghatározott személy vagy államigazgatási szerv az (1) bekezdésben meghatározott feladatok
ellátására más államigazgatási szervet bíz meg, errõl értesíti a minisztert és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatót.
(4) A kormányzati célú elkülönült hírközlõ hálózat hozzáférési pontja honvédelmi, nemzetbiztonsági, külügyi
tevékenységgel összefüggésben külsõ felhasználónál is létesíthetõ.
(5) A minisztériumok, a területi közigazgatás, védelmi igazgatás vezetõ beosztású személyei által használt
végberendezések a (4) bekezdésben foglaltak alapján kapcsolódhatnak a kormányzati célú önálló hálózathoz.

29. §

(1) Az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult az 1998. április 4. elõtt igénybe vett alépítményeket
az alépítmény tulajdonosától függetlenül jogosult az alábbiak szerint használni:
a) jogosult az alépítménybe elhelyezett meglévõ kábeleinek cseréjére, vagy az ilyen kábelek által foglalt csõnyílásba
új kábel behúzására,
b) az igénybe vett helyiségben, antennatornyon lévõ berendezéseinek cseréjére, korszerûsítésére.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint tûrésre kötelezett ezt igényli, az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult
az (1) bekezdés szerinti tevékenység során a tûrésre kötelezett szakmai felügyeletét lehetõvé teszi.
(3) Ha az 1998. április 4. elõtt az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult tulajdonában lévõ, de ezt követõen
valamely elektronikus hírközlési szolgáltatónak átadott tulajdonú elektronikus hírközlõ eszköz közös eszközhasználata
tárgyában eltérõ megállapodást nem kötöttek, az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult
az alépítményben lévõ kábelek után a fenntartási költséggel arányos mértékû csõfoglalási (kábelhely bérleti) díjat
fizet.

30. §

A békeállapotban és minõsített idõszakban is mûködõ kormányzati célú elkülönült hírközlõ hálózatok minõsített
idõszaki igénybevételéhez szükséges módosítások megtervezése, végrehajtásának elõkészítése, rendeltetésszerû
használatra alkalmas állapotban tartása, ellenõrzése, gyakoroltatása az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére
jogosult joga és feladata, beleértve az esetleges forgalmi vagy felhasználói korlátozások elrendelését is.
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(1) Az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szerv a Magyar Köztársaság területén belüli felhasználói vagy
hálózati hozzáférési pontok vonatkozásában a kormányzati célú hírközlési szolgáltatón kívül más elektronikus
hírközlési szolgáltatót az alábbi esetekben vehet igénybe:
a) a 4. § (3)–(5) bekezdésben meghatározott esetekben;
b) mûholdas hálózatok használata során;
c) ha ez az elkülönült hírközlési tevékenység végzésével összefüggõ feladatainak ellátásához szükséges, és
e feladatainak ellátását hátrányosan befolyásolná, ha az adott elektronikus hírközlési szolgáltatásra a kormányzati
célú hírközlési szolgáltatót venné igénybe.
(2) Az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult az internethez az EKG-n kívül is csatlakozhat, ha ez
az elkülönült hírközlési tevékenység végzésével összefüggõ feladatainak ellátásához szükséges, és az EKG-n keresztül
történõ csatlakozás e feladatainak ellátását hátrányosan befolyásolná.

10. Záró rendelkezések
32. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.

33. §

(1) A rendelet 1. mellékletében meghatározott hálózatokat mûködtetõ központi költségvetési szervek kötelesek
a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónak a felsorolt hálózatok részét képezõ összes, a mûködtetõ saját kezelésében
vagy tulajdonában álló vagyoni elemet és más erõforrást átadni, valamint kötelesek a kormányzati célú hírközlési
szolgáltatóval a felsorolt hálózatok mûködtetéséhez szükséges, elektronikus hírközlési tevékenységet biztosító
szerzõdéses jogviszony átruházása tárgyában megállapodni, és ennek érdekében a mûködtetõ központi költségvetési
szervvel szerzõdést kötõ harmadik félnél a szükséges módosításokat kezdeményezni.
(2) Ha a rendelet hatálybalépésekor már létezõ, valamely elõfizetõi, hálózati és elektronikus hírközlési építmény közös
használatára vonatkozó szerzõdés a rendeletben foglaltakkal ellentétes rendelkezést tartalmaz, az adott szerzõdéses
jogviszonyra e rendeletet csak akkor kell alkalmazni, ha a szerzõdés feltételei szerint az abban részes felhasználó vagy
a 10. § (3) bekezdése szerinti állami tulajdonú társaság a szerzõdés hatályának lejárta vagy meghosszabbítása elõtt
külön díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetése nélkül is jogosult a szerzõdés tartalmát az e rendeletben foglaltak szerint
módosítani, vagy ilyen módosításhoz a felhasználóval vagy a kizárólagos állami tulajdoni körbe tartozó társasággal
szerzõdõ fél díj, kártérítés vagy kártalanítás fizetése nélkül hozzájárult.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak nem vonatkoznak a miniszter által megkötött az egységes digitális rádiótávközlõ
rendszer-, valamint az egységes kormányzati gerinchálózat üzemeltetési szerzõdéseire.

34. §

Az elektronikus hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, az elektronikus hírközlési szolgáltatások
adatbiztonságáról, valamint az azonosítókijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 226/2003. (XII. 13.) Korm.
rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a titkos információgyûjtésre és a titkos adatszerzésre felhatalmazott szervezetek
részére, valamint a büntetõeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 200–206. §-a alapján végzett adatszolgáltatásra,
valamint a kormányzati célú hálózat létesítésével és mûködtetésével összefüggõ adatkezelésre.”

35. §

(1) Az elektronikus hírközlés veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki felkészítésének rendszerérõl, az államigazgatási
szervek feladatairól, mûködésük feltételeinek biztosításáról szóló 100/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
R1.) 2. § d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„d) elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult: a kormányzati célú hírközlési tevékenységet elkülönült
hálózaton, a kormányzati célú hírközlési szolgáltatótól függetlenül végezni jogosult személy vagy államigazgatási
szerv, vagy az általuk meghatalmazott államigazgatási szerv.”
(2) Az R1. 2. § f) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[E rendelet alkalmazásában]
„f) kormányzati célú hírközlési szolgáltató: a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtására kizárólagosan jogosult,
a Kormány által kijelölt jogi személy vagy más szervezet.”
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(3) Az R1. 2. §-a a következõ g) ponttal egészül ki:
[E rendelet alkalmazásában]
„g) kormányzati célú hírközlési tevékenység: a kormányzati célú hálózattal kapcsolatos elektronikus hírközlési
tevékenység.”
(4) Az R1. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A (3) bekezdésben foglalt szabad vagy tartalék átviteli utak hiányában az igénybe vevõ és a szolgáltató közötti
megállapodás szerint kell eljárni oly módon, hogy a Hvt. alapján honvédelmi szolgáltatás alól mentesített, valamint
a kormányzati célú hírközlési tevékenységet végzõ szervezetek összeköttetése, továbbá a nemzetbiztonsági és
bûnüldözési célú ellenõrzést biztosító összeköttetések mennyisége nem csökkenthetõ.”
(5) Az R1. 6. § nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A honvédelemért felelõs miniszter
a) gondoskodik az irányítása vagy felügyelete alá tartozó, elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult
szervek kormányzati célú hírközlõ hálózatainak védelmi felkészítésérõl;”
(6) Az R1. 7. § nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A rendészetért felelõs miniszter, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter feladatkörében
a) gondoskodik az irányítása vagy felügyelete alá tartozó, elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak
kormányzati célú hírközlõ hálózatainak védelmi felkészítésérõl;”
(7) Az R1. 8. § nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
a) gondoskodik a kormányzati célú hírközlési szolgáltató és az általa kezelt elektronikus hírközlõ hálózatok védelmi
felkészítésérõl és e felkészítés során a más miniszter által felkészített hálózatokkal történõ együttmûködésérõl;”
(8) Az R1. 14. § b) pont bc) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az elektronikus hírközlési szolgáltatók üzemviteli és hálózatirányítási rendszerének kialakítása során biztosítani kell, hogy]
„bc) a szolgáltató hálózatirányítása legyen alkalmas az elektronikus hírközlés átállításából rá háruló feladatok
megoldására, együttmûködve más szolgáltatókkal, az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak,
valamint az Országos Informatikai és Hírközlési Fõügyelettel;”
(9) Az R1. 20. § nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Az elektronikus hírközlés felkészítési tevékenységei ellenõrzésének és gyakoroltatásának rendjét az NMHH
bevonásával az ágazati miniszter, a honvédelemért felelõs miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs
miniszter együttmûködve alakítja ki. Ennek során különös gondot kell fordítani
a) a kormányzati célú hálózatokhoz tartozó elõkészített összeköttetések terveire, mûszaki elõkészítésére és
aktivizálásának megszervezésére;”
(10) Az R1. 23. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az átállítás során a következõ intézkedéseket kell megtenni:]
„c) kormányzati célú hálózatok átállítása vagy aktivizálása;”
(11) Az R1. 27. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„27. § A kormányzati célú hálózat módosításának, átállításának, aktivizálásának elrendelésérõl a 6–8. § szerinti
miniszter dönt.”
(12) Az R1. 5. § n) pontjában a „Nemzeti Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NHH)” szövegrész helyébe a „Nemzeti Médiaés Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: NMHH)” szöveg, 11. § nyitó szövegrészében az „NHH” szövegrész helyébe
az „NMHH” szöveg, 12. § (3) és (4) bekezdésében az „NHH” szövegrész helyébe az „NMHH” szöveg, 14. § d) pontjában
az „NHH-nak” szövegrész helyébe az „NMHH-nak” szöveg, 26. § (1) bekezdésében az „NHH” szövegrész helyébe
az „NMHH” szöveg, melléklet 9. pont c) és e) alpontjában az „NHH” szövegrész helyébe az „NMHH” szöveg lép.
(13) Az R1. 2. § e) pontjában a „Miniszterelnöki Hivatal” szövegrész helyébe a „Miniszterelnökség” szöveg, 6. § d) pontjában
az „az önkormányzati és területfejlesztési miniszterrel” szövegrész helyébe az „a katasztrófák elleni védekezésért
felelõs miniszterrel” szöveg, 7. § e) pontjában a „honvédelmi miniszterrel” szövegrész helyébe a „honvédelemért
felelõs miniszterrel” szöveg, 9. § nyitó szövegrészében az „A pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „Az
államháztartásért és költségvetési politikáért felelõs miniszter” szöveg, 10. § nyitó szövegrészében az „Az igazságügyi
és rendészeti miniszter” szövegrész helyébe az „A rendészetért felelõs miniszter” szöveg, 15. §-ában a „honvédelmi
miniszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter
és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg, 17. §-ában a „Pénzügyminisztériumi fejezet védelmi
felkészítés elõirányzatával” szövegrész helyébe az „államháztartásért és költségvetési politikáért felelõs miniszter
költségvetési fejezetének védelmi felkészítés elõirányzatával” szöveg, 17. §-ában az „Informatikai és Hírközlési

MAGYAR KÖZLÖNY

•

30895

2010. évi 199. szám

Minisztérium” szövegrész helyébe az „elektronikus hírközlésért felelõs miniszter” szöveg, 19. §-ában a „honvédelmi
miniszterrel és a pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszterrel, valamint
az államháztartásért és költségvetési politikáért felelõs miniszterrel” szöveg, 22. § (2) bekezdésében a „honvédelmi
miniszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter
és a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter” szöveg, melléklet 9. pont d) alpontjában a „honvédelmi
miniszter, az önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint az igazságügyi és rendészeti miniszter”
szövegrész helyébe a „honvédelemért felelõs miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelõs miniszter, valamint
a rendészetért felelõs miniszter” szöveg lép.
36. §

Az elektronikus hírközlési feladatokat ellátó szervezetek és a titkos információgyûjtésre, illetve titkos adatszerzésre
felhatalmazott szervezetek együttmûködésének rendjérõl szóló 180/2004. (V. 26.) Korm. rendelet 4. §-a helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„4. § (1) Kormányzati célú hálózatok esetében az Eht. 92. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott rendszerre vonatkozó
követelményeket – a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval egyeztetetten – az NBSZ határozza meg.
(2) Az Eht. 92. § (4)–(5) bekezdésében meghatározott rendszer létesítésének kötelezettsége alól a Kormány
a kormányzati célú hírközlési szolgáltató részére az NBSZ által elõterjesztett javaslat alapján felmentést adhat.”

37. §

Az építésügy, a településfejlesztés és -rendezés körébe tartozó dokumentációk központi nyilvántartásáról szóló
277/2008. (XI. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Nem tartoznak e rendelet hatálya alá]
„c) a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény szerinti villamosmû, az összekötõ és a felhasználói
berendezés, valamint a termelõi vezeték, magánvezeték és a közvetlen vezeték; a villamos hálózati-, és a villamos
energia termelõi engedélyesek tulajdonában vagy rendelkezésében lévõ kormányzati célú hírközlési és adatátviteli
rendszer,”

38. §

Az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 92. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[A miniszter az informatikáért és a közigazgatási informatika infrastrukturális feltételeinek biztosításáért viselt felelõssége
körében]
„d) felügyeli a külön jogszabályokban meghatározott kormányzati célú hírközlési szolgáltatót, valamint a központi
elektronikus szolgáltató rendszer mûködtetõjét,”

39. §

Az elektronikus közszolgáltatás biztonságáról szóló 223/2009. (X. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
3. mellékletében a „hálózatgazda” szövegrészek helyébe a „kormányzati célú hírközlési szolgáltató” szöveg,
3. melléklet 1.2. pontjában az „államtitkokról” szövegrész helyébe a „minõsített adatról” szöveg lép.

40. §

(1) Hatályát veszti:
a) a zártcélú távközlõ hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet;
b) az R1. 9. § a) pontja, 10. § a) pontja, 12. § (5) bekezdése, melléklet 6. pontja;
c) a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala létrehozásáról, feladatairól és hatáskörérõl
szóló 276/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1)–(3) és (5) bekezdése;
d) az egységes digitális rádió-távközlõ rendszerrõl szóló 109/2007. (V. 15.) Korm. rendelet;
e) az elektronikus közszolgáltatás mûködtetésérõl szóló 222/2009. (X. 14.) Korm. rendelet 23–25. §-a és az azt
megelõzõ „Az elektronikus kormányzati gerinchálózat” alcíme, 26. §-a és azt megelõzõ „Az informatikai közháló”
alcíme, valamint melléklete;
f) az R2. 34. §-a és az azt megelõzõ „Az elektronikus kormányzati gerinchálózat speciális biztonsági követelményei”
alcíme.
(2) E rendelet 34–39. §-a, valamint az (1) bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti. Ez
a bekezdés az e rendelet hatálybalépését követõ második napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A kormányzati célú hírközlési szolgáltató számára átadandó kormányzati célú hálózatok
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Elektronikus Kormányzati Gerinchálózat és alrendszerei;
Egységes Digitális Rádiótávközlõ Rendszer;
Zártcélú Rendészeti Hálózat;
Informatikai Közháló;
K-600/KTIR Hírközlési és Informatikai Rendszer;
HBONE (Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Program, Hungarnet) IP gerinchálózata;
családi anyakönyvi rendszerben a rendszerhez csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, az azonos
telephelyen belüli (helyi) adatátviteli hálózatok kivételével (a továbbiakban: helyi hálózatok kivételével);
h) okmányirodák közötti összeköttetést biztosító adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével;
i) Educatio Kht. által a felsõoktatási intézmények számára egymás elérhetõsége végett biztosított adatátviteli
hálózat;
j) az Egységes Nyomozó Hatósági és Ügyészségi Bûnügyi Statisztika mint alkalmazás végpontjai közötti adatátviteli
hálózat, a helyi hálózat kivételével;
k) a „Takarnet” földhivatali nyilvántartáshoz csatlakozó végpontok közötti adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok
kivételével;
l) a Bírósági Hálózat és az Ügyészségi Hálózat a helyi hálózatok kivételével;
m) a Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közremûködõ Szolgálat szolgáltató oldali végpontjai közötti
adatátviteli hálózat, a helyi hálózatok kivételével;
n) a Mezõgazdasági Szakigazgatási Hivatal által mûködtetett „falugazdász” hálózat adatátviteli hálózata, a helyi
hálózatok kivételével;
o) az Országos Légiriasztási Rendszer végpontjai közötti adatátviteli hálózat;
p) a Monitoring és Lakossági Riasztó Rendszer (MoLaRi) végpontjai közötti adatátviteli hálózat.

2. melléklet a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultak és az általuk mûködtetett hálózatok
megnevezése
A polgári nemzetbiztonsági mûveleti hálózat esetében az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal és
a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat.
A katonai nemzetbiztonsági mûveleti hálózat esetében a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok.
A Magyar Honvédség honvédelmi célú híradó-informatikai hálózata esetén a honvédelmi miniszter.
A külpolitikáért felelõs miniszter által diplomáciai információs célokra használt hálózat esetében a külügyminiszter.

3. melléklet a 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az EDR felhasználói
1. a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelõs miniszterek és e feladat ellátásában közremûködõ
minisztériumi szervezeti egységek;
2. a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszternek az EDR
irányítását ellátó minisztériumi szervezeti egysége;
3. az Információs Hivatal;
4. az Alkotmányvédelmi Hivatal;
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5. a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat;
6. a Honvédelmi Minisztériumnak veszély- és katasztrófahelyzetben a Magyar Honvédség készenléti tevékenységet
ellátó szervezeteit irányító vezetõi, az irányításban közremûködõ szervezeti egységei;
7. a Magyar Honvédség készenléti tevékenységet ellátó szervezetei és szervezeti egységei;
8. a Katonai Felderítõ Hivatal;
9. a Katonai Biztonsági Hivatal;
10. a Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatala;
11. a fõvárosi, megyei védelmi bizottságok elnökei és titkárai;
12. a minisztériumok és kormányhivatalok védelemszervezéssel foglalkozó szervezeti egységei, valamint a Közigazgatási
és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala;
13. a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság;
14. a rendészetért felelõs miniszternek a Rendõrséget, a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságát és az Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságot irányító vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításukban
közremûködõ személyei és szervezeti egységei;
15. a Rendõrség;
16. a büntetés-végrehajtási szervezet;
17. az Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság;
18. a tûzoltóságok;
19. a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységének
vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei;
20. a Nemzeti Adó- és Vámhivatal;
21. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóságot, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságokat, valamint
a nemzeti park igazgatóságokat irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységének
vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei;
22. a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, a környezetvédelmi és vízügyi igazgatóságok, valamint
a nemzeti park igazgatóságok;
23. az Országos Mentõszolgálatot irányító miniszter e feladatot ellátó minisztériumi munkaszervezeti egységeinek
vezetõi, veszély- és katasztrófahelyzetben az irányításban közremûködõ személyei és szervezeti egységei;
24. az Országos Mentõszolgálat, az Országos Mentõszolgálat által irányított orvosi ügyeletek és az Országos
Mentõszolgálat által irányított, közfinanszírozással rendelkezõ betegszállítást végzõ egészségügyi szolgáltatók;
25. a kormányzati célú hírközlési szolgáltatónál és az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosultaknál
e tevékenységgel kapcsolatos készenléti feladatot ellátó személyek;
26. a Nemzeti Közlekedési Hatóságnak a regionális igazgatóságokat irányító vezetõi, az irányításban közremûködõ
személyei és szervezeti egységei;
27. a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala, a Kiemelt Ügyek Igazgatósága, a Pályaalkalmasság Vizsgálati
Igazgatóság, a Légiközlekedési Igazgatóság és a regionális igazgatóságok;
28. a települési önkormányzati közterület-felügyeletek, valamint azok a polgárõrségek, amelyek a polgárõrségrõl szóló
2006. évi LII. törvény 6. § (1) bekezdésében felsorolt feladatok közül legalább hármat ellátnak;
29. az EDR-közremûködõ;
30. a fenti szervek körébe nem tartozó, a 17. § szerint a miniszter jóváhagyásával az EDR-hálózathoz külön megállapodás
alapján kapcsolódó, jellemzõen készenléti feladatokat ellátó szervezetek, amelyek a közigazgatási szervezetek
szolgáltatását kiegészítõ feladatokat, illetve közszolgáltatásokat látnak el, vagy kritikus fontosságú infrastruktúrát
üzemeltetnek.
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A Kormány 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal
kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérõl
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. §-a (1) bekezdésének a) pontjában és a számvitelrõl szóló 2000. évi
C. törvény 178. §-a (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

E rendelet hatálya az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 3. § (1) bekezdésében
meghatározott tulajdonosi joggyakorló szervezetek, továbbá törvény által a tulajdonosi jogok gyakorlására
feljogosított szervezetek (a továbbiakban: tulajdonosi joggyakorló szervezetek) rábízott állami vagyonnal kapcsolatos
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségére terjed ki.

2. §

(1) A tulajdonosi joggyakorló szervezetek a saját vagyonuktól elkülönített nyilvántartási rendszert kötelesek kialakítani
a rábízott állami vagyonról, valamint az ennek értékesítésével és hasznosításával összefüggõ bevételekrõl,
költségekrõl és ráfordításokról (kiadásokról). A rábízott állami vagyon nyilvántartásaiban biztosítani kell a Vtv. 4. §-a
szerinti elkülönítést is.
(2) A tulajdonosi joggyakorló szervezet a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési
kötelezettségének a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.) elõírásai szerint, e rendelet
3–9. §-ában foglalt eltérésekkel köteles eleget tenni.
(3) A tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a rábízott állami vagyonra vonatkozóan a központi költségvetési
kapcsolatokat érintõ tervezési, elszámolási, beszámolási, adatszolgáltatási és nyilvántartási kötelezettségeit
az államháztartás mûködésére vonatkozó külön jogszabályok elõírásai figyelembevételével, az e rendeletben foglalt
eltérésekkel kell teljesítenie.
(4) A tulajdonosi joggyakorló szervezet a rábízott állami vagyonra vonatkozóan a központi költségvetési kapcsolatokat
érintõ elszámolásokról a tárgyévet követõ üzleti év május 31. napjáig a költségvetési törvénynek „Az állami vagyonnal
kapcsolatos bevételek és kiadások” fejezetével megegyezõ formában pénzügyi beszámolót készít.

3. §

(1) A tulajdonosi joggyakorló szervezet a Vtv. 2. §-ának (1) bekezdésében és a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény 3. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról, a rábízott
állami vagyon változásáról, mûködtetésének hatékonyságáról és gazdaságosságáról az üzleti év könyveinek zárását
követõen a tárgyévet követõ üzleti év augusztus 15. napjáig éves beszámolót készít és azt az állami vagyon
felügyeletéért felelõs miniszternek megküldi.
(2) Az éves beszámoló mérlegkészítésének idõpontja a tárgyévet követõ üzleti év június 30. napja.
(3) Az éves beszámolóval egyidejûleg üzleti jelentést is kell készíteni.
(4) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az államháztartás mûködési rendjérõl szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Ámr.) 206. §-ában, illetve 17. számú mellékletében elõírt idõközi mérlegjelentést a rábízott állami
vagyonra vonatkozóan e rendelet 1. számú melléklete szerinti mérleg tagolásának megfelelõ bontásban az egyes
mérlegsorok állományát és annak változását a következõ összetevõk szerint köteles bemutatni:
a) állomány az év elején,
b) állományváltozás a pénzforgalmi tranzakciók miatt,
c) állományváltozás a nem pénzforgalmi tranzakciók miatt,
d) egyéb volumenváltozás,
e) értékelés,
f) állomány a tárgyidõszak végén.
(5) Az egyes összetevõk meghatározására az Ámr. 19/A. számú mellékletében található kitöltési utasításban foglaltakat
kell alkalmazni.
(6) A (4) bekezdésben foglalt idõközi mérlegjelentést a tárgynegyedévet követõ hónap 45. napjáig, a negyedik
negyedévre vonatkozóan gyorsjelentésként a tárgynegyedévet követõ hatvan napon belül, az éves jelentést az éves
beszámoló benyújtásának, illetve a költségvetési zárszámadás munkálatainak határidejével megegyezõen kell
elektronikus formában az államháztartásért felelõs miniszternek benyújtani.
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(7) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az idõközi mérlegjelentés részét képezõ az Ámr. 18. számú melléklete szerinti
részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulásáról készített jelentést az éves beszámolóval egyidejûleg
köteles elkészíteni és megküldeni az államháztartásért felelõs miniszternek.
(8) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az idõközi mérlegjelentés részét képezõ az Ámr. 19. számú melléklete szerinti
adatszolgáltatás alól mentesül.
4. §

(1) Az éves beszámoló részei:
a) mérleg,
b) eredménykimutatás,
c) kiegészítõ melléklet.
(2) A mérleg és az eredménykimutatás tagolását az 1. és 2. számú melléklet tartalmazza azzal, hogy az abban szereplõ
tételek tovább részletezhetõk.
(3) A mérlegben az eszközöket
a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ eszközök,
b) a központi költségvetési szervnek nem minõsülõ természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: egyéb vagyonkezelõ) vagyonkezelésében lévõ
eszközök,
c) közvetlenül kezelt eszközök
tagolás szerint kell részletezni.
(4) A mérlegben és az eredménykimutatásban a kapcsolt vállalkozásra vonatkozó tételeket nem szükséges részletezni.
(5) A központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél és az egyéb vagyonkezelõnél lévõ eszközöknek, illetve azok
forrásainak a vagyonkezelõk adatszolgáltatása által módosított értékeit kell a mérlegben szerepeltetni, az ezen
értékadatokat alátámasztó leltárt az adatokat szolgáltató vagyonkezelõ készíti el és õrzi meg.

5. §

(1) A közvetlenül kezelt eszközöknél a befektetett eszközökön belül el kell különíteni a bérbe, haszonbérbe, koncesszióba
adott, üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközöket.
(2) A közvetlenül kezelt eszközöknél az ingatlanok és kapcsolódó vagyonértékû jogok között a termõföldek és az egyéb
ingatlanok értékét külön be kell mutatni.
(3) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tárgyi eszközök között külön kell kimutatni a gépek, berendezések, felszerelések és
a jármûvek értékét.
(4) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tárgyi eszközökön belül külön kell bemutatni a központi költségvetési szerv
vagyonkezelõtõl a vagyonkezelési szerzõdés megszüntetésekor átvett állami készletek értékét.
(5) A közvetlenül kezelt eszközöknél a tartós állami tulajdonú részesedések között tájékoztató adatként be kell mutatni
a tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értékét és értékvesztését, illetve a befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítésénél a tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítését.
(6) A közvetlenül kezelt eszközöknél a készleteket átsorolt készletek, központi költségvetési szervtõl, illetve egyéb
vagyonkezelõtõl visszavett készletek, hagyatékból származó készletek, valamint egyéb készletek tagolásban kell
kimutatni.
(7) Az átsorolt készletek között kell szerepeltetni az értékesítésre szánt immateriális javakat és tárgyi eszközöket, így
különösen az elvont, a végelszámolási, a felszámolási vagy a vagyonrendezési eljárásból állami tulajdonba került
eszközöket, készleteket, az átvett vagyoni értékû jogokat, szellemi termékeket, ingatlanokat, gépeket,
berendezéseket, felszereléseket, jármûveket, valamint mindazon eszközöket, amelyek a rábízott állami vagyonba
tartozó immateriális javak és tárgyi eszközök közül értékesítés céljából átsorolásra kerülnek az üzleti év folyamán.
(8) A közvetlenül kezelt eszközöknél a követeléseket
a) követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevõk),
b) egyéb vagyonkezelõnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések,
c) központi költségvetési szervtõl átvett követelések,
d) rövid lejáratú kölcsönök,
e) egyéb követelések
tagolásban kell kimutatni.
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(9) Az egyéb vagyonkezelõnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések között a vagyonkezelési
szerzõdés alapján vagyonkezelésbe adott eszközöknél az eszközönként rögzített bekerülési (bruttó) érték és az egyes
eszközök könyv szerinti (nettó) értéke különbözetében bekövetkezett változást évenként – a vagyonkezelõ
adatszolgáltatása alapján – a vagyonkezelõvel szembeni követelésként kell kimutatni mindaddig, amíg azok
a vagyonkezelési szerzõdés szerint nem kerülnek rendezésre.
(10) Központi költségvetési szervtõl átvett követelésként kell szerepeltetni az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény 59. §-ának (4) bekezdése, valamint külön jogszabály alapján központi költségvetési szervektõl (így
különösen az elkülönített állami alapok kezelõitõl) adó-, és egyéb követelések fejében átvett követeléseket.
(11) A közvetlenül kezelt eszközök között az értékpapírokat
a) értékesítési célú állami tulajdonú részesedések,
b) értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok,
c) egyéb értékpapírok
tagolásban kell kimutatni.
(12) Az értékesítési célú állami tulajdonú részesedéseknél tájékoztató adatként be kell mutatni a forgóeszközök között
kimutatott állami tulajdonú részesedések bekerülési értékét és értékvesztését.
(13) Az MNV Zrt. vonatkozásában a bankbetétek tétele csak a Vtv. 22. §-ának (4)–(5) bekezdése szerinti jogcímen
hitelintézetnél vezetett számlák egyenlegét tartalmazhatja. A tulajdonosi joggyakorló szervezetek kincstárnál
vezetett pénzforgalmi számláinak év végén nem lehet egyenlege, ezek zárás elõtti összevont egyenlegét a mérleg
fordulónapjával az eredménnyel szemben kell elszámolni.
6. §

(1) A mérlegben forrásként a rábízott vagyon tõkéjét, a céltartalékokat, a rábízott vagyon kötelezettségeit és a passzív
idõbeli elhatárolásokat kell szerepeltetni.
(2) A tulajdonosi joggyakorló szervezetnek a Vtv. 1. §-ának (2) bekezdése szerinti állami vagyon forrását – ha jogszabály
eltérõen nem rendelkezik – a rábízott vagyon tõkéjeként kell kimutatni.
(3) A rábízott vagyon tõkéje a rábízott vagyon induló tõkéjébõl, a rábízott vagyon tõkeváltozásából,
az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékhelyesbítés értékelési tartalékából, a tárgyév mérleg szerinti
eredményébõl és a központi költségvetési szerv vagyonkezelõk tartalékaiból tevõdik össze. A rábízott vagyon tõkéje
az Sztv. 39. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti valós értékelés értékelési tartalékát nem tartalmazhatja.
(4) A rábízott vagyon induló tõkéje a tulajdonosi joggyakorló szervezet nyitómérlegében kimutatott eszközök és
kötelezettségek különbözete. A rábízott vagyon induló tõkéje módosításaként kell figyelembe venni a 2008. január
1-je elõtt már meglévõ, de a jogelõdök nyilvántartásában nem szereplõ, a 2008. január 1-je után állományba vett,
a rábízott vagyonba tartozó eszközök könyv szerinti (piaci) értékének megfelelõ értéket.
(5) A Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. az egyéb vagyonkezelõnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos
követelések, illetve kötelezettségek 2008. január 1-jei induló értékét az induló tõkével szemben számolja el.
(6) A rábízott vagyon tõkeváltozásaként a rábízott állami vagyonba tartozó, korábban ilyenként még állományba nem
vett, piaci értékkel bíró eszközök állományba vételi értékének forrását kell kimutatni. Itt kell kimutatni a tárgyévben
központi költségvetési forrásból, illetve európai uniós vagy más nemzetközi (pl. EGT és Norvég Finanszírozási
Mechanizmusok, Svájci Alap) forrásból megvalósult, a rábízott vagyonba tartozó új eszközök állománybavételi
értékével azonos értéket is.
(7) Eredménytartalékként kell kimutatni a rábízott vagyonnal való gazdálkodás elõzõ üzleti évi mérleg szerinti
eredményét és annak változását, ideértve az elõzõ üzleti év(ek) mérleg szerinti eredményének a módosítását is.
(8) A rábízott vagyon induló tõkéjét, a rábízott vagyon tõkeváltozását és az értékhelyesbítés értékelési tartalékát el kell
különíteni központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ, egyéb vagyonkezelõnél lévõ, illetve közvetlenül kezelt
vagyon forrása szerint.
(9) Mérleg szerinti eredményként kell kimutatni a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal módosított tárgyévi
mûködési mérleg szerinti eredményt, egyezõen az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott összeggel.
Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatként kell kimutatni a kincstárnál vezetett pénzforgalmi számlák zárás elõtti
összevont egyenlegét.
(10) A rábízott vagyon tõkéjén belül a központi költségvetési szerv vagyonkezelõk tartalékait, illetve a rábízott vagyon
kötelezettségein belül a központi költségvetési szerv vagyonkezelõk kötelezettségei között a központi költségvetési
szerv vagyonkezelõ éves költségvetési beszámolója könyvviteli mérlegében ilyen jogcímeken kimutatott összegeket
kell kimutatni.
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(11) A rábízott vagyon rövid lejáratú kötelezettségeit rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, vevõktõl kapott
elõlegek, kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók), központi költségvetési szerv vagyonkezelõvel
kapcsolatos kötelezettség, egyéb vagyonkezelõvel kapcsolatos kötelezettség és egyéb rövid lejáratú kötelezettség
tagolásban kell kimutatni.
7. §

(1) A tulajdonosi joggyakorló szervezet az év végi beszámolójának elkészítésekor a tartós és az értékesítési célú állami
tulajdonú részesedések (a továbbiakban: részesedések) esetén a (2)–(4) bekezdés szerinti értékelési elveket
alkalmazza.
(2) A részesedésekre értékvesztést kell elszámolni az Sztv. 54. § (1)–(4) bekezdésében foglaltak szerint.
(3) A részesedésekre az Sztv. 58. § (5)–(9) bekezdésében foglaltak szerint értékhelyesbítés kerül elszámolásra.
Értékhelyesbítés vonatkozásában a részesedések piaci értéke – a tõzsdén jegyzett társasági részesedések kivételével –
a saját tõke érték részesedésre jutó arányos értékével egyezik meg.
(4) A részesedések bekerülési értéke az Sztv. 49. §-ában meghatározottak szerint megállapított érték. Amennyiben
az Sztv. 49. §-a alapján a részesedések bekerülési értéke megfelelõ alátámasztottság hiányában nem állapítható meg,
a részesedések bekerülési értéke a gazdasági társaság saját tõkéjébõl a befektetésre jutó résszel egyezik meg.

8. §

(1) Az eredménykimutatást a (2)–(8) bekezdésben foglaltak figyelembevételével kell elkészíteni.
(2) A belföldi értékesítés nettó árbevételén belül elkülönítve kell kimutatni
a) a rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) nettó árbevételét,
b) a rábízott vagyon értékesítésének (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) nettó árbevételét,
c) az egyéb ki nem emelt árbevételt.
(3) A rábízott vagyon hasznosításának nettó árbevételét el kell különíteni a központi költségvetési szerv vagyonkezelõtõl,
illetve az egyéb vagyonkezelõtõl származó árbevétel tagolás szerint is.
(4) A rábízott vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) értékesítésének ráfordítása között kell kimutatni
többek között a rábízott vagyonba tartozó értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek kivezetett könyv
szerinti értékét is.
(5) A rábízott vagyon mûködtetésének ráfordításai között elkülönítve kell kimutatni a rábízott vagyon hasznosításának
(vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) ráfordításait és a rábízott vagyon mûködtetésének egyéb ráfordításait.
A rábízott vagyon mûködtetésének egyéb ráfordításai között ki kell emelni az állami tulajdonú társaságok támogatása
címén nyújtott összegeket.
(6) A rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráfordításai között az állami vagyon korábbi értékesítéséhez kapcsolódó
jótállási, garanciális, szavatossági jogok (igények) érvényesítésének, kártérítési kötelezettségeinek ráfordításait kell
kimutatni.
(7) A pénzügyi mûveletek ráfordításai között elkülönítetten kell bemutatni a részesedések értékesítésének
árfolyamveszteségét és az egyéb befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségét. A részesedések, értékpapírok,
bankbetétek értékvesztéséhez kapcsolódóan tájékoztató adatként be kell mutatni a részesedések értékvesztését.
(8) A mûködés mérleg szerinti eredménye a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összege, amely
a költségvetési pénzforgalmi kapcsolatokkal összegezve adja a mérleg szerinti eredményt.

9. §

(1) A kiegészítõ melléklet részét képezi a központi költségvetési kapcsolatokat érintõ elszámolási, beszámolási
kötelezettségek teljesítésérõl a 3. § (4) bekezdése alapján készített éves mérlegjelentés is.
(2) Az értékesítés nettó árbevételét a kiegészítõ mellékletben jogcímek szerint részletezni kell.
(3) A kiegészítõ mellékletben az Sztv. 88. §-ának (6)–(7) bekezdésében, 89. §-ának (2) bekezdésében, 89/A. §-ában,
90. §-ának (2), (6)–(7) és (9) bekezdésében, 91. §-ában, 92. §-ának (3) bekezdésében, 93. §-ában és 94/A. §-ában elõírt
adatokat, információkat nem kell kimutatni.

10. §

(1) A Kormány az állami vagyon felügyeletéért felelõs miniszter részére a 3. § (1) bekezdés szerint megküldött éves
beszámolók alapján teljesíti a Vtv. 19. §-ának (3) bekezdése szerinti beszámolási kötelezettségét az Országgyûlés felé.
(2) A tulajdonosi joggyakorló szervezetek rábízott állami vagyonról készített pénzügyi beszámolóit, éves beszámolóit
a részvényesi jogok gyakorlója – a jóváhagyásra vonatkozó tulajdonosi döntést követõen haladéktalanul –,
a döntéshozatal során keletkezett dokumentumokkal együtt – a cégbírósági benyújtás szerinti tartalommal –
megküldi az Állami Számvevõszéknek.
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(1) Ez a rendelet 2010. december 31-én lép hatályba, rendelkezéseit a tulajdonosi joggyakorló szervezeteknek elsõ ízben
a 2010. évre vonatkozó könyvvezetési, nyilvántartási, adatszolgáltatási és beszámolási kötelezettségeinek teljesítése
során kell alkalmaznia.
(2) E rendelet hatálybalépésével hatályát veszti a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. saját vagyonával és a rábízott állami
vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló 5/2008. (I. 22.) Korm.
rendelet.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes

1. melléklet a 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
A mérleg elõírt tagolása
Eszközök (aktívák)
1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
IV. ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT, KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT, ILLETVE VAGYONKEZELÉSBE
VETT ESZKÖZÖK
B. FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
IV. PÉNZESZKÖZÖK
V. EGYÉB AKTÍV PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSOK
1. rész KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
2. rész EGYÉB VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK
C. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
D. FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK
II. KÖVETELÉSEK
III. ÉRTÉKPAPÍROK
2. rész EGYÉB VAGYONKEZELÕNÉL LÉVÕ ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK
E. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK
I. IMMATERIÁLIS JAVAK
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékû jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott elõlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
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II. TÁRGYI ESZKÖZÖK
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok
ebbõl: – Termõföldek
– Egyéb ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékû jogok
2. Gépek, berendezések, felszerelések
3. Jármûvek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott elõlegek
7. Állami készletek
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
1. Tartós állami tulajdonú részesedések
Tájékoztató adat:
– Tartós állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
– Tartós állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Tartósan adott kölcsönök
3. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
4. Egyéb hosszú lejáratú követelések
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
ebbõl: – Tartós állami tulajdonú részesedések értékhelyesbítése
IV. BÉRBE, HASZONBÉRBE, KONCESSZIÓBA ADOTT, ÜZEMELTETÉSRE, KEZELÉSRE ÁTADOTT ESZKÖZÖK
F. FORGÓESZKÖZÖK
I. KÉSZLETEK
1. Átsorolt készletek
– Értékesítési célú immateriális javak
– Értékesítési célú ingatlanok
ebbõl: – Értékesítési célú földterületek
– Értékesítési célú egyéb eszközök
2. Központi költségvetési szervtõl visszavett készletek
3. Egyéb vagyonkezelõtõl visszavett készletek
4. Hagyatékból származó készletek
5. Egyéb készletek
II. KÖVETELÉSEK
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból (vevõk)
2. Egyéb vagyonkezelõnek vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos követelések
3. Központi költségvetési szervtõl átvett követelések
4. Rövid lejáratú kölcsönök
5. Egyéb követelés
III. ÉRTÉKPAPÍROK
1. Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések
Tájékoztató adat:
– Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések bekerülési értéken
– Értékesítési célú állami tulajdonú részesedések értékvesztése
2. Értékesítési célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
3. Egyéb értékpapírok
IV. PÉNZESZKÖZÖK
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
G. AKTÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek aktív idõbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív idõbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
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3. rész KÖZVETLENÜL KEZELT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+C+E)
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (B+D+F)
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
Források (passzívák)
H. RÁBÍZOTT VAGYON TÕKÉJE
I. RÁBÍZOTT VAGYON INDULÓ TÕKÉJE
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon induló tõkéje
2. Egyéb vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon induló tõkéje
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon induló tõkéje
II. RÁBÍZOTT VAGYON TÕKEVÁLTOZÁSA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon tõkeváltozása
2. Egyéb vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon tõkeváltozása
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon tõkeváltozása
III. EREDMÉNYTARTALÉK
IV. LEKÖTÖTT TARTALÉK
V. ÉRTÉKHELYESBÍTÉS ÉRTÉKELÉSI TARTALÉKA
1. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon értékelési tartaléka
2. Egyéb vagyonkezelõnél lévõ rábízott vagyon értékelési tartaléka
3. Közvetlenül kezelt rábízott vagyon értékelési tartaléka
VI. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
VII. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕK TARTALÉKAI
1. Költségvetési tartalékok
2. Vállalkozási tartalékok
I. CÉLTARTALÉKOK
1. Céltartalékok a várható kötelezettségekre
2. Céltartalékok a jövõbeni költségekre
3. Egyéb céltartalékok
J. RÁBÍZOTT VAGYON KÖTELEZETTSÉGEI
I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
1. Rövid lejáratú kölcsönök
ebbõl: – Átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevõktõl kapott elõlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Központi költségvetési szerv vagyonkezelõvel kapcsolatos kötelezettség
6. Egyéb vagyonkezelõvel kapcsolatos kötelezettség
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
IV. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERV VAGYONKEZELÕK KÖTELEZETTSÉGEI
1. Hosszú lejáratú kötelezettségek
2. Rövid lejáratú kötelezettségek
3. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások
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K. PASSZÍV IDÕBELI ELHATÁROLÁSOK
1. Bevételek passzív idõbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív idõbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN (H+...+K)

2. melléklet a 347/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az eredménykimutatás elõírt tagolása
001. Rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) nettó árbevétele
ebbõl: – központi költségvetési szerv vagyonkezelõtõl származó bevételek
– egyéb vagyonkezelõtõl származó bevételek
002. Rábízott vagyon értékesítésének (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) nettó árbevétele
003. Egyéb ki nem emelt árbevétel
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele (001+002+003)
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Saját termelésû készletek állományváltozása
04. Saját elõállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
III. Egyéb bevételek
ebbõl: visszaírt értékvesztés
IV. Rábízott vagyon (immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek) értékesítésének ráfordítása
V. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
05. Rábízott vagyon hasznosításának (vagyonkezelés, bérbeadás, haszonbérlet) ráfordításai
06. Rábízott vagyon mûködtetésének egyéb ráfordításai
ebbõl: – állami tulajdonú társaságok támogatása
VI. Rábízott vagyon mûködtetésének ráfordításai (05+06)
VII. Rábízott vagyon korábbi értékesítésének ráfordításai
VIII. Értékcsökkenési leírás
IX. Egyéb ráfordítások
ebbõl: – értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I±II+III–IV–V–VI–VII–VIII–IX)
07. Kapott (járó) osztalék és részesedés
08. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
09. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
10. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegû bevételek
11. Pénzügyi mûveletek egyéb bevételei
X. Pénzügyi mûveletek bevételei (07+...+11)
12. Részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége
13. Egyéb befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
14. Fizetendõ kamatok és kamatjellegû ráfordítások
15. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
ebbõl: részesedések értékvesztése
16. Pénzügyi mûveletek egyéb ráfordításai
XI. Pénzügyi mûveletek ráfordításai (12+...+16)
B. Pénzügyi mûveletek eredménye (X–XI)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (±A±B)
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XII. Rendkívüli bevételek
XIII. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (XII–XIII)
F. Mûködés mérleg szerinti eredménye (±C±D)
17. Költségvetési pénzforgalmi kapcsolatok (±)
G. Mérleg szerinti eredmény (±F±17)

A Kormány 348/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 71. § (1) bekezdésének a)–e) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének b) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) Az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E rendelet hatálya a Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyonnal kapcsolatos eljárásokra, jogügyletekre,
jogviszonyokra, valamint az azokban részt vevõ személyekre terjed ki.”
(2) Az R. 1. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(7) A rendelet alkalmazásában:]
„a) állami vagyon használója: az a természetes személy, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ
szervezet, amely, illetve aki törvény vagy szerzõdés alapján, bármely jogcímen (pl. bérlet, haszonbérlet,
vagyonkezelési szerzõdés, használat stb.) állami vagyont birtokol, használ, szedi annak hasznait, hasznosít, ide nem
értve a c) pont szerinti tulajdonosi jogok gyakorlóját;
b) vagyonkezelõ: az a
ba) központi költségvetési szerv,
bb) központi költségvetési szervnek nem minõsülõ természetes vagy jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkezõ gazdálkodó szervezet (a továbbiakban együtt: egyéb vagyonkezelõ), amellyel, illetve akivel az állami
vagyon vagyonkezelésére a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) vagy annak jogelõdje
szerzõdést kötött, továbbá amely törvény alapján vagyonkezelõnek minõsül,
bc) a ba) és bb) pontokban meghatározott vagyonkezelõ jogutódja;
c) a tulajdonosi jogok gyakorlója: a Vtv. 3. § (1) bekezdésében meghatározott szervezetek, továbbá akit törvény
a tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosít, kivéve a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezetet;
d) értékesítés: állami vagyon tulajdonjogának bármely jogcímen történõ, visszterhes átruházása;
e) hasznosítás: az állami vagyonnak bármely – a tulajdonjog átruházását nem eredményezõ – módon, jogcímen
történõ átadása, átengedése;
f) ellenérték: az állami vagyon értékesítésére, hasznosítására irányuló szerzõdésben megállapított, az állami vagyon
tulajdonjoga, birtoklása, használata, hasznainak szedése, hasznosítása fejében fizetendõ pénzösszeg vagy pénzben
kifejezett értékû tevékenység, vagy más ellenszolgáltatás;
g) piaci érték: az ügylet tárgyát képezõ állami vagyon feletti valamely jog – az adott feltételek és körülmények
figyelembevételével történõ – átengedéséért a szabad piacon, független felek között elérhetõ reális ellenérték;
h) gazdálkodó szervezet: a Ptk. 685. § c) pontjában megjelölt szervezet;
i) személy: a természetes személy, a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet;
j) ajánlattevõ (pályázó): a pályázati felhívás alapján ajánlatot tevõ személy, illetve az együttes pályázati ajánlattétel
céljából alapított – a pályázati eljárás és a szerzõdéskötés során egyetemleges felelõsségû – ajánlattevõi közösség vagy
más alkalmi egyesülés (konzorcium);
k) elszámolási kötelezettséggel kapott külsõ forrás: az egyéb vagyonkezelõ számára jutatott közvetlen vagy közvetett
(államháztartás központi alrendszerébe tartozó szervtõl származó) költségvetési vagy Európai Uniós, illetve más
nemzetközi (pl. EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmusok, Svájci Alap) forrás, ideértve különösen a tulajdonosi
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jogok gyakorlója által juttatott – tõkeemelésnek vagy támogatásnak nem minõsülõ – azon forrásokat is, amelyek
kifejezetten valamely állami vagyonelem (eszköz) létrehozása, felújítása, vagy azzal kapcsolatos értéknövelõ
beruházás érdekében, elõfinanszírozási céllal, vagy pályázati önrész biztosítása céljából kerültek folyósításra.”
2. §

Az R. 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § (1) A tulajdonjognak az állam javára történõ megszerzésére irányuló jogügylet megkötésére, az állam javára vételi
jog szerzõdéssel történõ alapítására az MNV Zrt. elõzetes egyetértését követõen kerülhet sor. Nem vonatkozik ez
a rendelkezés azon esetekre, amikor az államot megilletõ elõvásárlási jog gyakorlásának, illetve a tulajdonszerzést
eredményezõ jogügylet megkötésének jogosultját vagy kötelezettjét jogszabály állapítja meg, továbbá ha
a tulajdonjog megszerzésére törvényben elõírt kötelezettség áll fenn, vagy arra közgyûjteményben történõ elhelyezés
céljából kerül sor.
(2) Az (1) bekezdésre figyelemmel a döntést az erre vonatkozó megkeresésnek az MNV Zrt.-hez történõ beérkezését
követõ harminc napon belül kell meghozni és a kérelmezõ részére kiadni. A határidõbe nem számít bele
a kérelmezõhöz intézett hiánypótlási felhívás kiadása (kiegészítõ tájékoztatás kérése) és annak teljesítése között eltelt
idõ.
(3) Amennyiben központi költségvetési szerv vagy más személy jogügylete a Vtv. 1. § (2) bekezdése szerinti állami
vagyon létrejöttét eredményezte, a jogügyletben szerzõ félként részt vevõ személy (a továbbiakban: bejelentõ) a 14. §
(1) bekezdésében meghatározott adatszolgáltatás során tájékoztatni köteles az MNV Zrt.-t az állami vagyon
keletkezésérõl. Amennyiben az érintett vagyon ingatlan, a jogügyletrõl az abban eljáró személy harminc napon belül
köteles az MNV Zrt.-t tájékoztatni, az állam tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzését követõen pedig
az errõl szóló jogerõs határozat másolatát az MNV Zrt.-nek haladéktalanul megküldeni.
(4) A bejelentõ a bejelentésben kezdeményezheti az adott vagyonra vonatkozóan a Vtv. 24. § (1) bekezdés szerinti
vagyonkezelési, vagy a vagyon használatát biztosító más szerzõdés megkötését. Amennyiben a Vtv. 24. §
(2) bekezdése szerinti feltétel teljesül és az MNV Zrt. a kezdeményezéssel egyetért, a bejelentést követõ hatvan napon
belül versenyeztetés mellõzésével megköti – meglévõ szerzõdés esetén módosítja – a vagyon hasznosítására irányuló
szerzõdést a bejelentõvel. A szerzõdés megkötése nem tagadható meg, ha a bejelentõ központi költségvetési
szervnek a tulajdonszerzést eredményezõ jogügylet megkötését, vagy a vagyon bejelentõnek történõ átengedését
jogszabály írja elõ, illetve a jogügyletet a bejelentõ valamely jogszabályi rendelkezésen alapuló elõvásárlási joga
alapján kötötte. Ha a versenyeztetés mellõzésének törvényi feltételei nem állnak fenn, errõl az MNV Zrt. a bejelentést
követõ hatvan napon belül a bejelentõt értesíti, egyúttal a 4. § (1) bekezdésnek megfelelõen kiírja az állami vagyon
hasznosítására irányuló pályázati felhívást.
(5) A (4) bekezdés szerinti szerzõdés megkötéséig a vagyon nyilvántartásáról, állagmegóvásáról, õrzésérõl, valamint
védelmérõl a bejelentõ gondoskodik, azt birtokolhatja és használhatja, viseli továbbá a vagyontárggyal kapcsolatos
közterheket.
(6) A (3)–(5) bekezdésben foglaltakat értelemszerûen alkalmazni kell akkor is, ha az állami tulajdonjog nem átruházás
útján keletkezik.
(7) E szakasz rendelkezéseit a Vtv. 28. §-ának (3) bekezdésében megjelölt vagyon vonatkozásában nem kell
alkalmazni.”

3. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami vagyon hasznosítására kötött szerzõdés tartalmát úgy kell meghatározni, hogy az biztosítsa a Vtv. 2. §
(1) bekezdésében meghatározott tulajdonosi joggyakorlás és vagyongazdálkodási feladatok szabályozott és átlátható
módon történõ végrehajtását, beleértve a vagyon használatának ellenõrzését.”

4. §

Az R. 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(1) Az állami vagyon hasznosítására irányuló, a Vtv. 24. §-ának (1) bekezdése szerinti versenyeztetési eljárásban a pályázati
felhívás tartalmát a kiíró a vagyontárgy jellegétõl és a tervezett hasznosítás egyéb körülményeitõl függõen állapítja meg,
tartalmaznia kell azonban legalább a következõket:]
„c) a megkötendõ szerzõdés típusát, a hasznosításra vonatkozó fontosabb feltételeket, a vagyon használatáért járó
ellenérték teljesítésére vonatkozó elõírásokat,”
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5. §

Az R. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Központi költségvetési szerv az alaptevékenységébe tartozó közfeladat hatékonyabb ellátása céljából
– az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetõje útján – kezdeményezheti az MNV Zrt.-nél a Vtv. 29. §-ának
(1) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet alapítását, abban részesedés vagy további részesedés szerzését
(a továbbiakban együtt: alapítás), továbbá a Vtv. 29. §-ának (3) bekezdése szerinti meghatalmazás kiadását.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésben be kell mutatni a gazdálkodó szervezet alapításának indokait, más
módon (szervezeti formában) történõ feladatellátással szembeni elõnyeit és azt, hogy a piacra lépés nem jár
versenytorzító hatással.
(3) Az (1) bekezdés szerinti kezdeményezésrõl az MNV Zrt. az erre vonatkozó megkeresés érkezésétõl számított
hatvan napon belül dönt, amelybe az esetleges hiánypótlásra való felszólítás és annak teljesítése között eltelt idõ nem
számít bele.
(4) A gazdálkodó szervezet alapítását engedélyezõ döntéssel és a kezdeményezõ központi költségvetési szerv részére
az alapítás során eljárásra jogosító meghatalmazás kiadásával egyidejûleg az MNV Zrt. dönt valamely
– a kezdeményezés alapján szükséges – állami vagyonelem gazdálkodó szervezet részére történõ nem pénzbeli
hozzájárulásként vagy más módon történõ rendelkezésére bocsátásáról (tulajdonába vagy használatba adásáról).
(5) Az állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezet tulajdonosi (tagsági, részvényesi) jogait a Vtv. 29. §-ának
(5) bekezdése alapján gyakorló központi költségvetési szerv által az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény
100/M. § (1) bekezdés szerinti elõzetes engedély kezdeményezésére és kiadására az (1)–(3) bekezdés rendelkezéseit
kell megfelelõen alkalmazni.
(6) Ha az állami részesedéssel mûködõ gazdálkodó szervezetben az állam nevében tulajdonosi (tagsági, részvényesi)
jogokat gyakorló személy nem központi költségvetési szerv és ezen jogait a Vtv. 29. §-ának (5) bekezdése alapján
az MNV Zrt.-vel kötött szerzõdés alapján gyakorolja, úgy az MNV Zrt. elõzetes engedélyét köteles kérni állami vagyon
nem pénzbeli hozzájárulásként való szolgáltatásához, vagy más módon a gazdálkodó szervezet tulajdonába
adásához, a tõkeemeléshez, a nem kötelezõ tõkeleszállításhoz, a gazdálkodó szervezet végelszámolással történõ
megszüntetéséhez vagy átalakulásához, egyesüléséhez, szétválásához.
(7) A (6) bekezdés szerinti kezdeményezésrõl az MNV Zrt. az erre vonatkozó megkeresés érkezésétõl számított hatvan
napon belül dönt, amelybe az esetleges hiánypótlásra való felszólítás és annak teljesítése közötti idõ nem számít bele.”

6. §

(1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Vagyonkezelési szerzõdés alapján a vagyonkezelõi jog – ha a szerzõdés másként nem rendelkezik – a szerzõdés
megkötésével keletkezik. Ingatlanra vonatkozó, szerzõdésen alapuló vagyonkezelõi jog az ingatlan-nyilvántartásról
szóló 1997. évi CXLI. törvény 3. § (2) bekezdése értelmében az ingatlan-nyilvántartásba történõ bejegyzéssel jön létre,
a vagyonkezelõt azonban a szerzõdés megkötésének idõpontjától kezdve megilletik a vagyonkezelõ jogai és terhelik
kötelezettségei.”
(2) Az R. 7. §-a az alábbi (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Vtv. 27. §-ának (4) bekezdésére figyelemmel törvény alapján létrejött vagyonkezelõi jog – ha a törvény másként
nem rendelkezik – az adott törvényben meghatározott feltételek teljesülésének, ennek hiányában a törvény
hatálybalépésének napján keletkezik.”

7. §

(1) Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A vagyonkezelõi jog ugyanazon vagyontárgyra – meghatározott eszmei hányadok szerint – több személyt is
megillethet. Ilyen esetben a vagyontárgy birtoklásának, használatának és a hasznok szedésének szabályait, az egyes
vagyonkezelõket megilletõ jogokat és kötelezettségeket a vagyonkezelési szerzõdésnek tartalmaznia kell.”
(2) Az R. 8. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem, továbbá védett természeti
területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan vagyonkezelésbe adásához a védettség jellege
szerint felelõs miniszter elõzetes egyetértését kell kérni.”
(3) Az R. 8. §-a az alábbi (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A külföldi fekvésû ingatlanok vonatkozásában a 8. § (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni. Nem
szükséges továbbá a 9. § (6) bekezdésében elõírt elõzetes, írásbeli engedély, ha arra nemzetközi kötelezettség
teljesítése érdekében kerül sor, de ennek tényérõl – a kötelezettség jogalapjának megjelölésével – az MNV Zrt.-t
a beruházás, felújítás megkezdése elõtt tájékoztatni kell.”
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Az R. 9–11. §-ai helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„9. § (1) A vagyonkezelõ a kezelt vagyont rendeltetésének, a vagyonkezelési szerzõdésnek, továbbá a rendes
gazdálkodás szabályainak megfelelõen, az ilyen személytõl elvárható gondossággal birtokolhatja, használhatja és
szedheti hasznait.
(2) A Vtv. 23. §-ának (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel kötött szerzõdésben a felek az állami vagyon
hasznosításának átengedése körében a hasznok szedésének átengedésérõl (továbbhasznosítás) is megállapodhatnak.
Ha a vagyonkezelõ a kezelt vagyont más használatába adja, a használó magatartásáért mint a sajátjáért felel.
(3) A vagyonkezelõ köteles teljesíteni a jogszabályban, illetve a vagyonkezelési szerzõdésben elõírt, az állami
vagyonra vonatkozó nyilvántartási, adatszolgáltatási és elszámolási kötelezettséget, köteles továbbá tûrni
az (5) bekezdés szerinti ellenõrzést, illetve annak lefolytatásában közremûködni.
(4) A vagyonkezelõ köteles a vagyont fenyegetõ veszélyrõl és a beállott kárról haladéktalanul értesíteni a tulajdonost
– ideértve azt az esetet is, ha õt harmadik személy a jogainak gyakorlásában akadályozza –, köteles továbbá tûrni, hogy
a tulajdonos a veszély elhárítására, illetõleg a kár következményeinek megszüntetésére a szükséges intézkedéseket
megtegye. A vagyonkezelõ felelõs minden olyan kárért, amely a rendeltetésellenes vagy szerzõdésellenes használat
következménye kivéve, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy adott helyzetben az állami vagyon használójától
elvárható.
(5) Az MNV Zrt. ellenõrizheti a használatot, követelheti a rendeltetésellenes vagy szerzõdésellenes használat
megszüntetését, továbbá az ilyen használatból eredõ kár megtérítését. Abban az esetben, ha az ilyen használat tovább
folyik, vagy ha a kezelt vagyont fenyegetõ veszély súlyossága miatt a kifogásolt használat megszüntetésének
követelése sem vezetne eredményre, az MNV Zrt. a szerzõdést azonnali hatállyal felmondhatja és kártérítést
követelhet.
(6) A vagyonkezelõ köteles a vagyonkezelésében lévõ állami vagyonnal összefüggõ terheket viselni, az állami vagyon
értékének, állagának megóvásáról gondoskodni, továbbá a szükséges felújítási munkákat elvégezni, elvégeztetni.
Az MNV Zrt. elõzetes, írásbeli engedélyét köteles kérni
a) a központi költségvetési szerv vagyonkezelõ – ha a vagyonkezelési szerzõdés másként nem rendelkezik –
a vagyonkezelt eszközön elszámolt értékcsökkenését meghaladó, annak értékét növelõ beruházáshoz, felújításhoz,
b) az egyéb vagyonkezelõ a vagyonkezelt eszközön elszámolt – a vagyonkezelési szerzõdésben felsorolt esetek
kivételével, – bármely a számvitelrõl szóló törvény szerinti beruházáshoz, felújításhoz. A beruházás, felújítás értékét
az egyéb vagyonkezelõnek bizonylatokkal – így különösen elõzetes tételes költségvetéssel, számlákkal – kell igazolnia,
és arról a vagyonkezelési szerzõdésben meghatározott módon és gyakorisággal az MNV Zrt.-nek be kell számolnia.
Az MNV Zrt. jogosult a beruházás helyszínén az elvégzett munkákat bármikor tételesen ellenõrizni. Az elszámolás
során a 18. §-ban foglaltakat kell értelemszerûen alkalmazni.
(7) A (6) bekezdésben megjelölt engedélyre vonatkozó döntést az erre vonatkozó megkeresésnek az MNV Zrt.-hez
történõ beérkezését követõ harminc napon belül kell meghozni és a kérelmezõ részére kiadni. Ezen határidõ elteltét
követõen a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni. A határidõbe nem számít bele a kérelmezõhöz intézett
hiánypótlási felhívás kiadása (kiegészítõ tájékoztatás kérése) és annak teljesítése között eltelt idõ.
(8) A vagyonkezelési szerzõdésben rögzíteni kell az érintett vagyonelem esetleges védettségét, illetve Natura 2000
területnek minõsítését, rendeltetését és a vagyonkezelõ ehhez kapcsolódó kötelezettségeit.
(9) Az egyéb vagyonkezelõ köteles továbbá:
a) a vagyonkezelésbe vett eszközöket a számviteli törvény elõírásai szerint a hosszú lejáratú kötelezettségekkel
szemben a vagyonkezelési szerzõdésben rögzített értéken állományba venni,
b) a számviteli politikájában meghatározott módon terv szerinti – szükség esetén terven felüli – értékcsökkenést
elszámolni (visszapótlási kötelezettség),
c) a vagyonkezelésbe vett eszközökrõl, az azokat érintõ gazdasági eseményekrõl az e rendeletben és a vagyonkezelési
szerzõdésben elõírt módon és idõben adatokat szolgáltatni,
d) a vagyonkezelési szerzõdésben meghatározott gyakorisággal az értékcsökkenés visszapótlásával kapcsolatos
elszámolást elvégezni úgy, hogy a vagyonkezelésbe vett vagyonelemek köre után elõírt visszapótlási
kötelezettségének teljesítése megállapítható legyen.
(10) A (9) bekezdés a)–b) pontját a kulturális örökség ingó javaira nem kell alkalmazni.
(11) Az egyéb vagyonkezelõnél a (9) bekezdés b) pontjában elõírt terven felüli értékcsökkenés elszámolása és
a visszapótlási kötelezettség nem áll fenn abban az esetben, ha az értékcsökkenés elszámolását elõidézõ ok az egyéb
vagyonkezelõnek nem róható fel.
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(12) A központi költségvetési szerv vagyonkezelõ köteles harminc napon belül írásban jelezni az MNV Zrt. felé, ha
a vagyonkezelésében lévõ ingatlan kilencven napot meghaladó idõtartamban az általa ellátandó állami feladathoz,
vagy a közvetlen intézményi elhelyezéséhez szükségtelenné vált. A határidõ elmulasztása a szerzõdés szempontjából
a 12. § (4) bekezdésének c) pontjában említett lényeges kötelezettségszegésnek minõsül. A kötelezettség nem áll
fenn, ha a használat ideiglenes szünetelése az állami feladat idõszakos ellátása, vagy a vagyon értékesítésének
elõkészítése miatt következett be.
10. § (1) A vagyonkezelõ a vagyonkezelési szerzõdésben meghatározottak szerint – a Vtv. 27. §-ának (2) bekezdésére
figyelemmel – megfelelõ ellenérték fejében jogosult az állami vagyon birtoklására, használatára és hasznainak
szedésére, valamint továbbhasznosítására. Az ellenérték megállapítása és a teljesítés módjának meghatározása során
figyelembe kell venni különösen az adott vagyon rendeltetését, az állami feladat ellátásához, a társadalmi
szükségletek kielégítéséhez, valamint a Kormány gazdaságpolitikája megvalósításának elõsegítéséhez való
szükségességét és az ezzel kapcsolatos kötelezettségeket, a mûködtetés költségeit, továbbá a vagyon értékét,
mûszaki állapotát, a vagyonhoz kapcsolódó esetleges környezetvédelmi, természetvédelmi és mûemlékvédelmi,
örökségvédelmi, valamint az abból következõ kötelezettségeket, illetve jogszabály vagy megállapodás által elõírt
a Magyar Államot, vagy a központi költségvetést terhelõ más kötelezettséget.
(2) Az (1) bekezdésre figyelemmel a felek a vagyonkezelési szerzõdésben megállapodhatnak abban, hogy
a vagyonkezelõ ellenértékként elõre meghatározott pénzösszeget fizet meg. A díjfizetés gyakoriságát és összegét
a vagyonkezelési szerzõdés tartalmazza azzal, hogy a felek a díj egyösszegû megfizetésében is megállapodhatnak.
Amennyiben a vagyonkezelõ a szerzõdés alapján díjfizetésre köteles, annak elmulasztása esetén az MNV Zrt.
– amennyiben a vagyonkezelõt harminc napos határidõ tûzésével és a következményekre való figyelmeztetéssel
a hátralék megfizetésére írásban felszólította, és a vagyonkezelõ e határidõ elteltéig nem fizetett – a szerzõdést
azonnali hatállyal felmondhatja.
(3) A felek megállapodhatnak abban, hogy a vagyonkezelõ nem díjfizetési, hanem a szerzõdésben meghatározott
más kötelezettséget teljesít ellenértékként, azaz valamely elõre meghatározott tevékenységet lát el, vagy más
ellenszolgáltatást nyújt.
(4) Amennyiben a felek a szerzõdésben úgy állapodnak meg, hogy az egyéb vagyonkezelõ ellenértékként a vagyon
értékét növelõ beruházást, felújítást, illetve új – állami vagyonba tartozó – eszköz létrehozását végzi el, annak
a vagyonkezelési szerzõdésben elõírt módon meghatározott és az MNV Zrt. részére kiszámlázott értékét az egyéb
vagyonkezelõ – a vagyonkezelési szerzõdésben meghatározottak szerint – az MNV Zrt.-vel szembeni kötelezettségébe
beszámíthatja.
(5) A (3)–(4) bekezdésben meghatározott esetekben a vagyonkezelõ által teljesítendõ tevékenység, szolgáltatás,
beruházás, felújítás vagy kötelezettség ellenértékként történõ elfogadása során a közbeszerzésre vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(6) A (3)–(4) bekezdésben foglaltakat nem kell, vagy a koncessziós szerzõdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni
a koncesszió idõtartama alatt, amennyiben a vagyonkezelési szerzõdés megkötésére valamely koncessziós pályázat
nyertesével, a koncessziós szerzõdésre tekintettel kerül sor.
11. § (1) A vagyonkezelõi jog – az e §-ban foglalt kivételekkel – nem ruházható át.
(2) A központi költségvetési szervek megállapodhatnak abban, hogy a vagyonkezelési szerzõdésben foglalt jogokat
és kötelezettségeket – az ingatlanokra vonatkozó jogok és kötelezettségek kivételével – egymás között szerzõdéssel
átruházzák. Az átruházással az MNV Zrt.-vel kötött vagyonkezelési szerzõdésben az új vagyonkezelõ a régi helyére lép
(szerzõdéses jogutódlás) azzal, hogy az átruházott jogok és kötelezettségek tekintetében megilletik mindazon jogok
és terhelik mindazon kötelezettségek, amelyek a szerzõdés létrejötte napján a vagyonkezelési szerzõdésbõl eredõen
az átruházott jogok és kötelezettségek tekintetében fennálltak.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szerzõdés létrejöttéhez az MNV Zrt. elõzetes írásbeli egyetértése
szükséges. Az ezzel kapcsolatos döntést az erre vonatkozó megkeresésnek az MNV Zrt.-hez történõ beérkezését
követõ harminc munkanapon belül kell meghozni és a kérelmezõ részére kiadni. A határidõbe nem számít bele
a kérelmezõhöz intézett hiánypótlási felhívás kiadása (kiegészítõ tájékoztatás kérése) és annak teljesítése között eltelt
idõ.
(4) Nem szükséges a (3) bekezdés szerinti egyetértés akkor, ha
a) a (2) bekezdésben meghatározott átruházás a Vtv. 28. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti vagyont érintõ
jogokra és kötelezettségekre vonatkozik,
b) az átruházás ingó vagyont érint, és arra a központi költségvetési szerv vagyonkezelõ alapító okiratban vagy
jogszabályban foglalt feladatainak átadása (változása) miatt kerül sor.
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(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben az átruházásról az új vagyonkezelõ tizenöt napon belül köteles írásban
értesíteni az MNV Zrt.-t, ennek megtörténtéig a vagyonhoz kapcsolódó jogainak gyakorlására nem jogosult.
A vagyonkezelési szerzõdés vonatkozásában a szerzõdéses jogutódlás napja az értesítés MNV Zrt.-hez történõ
megérkezését követõ nap.
(6) Az MNV Zrt. a (2) bekezdésben meghatározott esetben az egyetértés megadásától, vagy attól a naptól, amikor
a hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, az (5) bekezdésben meghatározott esetben pedig az értesítés
kézhezvételétõl számított hatvan napon belül elkészíti a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt vagyonkezelési
szerzõdést.
(7) A (2)–(3) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, amennyiben központi költségvetési szerv átalakítása,
megszüntetése során a vagyoni, vagyonkezelõi jogok, kötelezettségek jogutódlásáról jogszabály vagy átalakító,
megszüntetõ okirat rendelkezik (intézményi jogutódlás). A jogutódlásról az alapítói jogok gyakorlója a jogszabály,
illetve az átalakító, megszüntetõ okirat közzétételével egyidejûleg köteles tájékoztatni az MNV Zrt-t.
(8) A vagyonkezelõ bármely a (2) és (7) bekezdésben meghatározott feltételeknek meg nem felelõ esetben
kezdeményezheti az MNV Zrt.-nél, hogy – amennyiben a Vtv. 24. § (2) bekezdésben meghatározott feltételek
teljesülnek – a fennálló vagyonkezelési szerzõdés közös megegyezéssel való megszüntetésével egyidejûleg
ugyanolyan feltételek mellett kössön vagyonkezelési szerzõdést egy általa megjelölt harmadik személlyel (helyettes).”
9. §

Az R. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„12. § (1) A vagyonkezelési szerzõdés megszûnik:
a) a szerzõdésben megállapított idõ elteltével,
b) a szerzõdésben meghatározott körülmény bekövetkeztével,
c) a vagyonkezelésbe adott vagyontárgy megsemmisülésével vagy a Magyar Állam tulajdonából való kikerülésével
az adott vagyontárgyra vonatkozóan, vagy
d) a vagyonkezelõ jogutód nélküli megszûnésével (természetes személy halálával).
(2) A vagyonkezelési szerzõdés közös megegyezéssel, írásban, bármely esetben és idõpontban megszüntethetõ.
(3) A felek a határozatlan idõre kötött vagyonkezelési szerzõdést írásban felmondással is megszüntethetik (rendes
felmondás). Amennyiben a felek ettõl eltérõen nem állapodtak meg, a felmondási idõ kilencven nap. A felmondási idõ
alatt a feleknek el kell számolniuk egymással.
(4) A felmondás írásban, azonnali hatállyal történhet, ha
a) a vagyonkezelõ a kezelt állami vagyonban kárt okoz, vagy magatartása közvetlenül károkozással fenyeget,
b) a kezelt vagyon értékében a vagyonkezelési szerzõdésben megállapított értékhez képest a vagyonkezelõnek
felróható okból lényeges csökkenés következik be,
c) a felek valamelyike jogszabályból vagy a szerzõdésbõl eredõ lényeges kötelezettségét felróható módon
megszegte,
d) a Vtv. 25. §-ának (2) bekezdése szerinti esetben.
(5) A határozott idõre kötött vagyonkezelési szerzõdés rendes felmondással a szerzõdésben meghatározott
esetekben szüntethetõ meg. A (4) bekezdésben foglaltakat a határozott idõre kötött vagyonkezelési szerzõdés esetén
is alkalmazni kell.
(6) A vagyonkezelési szerzõdés megszûnése az érintett vagyonra vonatkozó vagyonkezelõi jogot megszünteti,
amennyiben az érintett vagyon ingatlan, úgy a vagyonkezelõi jog ingatlan-nyilvántartásból való törlését az MNV Zrt.
köteles nyolc napon belül kezdeményezni az érintett hatóságnál. A vagyonkezelõ által a vagyon használatára,
valamint hasznosítására harmadik személlyel kötött szerzõdésben a vagyonkezelõ helyébe ilyen esetben az MNV Zrt.
lép.
(7) Állami feladat ellátását szolgáló vagyon esetében az MNV Zrt. a (3)–(4) bekezdésben meghatározott felmondási
jogát oly módon gyakorolhatja, hogy az adott állami feladat folyamatos ellátása biztosított legyen. A központi
költségvetési szerv vagyonkezelõi szerzõdésének rendes felmondással történõ megszüntetéséhez az MNV Zrt. köteles
az adott szerv irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv vezetõjének egyetértését kérni. Az MNV Zrt. a rendes
felmondás jogát az értesítés megküldését követõ harminc napon belül nem gyakorolhatja.
(8) Amennyiben a felek ugyanabban a szerzõdésben több állami tulajdonba tartozó vagyonelem vagyonkezelésérõl
rendelkeztek, a vagyonkezelési szerzõdés felmondása, vagy más okból történõ megszûnése csak egyes
vagyontárgyakra nézve, részlegesen is történhet. Ilyen esetben a szerzõdés a megszûnéssel (felmondással) nem
érintett vagyontárgyakra nézve változatlan tartalommal hatályban marad, a 8. § (2) bekezdésének rendelkezéseit
azonban ilyen esetben is alkalmazni kell.”
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10. §

(1) Az R. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az MNV Zrt. által a Vtv. 17. § (1) bekezdés b) pontja alapján vezetett nyilvántartásban el kell különíteni az MNV Zrt.
saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetekre rábízott állami vagyon
nyilvántartásától. A Vtv. hatálya alá tartozó állami vagyon egységes nyilvántartásán belül az MNV Zrt. elkülönítve tartja
nyilván az egyes tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetekre rábízott állami vagyont.”
(2) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az MNV Zrt. az (1) bekezdés szerinti állami vagyont az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelõ, az azonosítást
lehetõvé tevõ – a Központi Statisztikai Hivatallal egyeztetett – módon, naturáliában (mennyiségben) és értékben,
a keletkezés (aktiválás) idõpontját is feltüntetve tartja nyilván.”
(3) Az R. 13. §-a az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az MNV Zrt. saját vagyonával kapcsolatos könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségének a számvitelrõl
szóló 2000. évi C. törvény elõírásai szerint, a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos könyvvezetési és éves beszámoló
készítési kötelezettségének a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami
vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló 347/2010. (XII. 28.) Korm.
rendelet elõírásai szerint köteles eleget tenni.”

11. §

(1) Az R. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami vagyon használóját – amennyiben saját eszközeik között állami vagyonelemet tartanak nyilván, ezen
eszközök vonatkozásában – a 13. § (1) bekezdés szerinti vagyonnyilvántartás hiteles vezetése és az MNV Zrt.
beszámoló-készítési kötelezettségének megalapozottsága érdekében az állami vagyon hasznosítására kötött
szerzõdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség terheli. Ennek teljesítése érdekében a vagyon használója számviteli
politikáját és nyilvántartásait köteles úgy kialakítani és vezetni, hogy azok biztosítsák az adatszolgáltatás pontosságát
és ellenõrizhetõségét. A tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek az egységes vagyonnyilvántartás érdekében
kötelesek adatot szolgáltatni az MNV Zrt. részére. A nyilvántartás egységessége, pontossága és az adatellenõrzések
biztosítása érdekében az érintettek kötelesek az MNV Zrt.-vel együttmûködni.”
(2) Az R. 14. § (10) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(10) A kormányhivatalok, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, Földmérési és Távérzékelési Intézet,
valamint a Nemzeti Földalapkezelõ Szervezet kötelesek együttmûködni az MNV Zrt.-vel és részére – jogszabály eltérõ
rendelkezése hiányában térítésmentesen – az MNV Zrt. nyilvántartásainak hiteles adattartalmát alátámasztó adatot
szolgáltatni. A kizárólagos állami tulajdonban lévõ vagyonelemek adatait kezelõ szervek – így különösen a Nemzeti
Média- és Hírközlési Hatóság, a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, valamint a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal –
kötelesek együttmûködni az MNV Zrt.-vel és részére – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában térítésmentesen –
adatot szolgáltatni.”

12. §

Az R. 17. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A saját vagyonnal rendelkezõ vagyonkezelõ a rábízott állami vagyonról olyan elkülönített nyilvántartást köteles
vezetni, amely tételesen tartalmazza ezen eszközök könyv szerinti bruttó és nettó értékét, az elszámolt terv szerinti és
terven felüli értékcsökkenés összegét és az értékben bekövetkezett egyéb változásokat.”

13. §

(1) Az R. 18. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az egyéb vagyonkezelõvel kötött vagyonkezelési szerzõdést a vagyonnövekedés számviteli szabályok szerinti
elszámolása érdekében módosítani kell, ha a vagyonkezelõ a vagyonkezelésében lévõ állami vagyonon – az MNV Zrt.
elõzetes hozzájárulásával – értéknövelõ beruházást, felújítást hajt végre, illetve új – állami vagyonba tartozó – eszközt
hoz létre
a) saját pénzeszközei, az általa igénybe vett kölcsön, hitel, vagy ezek körébe sorolható más külsõ forrás
felhasználásával;
b) a vagyonkezelésbe vett állami vagyonba tartozó eszköz elszámolt értékcsökkenési leírásának visszaforgatásával;
c) elszámolási kötelezettséggel kapott külsõ forrásból.”
(2) Az R. 18. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A vagyonkezelési szerzõdés módosításával egyidejûleg
a) a megvalósított értéknövelõ beruházás, felújítás, illetve létrehozott új eszköz értékét – mûszaki átvételt követõen –
az egyéb vagyonkezelõ az értékesítés általános elõírásainak megfelelõen számlázza az MNV Zrt. felé;

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 199. szám

30913

b) az MNV Zrt. megfizeti a megvalósított értéknövelõ beruházás, felújítás, illetve létrehozott új eszköz értékét, vagy
– az egyéb vagyonkezelõvel kötött megállapodástól függõen – azt más módon (így különösen a visszapótlási-, illetve
az MNV Zrt.-vel szemben fennálló egyéb kötelezettség csökkentésével, vagy a vagyonkezelõi díj megfizetésének
kötelezettségébõl származó követelés beszámításával) rendezi.”
(3) Az R. 18. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az egyéb vagyonkezelõ által kezelt állami vagyonon végzett értéknövelõ beruházás, felújítás, illetve új eszköz
kiszámlázott ellenértékébõl az (1) bekezdés c) pontja szerinti elszámolási kötelezettséggel kapott külsõ forrásnak
megfelelõ összegû követelést az MNV Zrt. nem téríti meg, ezen követelést az egyéb vagyonkezelõ az e célra,
elszámolási kötelezettséggel kapott külsõ forrás miatt fennálló kötelezettségével szemben számolja el.”
(4) Az R. 18. §-a az alábbi (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Vtv. 2. § (2) bekezdésére is figyelemmel, a központi költségvetési szerv által teljesített értéknövelõ beruházás,
felújítás megvalósításának, új eszköz létrehozatalának, vagy beszerzésének elszámolásakor a feleknek egymással
szembeni megtérítési kötelezettsége nem keletkezik. Az állami vagyon növekedésének az MNV Zrt. által vezetett
vagyon-nyilvántartásban történõ elszámolása a központi költségvetési szervek 14. §-ban foglalt adatszolgáltatási
kötelezettségének teljesítésével következik be.”
14. §

Az R. 20. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az MNV Zrt. stratégiai és éves ellenõrzési tervet készít, amelyeket jóváhagyásra az állami vagyon felügyeletéért
felelõs miniszter (a továbbiakban: miniszter) elé terjeszt. Az éves ellenõrzési tapasztalatokról, az azok nyomán tett
intézkedésekrõl az MNV Zrt. vezérigazgatója a tárgyévet követõ év május 31-ig jelentést készít a miniszter részére.”

15. §

Az R. 23. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„23. § A tulajdonosi ellenõrzés nyomán az MNV Zrt. kezdeményezheti az ingatlan-nyilvántartási (vagyonnyilvántartási)
állapot rendezését, illetõleg más intézkedés megtételét.”

16. §

(1) Az R. 25. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az állami vagyon értékesítésére – ha törvény másként nem rendelkezik – az MNV Zrt. döntése alapján kerülhet sor.”
(2) Az R. 25. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az értékesítésre az a központi költségvetési szerv, vagy a koncessziós pályázat nyertesével megkötött
vagyonkezelési szerzõdés alapján egyéb vagyonkezelõ is javaslatot tehet, amely az adott vagyontárgy
vagyonkezelõje, vagy más jogcímen használója. A javaslatról szóló döntést az erre vonatkozó megkeresésnek
az MNV Zrt.-hez történõ beérkezését követõ hatvan napon belül kell meghozni és a kérelmezõ részére kiadni.
A határidõbe nem számít bele a kérelmezõhöz intézett hiánypótlási felhívás kiadása (kiegészítõ tájékoztatás kérése) és
annak teljesítése között eltelt idõ.”
(3) Az R. 25. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az értékesítéshez a vagyonkezelõ központi költségvetési szerv és az irányítását vagy felügyeletét ellátó szerv
vezetõjének írásbeli egyetértése szükséges, amennyiben az értékesítésre nem a (2) bekezdés szerinti javaslat alapján
került sor.”
(4) Az R. 25. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem, továbbá védett természeti
területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan tulajdonjogának átruházásához a védettség jellege
szerint felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges. A felelõs miniszter egyetértését a Vtv. 34. §-a
(2) bekezdésének a)–b) pontjai alapján lefolytatott versenyeztetési eljárás során annak megkezdését, a Vtv. 34. §-a
(2) bekezdésének c) pontja esetében pedig a szerzõdés megkötését engedélyezõ döntés elõtt be kell szerezni.”
(5) Az R. 25. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Az értékesítésre vonatkozó döntés megalapozásához független szakértõvel el kell végeztetni – a tõzsdén jegyzett
részvény, továbbá a nettó 5 millió forint egyedi könyv szerinti érték alatti, valamint jogszabályban rögzített árral,
értékkel rendelkezõ vagyonelemek kivételével – az érintett vagyonelem forgalmi értékbecslését (vagyonértékelését).
Az értékesítésre vonatkozó döntés a szakvéleményben rögzített érvényességi idõn belül hozható meg. Ezt
a rendelkezést a Vtv. 33. § (2) bekezdésben meghatározott esetben is alkalmazni kell.”
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(1) Az R. 28. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Állami vagyon értékesítésére irányuló nyilvános pályázatnak minõsül az építési beruházásra, árubeszerzésre,
illetve szolgáltatásnyújtás igénybevételére irányuló közbeszerzési eljárás is, amelyben a megrendelendõ beruházás,
áru, illetve szolgáltatás ellenértékét részben vagy egészben állami vagyonba tartozó – a beruházással egyébként nem
érintett – ingatlan tulajdonjogának átruházása képezi.”
(2) Az R. 28. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A közbeszerzési eljárás megindítására akkor van lehetõség, ha az érintett, állami vagyonba tartozó ingatlan
értékesítésérõl az arra jogosult a döntést meghozta. A közbeszerzési eljárás indítására az MNV Zrt., vagy az a szerv
jogosult, amely a 26. § (2) bekezdése szerinti megbízással rendelkezik.”
(3) Az R. 28. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[(5) A közbeszerzési eljárást megindító hirdetményben rögzíteni kell, hogy az ajánlattevõ ajánlatában köteles megjelölni]
„a) az építési beruházás (árubeszerzés, szolgáltatásnyújtás) ellenszolgáltatásának teljes értékét, valamint”

18. §

Az R. 32. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A pályázati felhívást és kiírást az MNV Zrt. hagyja jóvá.”

19. §

Az R. 40. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A pályázati ajánlatok elbírálásáról az Értékelõ Bizottság javaslatának mérlegelésével az MNV Zrt. dönt. Az ajánlatok
közül az összességében legkedvezõbb feltételeket kínáló, megalapozott ajánlat mellett kell dönteni. A pályázati
felhívásban közölt bírálati szempontokkal ellentétes döntés nem hozható.”

20. §

Az R. 42. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(3) Összeférhetetlenségi kérdésben vita esetén az a személy vagy testület dönt, aki, illetve amely a pályázat kiírásáról
döntött. Ha az összeférhetetlenségi ok a kiíró szerv vezetõjének személyére nézve áll fenn, akkor a vitában a kiíró szerv
vezetõjének felettese, a vagyon értékesítésével megbízott személy esetében pedig az MNV Zrt. dönt. Ha
az összeférhetetlenségi ok az MNV Zrt. mint kiíró Igazgatóságának tagjára, vagy a vezérigazgató személyére nézve áll
fenn, akkor a vitában a miniszter dönt.”

21. §

Az R. 45. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) Az árverési hirdetmény közzétételének legalább tizenöt nappal meg kell elõznie a hirdetményben megjelölt
árverési idõpontot. A hirdetményt a 32. § (2)–(4) bekezdésében megjelölt módon kell közzétenni, továbbá az árverés
helyszínén, ingatlan esetében – a felépítmény nélküli ingatlan kivételével – az ingatlanon is ki kell függeszteni.”

22. §

Az R. 50. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(2) A benyújtott dokumentumoknak tartalmazniuk kell, illetve azokhoz csatolni szükséges:
a) a tulajdonba adásra vonatkozó igényt, megjelölve a felhasználási célt, valamint a segítendõ feladatot és az azt
elõíró jogszabályi rendelkezést,
b) a kezdeményezõ nyilatkozatát arról, hogy vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülõ költségek – ideértve
a mûvelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését,
c) helyi önkormányzat, illetve többcélú kistérségi társulás kezdeményezése esetén a képviselõtestület (közgyûlés),
illetve a többcélú kistérségi társulás tanácsa határozatát, amely az állami vagyon igénylésérõl hozott döntést
tartalmazza,
d) védettség (örökségvédelmi, természetvédelmi, illetve Natura 2000) fennállása esetén annak megjelölését,
valamint az ahhoz kapcsolódó kötelezettségek vállalását.”

23. §

(1) Az R. 51. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(1) A kezdeményezés beérkezését követõen az MNV Zrt. megvizsgálja, hogy az igénylés megfelel-e a törvényi
feltételeknek. Ennek keretében
a) ellenõrzi annak alaki megfelelõségét, az elõírt mellékletek meglétét,
b) megvizsgálja, hogy az igényelt vagyonelem a Vtv. hatálya szerinti állami tulajdonba tartozik-e,
c) ingatlan esetében megvizsgálja, hogy tulajdoni és vagyonkezelõi viszonyai rendezettek-e, és azt
az ingatlan-nyilvántartás a valóságos helyzetnek megfelelõen tünteti-e fel,
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d) megvizsgálja, hogy az igényelt ingatlan nem szükséges-e valamely állami vagy közfeladat ellátására, illetve
központi költségvetési szerv elhelyezésére,
e) megvizsgálja a kezdeményezésben megjelölt feladat, illetve célkitûzés jogszabályokkal való összhangját,
f) megvizsgálja, hogy nem áll-e fenn valamely a tulajdonjog átruházását, vagy a kérelmezõ általi megszerzését kizáró,
vagy korlátozó feltétel.”
Az R. 51. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(4) Jogszabállyal, vagy hatósági eljárás során védetté nyilvánított kulturális örökségi elem, továbbá védett természeti
területként, illetve Natura 2000 területként nyilvántartott ingatlan ingyenes átruházásához a védettség jellege szerint
felelõs miniszter elõzetes egyetértése szükséges.”
Az R. 51. § (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(5) Amennyiben a kért ingatlan tulajdonjoga valamely jogszabályi feltétel hiánya miatt – ideértve
a (2)–(3) bekezdésben foglaltakat is – nem ruházható át, az MNV Zrt. errõl az igénylõt legkésõbb a kezdeményezés
megérkezését követõ hatvan napon belül értesíti.”
Az R. 51. § (7) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(7) Az MNV Zrt. az igényelt „tulajdonba adni javasolt”, illetve „a tulajdonba adás valamely okból nem teljesíthetõ”
minõsítéssel ellátott vagyonelemeket tartalmazó elõterjesztését negyedévente összesítve, az adott negyedév utolsó
napjáig küldi meg a miniszternek. Az aktuális elõterjesztésben azon vagyonelemek szerepeltethetõk, amelyekre
vonatkozóan a kérelem – a (6) bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve – a negyedév utolsó napját legalább hatvan
nappal megelõzõen az MNV Zrt.-hez megérkezett. Ezen eljárás alól kivételt képez, ha az ingyenes vagyonátruházásra
a Vtv. 36. § (2) bekezdés b) pontja alapján kerül sor. Ebben az esetben az MNV Zrt. az ingyenes vagyonátruházásról
szóló elõterjesztését soron kívül küldi meg a miniszternek.”
Az R. 51. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
„(8) Az állami vagyonba tartozó régészeti leletek ingyenes átruházásának jogát – külön jogszabályban meghatározott
módon – a kultúráért felelõs miniszter gyakorolja.”
Az R. 51. §-a az alábbi (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A Vtv. 36. § (6) bekezdése szerinti esetben az MNV Zrt. Igazgatósága a kezdeményezés beérkezését követõ hatvan
napon belül – a Vtv. 36. § (2) bekezdésének c) pontjában foglalt esetben haladéktalanul – döntést hoz. Az MNV Zrt.
a döntésrõl az igénylõt értesíti.”

(1) Az R. Mellékletének „II. Adatszolgáltatási határidõk” cím 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
[A 14. § (1) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatást rendszeresen, az alábbi határidõkig kell teljesíteni:]
„1. az állami vagyon tárgyév december 31-ei állományáról évente egyszer, a tárgyévet követõ év május 31-ig;”
(2) Az R. Mellékletének „II. Adatszolgáltatási határidõk” címe az alábbi ponttal egészül ki:
[A 14. § (1) bekezdésében megjelölt adatszolgáltatást rendszeresen, az alábbi határidõkig kell teljesíteni:]
„8. a vagyonkezelési szerzõdésben – az MNV Zrt. beszámoló készítési kötelezettségéhez igazodóan – elõírt
idõpontokban kell teljesíteni.”

Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejûleg az R. 5. §-a, 6. §-ának (7) bekezdése, 15. §-a és az azt megelõzõ cím, 17. §-ának
(4)–(6) bekezdése, a 37. § (4) bekezdésének b) pontja, valamint az 54. §-ának (7) bekezdése hatályát veszti.
Semjén Zsolt s. k.,
miniszterelnök-helyettes
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A Kormány 349/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
az 1. § tekintetében a lakás-takarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény 26. § a) pontjában,
a 2–11. § tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységekrõl szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés c), d) és f) pontjában, és a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés f) pontjában,
a 12–33. § tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdés
g)–i) pontjában,
a 34–36. § tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdésének
j) pontjában,
a 37–41. § tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdésének
k) pontjában,
a 42–48. § és a 91. § a) pont tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. §
(1) bekezdésének g) és h) pontjában,
a 49–53. § tekintetében a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (1) bekezdésének
l) pontjában,
az 54–56. § tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés g) pontjában,
az 57–89. § és a 91. § b) pont tekintetében a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés f) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket
rendeli el:

A lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A lakás-elõtakarékosság állami támogatásáról szóló 215/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Látr.) 6. §
(2) bekezdésének b) és c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdéstõl eltérõen nem kell visszafizetni az állami támogatást, ha]
„b) a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megtakarítási ideje elérte az Ltv. 24. §-ának (8) bekezdésében meghatározott
idõtartamot;
c) a lakás-elõtakarékossági szerzõdés megtakarítási ideje elérte az Ltv. 24. §-ának (3) bekezdésében meghatározott
idõtartamot és a lakás-elõtakarékoskodó, illetve a kedvezményezett lakáskölcsön kérelmét a lakás-takarékpénztár
az Ltv. 24. §-ának (9) bekezdésében meghatározott esetek fennállása miatt utasította el.”
(2) A Látr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A nem igazolt lakáscélú felhasználás miatt, valamint a támogatásra való jogosultság más okból fennálló hiánya
miatt visszafizetett, vagy a lakás-takarékpénztár által az Ltv. 24. §-ának (7) bekezdése alapján visszafizetett összegeket
a lakás-takarékpénztárnak havonta egy összegben, a tárgyhónapot követõ hónap 10-éig a 10032000-01034011 Ltp.
nem lakás céljára igénybe vett állami támogatás visszafizetése elnevezésû számlára kell átutalni.”

A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat
és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól
és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

A kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok
fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes
szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kkr.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § (1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a befektetési vállalkozásra és
a hitelintézetre (a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.
(2) E rendelet hatálya – a VI/A. Fejezet kivételével – nem terjed ki arra a befektetési vállalkozásra, amely kizárólag
a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységekrõl szóló
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2007. évi CXXXVIII. törvény 6. §-ának e)–g) és i)–k) pontjában meghatározott pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó
befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítõ szolgáltatást végez.
(3) E rendelet VI/A. Fejezete nem terjed ki a hitelintézetre.”
3. §

A Kkr. 2. § (1) bekezdése a 16. pontot követõen a következõ 16a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„16a. hitelezési kockázatról szóló jogszabály:
a) befektetési vállalkozás esetén a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bhkr.),
b) hitelintézet esetén a hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm.
rendelet (a továbbiakban: Hkr.),”

4. §

A Kkr. 9/A. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az (1)–(3) bekezdéstõl eltérõen, ha az intézmény a kereskedési könyvben nyilvántartott hitelderivatíva
felhasználásával a kereskedési könyvben nem szereplõ hitelkockázati kitettségét – belsõ fedezeti ügylettel – fedezi,
a tõkekövetelmény számításának szempontjából a kereskedési könyvön kívüli kockázat abban az esetben tekinthetõ
fedezettnek, ha az intézmény a kereskedési könyvben nem szereplõ kockázat tekintetében a hitelezési kockázatról
szóló jogszabályban meghatározott hitelkockázati fedezetként elismerhetõ hitelderivatívát vásárol. Ha harmadik fél
által nyújtott hitelkockázati fedezetként elismerhetõ hitelderivatívát megvásárolják, és a tõkekövetelmény
számításának céljából elismerik a kereskedési könyvön kívüli kockázat fedezeteként – a 33. § (10) bekezdésének
sérelme nélkül – sem a belsõ, sem a külsõ hitelderivatíva-fedezetet nem lehet a kereskedési könyvben nyilvántartani
a tõkekövetelmény számításának céljából.”

5. §

A Kkr. 17/B. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„17/B. § (1) A hitelkockázatot átadó fél szempontjából a pozíciókat a kockázatot átvevõvel szimmetrikusan határozzák
meg, kivéve a CLN-t, amely nem eredményez rövid pozíciót a kibocsátónál. Ha egy adott idõpontban olyan vételi opció
merül fel, amelynél a kötési árfolyam elõre meghatározott idõpontban emelkedik, akkor az az idõpont tekintendõ
a védelem lejáratának. A szimmetrikus meghatározás helyett az elsõ és az n-edik nemteljesítéskor lehívható
hitelderivatívák esetén a (2) illetõleg a (3) bekezdésben meghatározott kezelés alkalmazandó.
(2) Amennyiben egy intézmény több, hitelderivatíva alapjául szolgáló referenciaegység esetében olyan feltételek
mellett szerez hitelkockázati fedezetet, hogy az eszközök elsõ nemteljesítése kiváltja a fizetést, és ez a hitelkockázati
esemény megszünteti a szerzõdést, az intézmény azon referenciaegység vonatkozásában, amelyikre az alapul
szolgáló referenciaegységek közül a 3. számú melléklet táblázata alapján a legalacsonyabb egyedi kockázatra
vonatkozó tõkekövetelmény alkalmazandó, ellensúlyozhatja az egyedi kockázatot.
(3) Amennyiben a kitettségek n-edik nemteljesítése váltja ki a fizetést a hitelkockázati fedezet keretében, a kockázatot
átadó csak akkor ellensúlyozhatja az egyedi kockázatot, ha az elsõtõl az n-1-edik nemteljesítésre is fedezetet szerzett,
vagy ha n-1 nemteljesítés már felmerült. Ilyen esetekben az elsõ nemteljesítéskor lehívható hitelderivatívákkal
kapcsolatban a (2) bekezdésben meghatározott módszert kell megfelelõen alkalmazni az n-edik nemteljesítéskor
lehívható hitelderivatívák kezeléséhez.”

6. §

A Kkr. 27. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 7. számú mellékletben feltüntetett táblázat harmadik oszlopában szereplõ nyitva szállítások esetében
a nemteljesítéskori veszteségráta számításához saját becsléseket használó
a) hitelintézet alkalmazhatja a Hkr. 45. § (1) bekezdésben,
b) befektetési vállalkozás alkalmazhatja a Bhkr. 65. § (1) bekezdésben
meghatározott veszteségrátát, feltéve, hogy ezt alkalmazza minden ilyen nyitva szállítással kapcsolatos kitettségnél.”

7. §

(1) A Kkr. 33. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Ha a kereskedési könyvben nyilvántartott hitelderivatíva belsõ fedezeti ügylet részét képezi, és az ügyletet
a kereskedési könyvön kívüli kitettségekre vonatkozó szabályok szerint hitelkockázat mérséklõként figyelembe lehet
venni, akkor a hitelderivatívában lévõ pozíció partner hitelkockázatától el lehet tekinteni.”
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(2) A Kkr. 33. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (9) bekezdéstõl eltérõen a kereskedési könyvben szereplõ, belsõ fedezeti ügylet részét képezõ vagy a partner
hitelkockázati kitettség fedezetéül vásárolt minden hitelderivatíva következetesen figyelembe vehetõ a partner
hitelkockázati kikettség tõkekövetelményének számítása céljából, ha a hitelkockázati fedezet a hitelezési kockázatról
szóló jogszabály szerint elismert.”
8. §

A Kkr. a 37. §-t követõen a következõ címmel és 37/A–37/C. §-sal egészül ki:
„VI/A. FEJEZET
NAGYKOCKÁZAT VÁLLALÁS
37/A. § (1) A befektetési vállalkozás a nagykockázat vállalás során azt a kitettséget veszi figyelembe, amely
a számvitelrõl szóló törvény szerint eszköznek vagy mérlegen kívüli tételnek minõsül.
(2) A befektetési vállalkozás a kitettség értékét az e fejezetben foglaltak szerint állapítja meg.
(3) Az egy ügyféllel vagy ügyfélcsoporttal szembeni kitettség értéknek az összege nem haladhatja meg
– a hitelkockázat mérséklés hatását is figyelembe véve –
a) a befektetési vállalkozás szavatoló tõkéjének a huszonöt százalékát, vagy
b) 150 millió eurót, ha az ügyfél intézmény, vagy olyan ügyfélcsoport esetén, amelynek hitelintézet, befektetési
vállalkozás is tagja és a befektetési vállalkozás szavatoló tõkéjének huszonöt százaléka nem éri el a 150 millió eurót
azzal, hogy az ügyfélcsoport nem hitelintézet, befektetési vállalkozás tagjával szembeni kitettség értékének
az összege – a hitelkockázat mérséklés hatását is figyelembe véve – nem haladhatja meg a befektetési vállalkozás
szavatoló tõkéjének a huszonöt százalékát.
(4) Ha a befektetési vállalkozás szavatoló tõkéjének huszonöt százaléka nem éri el a 150 millió eurót, akkor
a (3) bekezdés b) pontjának alkalmazásában – a hitelkockázat mérséklés hatását is figyelembe véve – a kitettség értéke
nem haladhatja meg a befektetési vállalkozás által a (3) bekezdés b) pontja alapján meghatározott mértéket, de
legfeljebb a szavatoló tõke összegét.
(5) A befektetési vállalkozás a kitettség értékének meghatározásakor a következõk szerint jár el:
a) a kitettség értékét a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer
alkalmazásával határozza meg azzal, hogy a mérlegen kívüli tétel esetén az ügyletkockázati súlyokat nem kell
alkalmazni,
b) származtatott ügylet kitettség értékét a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a partner
hitelkockázat fejezetben meghatározott módszerek valamelyike szerint határozza meg,
c) a kitettség értékének meghatározásakor nem kell figyelembe venni
ca) azt a kitettséget, amelyet a befektetési vállalkozás a szavatoló tõke kiszámítása során a prudenciális elõírások
túllépése miatt a szavatoló tõkéjébõl levont,
cb) a fizetést követõ két munkanapot meg nem haladóan fennálló valuta-, illetve devizaügyletbõl származó
követelést,
cc) az értékpapír-adásvételi ügylet esetében a fizetést vagy az értékpapír leszállítását követõ öt munkanapot meg nem
haladóan fennálló követelést,
cd) az ügyfél részére nyújtott fizetési, értékpapírelszámolási és klíring szolgáltatás végrehajtásából, bármilyen
valutában, devizában vagy pénzügyi eszközzel kapcsolatos elszámolási, klíring és letéti szolgáltatásból származó
követelést a következõ munkanapig,
(6) A befektetési vállalkozás az ügyfélcsoport meghatározásakor az
a) értékpapírosítási pozícióba,
b) kollektív befektetési értékpapírban fennálló kitettségbe, vagy
c) egyéb tételbe
tartozó kitettségi osztály esetében az ügyletet, az annak alapjául szolgáló eszközöket, vagy mindkettõt az ügylet
gazdasági tartalma és az ügylet szerkezetébõl eredõ kockázatok felmérésével értékeli.
(7) Ha a befektetési vállalkozás ügyfelei tulajdonosi struktúrájának vagy szervezeti változásának következtében lépi túl
a (3) és (4) bekezdésben meghatározott korlátozást, a Felügyelet a befektetési vállalkozás kérelmére – meghatározott
feltételek elõírásával – legfeljebb egy éves idõtartamra felmentést adhat a túllépés összegének a szavatoló tõkébõl
történõ levonása alól.
(8) A nagykockázat vállalásra vonatkozó rendelkezések tekintetében a garancia magába foglalja a készfizetõ
kezességet, valamint a hitelkockázat mérsékléseként figyelembe vehetõ hitelderivatívákat is a hitelkockázati
eseményhez kapcsolt értékpapírok kivételével.
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37/B. § (1) A befektetési vállalkozásnak a 37/A. § (3)–(5) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni:
a) a befektetési vállalkozás anyavállalatával, az adott anyavállalat más leányvállalatával vagy a befektetési vállalkozás
saját leányvállalatával szembeni kitettségre, amennyiben az érintett vállalkozásokra olyan összevont alapú felügyelet
vonatkozik, amelybe a befektetési vállalkozás is beletartozik,
b) a központi kormánnyal, a központi bankkal szembeni olyan kitettségre, amelyhez a befektetési vállalkozás
hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer alkalmazásával hitelkockázati fedezet nélkül is nulla
százalékos kockázati súly rendelhetõ,
c) a nemzetközi szervezettel, a multilaterális fejlesztési bankkal szembeni olyan kitettségre, a befektetési vállalkozás
hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer alkalmazásával hitelkockázati fedezet nélkül is nulla
százalékos kockázati súly rendelhetõ,
d) központi kormány, központi bank, nemzetközi szervezet, multilaterális fejlesztési bank vagy közszektorbeli
intézmény által kifejezetten garantált olyan kitettségre, ahol a garanciát nyújtóval szembeni kitettségre a befektetési
vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer alkalmazásával hitelkockázati fedezet
nélkül is nulla százalékos kockázati súly rendelhetõ,
e) olyan kitettségre, amely központi kormánnyal, központi bankkal, közszektorbeli intézménnyel, nemzetközi
szervezettel vagy multilaterális fejlesztési bankkal szemben áll fenn, vagy amelyet ezek valamelyike garantál azzal,
hogy akivel szemben a kitettség fennáll vagy aki a garanciát nyújtja, annak hitelkockázati fedezettel nem ellátott
kitettségére a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer alkalmazásával
nulla százalékos kockázati súly rendelhetõ,
f) tagállam regionális kormányával, helyi önkormányzatával szembeni, vagy általuk garantált olyan kitettségre,
amelyhez a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer alkalmazásával
nulla százalékos kockázati súly rendelhetõ,
g) olyan kitettségre, amelynek hitelkockázati fedezete nemzetközi szervezet, multilaterális fejlesztési bank vagy
az Európai Unió tagállamának központi kormánya, központi bankja, regionális kormánya, helyi önkormányzata vagy
közszektorbeli intézménye által kibocsátott olyan, hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír, amelynél a központi
kormánnyal, központi bankkal szembeni kitettségre a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály
alapján a sztenderd módszer alkalmazásával nulla százalékos kockázati súly rendelhetõ,
h) a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály szerinti fedezett kötvény formájában fennálló
kitettségre,
i) az olyan készpénz óvadékkal fedezett kitettségre, amelyet a befektetési vállalkozásnál, vagy a befektetési
vállalkozás anya- vagy leányvállalatánál helyeztek el.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ügyletekhez kapcsolódó fedezeteket, valamint a 37/A. § (6) bekezdés szerinti
kitettségi osztály alapjául szolgáló eszközöket a befektetési vállalkozás elkülönítetten tartja nyilván, annak érdekében,
hogy figyelemmel kísérje és elemezze a fedezet nyújtójával, valamint az alapul szolgáló eszközökkel szembeni
lehetséges koncentrációs kockázatot.
(3) A nagykockázat vállalásra vonatkozó rendelkezések tekintetében a garancia magába foglalja a készfizetõ
kezességet, valamint a hitelkockázat mérsékléseként figyelembe vehetõ hitelderivatívákat is a hitelkockázati
eseményhez kapcsolt értékpapírok kivételével.
(4) A nagykockázat vállalásra vonatkozó rendelkezések tekintetében hitelkockázati fedezetként kizárólag elismert
hitelkockázat-mérséklõ tétel vehetõ figyelembe azzal, hogy a hitelkockázat-mérséklõ tétel figyelembevételekor
a tõkekövetelmény számításra alkalmazott módszernek megfelelõen a külön jogszabályban rögzített
hitelkockázat-mérséklõ tételre vonatkozó minimális követelményeknek kell eleget tenni.
37/C. § (1) A 37/A. § (5) bekezdése szerinti kitettség értékének meghatározásakor a pénzügyi biztosítékok átfogó
módszerét alkalmazó befektetési vállalkozás figyelembe veheti a külön jogszabályban meghatározott hitelkockázat
mérséklés és volatilitási korrekciós tényezõ, illetve a lejárati eltérés alapján kiszámított teljes mértékben korrigált
kitettségi értéket.
(2) Ha a befektetési vállalkozásnak engedélyezték a saját nemteljesítéskori veszteségráta és a hitelegyenértékesítési
tényezõ becslés alkalmazását és a befektetési vállalkozás a pénzügyi biztosítékok kitettségre gyakorolt hatására ható
egyéb kockázati tényezõktõl elkülönítetten is képes becsülni, akkor a pénzügyi biztosítékok kockázatmérséklõ hatását
a nagykockázat-vállaláskor figyelembe veendõ kitettség értékének meghatározásakor figyelembe veheti. Ha
a befektetési vállalkozásnak engedélyezték a pénzügyi biztosítékok kitettségre gyakorolt hatására vonatkozó saját
becslés alkalmazását, akkor ezt a tõkekövetelmény számításánál alkalmazott módszerrel egységes alapon kell
végrehajtani.
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(3) Ha a befektetési vállalkozásnak engedélyezték a saját nemteljesítéskori veszteségráta és a hitelegyenértékesítési
tényezõ alkalmazását, de nem kapott engedélyt a (2) bekezdés alkalmazására, akkor a kitettség értékének
meghatározására alkalmazhatja a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét, vagy a (6) bekezdés b) pontja szerinti
módszert.
(4) Ha a befektetési vállalkozás a (2)–(3) bekezdésben leírt módszereket alkalmazza, akkor a hitelkockázat
koncentrációira vonatkozóan rendszeres stressztesztet végez, amely magában foglalja az esetlegesen érvényesített
biztosíték likvidálási értékét. A stressztesztek során olyan forgatókönyvet kell alkalmazni, amelyben a piaci
körülmények romlása veszélyezteti a befektetési vállalkozás tõkemegfelelését és csökkenti a pénzügyi biztosíték
likvidációs értékét. Ha a stressztesztek a fedezet értékének romlását jelzik, a (2)–(3) bekezdés céljaira alkalmazott
pénzügyi biztosíték figyelembe vehetõ értékét ezzel összhangban kell csökkenteni.
(5) Ha a befektetési vállalkozás a (2)–(3) bekezdésben leírt módszereket alkalmazza, akkor megfelelõ stratégiával kell
rendelkeznie a kitettség és annak fedezeteként figyelembe vett pénzügyi biztosíték lejárati eltérésének kezelésére,
a (2) vagy (3) bekezdés szerinti módszernél alacsonyabb likvidációs értéket eredményezõ stresszteszt esetén
követendõ eljárásra, illetve az érintett fedezetekhez kapcsolódó koncentrációs kockázat kezelésére.
(6) Ha a kitettséget harmadik fél garantálja, vagy harmadik fél által kibocsátott elismert hitelkockázati fedezet
biztosítja, a befektetési vállalkozás
a) a kitettség garantált részét úgy kezelheti, mint ami a garantõrrel és nem az ügyféllel szemben merül fel, ha
a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer alkalmazásával a garantõrrel
szembeni fedezetlen kitettséghez azonos vagy kisebb kockázati súly rendelhetõ, mint az ügyféllel szembeni
hitelkockázati fedezet nélküli kitettséghez,
b) a (8) bekezdésben meghatározott eltéréssel a kitettségnek az elismert hitelkockázati fedezettel biztosított részét
úgy kezelheti, mint ami a harmadik féllel és nem az ügyféllel szemben merül fel, ha
ba) a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály alapján a sztenderd módszer alkalmazásával
a kitettség hitelkockázati fedezettel biztosított részéhez azonos vagy kisebb kockázati súly rendelhetõ, mint
az ügyféllel szembeni hitelkockázati fedezet nélküli kitettséghez, és
bb) nincs eltérés a kitettség lejárata, valamint a hitelkockázati fedezet lejárata között.
(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti eljárás esetén a befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló jogszabály
rendelkezéseit
a
hitelkockázati
fedezet
elismerhetõségére
és
kockázatmérséklõ
hatásának
a tõkekövetelmény-számítás során való számszerûsítésére is alkalmazni kell.
(8) A befektetési vállalkozás a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét, valamint a (6) bekezdés b) pontja szerinti
eljárást akkor alkalmazhatja együttesen, ha a Felügyelet engedélyezte a hitelkockázat tõkekövetelményének
meghatározásához a pénzügyi biztosítékok átfogó és egyszerû módszerének együttes alkalmazását.”
9. §

A Kkr. a 47. §-t követõen a következõ 47/A. §-sal egészül ki:
„47/A. § (1) A Felügyelet által 2009. január 1-jéig a 43. § (1) bekezdése alapján engedélyezett belsõ modell 2011.
december 31-éig változatlan formában alkalmazható.
(2) 2014. december 31-én hatályát veszti az 1. § (1) bekezdésébõl a „(2) és” szövegrész és az 1. § (2) bekezdése.”

10. §

A Kkr. 48. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„48. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és
a hitelintézetek tõkemegfelelésérõl (átdolgozott szöveg),
b) a Bizottság 2009. április 7-i 2009/27/EK irányelve a 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK
és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótõke-elemek,
nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történõ módosításáról,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK
irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tõkekövetelmények, továbbá
a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról.”
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A Kkr.
a) 12. § (2) bekezdésében és 43. § (8) bekezdésében a „Hkr.-ben” szövegrész helyébe a „hitelezési kockázatról szóló
jogszabályban” szöveg,
b) 27. § (2) és (4) bekezdésében, 33. § (2) és (5)–(7) bekezdésében és 3. számú mellékletében a „Hkr.” szövegrész
helyébe a „hitelezési kockázatról szóló jogszabály” szöveg
lép.

A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
12. §

A hitelezési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 196/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Hkr.) 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A fedezett kötvény a Tpt. 285/A. § (5) bekezdésében szereplõ értékpapír, amelynek fedezetét kizárólag a következõ eszközök
valamelyike képezheti:)
„d) lakóingatlanon alapított zálogjoggal biztosított hitelek esetében a zálogjogok értékének – ideértve bármely
korábbi zálogjogot is – és a fedezetül szolgáló lakóingatlan fedezeti értékének nyolcvan százaléka közül a kisebb
értékig, bármely tagállam jogszabályában meghatározott, lakóingatlannal kapcsolatos kitettség értékpapírosítását
végzõ hitelintézet vagy befektetési vállalkozás által kibocsátott értékpapírral fedezett hitel, ha az értékpapírosító
hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy vállalkozás eszközeinek legalább kilencven százaléka – amely értékkorlát
esetében nem lehet figyelembe venni a fedezett kölcsön felvevõje által az értékpapír tulajdonosának továbbított
kifizetést vagy a vonatkozásukban végzett felszámolási eljárást – jelzáloghitelhez kötõdik, és a kibocsátott értékpapír
értéke a kibocsátó hitelintézet vagy befektetési vállalkozás fennálló fedezett kötvény állománya értékének legfeljebb
tíz százaléka,”

13. §

A Hkr. a 16. §-t követõen a következõ alcímmel és 16/A. §-sal egészül ki:

„Lízingügylet
16/A. § (1) A lízingügyletbõl származó kitettség értéke a lízingszerzõdés szerinti minimális lízingdíjak jelenértéken
meghatározott értéke, ahol a minimális lízingdíjak a lízingszerzõdés idõtartama alatt a lízingbe vevõtõl követelt vagy
követelhetõ pénzösszegek (tõketörlesztõ és kamattörlesztõ rész) és a szerzõdésben kikötött maradványérték összege.
Ha a lízingügylethez kapcsolódó hitelkockázati fedezet nyújtója a 108. § és a hitelkockázati fedezet nyújtója által
nyújtott hitelkockázati fedezet a 120–123. § szerinti követelményeknek megfelel, akkor a minimális lízingdíjak
tartalmazza a garantált maradványértéket.
(2) Ha a kitettség a lízingszerzõdésben kikötött maradványérték, a kockázattal súlyozott kitettség értéket a következõ
képlet szerint kell kiszámítani:
Kockázattal súlyozott kitettség érték = 1/t * 100% * kitettség értéke,
ahol t a következõ értékek közül a magasabb: 1, vagy a lízingszerzõdésbõl hátralévõ idõtartam teljes évekhez
legközelebbi értéke.”
14. §

A Hkr. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § (1) Ha a kitettség megfelel a 15. § (4) és (8) bekezdésében meghatározottnak, valamint a hitelintézet ismeri
a kollektív befektetési forma portfóliójának egészét vagy egy részét, akkor a hitelintézet a portfólióban lévõ
kitettségeket veszi figyelembe a kockázattal súlyozott kitettség érték és a várható veszteség érték meghatározásakor.
(2) Ha a kitettség megfelel a 15. § (4) és (8) bekezdésében meghatározottnak, de a hitelintézet nem felel meg a belsõ
minõsítésen alapuló módszer alkalmazási feltételeinek, akkor a kockázattal súlyozott kitettség érték és a várható
veszteség értékének meghatározásakor
a) a részesedések kitettségi osztályba tartozó kitettsége esetén a 34. §-ban meghatározottak szerint jár el azzal,
hogyha egy kitettségrõl a hitelintézet nem tudja megállapítani, hogy tõzsdei vagy nem tõzsdei, akkor egyéb
részvénykitettségként kell kezelni, vagy
b) az a) ponttól eltérõen a kollektív befektetési forma portfólióját képezõ kitettség esetén a Második Részben
meghatározottakat kell alkalmazni azzal, hogy
ba) a minõsítetlen kitettségekhez kapcsolódó kockázati súly alá tartozó, vagy az adott kitettségi osztály esetén
a legmagasabb kockázati súlyt eredményezõ kitettséghez kapcsolódó kockázati súlyt meg kell szorozni 2-vel,
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bb) a ba) alpontba nem tartozó kitettség esetében a kockázati súlyt meg kell szorozni 1,1-el, de a kockázati súly nem
lehet 5%-nál alacsonyabb.
(3) Ha a kitettség nem felel meg a 15. § (4) és (8) bekezdésében meghatározottnak, vagy a hitelintézet nem ismeri
a kollektív befektetési forma portfólióját, akkor a kockázattal súlyozott kitettség érték és a várható veszteség értékének
meghatározásakor a 34. §-ban meghatározottak szerint jár el azzal, hogy ha egy kitettségrõl nem tudja megállapítani,
hogy tõzsdei vagy nem tõzsdei, akkor egyéb részvény-kitettségként kell kezelnie.
(4) A hitelintézet a kollektív befektetési forma portfóliójában lévõ kitettség átlagos, kockázattal súlyozott kitettség
értékét a (2) bekezdésben foglaltak szerint harmadik fél közremûködését is igénybe véve kiszámíthatja, ha biztosított
a számítás és az arról szóló jelentés megfelelõsége.”
15. §

A Hkr. 36. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belsõ modellek módszer alkalmazásakor a kockázattal súlyozott kitettség érték a hitelintézet részesedésekre
vonatkozó, a negyedéves hozam és egy megfelelõen megválasztott kockázatmentes kamatláb hosszú távú
mintaidõszakra számított különbségének 99%-os megbízhatósági szinthez tartozó, egyoldali konfidencia
intervallumú becslését adó belsõ kockáztatott érték modellbõl levezetett potenciális veszteség 12,5-del szorzott
értéke. A részesedések portfólió szintjén a kockázattal súlyozott kitettség értéke nem lehet kisebb a 35. §-ban
meghatározott módszerrel kiszámított minimális kockázattal súlyozott kitettség értékek és a várható veszteségek
12,5-del szorzott értékének a teljes összegénél. A nemteljesítési valószínûség értéket az 50. § (2) bekezdése,
a nemteljesítéskori veszteségráta értéket az 50. § (6)–(7) bekezdése alapján kell kiszámítani.”

16. §

A Hkr. 37. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdéstõl eltérõen, ha a kitettség a lízingszerzõdésben kikötött maradványérték, a kockázattal súlyozott
kitettség értéket a következõ képlet szerint kell kiszámítani:
Kockázattal súlyozott kitettség érték = 1/t * 100% * kitettség értéke,
ahol t a következõ értékek közül a magasabb: 1, vagy a lízingszerzõdésbõl hátralévõ idõtartam teljes évekhez
legközelebbi értéke.”

17. §

A Hkr. 45. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hitelintézetnek a következõ nemteljesítéskori veszteségrátát kell alkalmaznia:)
„c) a 14. §-ban meghatározott fedezett kötvény esetén: 11,25%,”

18. §

(1) A Hkr. 47. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az olyan – hitelkockázati fedezettel teljes mértékben ellátott – származtatott ügylet és értékpapír ügylethez
kapcsolódó hitel esetében, amelyre szabványosított nettósítási megállapodást alkalmaznak, a lejárati idõ a kitettség
súlyozott átlagos hátralévõ lejárati ideje, de legalább tíz nap. Ha repóügyletre, értékpapír- vagy árukölcsönzési
ügyletre szabványosított nettósítási megállapodást alkalmaznak a lejárati idõ a kitettség súlyozott átlagos hátralévõ
lejárati ideje, de legalább öt nap. A lejárati idõ súlyozása során minden kitettség szerzõdéskötéskori értékét (elvi
fõösszegét) kell figyelembe venni.”
(2) A Hkr. 47. § (12) bekezdés bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A (3)–(6) és (7) bekezdéstõl eltérõen a lejárati idõt legalább egy napnak kell tekinteni”

19. §

A Hkr. 80. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a Hpt. 76/C. § (6) bekezdésének d) pontja szerinti belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézet
a sztenderd módszert alkalmazhatja a központi kormánnyal, központi bankkal, hitelintézettel, befektetési
vállalkozással és a 108. § (1) bekezdés g) pontja szerinti vállalkozással szembeni kitettségre, akkor az általuk nyújtott
garanciára nem alkalmazhatóak az e § és a 81–82. § rendelkezései. Ebben az esetben a hitelintézet a Hpt. 76/E –76/F. §
szerint ismerheti el az elõre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet.”

20. §

(1) A Hkr. 100. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A 99. §-ban említett bármely számítási módszer alkalmazása esetén hitelkockázati fedezetként elismerhetõ
pénzügyi biztosíték tárgya olyan kollektív befektetési értékpapír is lehet, amelynek nyilvánosan meghirdetett napi
árfolyama van, és amelyhez tartozó kollektív befektetési forma – a (3a) bekezdésben meghatározott eltéréssel –
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kizárólag az (1)–(2) bekezdés szerinti elismerhetõ hitelkockázati fedezetbe, valamint fedezeti célú származtatott
eszközbe fektet be.”
(2) Hkr. 100. §-a a következõ (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Ha a kollektív befektetési értékpapír nem kizárólag a (3) bekezdésben foglalt eszközökbe fektet be, akkor is
elismerhetõ hitelkockázati fedezetként annak feltételezésével, hogy a kollektív befektetési forma a kezelési
szabályzata által megengedett legnagyobb mértékben nem elismert eszközökbe fektet. Ha a nem elismert
eszközökbõl eredõ kötelezettségek vagy függõ kötelezettségek negatív értékkel is rendelkezhetnek, a hitelintézet
kiszámítja a nem elismert eszközök teljes értékét és amennyiben ez negatív, úgy az elismert eszközök értékét is
csökkenti ezen értékkel.”
21. §

A Hkr. 101. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„101. § (1) A 100. §-ban meghatározotton kívül a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét alkalmazó hitelintézet
hitelkockázati fedezetként elismerheti az olyan pénzügyi biztosítékot is, amelynek tárgya
a) tõzsde indexben nem szereplõ, de elismert tõzsdén jegyzett részvény vagy átváltoztatható kötvény, valamint
b) kollektív befektetési értékpapír, ha nyilvánosan meghirdetett napi árfolyama van, és a hozzá tartozó kollektív
befektetési forma – a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel – kizárólag a 100. § (1)–(2) bekezdése és az a) pont
szerinti elismerhetõ hitelkockázati fedezetbe, valamint fedezeti célú származtatott eszközbe fektethet be.
(2) Ha a kollektív befektetési értékpapír nem kizárólag a (3) bekezdésben foglalt eszközökbe fektet be, akkor is
elismerhetõ hitelkockázati fedezetként annak feltételezésével, hogy a kollektív befektetési forma a kezelési
szabályzata által megengedett legnagyobb mértékben nem elismert eszközökbe fektet. Ha a nem elismert
eszközökbõl eredõ kötelezettségek vagy függõ kötelezettségek negatív értékkel is rendelkezhetnek, a hitelintézet
kiszámítja a nem elismert eszközök teljes értékét és amennyiben ez negatív, úgy az elismert eszközök értékét is
csökkenti ezen értékkel.”

22. §

A Hkr. 118. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nemteljesítés esetére fedezetet nyújtó életbiztosítási szerzõdés (kötvény) – amelybõl eredõ követelések
jogosultja a hitelnyújtó hitelintézet – akkor ismerhetõ el egyéb, elõre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati
fedezetként, ha
a) az életbiztosítási szerzõdésbõl (kötvénybõl) eredõ pénzköveteléseket a hitelnyújtó hitelintézetre engedményezték
vagy azokra a hitelnyújtó hitelintézetnek zálogjoga van,
b) a biztosítót értesítették a hitelintézet jogosultságáról, és ennek következtében a szerzõdésbõl (kötvénybõl) eredõ
követelések kifizetésére a hitelintézet beleegyezése nélkül nem kerülhet sor,
c) a hitelintézet jogosult arra, hogy az ügyfél hitelintézet felé történõ nemteljesítése esetén a biztosítási szerzõdést
felmondja, és a visszavásárlási értéket megkapja,
d) a hitelintézetet tájékoztatják az ügyfél bármely, a biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos nemfizetésérõl,
e) a szerzõdés (kötvény) a kockázatvállalás teljes futamidejére hitelkockázati fedezetet biztosít azzal, hogy ha
a biztosítási jogviszony a kockázatvállalás futamideje elõtt megszûnik, akkor a hitelintézet köteles gondoskodni arról,
hogy a szerzõdésben meghatározott biztosítási összeg vagy visszavásárlási érték a futamidõ végéig fedezetként
rendelkezésre álljon,
f) az a) pontban meghatározott jogosultság a kölcsönszerzõdés megkötésekor valamennyi irányadó joghatóság elõtt
érvényes és érvényesíthetõ,
g) a szerzõdés (kötvény) visszavásárlási értékét a biztosító meghatározza, és az nem csökkenthetõ,
h) a visszavásárlási érték kifizetésére kérésre kellõ idõben kerül sor,
i) a visszavásárlási érték kifizetésére a hitelintézet beleegyezése nélkül nem kerülhet sor, és
j) az életbiztosító az Európai Unió valamely tagállamában tevékenységi engedélyt szerzett biztosító, vagy az Európai
Unióban alkalmazott felügyeleti és szabályozási rendelkezésekkel legalább egyenértékû rendelkezéseket alkalmazó
harmadik ország illetékes hatóságának felügyelete alá tartozik.”

23. §

A Hkr. 122. § (1) bekezdés bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha egy kitettség központi kormány vagy központi bank, 5. § (3) bekezdése szerinti regionális kormány vagy helyi
önkormányzat, 6. § (2)–(3) bekezdése szerinti közszektorbeli intézmény, 7. § (5) bekezdése szerinti multilaterális
fejlesztési bank, vagy 8. § szerinti nemzetközi szervezet által viszontgarantált, akkor a hitelintézet a kitettséget
a viszontgarancia nyújtója által vállalt közvetlen garanciával fedezettnek tekinti, ha”
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24. §

(1) A Hkr. 134. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet a pénzügyi biztosíték hitelezésikockázat-mérséklõ hatásának számszerûsítése során a pénzügyi
biztosítékok egyszerû módszerét vagy a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét alkalmazhatja azzal, hogy a két
módszer – az (1a) bekezdésben meghatározott eltéréssel – egyidejûleg nem alkalmazható.”
(2) A Hkr. 134. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A hitelintézet a belsõ minõsítésen alapuló módszer Hpt. 76/B. § (8) bekezdés szerinti fokozatos bevezetése,
valamint a Hpt. 76/D. § (1) bekezdés alkalmazása esetén kivételesen egyidejûleg alkalmazhatja a pénzügyi
biztosítékok egyszerû módszerét és a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét, ha igazolni tudja, hogy a két módszer
egyidejû alkalmazásának célja nem a tõkekövetelmény csökkentése.”

25. §

A Hkr. 135. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi biztosítékok egyszerû módszere esetén a kockázattal súlyozott kitettség érték kiszámításakor
a kitettségnek a biztosíték piaci értéke által fedezett részéhez azt a kockázati súlyt – de legalább 20%-ot – kell rendelni,
amelyet a sztenderd módszer szerint akkor kell alkalmazni, ha a kitettség közvetlenül a pénzügyi biztosíték miatt
keletkezik. A 17. § szerinti mérlegen kívüli tételek esetén a fedezet nélkül mért kitettség számításakor a tételekhez száz
százalékos ügyletkockázati súlyt kell rendelni. A kitettségnek a biztosíték piaci értéke által nem fedezett részéhez azt
a kockázati súlyt kell rendelni, amelyet a sztenderd módszer szerint az ügyféllel szembeni fedezetlen kitettségre kell
alkalmazni. Az ügyletkockázati súlyozást a fedezett és a fedezetlen részre a fedezet figyelembevétele után kell
érvényesíteni.”

26. §

A Hkr. 136. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi biztosítékok átfogó módszerének alkalmazása esetén a pénzügyi biztosíték piaci értékét a 138–144. §
szerinti volatilitási korrekciós tényezõvel kell módosítani annak érdekében, hogy figyelembevételre kerüljön
a likvidációs idõszakra becsült árfolyamvolatilitás. A fedezet nélküli kitettség érték számításakor a 17. § szerinti
mérlegen kívüli tételek esetén a fedezet nélkül mért kitettség számításakor a tételekhez a sztenderd módszert
alkalmazó hitelintézetnek száz százalékos ügyletkockázati súlyt, a belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó
hitelintézetnek száz százalékos hitelegyenértékesítési tényezõt kell rendelni. A fedezett kitettség érték
meghatározásához az ügyletkockázati súlyozást vagy a hitelegyenértékesítési tényezõt a pénzügyi biztosíték
figyelembevételét követõen számított kitettségre kell alkalmazni.”

27. §

A Hkr. 149. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az 51. § (11)–(17) bekezdés és 52. § szerinti ügyletek kitettség
értékének meghatározásakor 100%-os ügyletkockázati súlyt kell alkalmazni.”

28. §

A Hkr. 150. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a Felügyelet a hitelintézet számára engedélyezte az (1) bekezdés alkalmazását, a hitelintézet – külön
engedélyezési eljárás nélkül – az Európai Unió másik tagállamának területén elhelyezkedõ ingatlanon alapított
jelzálogjoggal teljes mértékben fedezett kitettséghez ötven százalékos kockázati súlyt rendelhet, ha az adott
tagállamban az (1) bekezdés szerinti súlyozás alkalmazható és az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt feltételek
teljesülnek.”

29. §

A Hkr. 152. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A 107. § b) pontja szerinti hitelkockázati fedezet, ha megfelel a 118. § (2) bekezdés szerinti feltételeknek, akkor
az életbiztosítási kötvény visszavásárlási értéke által fedezett elismert érték
a) a hitelezési kockázat tõkekövetelményének sztenderd módszere alkalmazásakor az életbiztosítási kötvényt
kibocsátóhoz rendelt következõ kockázati súly:
aa) 20%, ha a kibocsátóval szembeni – hitelkockázati fedezettel nem ellátott – kitettséghez rendelet kockázati súly
20%,
ab) 35%, ha a kibocsátóval szembeni – hitelkockázati fedezettel nem ellátott – kitettséghez rendelet kockázati súly
50%,
ac) 70%, ha a kibocsátóval szembeni – hitelkockázati fedezettel nem ellátott – kitettséghez rendelet kockázati súly
100%,
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ad) 150%, ha a kibocsátóval szembeni – hitelkockázati fedezettel nem ellátott – kitettséghez rendelet kockázati súly
150%;
b) a hitelezési kockázat tõkekövetelményének belsõ minõsítésen alapuló módszere alkalmazásakor 40%
nemteljesítéskori veszteségráta, ha a hitelintézet nem alkalmaz saját becslést a nemteljesítéskori veszteségrátára.”
30. §

A Hkr. 154. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelezési kockázatot sztenderd módszer szerint számító hitelintézet esetében az elõre nem rendelkezésre
bocsátott hitelkockázati fedezettel teljes mértékben ellátott kitettséghez tartozó kockázati súly, ahol: E a kitettség
sztenderd módszer szerint meghatározott értéke azzal, hogy a 17. § szerinti mérlegen kívüli tételekhez száz százalékos
ügyletkockázati súlyt kell rendelni; g a hitelkockázati fedezetet nyújtóval szembeni kitettségnek a sztenderd módszer
szerinti kockázati súlya; és GA a G* a 153. § (3) bekezdése szerint számított és a XVII. Fejezetben meghatározott módon
a lejárati eltérések tekintetében korrigált értéke.
(2) Ha a hitelkockázati fedezet értéke nem éri el a kitettség értékét, valamint a fedezettel ellátott és el nem látott részek
kielégítési rangsorbeli besorolása azonos, azaz a hitelintézet és a hitelkockázati fedezet nyújtója a veszteséget
arányosan viselik, akkor a tõkekövetelmény a fedezettséggel arányosan csökkenthetõ. A kockázattal súlyozott
kitettség értékét a következõ képlet szerint kell kiszámítani:
kockázattal súlyozott kitettség érték=(E–GA) × r+GA × g,
ahol E a kitettség sztenderd módszer szerint meghatározott értéke azzal, hogy a 17. § szerinti mérlegen kívüli
tételekhez száz százalékos ügyletkockázati súlyt kel rendelni; GA a G* a 153. § szerint számított és a XVII. Fejezetben
meghatározott módon a lejárati eltérés tekintetében korrigált értéke; r az ügyféllel szembeni kitettségnek a sztenderd
módszer szerint meghatározott kockázati súlya, valamint g a hitelkockázati fedezetet nyújtóval szembeni kitettségnek
a sztenderd módszer szerint meghatározott kockázati súlya. A 17. § szerinti mérlegen kívüli tételeknél a sztenderd
módszert alkalmazó hitelintézetnek az ügyletkockázati súlyt a fedezettség számítását követõen a fedezett (GA) és
a fedezetlen részre (E–GA) egyaránt érvényesíteni kell.”

31. §

A Hkr. 155. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) GA a G* 153. § szerint számított és a XVII. Fejezetben meghatározott módon a lejárati eltérés figyelembevételével
korrigált értéke. E a kitettség értéke a XII. Fejezetben meghatározott módon azzal, hogy az 51. § (11)–(17) bekezdésben
és 52. §-ban meghatározott ügyletek kitettség értékének meghatározásakor 100%-os ügyletkockázati súlyt kell
alkalmazni. A belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó hitelintézetnek az 51. § (11)–(17) bekezdésében és
az 52. §-ban meghatározott mérlegen kívüli tételeknél a hitelegyenértékesítési tényezõt a fedezettség számítását
követõen a fedezett (GA) és a fedezetlen részre (E–GA) egyaránt érvényesíteni kell.”

32. §

(1) A Hkr. 163. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4. § (3) bekezdésétõl eltérõen 2015. december 31-ig az Európai Unió bármely tagállamának központi
kormányával vagy központi bankjával szembeni, bármely tagállam nemzeti pénznemében fennálló (denominált) és
finanszírozott kitettséghez nulla százalékos kockázati súlyt kell rendelni.”
(2) A Hkr. 163. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az olyan, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett lakossággal szembeni kitettségnek a súlyozott átlagos
nemteljesítéskori veszteségrátája, amelyhez nem kapcsolódik központi kormány garanciavállalása, 2012. december
31-ig legalább 10%.”

33. §

A Hkr. 168. §-a a következõ d)–f) pontokkal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)
„d) a Bizottság 2009/83/EK irányelve (2009. július 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról,
e) az Európai Parlament és a Tanács 2009/111/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és
a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótõke-elemek,
nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történõ módosításáról,
f) az Európai Parlament és a Tanács 2010/76/EU irányelve (2010. november 24.) a 2006/48/EK és a 2006/49/EK
irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tõkekövetelmények, továbbá
a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról.”
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A mûködési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
34. §

A mûködési kockázat kezelésérõl és tõkekövetelményérõl szóló 200/2007. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Mkr.) 4. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A mûködési kockázat tõkekövetelménye az (5) bekezdésben felsorolt üzletágak tõkekövetelményei éves
összegének hároméves átlaga.
(2) Ha egy üzletág tõkekövetelménye negatív, akkor a számítások során ez figyelembe vehetõ.
(3) A (2) bekezdéstõl eltérõen, ha az (1) bekezdés szerinti, adott évre vonatkozó üzletági tõkekövetelmények éves
összege negatív, akkor e negatív értéket a hároméves számtani átlag számítása során nullával kell helyettesíteni.”

35. §

Az Mkr. 8. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet a múltbeli veszteségadatait a 4. § szerinti üzletágaknak és a 13. § szerinti eseménytípusoknak
objektív kritériumok figyelembevételével úgy felelteti meg, hogy a kritériumokat és a megfeleltetés folyamatát
dokumentumokkal teljeskörûen alátámasztja. A hitelintézet egészét érintõ veszteségeket kivételesen egy kiegészítõ,
társasági szintû tételek üzletághoz lehet rendelni. Az olyan veszteségre, amelyet a hitelezési kockázat
tõkekövetelményének számítása során a hitelintézet figyelembe vett, a mûködési kockázat vonatkozásában nem kell
tõkekövetelményt számolni, de azt a hitelintézetnek a nyilvántartásaiban elkülönítetten szerepeltetnie kell. Az olyan
mûködési kockázatból eredõ veszteségre, amely a piaci kockázathoz is kapcsolódik, a mûködési kockázat
tõkekövetelményét is számítani kell.”

36. §

Az Mkr. 17. §-a a következõ c) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:)
„c) a Bizottság 2009/83/EK irányelve (2009. július 27.) a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról.”

A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló
234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet módosítása
37. §

A hitelintézetek nyilvánosságra hozatali követelményének teljesítésérõl szóló 234/2007. (IX. 4.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Nykr.) a 3. §-t követõen a következõ címmel és 3/A. §-sal egészül ki:

„Javadalmazási politika
3/A. § (1) A hitelintézetnek legalább évente nyilvánosságra kell hoznia a Hpt. 69/B. § (2) bekezdéssel érintett
személyekre vonatkozóan a javadalmazási politikáját.
(2) A nyilvánosságra hozatalnak ki kell terjednie
a) a javadalmazási politika meghatározásához használt döntéshozói folyamatra vonatkozó információkra,
b) a teljesítmény és a teljesítményjavadalmazás kapcsolatára vonatkozó információkra,
c) a javadalmazási rendszer legfontosabb meghatározó jellemzõire, beleértve a teljesítmény-mérésére és
a kapcsolódó kockázat megállapítására vonatkozó követelményekre, a halasztási politikára, a javadalmazási
jogosultságokra vonatkozó információkra,
d) a teljesítménnyel kapcsolatos ismérvekre, amelyeken a részvényekre, a javadalmazás változó részére és az opciókra
való jogosultság alapul,
e) a teljesítményjavadalmazás és bármely más nem készpénzben kapott juttatás jellemzõire és feltételrendszerére
vonatkozó információkra,
f) a javadalmazásra vonatkozó – üzleti egységekre lebontott – összesített információkra,
g) összesített információkra a javadalmazásról a vezetõ állású személyekre és a Hpt. 69/B. § (2) bekezdés szerinti belsõ
szabályzatban meghatározott, a kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló személyekre lebontva, amelyben
szerepel:
ga) az adott üzleti évre vonatkozó javadalmazás összege állandó és teljesítményjavadalmazás szerinti bontásban,
valamint a javadalmazásban részesülõk száma,
gb) a teljesítményjavadalmazás összege és formája készpénz, részvények, részvényhez kötött eszközök és egyéb
kategóriák szerinti bontásban,
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gc) az üzleti év során kötött új munkaszerzõdésekhez kapcsolódó kifizetések és végkielégítések száma,
a legmagasabb végkielégítésre kifizetett összeg, valamint az ezekkel érintettek száma,
gd) a ki nem fizetett, halasztott javadalmazás összege, megszerzett jogosultság és meg nem szerzett jogosultság
szerinti bontásban,
ge) az üzleti évben odaítélt halasztott javadalmazás kifizetett és teljesítménnyel korrigált összege.”
38. §

Az Nykr. 5. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„5. § A hitelintézetnek a szavatoló tõkéjével összefüggésben nyilvánosságra kell hoznia
a) az alapvetõ, a járulékos és a kiegészítõ tõkéjének összegét,
b) az alapvetõ tõkéje pozitív és negatív összetevõit,
c) a járulékos tõkéje pozitív és negatív összetevõit,
d) a Hpt. 5. számú melléklet 24. pontja szerinti korlátozások figyelembevételével meghatározott alapvetõ és járulékos
tõkéjét, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 23. pontjának c) alpontjában meghatározott levonandó értéket,
e) a Hpt. 5. számú melléklet 29. pontja szerinti értéket,
f) a vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tõkéhez és az alapvetõ kölcsöntõkéhez kapcsolódó, visszaváltásra
ösztönzõ rendelkezéseket.”

39. §

Az Nykr. 13. § (2) bekezdése a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
(Ha a hitelintézet a kereskedési könyvben nyilvántartott partnerkockázat, pozíciókockázat, valamint a tevékenység
egészében meglévõ devizaárfolyam kockázat és árukockázat tõkekövetelményét belsõ modell módszer alapján számítja ki,
akkor nyilvánosságra kell hoznia)
„c) a kockáztatott érték módszer szerint a tárgyidõszakban mért legmagasabb, legalacsonyabb és az átlagos napi
értéket, valamint a tárgyidõszak végén mért értéket;
d) a nap végi kockázatott érték módszer szerint mért érték összehasonlítását a portfólió értékének a következõ
munkanap végéig bekövetkezett egynapi változásával a tárgyidõszakban feljegyzett fontos túllépések elemzésével
együtt.”

40. §

Az Nykr. 15/B. § g) és h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A hitelintézetnek a származtatott ügyletek partnerkockázatával kapcsolatban nyilvánosságra kell hoznia:)
„g) a fedezeti célú hitelderivatívák szerzõdéskötéskori névértékét és a jelenlegi kitettség értékeket a kitettség-típusok
szerinti bontásban,
h) a hitelderivatíva-ügyleteknek a hitelintézet saját hitelportfoliójában való alkalmazását, és ettõl elkülönítve
az ügyfelek és a piac közötti közvetítõi tevékenységben történõ felhasználásukat, ideértve az alkalmazott
hitelderivatíva-termékek megoszlását, valamint minden termékcsoporton belül a vásárolt és eladott hitelkockázati
védelem szerinti bontást, és”

41. §

Az Nykr. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének
megkezdésérõl és folytatásáról (átdolgozott szöveg),
b) a Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK
irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tõkekövetelmények, továbbá
a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról.”

A hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet
módosítása
42. §

(1) A hitelintézetek értékpapírosítási tõkekövetelményérõl szóló 380/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Épkr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézettõl az értékpapírosított kitettségeihez tartozó jelentõs
hitelezési kockázat kerül átruházásra, akkor
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a) hagyományos értékpapírosítás esetén nem kell figyelembe vennie a kockázattal súlyozott kitettség érték és
várható veszteség érték számítása során azokat a kitettségeket, amelyeket értékpapírosított, és
b) szintetikus értékpapírosítás esetén az értékpapírosított kitettségek kockázattal súlyozott kitettség értékét és
várható veszteség értékét az e rendeletben meghatározottak szerint számítja ki.”
(2) Az Épkr. 3. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézet az érintett
értékpapírosított kitettségek esetében nem tesz eleget az átruházott hitelkockázatot megtestesítõ kitettségekrõl
szóló rendeletben foglalt követelményeknek.”
43. §

Az Épkr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) Hagyományos értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézetnek az értékpapírosított kitettségeire nem kell
meghatároznia a kockázattal súlyozott kitettség értékét és a várható veszteség értékét, ha
a) az értékpapírosított kitettségekhez tartozó jelentõs hitelezési kockázatot harmadik félre ruházta át, vagy
b) az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézet 1250%-os kockázati súlyt rendel az értékpapírosításba bevont
minden értékpapírosítási pozícióra, vagy ezen értékpapírosítási pozíció kitettség értékét a Hpt. 5. számú mellékletének
megfelelõen levonja a szavatoló tõkéjébõl.
(2) Ha a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) – a (4) és (5) bekezdésben
meghatározottak szerint – másként nem határoz, a következõ esetekben kell az értékpapírosított kitettségekhez
tartozó jelentõs hitelezési kockázatot átruházottnak tekinteni:
a) az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézet által megtartott köztes (mezzanine) értékpapírosítási pozíciók
kockázattal súlyozott kitettség értéke nem haladja meg az érintett értékpapírosításban meglévõ összes köztes
(mezzanine) értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettség értékének 50%-át;
b) ha egy adott értékpapírosításban nincsen köztes (mezzanine) értékpapírosítási pozíció és az értékpapírosítást
kezdeményezõ hitelintézet igazolni tudja, hogy azon értékpapírosítási pozíciók kitettség értéke, amelyekhez
1250%-os kockázati súlyt rendelne, vagy amelyek kitettség értékét levonná a szavatoló tõkébõl, jelentõsen
meghaladja az értékpapírosított kitettség várható veszteségét, és a kezdeményezõ hitelintézet nem rendelkezik azon
értékpapírosítási pozíciók kitettség értékének több mint 20%-ával, amelyek a szavatoló tõkébõl levonandók, vagy
amelyekhez 1250%-os kockázati súlyt rendelne.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában köztes (mezzanine) értékpapírosítási pozíció minden olyan értékpapírosítási
pozíció, amelyre 1250%-nál kisebb kockázati súly alkalmazandó, és amely az érintett értékpapírosításban
a legmagasabb rangú pozíciónál, valamint minden olyan értékpapírosítási pozíciónál alacsonyabb rangú, amelyhez
a sztenderd módszer [VII. Fejezet] szerint 1. hitelminõsítési besorolás, vagy a belsõ minõsítésen alapuló módszer
[VIII. Fejezet] szerint 1. vagy 2. hitelminõsítési besorolás alkalmazandó.
(4) A Felügyelet határozatban megállapíthatja, hogy az értékpapírosított kitettségekhez tartozó jelentõs hitelezési
kockázat átruházottnak tekintendõ, ha meggyõzõdött arról, hogy
a) a hitelintézet szabályzatokat és módszereket mûködtet annak biztosítására, hogy az értékpapírosítást
kezdeményezõ hitelintézet által az értékpapírosítással elért tõkekövetelmény csökkenést indokolja a hitelkockázat
arányos átruházása, és
b) az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézet igazolni tudja, hogy a hitelkockázat átruházása a hitelintézet belsõ
kockázatkezelése és belsõ tõke-allokációja céljából is elismert.
(5) A (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a Felügyelet határozatban megállapítja, hogy a hitelezési kockázat harmadik
félre történõ arányos átruházása nem indokolja az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézetnél a kockázattal
súlyozott kitettség érték lehetséges csökkentését.
(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon kívül annak érdekében, hogy a hagyományos értékpapírosítást kezdeményezõ
hitelintézetnek az értékpapírosított kitettségeire ne kelljen meghatároznia a kockázattal súlyozott kitettség értéket és
a várható veszteség értéket, a következõ feltételeknek is teljesülnie kell:
a) az értékpapírosítás dokumentációja megfelel az ügylet gazdasági tartalmának,
b) az értékpapírosított kitettségek jogilag elkülönülnek az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézettõl és
hitelezõitõl (ideértve a csõd- és a felszámolási eljárást is) és ezt jogi szakvélemény is alátámasztja,
c) az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézetnek sem közvetlen, sem közvetett ellenõrzése nincs
az értékpapírosítási ügylet alapjául szolgáló, átruházott kitettségek felett, ide nem értve az adósságszolgálattal
kapcsolatos beszedési jogokat vagy kötelezettségeket,
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d) a maradék pozícióra vonatkozó visszavásárlási jog kikötése esetén annak gyakorlásáról az értékpapírosítást
kezdeményezõ hitelintézet saját mérlegelési jogkörében dönthet,
e) a maradék pozícióra vonatkozó visszavásárlási jog kizárólag akkor gyakorolható, ha az értékpapírosított kitettségek
eredeti értékének legfeljebb 10%-ára kell már csak fizetést teljesíteni,
f) a maradék pozícióra vonatkozó visszavásárlási jog nem teheti lehetõvé veszteségek hitelminõség javítási pozíciókra
vagy a befektetõk által tartott más pozíciókra történõ allokálásának elkerülését, és nem célja a hitelminõség javítása, és
g) az értékpapírosítási ügyletre vonatkozó dokumentáció nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely
ga) a lejárat elõtti visszafizetés esetét kivéve az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézettõl megköveteli
az értékpapírosítás pozíciójának javítását, ideértve az alapul szolgáló kitettségek megváltoztatását vagy a befektetõk
részére történõ fizetendõ hozam növelését az értékpapírosított kitettségek hitelminõségének romlása esetén, vagy
gb) az értékpapírosításhoz kapcsolódó pozíciók birtokosai (befektetõk) részére fizetendõ hozamot az alapul szolgáló
kitettségek halmazának (pooljának) hitelminõségében bekövetkezett romlás esetén növeli.
(7) A (6) bekezdés c) pontjának alkalmazásában ellenõrzésnek minõsül, ha a kezdeményezõ hitelintézet:
a) az átruházott kitettségeket nyereség realizálása érdekében a különleges célú gazdasági egységtõl
visszavásárolhatja, vagy
b) köteles visszavenni az átruházott kockázatot.”
44. §

Az Épkr. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) Szintetikus értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézet az értékpapírosított kitettségeihez tartozó
kockázattal súlyozott kitettség értéket és várható veszteség értéket a 8–10. § szerint számíthatja ki, ha
a) jelentõs hitelezési kockázatot ruház át harmadik félre hitelkockázati fedezet alkalmazása mellett, vagy
b) az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézet 1250%-os kockázati súlyt rendel az értékpapírosításba bevont
minden értékpapírosítási pozícióra vagy ezen értékpapírosítási pozíció kitettség értékét a Hpt. 5. számú mellékletének
megfelelõen levonja a szavatoló tõkéjébõl.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jelentõs hitelezési kockázat átruházásának megállapításához a 6. §
(2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül annak érdekében, hogy a szintetikus értékpapírosítást kezdeményezõ
hitelintézet az értékpapírosított kitettségeihez tartozó kockázattal súlyozott kitettség értéket és várható veszteség
értéket a 8–10. § szerint számítsa ki, a következõ feltételeknek is teljesülnie kell:
a) az értékpapírosítás dokumentációja megfelel az ügylet gazdasági tartalmának,
b) a hitelezési kockázat átruházását biztosító hitelkockázati fedezet megfelel a Hpt.-ben, illetõleg Hkr.-ben rögzített
elismerhetõségi feltételeknek azzal, hogy a hitelkockázati fedezet nyújtója nem lehet különleges célú gazdasági
egység,
c) a hitelezési kockázat átruházási szerzõdés nem tartalmaz olyan feltételt, amelyik
ca) küszöbértékeket határoz meg, amelyek értékét el nem érõ veszteséget okozó hitelesemények elõfordulása nem
váltja ki a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati fedezet érvényesítését,
cb) lehetõvé teszi a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati fedezetet nyújtó számára a fedezet
felmondását az alapul szolgáló kitettségek hitelminõségének romlásakor,
cc) az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézettõl megköveteli az értékpapírosítás pozícióinak javítását, ide nem
értve a lejárat elõtti visszafizetést, és
cd) alapján az értékpapírosítást kezdeményezõ hitelintézetnek a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati
fedezethez kapcsolódó költségeit vagy az értékpapírosítási pozíciók birtokosai részére fizetendõ hozamot növeli
az alapul szolgáló kitettségek halmazának (pooljának) hitelminõségében bekövetkezõ romlása esetén, és
d) a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati fedezet – jogi szakvéleménnyel alátámasztva – valamennyi
irányadó joghatóság elõtt érvényes és érvényesíthetõ.”

45. §

(1) Az Épkr. 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Értékpapírosítási pozíció kockázati súlyának meghatározására külsõ hitelminõsítõ szervezet hitelminõsítése akkor
alkalmazható, ha a Felügyelet a külsõ hitelminõsítõ szervezetet – a Hkr.-ben foglaltak alapján – az értékpapírosítási
pozíció hitelminõsítése szempontjából elismeri.”
(2) Az Épkr. 11. § (2) bekezdése a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
(Az értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettség értékének meghatározásához az elismert külsõ hitelminõsítõ
szervezet hitelminõsítésének – a Hkr.-ben foglalt feltételeken túl – a következõ feltételeket is teljesítenie kell:)
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„c) strukturált finanszírozási eszközökkel kapcsolatos hitelminõsítés esetében a külsõ hitelminõsítõ szervezet
nyilvánosságra hozza, hogy az értékpapírosított kitettségek teljesítése hogyan befolyásolja a hitelminõsítést,
d) a hitelminõsítés sem részben sem egészben nem alapulhat a hitelintézet elõre nem rendelkezésre bocsátott
támogatásán.”
(3) Az Épkr. 11. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a hitelminõsítés részben vagy egészben a hitelintézet elõre nem rendelkezésre bocsátott fedezet nyújtásán
alapul, az értékpapírosítási pozíciót nem minõsített pozíciónak kell tekinteni kockázattal súlyozott kitettség érték
kiszámításakor.”
46. §

Az Épkr. 22. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„22. § (1) Likviditási hitelkeret esetében a kitettség értékének megállapításához 50%-os ügyletkockázati súlyt lehet
rendelni, ha
a) a likviditási hitelkeret dokumentációja egyértelmûen meghatározza a lehívás feltételeit,
b) a likviditási hitelkeret nem fordítható a lehívás idõpontjában már elszenvedett veszteség fedezésére, így különösen
olyan kitettség likviditási támogatására, amely esetében a Hkr. szerint nemteljesítés van, vagy az eszközöknek valós
értékük feletti áron történõ megszerzésére,
c) a likviditási hitelkeret nem használható az értékpapírosítás állandó vagy rendszeres finanszírozási forrásaként,
d) a likviditási hitelkerethez kapcsolódó visszafizetési kötelezettség nem lehet alárendelve az értékpapírosítási
pozícióval rendelkezõ követelésnek, kivéve a kamatláb vagy deviza származtatott ügyletbõl, díjból vagy egyéb ilyen
jellegû kifizetésbõl eredõ követelést, és nem tartozhat fizetés alóli mentesítés vagy fizetési halasztás hatálya alá,
e) a likviditási hitelkeret nem hívható le, ha az adott ügyletre alkalmazható összes hitelminõség javítási eszközt
kimerítették, és
f) a likviditási hitelkeretrõl szóló szerzõdés tartalmaz olyan rendelkezést, amely
fa) alapján a likviditási hitelkeret keretében lehívható összeg automatikusan csökken azon kitettség értékével, amely
esetében a Hkr. szerinti nemteljesítés van, vagy
fb) megszünteti a likviditási hitelkeretet, ha a halmaz (pool) átlagosan 3-asnál magasabb kockázati súlyt eredményezõ
hitelminõsítési besorolással rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés feltételeinek megfelelõ likviditási hitelkeretre azt a legmagasabb kockázati súlyt kell alkalmazni,
amelyet a hitelezési kockázat tõkekövetelményének sztenderd módszere szerint az értékpapírosítás alapjául szolgáló
kitettségekre alkalmazni kell.”

47. §

Az Épkr. 58. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„58. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének
megkezdésérõl és folytatásáról (átdolgozott szöveg),
b) a Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK
és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótõke-elemek,
nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történõ módosításáról,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK
irányelvnek a kereskedési könyvre és az újraértékpapírosításra vonatkozó tõkekövetelmények, továbbá
a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról.”

48. §

Az Épkr.
a) 18. § (3) bekezdésben a „Hpt. 5. számú melléklet 14. pont d) alpontjának” szövegrész helyébe a „Hpt. 5. számú
melléklet 25. pont d) alpontjának” szöveg,
b) 29. § (2) bekezdésében a „Hpt. 5. számú melléklet 3A. pontja” szövegrész helyébe a „Hpt. 5. számú melléklet
4. pontja” szöveg,
c) 42. § (2) bekezdésében a „Hpt. 5. számú melléklet 14. pont d) alpontjának” szövegrész helyébe a „Hpt. 5. számú
melléklet 25. pont d) alpontjának” szöveg
lép.
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A hitelintézet partnerkockázatának kezelésérõl szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
49. §

A hitelintézet partnerkockázatának kezelésérõl szóló 381/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkkr.) 2. §
(1) bekezdés 20. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„20. nettósítási halmaz:
20.1. azonos partnerrel létrejött olyan ügyletek csoportja, amelyek jogilag érvényesíthetõ kétoldalú nettósítási
megállapodás tárgyát képezik, és amelyekre a nettósítást az e rendeletben meghatározott szerzõdéses nettósítás és
a Hkr. Negyedik Része lehetõvé teszi,
20.2. a belsõ modell módszer alkalmazásánál egy azonos partnerrel létrejött 20.1. pont szerinti ügyletcsoportok
összessége, ha a várható kitettség (EE) becslésénél a negatív piaci értéket a modellszámítások során nullának tekintik.”

50. §

(1) A Pkkr. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a hitelintézet a kereskedési könyvben nem szereplõ kitettségének kockázatát vagy partnerkockázatát
hitelderivatívával – mint hitelkockázati fedezettel – csökkenti, akkor a fedezett kitettség hitelezési kockázat
tõkekövetelményének számítása során alkalmazhatja a Hkr. 153–155. §-át, vagy a Hkr. 30. §-ának (3) bekezdését vagy
a Hkr. 80–82. §-át. Ebben az esetben, és ha nem alkalmazza a Kkr. 33. § (10) bekezdését, a hitelderivatíva
partnerkockázati kitettség értéke nulla.”
(2) A Pkkr. 4. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a hitelintézet választhatja azt is, hogy a partnerkockázatra vonatkozó
tõkekövetelmény meghatározása során következetesen bevonja a kereskedési könyvben nem szereplõ kitettséggel
szembeni – elismert hitelkockázati fedezetnek minõsülõ – hitelderivatívákat.”

51. §

A Pkkr. 10. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nemteljesítéskori csereügylet alapjául szolgáló hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír minden egyes
kibocsátójához egy fedezeti halmazt kell rendelni azzal, hogy az n-edik nemteljesítéskor lehívható nemteljesítéskori
csereügyletek kosarát az alábbiak szerint kell kezelni:
a) az n-edik nemteljesítéskor lehívható nemteljesítéskori csereügylet alapjául szolgáló hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapír kosárból származó referencia eszközben lévõ kockázati pozíció értéke megegyezik a referencia eszközt
képezõ hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír tényleges elvi értékének és az n-edik nemteljesítéskor lehívható
nemteljesítéskori csereügyleteknek a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok hitelkockázati felárának változására
vonatkoztatott módosított hátralévõ futamidejének a szorzatával;
b) a kosár hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírjai mindegyikéhez egy fedezeti halmaz tartozik, a különbözõ n-edik
nemteljesítéskor lehívható nemteljesítéskori csereügyletekbõl származó kockázati pozíciók nincsenek ugyanabban
a fedezeti halmazban,
c) az n-edik nemteljesítéskor lehívható értékpapírhoz rendelt fedezeti halmazoknál alkalmazandó
partnerkockázati-szorzó
ca) 0,3% azon értékpapírok esetében, amelyek hitelminõsítése egyenértékû az elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet
1–3. hitelminõsítési besorolásával,
cb) 0,6% a ca) ponton kívüli értékpapírok esetében.”

52. §

A Pkkr. 18. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4. számú melléklet 1. pontjától eltérõen a Felügyelet engedélyével a hitelintézet saját becslése alapján legalább
1,2-es értékû alfa (a) értéket alkalmazhat, ahol alfa (a) az összes partner partnerkockázatának átfogó teljes
szimulációjából számított belsõ tõke és a várható pozitív kitettség értéken alapuló belsõ tõke aránya azzal, hogy
a várható pozitív kitettséget úgy kell tekinteni, mintha egy fix összegû kintlévõség lenne.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásakor a hitelintézetnek az alfa (a) értékre vonatkozó saját becslésekor figyelembe kell
vennie az összes partner partnerkockázatának átfogó teljes szimulációjából számított belsõ tõkének az ügyletek vagy
az ügyletek portfóliója piaci értéke eloszlásától való sztochasztikus függését befolyásoló lényeges tényezõket. Az alfa
(a) saját becslésének figyelembe kell vennie a portfóliók szemcsézettségét, tagoltságát is.”

30932

53. §

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 199. szám

A Pkkr. 33. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„33. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/48/EK irányelve a hitelintézetek tevékenységének
megkezdésérõl és folytatásáról (átdolgozott szöveg),
b) az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK
és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótõke-elemek,
nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történõ módosításáról.”

A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk
nyilvánosságra hozataláról szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet módosítása
54. §

A befektetési vállalkozás kockázatvállalására és kockázatkezelésére vonatkozó információk nyilvánosságra hozataláról
szóló 164/2008. (VI. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bnykr.) a következõ 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § (1) A befektetési vállalkozásnak legalább évente nyilvánosságra kell hoznia a befektetési vállalkozásokról és
az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi
CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 4. melléklet 2. ponttal érintett személyekre vonatkozóan a javadalmazási
politikáját.
(2) A nyilvánosságra hozatalnak ki kell terjednie
a) javadalmazási politika meghatározásához használt döntéshozói folyamatra vonatkozó információkra,
b) a teljesítmény és a teljesítményjavadalmazás kapcsolatára vonatkozó információkra,
c) a javadalmazási rendszer legfontosabb meghatározó jellemzõire, beleértve a teljesítmény-mérésére és
a kapcsolódó kockázat megállapítására vonatkozó követelményekre, a halasztási politikára, a javadalmazási
jogosultságokra vonatkozó információkra,
d) a teljesítménnyel kapcsolatos ismérvekre, amelyeken a részvényekre, a javadalmazás változó részére és az opciókra
való jogosultság alapul,
e) a teljesítményjavadalmazás és bármely más nem készpénzben kapott juttatás jellemzõire és feltételrendszerére
vonatkozó információkra,
f) a javadalmazásra vonatkozó – üzleti egységekre lebontott – összesített információkra,
g) összesített információkra a javadalmazásról a vezetõ állású személyekre és a Bszt. 4. melléklet 2. pont szerinti belsõ
szabályzatban meghatározott, a kockázatvállalásra lényeges hatást gyakorló személyekre lebontva, amelyben
szerepel:
ga) az adott üzleti évre vonatkozó javadalmazás összege állandó és teljesítményjavadalmazás szerinti bontásban,
valamint a javadalmazásban részesülõk száma,
gb) a teljesítményjavadalmazás összege és formája készpénz, részvények, részvényhez kötött eszközök és egyéb
kategóriák szerinti bontásban,
gc) az üzleti év során kötött új munkaszerzõdésekhez kapcsolódó kifizetések és végkielégítések száma,
a legmagasabb végkielégítésre kifizetett összeg, valamint az ezekkel érintettek száma,
gd) a ki nem fizetett, halasztott javadalmazás összege, megszerzett jogosultság és meg nem szerzett jogosultság
szerinti bontásban,
ge) az üzleti évben odaítélt halasztott javadalmazás kifizetett és teljesítménnyel korrigált összege.”

55. §

A Bnykr. 8. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„8. § A befektetési vállalkozás a szavatoló tõkéjére vonatkozóan nyilvánosságra hozza
a) az alapvetõ, a járulékos és a kiegészítõ tõke összegét,
b) az alapvetõ tõke pozitív és negatív összetevõit,
c) a járulékos tõke pozitív és negatív összetevõit,
d) a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 2. mellékletének 23. pontja szerinti korlátozások
figyelembevételével meghatározott alapvetõ és járulékos tõke összegét és a Bszt. 2. melléklete 24. pontjának
c) alpontja alapján meghatározott értéket,
e) a Bszt. 2. mellékletének 28. pontja alapján meghatározott értéket,
f) a vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tõkéhez és az alapvetõ kölcsöntõkéhez kapcsolódó visszaváltásra vagy
visszavásárlásra ösztönzõ rendelkezéseket.”
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A Bnykr. 15. § (2) bekezdése a következõ d) és e) ponttal egészül ki:
(Ha a befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciókockázat, valamint a tevékenység egészében
meglévõ devizaárfolyam kockázat és árukockázat tõkekövetelményét belsõ modell alapján számítja ki, nyilvánosságra
hozza)
„d) a kockáztatott érték módszer szerint a tárgyidõszakban mért legmagasabb, legalacsonyabb és az átlagos napi
értéket, valamint a tárgyidõszak végén mért értéket;
e) a nap végi kockázatott érték módszer szerint mért érték összehasonlítását a portfólió értékének a következõ
munkanap végéig bekövetkezett egynapi változásával a tárgyidõszakban feljegyzett fontos túllépések elemzésével
együtt.”

A befektetési vállalkozás mûködési kockázatának tõkekövetelményérõl szóló
169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet módosítása
57. §

A befektetési vállalkozás mûködési kockázatának tõkekövetelményérõl szóló 169/2008. (VI. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Bmkr.) 7. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A befektetési vállalkozás objektív kritériumok figyelembevételével a múltbeli veszteségadatait az 1. melléklet
szerinti üzletágaknak és 2. melléklet szerinti veszteségkategóriáknak megfelelteti úgy, hogy a kritériumokat és
a megfeleltetés folyamatát dokumentumokkal teljeskörûen alátámasztja. A befektetési vállalkozás egészét érintõ
veszteségeket kivételesen egy kiegészítõ, társasági szintû tételek üzletághoz lehet rendelni. Arra a veszteségre,
amelyet a hitelkockázat tõkekövetelményének számítása során figyelembe vettek, a mûködési kockázat
vonatkozásában nem kell tõkekövetelményt számolni, de azt a befektetési vállalkozásnak a nyilvántartásaiban
elkülönítetten kell szerepeltetnie. Az olyan mûködési kockázatból eredõ veszteségre, amely a piaci kockázathoz is
kapcsolódik, a mûködési kockázat tõkekövetelményét is számítani kell.”

58. §

A Bmkr. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és
a hitelintézetek tõkekövetelményérõl (átdolgozott szöveg),
b) a Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról.”

A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása
59. §

A befektetési vállalkozás hitelkockázatáról szóló 301/2008. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bhkr.) 1. §
(2) bekezdés 66. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„66. nettósítási halmaz:
66.1. azonos partnerrel létrejött ügyletek csoportja, amelyek jogilag érvényesíthetõ kétoldalú nettósítási
megállapodás tárgyát képezik, és amelyek esetén a nettósítást a szerzõdéses nettósításra és a hitelkockázat
mérséklésre vonatkozó elõírások lehetõvé teszik,
66.2. a belsõ modell módszer alkalmazásánál egy azonos partnerrel létrejött 66.1. pont szerinti ügyletcsoportok
összessége, ha a várható kitettség (EE) becslésénél a negatív piaci értéket a modellszámítások során nullának tekintik;”

60. §

A Bhkr. 56. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A belsõ modell módszer alkalmazásakor a kockázattal súlyozott kitettség érték a befektetési vállalkozás
részesedésekre vonatkozó, a negyedéves hozam és egy megfelelõen megválasztott kockázatmentes kamatláb hosszú
távú mintaidõszakra számított különbségének 99%-os megbízhatósági szinthez tartozó, egyoldali konfidencia
intervallumú becslését adó belsõ kockáztatott érték modellbõl levezetett potenciális veszteség 12,5-del szorzott
értéke. A részesedések portfólió szintjén a kockázattal súlyozott kitettség értéke nem lehet kisebb az 55. §-ban
meghatározott módszerrel kiszámított minimális kockázattal súlyozott kitettség értéknek és a várható veszteség
12,5-del szorzott értékének a teljes összegénél. A nemteljesítési valószínûség értéket a 70. § (2) bekezdése,
a nemteljesítéskori veszteségráta értéket a 70. § (6)–(7) bekezdése alapján kell kiszámítani.”
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A Bhkr. 65. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A befektetési vállalkozásnak a következõ nemteljesítéskori veszteségrátát kell alkalmaznia:)
„c) a 14. §-ban meghatározott fedezett kötvény esetén: 11,25%,”

62. §

(1) A Bhkr. 67. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az olyan – hitelkockázati fedezettel teljes mértékben ellátott – származtatott ügylet és értékpapír ügylethez
kapcsolódó hitel esetén, amelyre szabványosított nettósítási megállapodást alkalmaznak, a lejárati idõ a kitettség
súlyozott átlagos hátralévõ lejárati ideje, de legalább tíz nap. Ha repóügyletre, értékpapír- vagy áru-kölcsönzési
ügyletre szabványosított nettósítási megállapodást alkalmaznak a lejárati idõ a kitettség súlyozott átlagos hátralévõ
lejárati ideje, de legalább öt nap. A lejárati idõ súlyozása során minden kitettség szerõdéskötéskori értékét (elvi
fõösszegét) kell figyelembe venni.”
(2) A Bhkr. 67. § (12) bekezdés bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A (3)–(6) és (7) bekezdéstõl eltérõen a lejárati idõt legalább egy napnak kell tekinteni”

63. §

A Bhkr. 100. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a 42. § (6) bekezdésének d) pontja szerinti belsõ minõsítésen alapuló módszert alkalmazó befektetési
vállalkozás a sztenderd módszert alkalmazhatja a központi kormánnyal, központi bankkal, hitelintézettel, befektetési
vállalkozással és a 128. § (1) g) pontja szerinti vállalkozással szembeni kitettségre, akkor az általuk nyújtott garanciára
nem alkalmazhatóak az e §, a 101. és 102. § rendelkezései. Ebben az esetben a befektetési vállalkozás a 116. § szerint
ismerheti el az elõre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet.”

64. §

A Bhkr. 138. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Nemteljesítés esetére fedezetet nyújtó életbiztosítási szerzõdés (kötvény) – amelybõl eredõ követelések
jogosultja a hitelnyújtó befektetési vállalkozás – akkor ismerhetõ el egyéb, elõre rendelkezésre bocsátott
hitelkockázati fedezetként, ha
a) az életbiztosítási szerzõdésbõl (kötvénybõl) eredõ pénzköveteléseket a hitelnyújtó befektetési vállalkozásra
engedményezték vagy azokra a hitelnyújtó befektetési vállalkozásnak zálogjoga van,
b) a biztosítót értesítették a befektetési vállalkozás jogosultságáról, és ennek következtében a szerzõdésbõl
(kötvénybõl) eredõ követelések kifizetésére a befektetési vállalkozás beleegyezése nélkül nem kerülhet sor,
c) a befektetési vállalkozás jogosult arra, hogy az ügyfél befektetési vállalkozás felé történõ nemteljesítése esetén
a biztosítási szerzõdést felmondja, és a visszavásárlási értéket megkapja,
d) a befektetési vállalkozást tájékoztatják az ügyfél bármely, a biztosítási szerzõdéssel kapcsolatos nemfizetésrõl,
e) a szerzõdés (kötvény) a kockázatvállalás teljes futamidejére hitelkockázati fedezetet biztosít azzal, hogy ha
a biztosítási jogviszony a kockázatvállalás futamideje elõtt megszûnik, akkor a befektetési vállalkozás köteles
gondoskodni arról, hogy a szerzõdésben meghatározott biztosítási összeg vagy visszavásárlási érték a futamidõ
végéig fedezetként rendelkezésre álljon,
f) az a) pontban meghatározott jogosultság a kölcsönszerzõdés megkötésekor valamennyi irányadó joghatóság elõtt
érvényes és érvényesíthetõ,
g) a szerzõdés (kötvény) visszavásárlási értékét a biztosító meghatározza, és az nem csökkenthetõ,
h) a visszavásárlási érték kifizetésére kérésre kellõ idõben kerül sor,
i) a visszavásárlási érték kifizetésére a befektetési vállalkozás beleegyezése nélkül nem kerülhet sor, és
j) az életbiztosító az Európai Unió valamely tagállamában tevékenységi engedélyt szerzett biztosító, vagy az Európai
Unióban alkalmazott felügyeleti és szabályozási rendelkezésekkel legalább egyenértékû rendelkezéseket alkalmazó
harmadik ország illetékes hatóságának felügyelete alá tartozik.”

65. §

A Bhkr. 142. § (1) bekezdés bevezetõ szövegrésze helyébe a következõ rendelkezés lép:
„Ha egy kitettség központi kormány vagy központi bank, 5. § (3) bekezdése szerinti regionális kormány vagy helyi
önkormányzat, 6. § (2) és (3) bekezdése szerinti közszektorbeli intézmény, 7. § (5) bekezdése szerinti multilaterális
fejlesztési bank, vagy 8. § szerinti nemzetközi szervezet által viszontgarantált, akkor a befektetési vállalkozás
a kitettséget a viszontgarancia nyújtója által vállalt közvetlen garanciával fedezettnek tekinti, ha”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2010. évi 199. szám

30935

66. §

(1) A Bhkr. 155. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a pénzügyi biztosíték hitelkockázat-mérséklõ hatásának számszerûsítése során
a pénzügyi biztosítékok egyszerû módszerét vagy a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét alkalmazhatja azzal, hogy
a két módszer – az (1a) bekezdésben meghatározott eltéréssel – egyidejûleg nem alkalmazható.”
(2) A Bhkr. 155. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A befektetési vállalkozás a belsõ minõsítésen alapuló módszer 41. § (8) bekezdés szerinti fokozatos bevezetése,
valamint a 43. § (1) bekezdés alkalmazása esetén kivételesen egyidejûleg alkalmazhatja a pénzügyi biztosítékok
egyszerû módszerét és a pénzügyi biztosítékok átfogó módszerét, ha igazolni tudja, hogy a két módszer egyidejû
alkalmazásának célja nem a tõkekövetelmény csökkentése.”

67. §

A Bhkr. 156. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi biztosítékok egyszerû módszere esetén a kockázattal súlyozott kitettség érték kiszámításakor
a kitettségnek a biztosíték piaci értéke által fedezett részéhez azt a kockázati súlyt – de legalább 20%-ot – kell rendelni,
amelyet a sztenderd módszer szerint akkor kell alkalmazni, ha a kitettség közvetlenül a pénzügyi biztosíték miatt
keletkezik. Az 1. melléklet szerinti mérlegen kívüli tételek esetén a fedezet nélkül mért kitettség számításakor
a tételekhez 100%-os ügyletkockázati súlyt kell rendelni. A kitettségnek a biztosíték piaci értéke által nem fedezett
részéhez azt a kockázati súlyt kell rendelni, amelyet a sztenderd módszer szerint az ügyféllel szembeni fedezetlen
kitettségre kell alkalmazni. Az ügyletkockázati súlyozást a fedezett és a fedezetlen részre a fedezet figyelembevétele
után kell érvényesíteni.”

68. §

A Bhkr. 170. §-a a következõ (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a 71. § (11)–(17) bekezdés és 72. § szerinti ügyletek kitettség
értékének meghatározásakor 100%-os ügyletkockázati súlyt kell alkalmazni.”

69. §

A Bhkr. 171. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Ha a Felügyelet a befektetési vállalkozás számára engedélyezte az (1) bekezdés alkalmazását a befektetési
vállalkozás – külön engedélyezési eljárás nélkül – másik EGT-állam területén elhelyezkedõ ingatlanon alapított
jelzálogjoggal teljes mértékben fedezett kitettséghez 50%-os kockázati súlyt rendelhet, ha az adott tagállamban
az (1) bekezdés szerinti súlyozás alkalmazható és az (1) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülnek.”

70. §

A Bhkr. 176. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A hitelkockázatot sztenderd módszer szerint számító befektetési vállalkozás esetén az elõre nem rendelkezésre
bocsátott hitelkockázati fedezettel teljes mértékben ellátott kitettséghez tartozó kockázati súly, ahol
E: a kitettség sztenderd módszer szerint meghatározott értéke azzal, hogy az 1. melléklet szerinti mérlegen kívüli
tételekhez 100% ügyletkockázati súlyt kell rendelni,
g: a hitelkockázati fedezetet nyújtóval szembeni kitettségnek a sztenderd módszer szerinti kockázati súlya,
GA: a G* 174. § (3) bekezdése szerint számított és a 178–180. §-ban meghatározott módon a lejárati eltérések
tekintetében korrigált értéke.
(2) Ha a hitelkockázati fedezet értéke nem éri el a kitettség értékét, valamint a fedezettel ellátott és el nem látott részek
kielégítési rangsorbeli besorolása azonos, azaz a befektetési vállalkozás és a hitelkockázati fedezet nyújtója
a veszteséget arányosan viselik, akkor a tõkekövetelmény a fedezettséggel arányosan csökkenthetõ. A kockázattal
súlyozott kitettség értékét a következõ képlet szerint kell kiszámítani:
kockázattal súlyozott kitettség érték = (E–GA) × r + GA × g,
ahol:
E: a kitettség sztenderd módszer szerint meghatározott értéke azzal, hogy az 1. melléklet szerinti mérlegen kívüli
tételekhez 100% ügyletkockázati súlyt kell rendelni,
GA: a G* 174. § szerint számított és a 178–180. §-ban meghatározott módon a lejárati eltérés tekintetében korrigált
értéke,
r: az ügyféllel szembeni kitettségnek a sztenderd módszer szerint meghatározott kockázati súlya,
g: a hitelkockázati fedezetet nyújtóval szembeni kitettségnek a sztenderd módszer szerint meghatározott kockázati
súlya. Az 1. melléklet szerinti mérlegen kívüli tételeknél a sztenderd módszert alkalmazó befektetési vállalkozásnak
az ügyletkockázati súlyt a fedezettség számítását követõen a fedezett (GA) és a fedezetlen részre (E–GA) egyaránt
érvényesíteni kell.”
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71. §

A Bhkr. 177. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) GA: a G* 174. § szerint számított és a 178–180. §-ban meghatározott módon a lejárati eltérés figyelembevételével
korrigált értéke. E a kitettség 71–73. § szerinti értéke azzal, hogy a 71. § (11)–(17) bekezdésben és 72. §-ban
meghatározott ügyletek kitettség értékének meghatározásakor 100%-os ügyletkockázati súlyt kell alkalmazni. A belsõ
minõsítésen alapuló módszert alkalmazó befektetési vállalkozásnak a 71. § (11)–(17) bekezdésében és a 72. §-ban
meghatározott mérlegen kívüli tételeknél a hitelegyenértékesítési tényezõt a fedezettség számítását követõen
a fedezett (GA) és a fedezetlen részre (E–GA) egyaránt érvényesíteni kell.”

72. §

(1) A Bhkr. 184. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nem szereplõ kitettségének kockázatát vagy a partner
hitelkockázatát hitelderivatívával – mint hitelkockázati fedezettel – csökkenti, akkor a fedezett kitettség hitelezési
kockázat tõkekövetelményének számítása során alkalmazhatja az 50. § (3) bekezdésében vagy a 100–102. §-ban vagy
174–177. §-ban foglaltakat. Ebben az esetben, és ha nem alkalmazza a Kkr. 33. § (10) bekezdését, a hitelderivatíva
partner hitelkockázati kitettség értéke nulla.”
(2) A Bhkr. 184. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdéstõl eltérõen a befektetési vállalkozás választhatja azt is, hogy a partner hitelkockázatra vonatkozó
tõkekövetelmény meghatározása során következetesen bevonja a kereskedési könyvben nem szereplõ kitettséggel
szembeni – elismert hitelkockázati fedezetnek minõsülõ – hitelderivatívákat.”

73. §

A Bhkr. 190. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A nemteljesítéskori csereügylet alapjául szolgáló hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír minden egyes
kibocsátójához egy fedezeti halmazt kell rendelni azzal, hogy az n-edik nemteljesítéskor lehívható nemteljesítéskori
csereügyletek kosarát az alábbiak szerint kell kezelni:
a) az n-edik nemteljesítéskor lehívható nemteljesítéskori csereügylet alapjául szolgáló hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapír kosárból származó referencia eszközben lévõ kockázati pozíció értéke megegyezik a referencia eszközt
képezõ hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír tényleges elvi értékének és az n-edik nemteljesítéskor lehívható
nemteljesítéskori csereügyleteknek a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok hitelkockázati felárának változására
vonatkoztatott módosított hátralévõ futamidejének a szorzatával,
b) a kosár hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírjai mindegyikéhez egy fedezeti halmaz tartozik, a különbözõ n-edik
nemteljesítéskor lehívható nemteljesítéskori csereügyletekbõl származó kockázati pozíciók nincsenek ugyanabban
a fedezeti halmazban,
c) az n-edik nemteljesítékor lehívható értékpapírhoz rendelt fedezeti halmazoknál alkalmazandó
partnerkockázati-szorzó
ca) 0,3% azon értékpapírok esetében, amelyek hitelminõsítése egyenértékû az elismert külsõ hitelminõsítõ szervezet
1–3. hitelminõsítési besorolásával,
cb) 0,6% a ca) ponton kívüli értékpapírok esetében.”

74. §

A Bhkr. a 211. §-t követõen a következõ 211/A. §-sal egészül ki:
„211/A. § (1) Az eszközátruházótól eltérõ befektetési vállalkozás olyan értékpapírosítási pozíciót vállalhat, amely
esetén az eszközátruházó vagy a szponzor nyilatkozik arról, hogy az értékpapírosítás kezdeményezésekor és az abból
származó kockázat fennállása során a (2) bekezdésben meghatározott mértékû nettó gazdasági érdekeltségét
folyamatosan megtartja, és az ilyen mértékû értékpapírosítási pozíciójára nem alkalmaz hitelkockázat mérséklést és
nem köt rá olyan ügyletet, amellyel kockázatát bármilyen módon fedezi. A mérlegen kívüli tételeknél a nettó
gazdasági érdekeltséget a mérlegen kívüli nyilvántartási érték (tényleges elvi érték) alapján kell meghatározni.
(2) Az eszközátruházó vagy szponzor által megtartandó értékpapírosítási pozíció (nettó gazdasági érdekeltség)
legkisebb mértéke:
a) minden egyes átruházott ügyletrészsorozat névértékének legalább 5%-a,
b) rulírozó megállapodásból származó kitettségek értékpapírosítása esetén az értékpapírosított kitettségek
névértékének legalább 5%-a,
c) ha az értékpapírosítható kitettségek száma az értékpapírosítás kezdeményezésekor legalább 100, a nettó
gazdasági érdekeltségként véletlenszerûen kiválasztott, legalább az értékpapírosított kitettségek névértékének
5%-ával egyenlõ kitettség, vagy
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d) az elsõ veszteségviselõ kategóriába tartozó ügyletrészsorozat és szükség esetén a befektetõkre átruházott
ügyletrészsorozatokkal azonos vagy magasabb kockázati profilú és azoknál nem korábbi lejáratú ügyletrészsorozatok,
úgy hogy a megtartott rész összesen legalább az értékpapírosított kitettségek névértékének 5%-a legyen.”
75. §

A Bhkr. a következõ 211/B. §-sal egészül ki:
„211/B. § (1) A 211/A. §-ban meghatározott nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályok összevont
(konszolidált) alapon teljesíthetõek, ha
a) az eszközátruházó, EU-szintû befektetési vállalkozás anyavállalat vagy EU-szintû pénzügyi holding társaság
anyavállalat vagy ezek leányvállalata,
b) olyan kitettségek értékpapírosítására kerül sor, amely több, az eszközátruházóval azonos összevont alapú
felügyelet hatálya alá tartozó pénzügyi intézménytõl vagy befektetési vállalkozástól származnak,
c) az értékpapírosított kitettséget létrehozó
ca) pénzügyi intézmény nyilatkozik arról, hogy az értékpapírosított kitettségek tekintetében megfelel a Hpt.
13/D. §-ban
cb) befektetési vállalkozás nyilatkozik arról, hogy az értékpapírosított kitettségek tekintetében megfelel a Bszt. 100. §
(3) bekezdésének a) pontjában
meghatározott követelményeknek, és
d) az értékpapírosított kitettséget létrehozó pénzügyi intézmény vagy befektetési vállalkozás az eszközátruházó,
az EU-szintû befektetési vállalkozás anyavállalat vagy az EU-szintû pénzügyi holding társaság anyavállalat
rendelkezésére bocsátja a 211/H. § teljesítéséhez szükséges információkat.”

76. §

A Bhkr. a következõ 211/C. §-sal egészül ki:
„211/C. § A Felügyelet általános piaci likviditás zavar esetén a befektetési vállalkozás kérelmére átmenetileg, de
legfeljebb 90 napos idõtartamra mentesítheti a befektetési vállalkozást a 211/A–211/B. §-ban foglalt
követelményeknek való megfelelés alól.”

77. §

A Bhkr. a következõ 211/D. §-sal egészül ki:
„211/D. § (1) A 211/A. § (2) bekezdésében meghatározott nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó
szabályokat nem kell alkalmazni, ha az értékpapírosított kitettségek
a) központi kormánnyal vagy központi bankkal;
b) EGT-állam regionális kormányával;
c) a hitelezési kockázat tõkekövetelménye sztenderd módszerének alkalmazása esetén 0%-os kockázati súlyozású
helyi önkormányzattal, közszektorbeli intézménnyel;
d) a hitelezési kockázat tõkekövetelménye sztenderd módszerének alkalmazása esetén 50%-os kockázati súlyozású
hitelintézettel, befektetési vállalkozással, vagy
e) multilaterális fejlesztési bankkal
szembeni követelések, vagy az a–e) pontban szereplõ intézmények a követelések egészére feltétlen és
visszavonhatatlan garanciát vállalnak.
(2) A 211/A. § (2) bekezdésében meghatározott nettó gazdasági érdekeltség megtartására vonatkozó szabályokat
nem kell alkalmazni
a) a nyilvános indexen alapuló ügyletekre, ha az index alapjául szolgáló referenciaelemek megegyeznek egy olyan
index alkotóelemeivel, amellyel széles körben kereskednek vagy más – értékpapírosított pozíciótól eltérõ –
kereskedésre alkalmas értékpapírokkal, valamint
b) a konzorciális hitelekre, a vásárolt követelésekre és a nemteljesítéskori csereügyletekre sem, ha azokat nem
a 211/A. § (1) bekezdése szerinti értékpapírosítási pozíció fedezésére vagy csomagba rendezésére használják.”

78. §

A Bhkr. a következõ 211/E. §-sal egészül ki:
„211/E. § (1) A befektetési vállalkozásnak a befektetés elõtt és azt követõen minden egyedi értékpapírosítási pozíciója
tekintetében ismernie kell az alábbi adatokat, amelyek elemzésére és nyilvántartására megfelelõ belsõ szabályzatot
kell kidolgoznia:
a) az eszközátruházó vagy szponzor által az értékpapírosításban folyamatosan megtartott nettó gazdasági
érdekeltség mértéke;
b) az egyedi értékpapírosítási pozíciók kockázati jellemzõi;
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c) az értékpapírosítási pozíció alapját képezõ kitettségek kockázati jellemzõi;
d) az eszközátruházó vagy szponzor korábbi értékpapírosítások során szerzett hírneve és elszenvedett veszteségei
az értékpapírosítási pozíció alapjának megfelelõ kitettségi osztályok tekintetében;
e) az eszközátruházó, a szponzor, annak ügynöke vagy tanácsadója által tett nyilatkozatok és közzétételek
az értékpapírosított kitettségekkel kapcsolatos kellõ gondosságukról, és adott esetben az értékpapírosított kitettség
biztosítékának minõségérõl;
f) azok a módszertanok és fogalmak, amelyek segítségével adott esetben az értékpapírosított kitettség biztosítékait
értékelik, és az eszközátruházó vagy a szponzor által az értékelõ függetlenségének biztosítására elfogadott
szabályzatok; és
g) az értékpapírosítás azon strukturális jellemzõi, amelyek jelentõsen befolyásolhatják a befektetési vállalkozás
értékpapírosítási pozíciójának teljesítményét.
(2) A befektetési vállalkozás rendszeresen elvégzi az értékpapírosított pozíciókra nézve saját, a 87. § (2) és
(4) bekezdésének megfelelõ olyan stressztesztjeiket, amelyek figyelembe veszik az értékpapírosítási tranzakciókra
vonatkozó speciális jellemzõket és specifikus kockázatokat. A stressztesztek elvégzésénél elismert külsõ hitelminõsítõ
szervezet modelljeit is alapul vehetik, ha körültekintõen megvizsgálták és megállapították, hogy a modell
feltételrendszere megfelelõen tükrözi a befektetési vállalkozás értékpapírosítási pozícióinak kockázatait.”
79. §

A Bhkr. a következõ 211/F. §-sal egészül ki:
„211/F. § (1) Az eszközátruházótól eltérõ befektetési vállalkozásnak belsõ szabályzatot kell kidolgoznia
az értékpapírosított pozíció alapját képezõ kitettségek teljesítményére vonatkozó információk folyamatos elemzésére.
(2) Az eszközátruházótól eltérõ befektetési vállalkozás az (1) bekezdésben foglaltak teljesítése érdekében
az értékpapírosított kitettségrõl – amennyiben az az adott kitettség esetében értelmezhetõ – az alábbi információkat
tartja nyilván:
a) kitettség típusa;
b) harminc, hatvan és kilencven napnál régebben lejárt kölcsönök aránya;
c) nemteljesítési és elõtörlesztési ráták;
d) végrehajtás alatti hitelek;
e) biztosítékok típusai és tényleges rendelkezésre állása;
f) hitelképesség mérõszámának (például hitelminõsítési pontszámok) gyakorisági eloszlása az alapul szolgáló
kitettségek között;
g) ágazati és földrajzi megoszlás;
h) a hitelfedezeti ráták olyan gyakorisági eloszlása, amelyben az egyes osztályközök szélessége megfelelõ
az érzékenységvizsgálathoz;
i) a kitettség strukturális jellemzõi, amelyek a hitelkockázatot lényegesen befolyásolhatják, és
az értékpapírosított kitettségek pénzáramlása.
(3) Ha az értékpapírosítás alapjául szolgáló kitettségek maguk is értékpapírosított pozíciók, a befektetési vállalkozás
az alapul szolgáló ügylet tekintetében is nyilvántartja a (2) bekezdés szerinti információkat.”

80. §

A Bhkr. a következõ 211/G. §-sal egészül ki:
„211/G. § (1) Az eszközátruházó befektetési vállalkozásnak az értékpapírosított kitettségekre a Bszt. 100. §
(3) bekezdésében meghatározott követelményeket és eljárásokat kell alkalmaznia.
(2) Amennyiben az eszközátruházó az (1) bekezdés követelményeinek nem tesz eleget, nem alkalmazhatja 212. §-t, és
nem zárhatja ki az értékpapírosított kitettségeket a tõkekövetelmény számításából.”

81. §

A Bhkr. a következõ 211/H. §-sal egészül ki:
„211/H. § Az eszközátruházó befektetési vállalkozás köteles nyilatkozni az értékpapírosítással kapcsolatban történõ
nettó gazdasági érdekeltség megtartásának szintjérõl. Az eszközátruházó befektetési vállalkozás biztosítja, hogy
a potenciális befektetõk azonnali hozzáférést kapjanak az alapul szolgáló egyedi kitettségek hitelminõségére és
teljesítményére, valamint az értékpapírosítási kitettség hitelbiztosítékára és cash-flowjára vonatkozó lényeges
adatokhoz, valamint az alapul szolgáló kitettség hitelbiztosítékára és cash-flowjára vonatkozó átfogó és megalapozott
stressztesztek elvégzéséhez szükséges információkhoz.”
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82. §

A Bhkr. a következõ 211/I. §-sal egészül ki:
„211/I. § (1) Ha a befektetési vállalkozás felelõs azért, hogy a 211/E–211/F. §-ban és a 211/H. §-ban foglaltak nem
teljesülnek, akkor a Felügyelet a 211/D. § figyelembevételével határozatban kötelezi arra, hogy az érintett
értékpapírosítási pozícióhoz határozott idõtartamon, de legfeljebb hat hónapon keresztül a VI. fejezettõl eltérõ
– legalább 250%, de legfeljebb 1250%-os – kockázati súlyt rendeljen azzal, hogy a határozott idõtartam lejárata elõtt
a Felügyelet köteles a határozat alapjául szolgáló tényállást felülvizsgálni és a rendelkezések ismételt megsértése
esetén ezen kockázati súly mértékét a Felügyelet fokozatosan emelheti.
(2) A Felügyelet honlapján közzéteszi:
a) a 211/A–211/H. §-nak való megfelelés vizsgálata céljából elfogadott általános kritériumait és módszereit;
b) a felügyeleti ellenõrzés eredményeinek összefoglalását, és
c) 2011. december 31-gyel kezdõdõen évente a 211/A–211/H. § szabályainak be nem tartása miatt alkalmazott
intézkedéseinek leírását.”

83. §

(1) A Bhkr. 212. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha az eszközátruházó befektetési vállalkozástól az értékpapírosított kitettségeihez tartozó jelentõs hitelkockázat
kerül átruházásra, akkor
a) hagyományos értékpapírosítás esetén nem kell figyelembe vennie a kockázattal súlyozott kitettség érték és
várható veszteség érték számítása során azokat a kitettségeket, amelyeket értékpapírosított, és
b) szintetikus értékpapírosítás esetén az értékpapírosított kitettségek kockázattal súlyozott kitettség értékét és
várható veszteség értékét az e rendeletben meghatározottak szerint számítja ki.”
(2) A Bhkr. 212. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha az értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozás az érintett
értékpapírosított kitettségek esetében nem tesz eleget a 211/A–211/I. §-ban foglalt követelményeknek.”

84. §

A Bhkr. 215. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„215. § (1) Hagyományos értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozásnak az értékpapírosított
kitettségeire nem kell meghatároznia a kockázattal súlyozott kitettség értékét és a várható veszteség értékét, ha
a) az értékpapírosított kitettségekhez tartozó jelentõs hitelkockázatot harmadik félre ruházta át, vagy
b) az értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozás 1250%-os kockázati súlyt rendel az értékpapírosításba
bevont minden értékpapírosítási pozícióra, vagy ezen értékpapírosítási pozíció kitettség értékét a Bszt.
2. mellékletének megfelelõen levonja a szavatoló tõkéjébõl.
(2) Ha a Felügyelet – a (4) és (5) bekezdésben meghatározottak szerint – másként nem határoz, a következõ esetekben
kell az értékpapírosított kitettségekhez tartozó jelentõs hitelezési kockázatot átruházottnak tekinteni:
a) az értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozás által megtartott köztes (mezzanine) értékpapírosítási
pozíciók kockázattal súlyozott kitettség értéke nem haladja meg az érintett értékpapírosításban meglévõ összes
köztes (mezzanine) értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettség értékének 50%-át;
b) ha egy adott értékpapírosításban nincsen köztes (mezzanine) értékpapírosítási pozíció és az értékpapírosítást
kezdeményezõ befektetési vállalkozás igazolni tudja, hogy azon értékpapírosítási pozíciók kitettség értéke,
amelyekhez 1250%-os kockázati súlyt rendelne, vagy amelyek kitettség értékét levonná a szavatoló tõkébõl,
jelentõsen meghaladja az értékpapírosított kitettség várható veszteségét, és a kezdeményezõ befektetési vállalkozás
nem rendelkezik azon értékpapírosítási pozíciók kitettség értékének több mint 20%-ával, amelyek a szavatoló tõkébõl
levonandók, vagy amelyekhez 1250%-os kockázati súlyt rendelne.
(3) A (2) bekezdés alkalmazásában köztes (mezzanine) értékpapírosítási pozíció minden olyan értékpapírosítási
pozíció, amelyre 1250%-nál kisebb kockázati súly alkalmazandó, és amely az érintett értékpapírosításban
a legmagasabb rangú pozíciónál, valamint minden olyan értékpapírosítási pozíciónál alacsonyabb rangú, amelyhez
a sztenderd módszer szerint 1. hitelminõsítési besorolás, vagy a belsõ minõsítésen alapuló módszer szerint 1. vagy
2. hitelminõsítési besorolás alkalmazandó.
(4) A Felügyelet határozatban megállapíthatja, hogy az értékpapírosított kitettségekhez tartozó jelentõs hitelezési
kockázat átruházottnak tekintendõ, ha meggyõzõdött arról, hogy
a) a befektetési vállalkozás szabályzatokat és módszereket mûködtet annak biztosítására, hogy az értékpapírosítást
kezdeményezõ befektetési vállalkozás által az értékpapírosítással elért tõkekövetelmény csökkenést indokolja
a hitelkockázat arányos átruházása, és
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b) az értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozás igazolni tudja, hogy a hitelkockázat átruházása
a befektetési vállalkozás belsõ kockázatkezelése és belsõ tõke-allokációja céljából is elismert.
(5) A (2) bekezdés nem alkalmazható, ha a Felügyelet határozatban megállapítja, hogy a hitelezési kockázat harmadik
félre történõ arányos átruházása nem indokolja az értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozásnál
a kockázattal súlyozott kitettség érték lehetséges csökkentését.
(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltakon kívül annak érdekében, hogy a hagyományos értékpapírosítást kezdeményezõ
befektetési vállalkozásnak az értékpapírosított kitettségeire ne kelljen meghatároznia a kockázattal súlyozott kitettség
értéket és a várható veszteség értéket, a következõ feltételeknek is teljesülnie kell:
a) az értékpapírosítás dokumentációja megfelel az ügylet gazdasági tartalmának,
b) az értékpapírosított kitettségek jogilag elkülönülnek az eszközátruházó befektetési vállalkozástól és hitelezõitõl
(ideértve a csõd- és a felszámolási eljárást is) és ezt jogi szakvélemény is alátámasztja,
c) az eszközátruházó befektetési vállalkozásnak sem közvetlen, sem közvetett ellenõrzése nincs az értékpapírosítási
ügylet alapjául szolgáló, átruházott kitettségek felett, ide nem értve az adósságszolgálattal kapcsolatos beszedési
jogokat vagy kötelezettségeket,
d) a maradék pozícióra vonatkozó visszavásárlási jog kikötése esetén annak gyakorlásáról az eszközátruházó
befektetési vállalkozás saját mérlegelési jogkörében dönthet,
e) a maradék pozícióra vonatkozó visszavásárlási jog kizárólag akkor gyakorolható, ha az értékpapírosított kitettségek
eredeti értékének legfeljebb 10%-ára kell már csak fizetést teljesíteni,
f) a maradék pozícióra vonatkozó visszavásárlási jog nem teheti lehetõvé veszteségek hitelminõség javítási pozíciókra
vagy a befektetõk által tartott más pozíciókra történõ allokálásának elkerülését, és nem célja a hitelminõség javítása, és
g) az értékpapírosítási ügyletre vonatkozó dokumentáció nem tartalmaz olyan rendelkezést, amely
ga) a lejárat elõtti visszafizetés esetét kivéve az eszközátruházó befektetési vállalkozástól megköveteli
az értékpapírosítás pozíciójának javítását, ideértve az alapul szolgáló kitettségek megváltoztatását vagy a befektetõk
részére történõ fizetendõ hozam növelését az értékpapírosított kitettségek hitelminõségének romlása esetén, vagy
gb) az értékpapírosításhoz kapcsolódó pozíciók birtokosai (befektetõk) részére fizetendõ hozamot az alapul szolgáló
kitettségek halmazának (pooljának) hitelminõségében bekövetkezett romlás esetén növeli.
(7) A (6) bekezdés c) pontjának alkalmazásában ellenõrzésnek minõsül, ha az eszközátruházó befektetési vállalkozás:
a) az átruházott kitettségeket nyereség realizálása érdekében a különleges célú gazdasági egységtõl
visszavásárolhatja, vagy
b) köteles visszavenni az átruházott kockázatot.”
85. §

A Bhkr. 216. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„216. § (1) Szintetikus értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozás az értékpapírosított kitettségeihez
tartozó kockázattal súlyozott kitettség értéket és várható veszteség értéket a 217–219. § szerint számíthatja ki, ha
a) jelentõs hitelkockázatot ruház át harmadik félre hitelkockázati fedezet alkalmazása mellett, vagy
b) az értékpapírosítást kezdeményezõ befektetési vállalkozás 1250%-os kockázati súlyt rendel az értékpapírosításba
bevont minden értékpapírosítási pozícióra vagy ezen értékpapírosítási pozíció kitettség értékét a Bszt.
2. mellékletének megfelelõen levonja a szavatoló tõkéjébõl.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jelentõs hitelezési kockázat átruházásának megállapításához a 215. §
(2)–(5) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül annak érdekében, hogy a szintetikus értékpapírosítást kezdeményezõ
befektetési vállalkozás az értékpapírosított kitettségeihez tartozó kockázattal súlyozott kitettség értéket és várható
veszteség értéket a 217–219. § szerint számítsa ki, a következõ feltételeknek is teljesülnie kell:
a) az értékpapírosítás dokumentációja megfelel az ügylet gazdasági tartalmának,
b) a hitelkockázat átruházását biztosító hitelkockázati fedezet megfelel a IV. Fejezetben rögzített elismerhetõségi
feltételeknek azzal, hogy a hitelkockázati fedezet nyújtója nem lehet különleges célú gazdasági egység,
c) a hitelkockázat átruházási szerzõdés nem tartalmaz olyan feltételt, amelyik
ca) küszöbértékeket határoz meg, amelyek értékét el nem érõ veszteséget okozó hitelesemények elõfordulása nem
váltja ki a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati fedezet érvényesítését,
cb) lehetõvé teszi a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati fedezetet nyújtó számára a fedezet
felmondását az alapul szolgáló kitettségek hitelminõségének romlásakor,
cc) az eszközátruházó befektetési vállalkozástól megköveteli az értékpapírosítás pozícióinak javítását, ide nem értve
a lejárat elõtti visszafizetést, és
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cd) alapján az eszközátruházó befektetési vállalkozásnak a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati
fedezethez kapcsolódó költségeit vagy az értékpapírosítási pozíciók birtokosai részére fizetendõ hozamot növeli
az alapul szolgáló kitettségek halmazának (pooljának) hitelminõségében bekövetkezõ romlása esetén, és
d) a szintetikus értékpapírosítást szolgáló hitelkockázati fedezet – jogi szakvéleménnyel alátámasztva – valamennyi
irányadó joghatóság elõtt érvényes és érvényesíthetõ.”
86. §

(1) A Bhkr. 220. § (2) bekezdése a következõ c) és d) ponttal egészül ki:
(Az értékpapírosítási pozíció kockázattal súlyozott kitettség értékének meghatározásához az elismert külsõ hitelminõsítõ
szervezet hitelminõsítésének – a II. és III. Fejezetben foglaltakon túl – a következõ feltételeket is teljesítenie kell:)
„c) strukturált finanszírozási eszközökkel kapcsolatos hitelminõsítés esetében a külsõ hitelminõsítõ szervezet
nyilvánosságra hozza, hogy az értékpapírosított kitettségek teljesítése hogyan befolyásolja a hitelminõsítést,
d) a hitelminõsítés sem részben sem egészben nem alapulhat a befektetési vállalkozás elõre nem rendelkezésre
bocsátott támogatásán.”
(2) A Bhkr. 220. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha a hitelminõsítés részben vagy egészben a befektetési vállalkozás elõre nem rendelkezésre bocsátott fedezet
nyújtásán alapul az értékpapírosítási pozíciót nem minõsített pozíciónak kell tekinteni kockázattal súlyozott kitettség
érték kiszámításakor.”

87. §

(1) A Bhkr. 247. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A 4. § (4) bekezdésétõl eltérõen 2015. december 31-ig az EGT-állam központi kormányával vagy központi
bankjával szembeni, bármely tagállam nemzeti pénznemében fennálló (denominált) és finanszírozott kitettséghez
0%-os kockázati súlyt kell rendelni.”
(2) A Bhkr. 247. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az olyan, lakóingatlanon alapított jelzálogjoggal fedezett lakossággal szembeni kitettségnek a súlyozott átlagos
nemteljesítéskori veszteségrátája, amelyhez nem kapcsolódik központi kormány garanciavállalása, 2012. december
31-ig legalább 10%.”

88. §

A Bhk. A 248. §-t követõen a következõ 248/A. §-sal egészül ki:
„248/A. § Az egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 349/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet
70–78. §-ával megállapított 211/A–211/I. §-ban foglaltakat
a) a hatálybalépése után kezdeményezett új értékpapírosításokra kell alkalmazni, valamint
b) a hatálybalépése elõtt kezdeményezett értékpapírosításokra akkor kell alkalmazni, ha 2014. december 31-e után
azokhoz új kitettséget adnak, vagy kitettséget cserélnek ki bennük.”

89. §

A Bhkr. 249. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„249. § Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i 2006/49/EK irányelve a befektetési vállalkozások és
a hitelintézetek tõkekövetelményérõl (átdolgozott szöveg),
b) a Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK
és a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótõke-elemek,
nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történõ módosításáról.”

Záró rendelkezések
90. §

91. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a rendelet 2011. január 2-án hatályát veszti.
Hatályát veszti
a) az Épkr. 2. § (1) bekezdés 1., 2., 4., 5., 10. és 19. pontja, 23. §-a, 45. §-a és 4. számú melléklet 2. pontja,
b) a Bhkr. 22. §-a, 237. §-a és 6. melléklet 2. pontja.
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Ez a rendelet a következõ uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Bizottság 2009. április 7-i 2009/27/EK irányelve a 2006/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról,
b) a Bizottság 2009. július 27-i 2009/83/EK irányelve a 2006/48/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv egyes
mellékleteinek a kockázatkezelésre vonatkozó technikai rendelkezések tekintetében történõ módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK irányelve a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és
a 2007/64/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes szavatolótõke-elemek,
nagykockázat-vállalások, felügyeleti szabályok és válságkezelés tekintetében történõ módosításáról,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2010. november 24-i 2010/76/EU irányelve a 2006/48/EK és a 2006/49/EK
irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tõkekövetelmények, továbbá
a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történõ módosításáról.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelete
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet
módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. § (2) bekezdés a), b) és h) pontjában, valamint a számvitelrõl
szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének
b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

I. FEJEZET
AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS SZERVEZETEI BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 249/2000. (XII. 24.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
1. §

(1) Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Áhsz.) 5. § 3. pont c) alpontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[5. § E rendelet alkalmazásában:
3. Behajthatatlan követelés: az a követelés,]
„c) a költségvetési törvényben meghatározott kisösszegû követelések tekintetében, amelyet eredményesen nem
lehet érvényesíteni, vagy amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, vagy a végrehajtással kapcsolatos költségek
nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás
veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), illetve amelynél az adós nem lelhetõ fel, mert a megadott címen
nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,”
(2) Az Áhsz. 5. §-a a következõ 14. ponttal egészül ki:
[5. § E rendelet alkalmazásában:]
„14. Vásárolt készletek: az anyagok (élelmiszerek, gyógyszerek, vegyszerek, irodaszerek, nyomtatványok,
tüzelõanyagok, hajtó- és kenõanyagok, szakmai anyagok, munkaruha, védõruha, formaruha, egyenruha, egyéb a Tv.
28. § (3) bekezdés a) pontja szerinti készletek), az áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatások, követelés
fejében átvett eszközök, készletek és értékesítési céllal átsorolt eszközök.”

2. §

(1) Az Áhsz. 7. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak konszolidált éves költségvetési beszámolója alaponként
a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (ellátási szektor) és a társadalombiztosítási költségvetési szervek (mûködési
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szektor) beszámolóit foglalja magában. A társadalombiztosítás konszolidált éves költségvetési beszámolója
a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap konszolidált éves költségvetési beszámolóit tartalmazza.”
(2) Az Áhsz. 7. § (15) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(15) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. §-a
(2) bekezdés b) pontjában elõírt beszámolót a (6) bekezdés szerinti beszámoló elkészítésével teljesíti.”
3. §

Az Áhsz. 8. § (11) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(11) Amennyiben az 1. § (1) bekezdésének a)–b) és d)–g) pontja szerinti államháztartás szervezetéhez önállóan
mûködõ és gazdálkodó, illetve önállóan mûködõ költségvetési szerv is kapcsolódik, akkor azok könyvvezetési
kötelezettségét a gazdasági szervezettel rendelkezõ önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szervnek kell
szabályoznia. A szabályozásnál figyelembe kell venni, hogy a hozzárendelt költségvetési szerv gazdasági eseményeit is
teljes körûen a kettõs könyvvitel rendszerében kell elszámolni. Az önállóan mûködõ és gazdálkodó költségvetési szerv
saját gazdálkodásáról vezetett könyveiben köteles gondoskodni a hozzárendelt önállóan mûködõ költségvetési szerv
vagyonának és annak változásának elkülönítésérõl. A gazdasági szervezettel rendelkezõ önállóan mûködõ és
gazdálkodó költségvetési szerv a hozzárendelt önállóan mûködõ és gazdálkodó szerv vagyonáról, és annak
változásáról elkülönített könyvvezetésre kötelezett.”

4. §

(1) Az Áhsz. 10. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az államháztartás szervezetei az éves és féléves elemi költségvetési beszámolót, egyszerûsített éves költségvetési
beszámolót, konszolidált éves költségvetési beszámolót az e rendeletben meghatározott és a számviteli
szabályozásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, központilag elõírt Módszertani
Útmutató és ûrlapgarnitúra szerinti formában és tartalommal készítik el. Az e rendeletben és mellékleteiben
meghatározott, a számviteli szabályozásért felelõs miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, központi
ûrlapgarnitúra helyettesíthetõ elektronikus adatfeldolgozó és adathordozó rendszerek segítségével azonos formában
kinyomtathatóan készített, azonos tartalmú dokumentumokkal. Amennyiben az így elõállított és kinyomtatott
dokumentum tartalmazza a 13. §-ban foglalt aláírásokat is, akkor az azonos értékû a számviteli szabályozásért felelõs
miniszter által vezetett minisztérium honlapjáról letöltött központi ûrlapgarnitúra alapján elkészített beszámolóval.
Az aláírók felelõsséggel tartoznak az adatokat elõállító és továbbító eljárások megfelelõ archiválásáért.
(4) A fejezetet irányító szervnek, illetve jogszabályban arra feljogosított szervnek a saját és az irányítása alá tartozó 1. §
(1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek (ideértve az elemi költségvetés készítésére kötelezett önállóan
mûködõ költségvetési szerveket is) felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit, valamint az 1. §
(1) bekezdés f) és i)–k) pontja szerinti államháztartás szervezeteinek az éves és a féléves elemi költségvetési
beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát követõ 15 munkanapon belül kell benyújtani – ha jogszabály
másként nem rendelkezik – az államháztartásért felelõs miniszterhez, illetve a Kincstárhoz számítógépes
feldolgozásra.”
(2) Az Áhsz. 10. §-ának (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Az országos kisebbségi önkormányzatnak az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek
(társulások) felülvizsgált éves és féléves elemi költségvetési beszámolóit az (1) bekezdés szerinti határidõ lejártát
követõ 8 munkanapon belül kell benyújtani a kisebbségpolitikáért felelõs miniszterhez. A kisebbségpolitikáért felelõs
miniszter az országos kisebbségi önkormányzatok és az irányításuk alá tartozó költségvetési szervek (társulások) éves
és féléves elemi költségvetési beszámolóit 7 munkanapon belül továbbítja a Kincstárhoz számítógépes feldolgozásra.”
(3) Az Áhsz. 10. §-a a következõ (15) bekezdéssel egészül ki:
„(15) A helyi önkormányzat a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény 13. §-a
(2) bekezdés b) pontja szerinti beszámolót az adósságrendezés megindításának idõpontját megelõzõ fordulónapra
vonatkozóan 30 napon belül köteles elkészíteni és megküldeni a pénzügyi gondnoknak és az Állami Számvevõszéknek.”

5. §

Az Áhsz. 12. § helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A könyvviteli mérlegben az államháztartás szervezete tulajdonában lévõ, a rendelkezésére, használatára
bocsátott, kezelésébe adott, az államháztartás szervezetének mûködését szolgáló eszközöket – a bérbevett eszközök
kivételével –, valamint az eszközök forrását kell kimutatni. A pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi
kimutatásban a bevételeket és a kiadásokat bruttó módon kell szerepeltetni (kivéve az egyéb aktív és passzív pénzügyi
elszámolásokat, a továbbadási célú bevételeket, továbbá a forgatási célú finanszírozási mûveletekhez tartozó
kiadásokat és bevételeket).”
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6. §

(1) Az Áhsz. 13. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) A 7. § (6) és (15) bekezdése szerinti beszámolót a (fõ)polgármester, a közgyûlés elnöke és a (fõ)jegyzõ (körjegyzõ)
köteles aláírni.”
(2) Az Áhsz. 13. §-a a következõ (11) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az (1)–(7) bekezdésben – az Ámr. 18. § (5) bekezdése szerinti költségvetési szerveket kivéve – a beszámoló
elkészítéséért kijelölt felelõs személynek szerepelnie kell a Tv. 151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartások
valamelyikében és rendelkeznie kell a számviteli szolgáltatás ellátására jogosító engedéllyel.”

7. §

Az Áhsz. 13/A. § (8) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(8) Ha az államháztartás 1. § (1) bekezdése szerinti valamely szervezetének a (7) bekezdés szerinti átszervezésére
kormányváltással kapcsolatban jogszabály alapján kerül sor, a 7. § (12) bekezdésében foglaltakat a számviteli
szabályozásért felelõs miniszter központilag elõírt Módszertani Útmutatójában meghatározottak szerint kell
teljesíteni.”

8. §

Az Áhsz. 15. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Az államháztartás szervezetének feladatkörébe tartozik az eszközök besorolása a befektetett eszközök vagy
forgóeszközök közé annak figyelembevételével, hogy az eszközt tartósan – egy éven túl – vagy egy éven belül használja-e
mûködéséhez. Ide nem értve a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok besorolását, melyek esetében a befektetési, vagy
a forgatási megszerzési cél határozza meg a minõsítést, amely a könyvekbe kerülést követõen nem változtatható meg.”

9. §

(1) Az Áhsz. 19. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Tartós részesedésként kell kimutatni az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) által
tartós vagy ideiglenes jellegûnek minõsített tulajdonrészeket. A Vtv. 29. § (5) bekezdése alapján az 1. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti költségvetési szerv tartós részesedést csak akkor mutathat ki a könyveiben, ha törvény, a Vtv. 3. §
(2) bekezdése szerinti miniszter rendelet, vagy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársasággal (a továbbiakban: MNV Zrt.) kötött vagyonkezelési szerzõdés alapján tulajdonosi jogokat
gyakorol.”
(2) Az Áhsz. 19. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Tartós társulási részesedésként mutatja ki a társult helyi önkormányzat az Ötv. 80. § (5) bekezdése szerint jogi
személyiségû társulásnak, illetve többcélú kistérségi társulásnak a társulási szerzõdés, illetve annak módosítása szerint
átadott forgalomképes vagyont.”

10. §

Az Áhsz. 29. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A tartós társulási részesedés bekerülési értéke a társulásban (a jogi személyiségû társulásban, vagy a többcélú
kistérségi társulásban) résztvevõ helyi önkormányzatok által bevitt vagyontárgyak társulási szerzõdésében, illetve
annak módosításában meghatározott érték.”

11. §

Az Áhsz. 34. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A jogszabályon alapuló követelés év végi értékelése során a követelést elismertnek kell tekinteni, amennyiben
jogszabály, határozat biztosítja az elismertséget, még akkor is, ha az adós vitatja azt.”

12. §

(1) Az Áhsz. 38. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A pénzforgalmi jelentés – az elemi költségvetéssel azonos formában és szerkezetben – tartalmazza az eredeti és
módosított bevételi és kiadási elõirányzatokat, a ténylegesen befolyt (beszedett) bevételeket, a pénzforgalom nélküli
bevételeket, a ténylegesen teljesített kiadásokat, a pénzforgalmat tevékenységenként és azon belül fõbb
jogcímenként. A pénzforgalmi jelentésben, illetve a pénzforgalmi kimutatásban a bevételeket és a kiadásokat bruttó
módon kell szerepeltetni (kivéve az egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolásokat, a továbbadási célú bevételeket,
továbbá a forgatási célú finanszírozási mûveletekhez tartozó kiadásokat és bevételeket).”
(2) Az Áhsz. 38. § (6) bekezdése a következõ h) ponttal egészül ki:
[(6) Az éves elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül a következõ tájékoztató adatokkal:]
„h) meghatározott foglalkoztatási jogviszonyban lévõk létszáma,”
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(3) Az Áhsz. 38. § (6) bekezdése a következõ o) ponttal egészül ki:
[(6) Az éves elemi költségvetési beszámoló pénzforgalmi jelentése év végén kiegészül a következõ tájékoztató adatokkal:]
„o) megszûnt víziközmû társulattól átvett, lakossági hozzájárulás bevétele,”
13. §

Az Áhsz. 40. §-a a következõ (14) bekezdéssel egészül ki:
„(14) A helyi önkormányzat a 7. § (15) bekezdése szerinti beszámoló kiegészítõ mellékletében köteles elkülönítve
bemutatni a helyi önkormányzat törzsvagyonának és forgalomképes vagyonának nagyságát.”

14. §

Az Áhsz. 44. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) Az adósságállomány évenkénti alakulását a 22. számú melléklet szerint kell bemutatni. A 22. számú mellékletet
a helyi (a települési és a területi kisebbségi) önkormányzat, az országos kisebbségi önkormányzat, a többcélú
kistérségi társulás köteles elkészíteni.”

15. §

Az Áhsz. 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete, illetve az országos kisebbségi önkormányzat közgyûlése részére
– az Áht. 118. § (2) bekezdés 2. pont c) alpontja alapján – a zárszámadáshoz csatolt vagyonkimutatás az önkormányzat
és intézményei saját vagyonának adatait (eszközeit és kötelezettségeit) mutatja be.”

16. §

Az Áhsz. 46. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az egészségügyi ellátórendszer fejlesztésérõl szóló 2006. évi
CXXXII. törvény 12. § (1) bekezdése szerinti egészségügyi szolgáltató éves elemi költségvetési beszámolója, az Ötv.
92/A. §-a szerint könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzat és a Nekt. 39/G. § (3) bekezdése szerint az országos
kisebbségi önkormányzat egyszerûsített éves költségvetési beszámolója a számviteli törvény, illetve e rendelet
elõírásai szerint készült, és ennek megfelelõen megbízható és valós képet ad az államháztartás szervezete vagyoni és
pénzügyi helyzetérõl, valamint a gazdálkodás eredményérõl.”

17. §

(1) Az Áhsz. 46/B. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Ha a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során megállapítja, hogy az éves elemi költségvetési beszámoló, illetve
az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és jövedelmi
helyzetérõl megbízható és valós képet ad, a felülvizsgálat során sem jogszabálysértést, sem szabálytalanságot nem
tapasztalt, és ezért az éves elemi költségvetési beszámolóban, illetve az egyszerûsített éves költségvetési
beszámolóban foglaltakkal egyetért, a beszámolóhoz kapcsolódóan a független könyvvizsgálói jelentésben
a következõket is tartalmazó hitelesítõ záradékot ad: „A könyvvizsgálat során az államháztartás szervezete éves elemi
költségvetési beszámolóját, illetve egyszerûsített éves költségvetési beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok
könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint
felülvizsgáltam, és ennek alapján elegendõ és megfelelõ bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves elemi
költségvetési beszámolót, illetve az egyszerûsített éves költségvetési beszámolót a számviteli törvényben, illetve
az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000.
(XII. 24.) Korm. rendeletben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint készítették el. Az éves elemi költségvetési
beszámoló, illetve az egyszerûsített éves költségvetési beszámoló az államháztartás szervezete vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetérõl megbízható és valós képet ad.”
(2) Az Áhsz. 46/B. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Amennyiben az államháztartás szervezetének irányító szerve [helyi (települési és területi kisebbségi)
önkormányzat esetében annak képviselõ-testülete, illetve az országos kisebbségi önkormányzat esetében annak
közgyûlése] az elõterjesztett éves elemi költségvetési beszámoló, illetve az egyszerûsített éves költségvetési
beszámoló adatainak módosítását kezdeményezi, vagy olyan információ jutott a könyvvizsgáló tudomására, amely
mellett a független könyvvizsgálói jelentésben adott könyvvizsgálói záradék már nem tükrözi a valós helyzetet,
a könyvvizsgálónak a letétbe helyezésre, a közzétételre kerülõ éves elemi költségvetési beszámolóhoz, illetve
egyszerûsített éves költségvetési beszámolóhoz a valóságnak megfelelõen kell a független könyvvizsgálói jelentést és
az ennek részét képezõ könyvvizsgálói záradékot – még a letétbe helyezést, a közzétételt megelõzõen – újra
elkészítenie.”
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Az Áhsz. 54. §-a a következõ (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel
megállapított rendelkezéseit elõször a 2011. évrõl készített beszámolókra kell alkalmazni, – a (3) bekezdésben foglalt
eltéréssel.
(3) E rendeletnek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel
megállapított 5. § 3. pont c) pontját, 7. § (11) bekezdését, 10. § (3)–(4) és (8) bekezdését, 13/A. § (8) bekezdését, 15. §
(4) bekezdését, 19. § (3) bekezdését, 38. § (6) bekezdés h) pontját, 38. § (6) bekezdés o) pontját, 44. § (7) bekezdését,
46. § (1) bekezdését, 46/B. § (1) bekezdését, 46/B. § (6) bekezdését, 1. számú melléklet B) és F) mérlegcsoportját,
3. számú mellékletét, 4. számú mellékletét, 8. számú melléklet G) pontját, 16. számú mellékletét, 18. számú melléklet
b) pontját és 24. számú melléklet A) pontját a 2010. évrõl összeállított költségvetési beszámoló elkészítésekor is
alkalmazni kell.”
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

Az Áhsz. 1. számú melléklete e rendelet 1. számú melléklete szerint módosul.
Az Áhsz. 3. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 4. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 8. számú melléklete e rendelet 5. számú melléklete szerint módosul.
Az Áhsz. 9. számú melléklete e rendelet 6. számú melléklete szerint módosul.
Az Áhsz. 16. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.
Az Áhsz. 18. számú melléklete e rendelet 8. számú melléklete szerint módosul.
Az Áhsz. 24. számú melléklete e rendelet 9. számú melléklete szerint módosul.

II. FEJEZET
A KINCSTÁRI ELSZÁMOLÁSOK BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖTELEZETTSÉGÉNEK
SAJÁTOSSÁGAIRÓL SZÓLÓ 240/2003. (XII. 17.) KORM. RENDELET MÓDOSÍTÁSA
20. §

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Kszr.) 3. § a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[3. § A kincstári éves beszámoló részei:]
„a) a központi alrendszer mérlege,”

21. §

A Kszr. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § A központi alrendszer mérlegét az adott évi költségvetési törvény éves mérlege alapján kell összeállítani.
A mérleg-elõirányzatra (eredeti és módosított) és teljesítésre vonatkozó adatokat tartalmaz.”

22. §

A Kszr. 15. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A Kincstár az értékelési szabályzatának részeként az egyszerûsített értékelési eljárás alá vont adókövetelések
értékelésének szabályozását az Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttmûködve alakítja ki.”

23. §

A Kszr. 16. §-a a következõ (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) E rendeletnek az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet, valamint a kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet módosításáról szóló 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelettel
megállapított 3. § a) pontját, 6. §-át, 6. számú mellékletét és 8. számú mellékletét a 2010. évrõl összeállított
költségvetési beszámoló elkészítésekor is alkalmazni kell.”

24. §

(1) A Kszr. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 10. számú melléklete lép.
(2) A Kszr. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 11. számú melléklete lép.
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III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
25. §
26. §

E rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
(1) Az Áhsz.
1. 2. §-ában a „3. § (1), (4) 1–4. pontok, 7–9. pontok, (6), (8) 12–13., 20. pontok, (11);” szövegrész helyébe a „3. § (1),
(4) 1–4. pontok, 7–9. pontok, (6) 1–4. 6–7. pontok, (8) 12–13., 20. pontok, (11)–(12);” szövegrész,
2. 2. §-ában a „151. § (3)–(14); 152. §;” szövegrész helyébe a „151. § (3)–(14); 151/A. §; 152. §;” szövegrész,
3. 2. §-ában a „177. § (2), (9);” szövegrész helyébe a „177. § (2);” szövegrész,
4. 3. §-ában a „3. § (3), (4) 10. pont, (8) 14–18. pontok;” szövegrész helyébe a „3. § (3), (4) 10. pont, (6) 5. pont,
(8) 14–18. pontok;” szövegrész,
5. 4. §-ában a „177. § (1), (3)–(8), (10)–(15);” szövegrész helyébe a „177. § (1), (3)–(17);” szövegrész,
6. 5. § 11. pontjában, 22. § (8)–(9) bekezdésében, 26. § (9)–(10) bekezdésében, 40. § (1) bekezdésében, 40. §
(4) bekezdésében az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ, illetve” szövegrész helyébe az „alap-, illetve” szövegrész,
7. 5. § 13. pontjában a „továbbadási (lebonyolítási) célú bevétel/kiadás: Áht. 87. §-a (3) bekezdésének b) pontja”
szövegrész helyébe a „továbbadási célú bevétel: Ámr. 3/A. § (1) bekezdés b) pont bab) alpontja, illetve Ámr. 81. §
(2) bekezdése” szövegrész,
8. 6. § (2) bekezdésében az „alaptevékenységgel (ideértve a kiegészítõ és kisegítõ tevékenységet is) kapcsolatban”
szövegrész helyébe az „alaptevékenységgel kapcsolatban” szövegrész,
9. 7. § (12) bekezdésében a „Tájékoztató” szövegrész helyébe a „Módszertani Útmutató” szövegrész,
10. 7. § (12) bekezdésében a „pénzügyminiszter” szövegrész helyébe a „számviteli szabályozásért felelõs miniszter”
szövegrész,
11. 7. § (13) bekezdésében a „bankszámlák” szövegrész helyébe a „pénzforgalmi számlák” szövegrész,
12. 7. § (13) bekezdésében a „PM tájékoztatóra” szövegrész helyébe a „Módszertani Útmutatóra” szövegrész,
13. 7. § (14) bekezdésében az „intézkedni.” szövegrész helyébe az „intézkedni, az átvevõ irányító (felügyeleti) szerv
által benyújtott dokumentumokkal egyidejûleg.” szövegrész,
14. 8. § (5) bekezdés c) és d) alpontjában az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ” szövegrész helyébe az „alap-” szövegrész,
15. 8. § (14) bekezdésében a „céljából rendszeresen terméket” szövegrész helyébe a „céljából terméket” szövegrész,
16. 8. § (15) bekezdésében a „kiegészítõ, kisegítõ,” szövegrész helyébe a „szabad kapacitás kihasználását célzó
tevékenysége, illetve” szövegrész,
17. 8. § (20) bekezdésében az „Áht. 10. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Áht. 10. § (3) bekezdésében”
szövegrész,
18. 8. § (23) bekezdésében a „külön jogszabály” szövegrész helyébe a „jogszabály” szövegrész,
19. 9. § (4) bekezdésében az „alaptevékenységnél (ideértve a kiegészítõ és kisegítõ tevékenységeket is) – ezen”
szövegrész helyébe az „alaptevékenységnél – ezen” szövegrész,
20. 9. § (6) bekezdésében az „az alap-, kiegészítõ, kisegítõ, és” szövegrész helyébe a „mind az alap-, mind” szövegrész,
21. 10. § (5) bekezdésében a „Magyar Államkincstár Regionális Igazgatóságához (a továbbiakban: a Kincstár
Regionális Igazgatóságához)” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) területi
szerveihez” szövegrész,
22. 10. § (6) bekezdésében, az Áhsz. 45/A. §-ának (1) bekezdésében a „Regionális Igazgatóságához” szövegrész
helyébe a „területi szerveihez” szövegrész,
23. 10. § (10)–(11) bekezdésében, 10. § (13)–(14) bekezdésében, 45/A. § (3), (5) bekezdésében az „a
Pénzügyminisztériumhoz” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszterhez” szövegrész,
24. 10. § (12) bekezdésében, 44. § (8) bekezdésében az „a Pénzügyminisztérium” szövegrész helyébe az „az
államháztartásért felelõs miniszter” szövegrész,
25. 10. § (12) bekezdésében a „társadalombiztosítási alrendszer” szövegrész helyébe a „társadalombiztosítás”
szövegrész,
26. 10. § (13) bekezdésében a „Regionális Igazgatóságai” szövegrész helyébe a „területi szervei” szövegrész,
27. 25. § (2) bekezdésében az „alaptevékenység, a kiegészítõ és kisegítõ tevékenység” szövegrész helyébe
az „alaptevékenység” szövegrész,
28. 38. § (1)–(2) bekezdésében az „alap-, kiegészítõ és kisegítõ tevékenységérõl összevontan” szövegrész helyébe
az „alaptevékenységérõl” szövegrész,
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29. 38. § (7) bekezdésében a „továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások, illetve” szövegrész helyébe
a „továbbadási célú bevételek, illetve” szövegrész,
30. 38. § (10) bekezdésében az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ tevékenység” szövegrész helyébe az „alaptevékenység”
szövegrész,
31. 40. § (2) bekezdés d) pontjában a „feladatmutatók” szövegrész helyébe a „mutatószámok” szövegrész,
32. 40. § (6) bekezdésében az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ, valamint” szövegrész helyébe az „alap-, valamint”
szövegrész,
33. 40. § (8) bekezdésében az „Áht. 100/F. §-a (2)–(3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Áht. 100/H. §
(1)–(3) bekezdésében” szövegrész,
34. 40. § (13) bekezdésében a „Feot. 122. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Feot. 122/A. § (2) bekezdése”
szövegrész,
35. 45. § (1) bekezdésében a „egyszerûsített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves költségvetési
beszámoló, valamint az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló elkészítésével” szövegrész helyébe
a „egyszerûsített éves költségvetési beszámoló, a konszolidált éves költségvetési beszámoló elkészítésével”
szövegrész,
36. 45. § (2) bekezdésében az „Ámr. 18. §-ának (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „Ámr. 18. §
(5) bekezdésében” szövegrész,
37. 45/A. § (1) bekezdésében a „fejezet irányítását ellátó szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv”
szövegrész,
38. 45/A. § (4) bekezdésében az „a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „az
államháztartásért felelõs miniszterhez” szövegrész,
39. 45/A. § (6) bekezdésében a „Regionális Igazgatóságához, a Pénzügyminisztériumhoz, a Miniszterelnöki
Hivatalhoz, a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumhoz” szövegrész helyébe a „területi szervéhez,
az államháztartásért felelõs miniszterhez, a kisebbségpolitikáért felelõs miniszterhez” szövegrész,
40. 45/A. § (8) bekezdésében az „a Pénzügyminisztériumnál” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs
miniszternél” szövegrész,
41. 46/A. § (4) bekezdésében, (5) bekezdés b) pontjában, (6) bekezdésében, 46/B. § (4) bekezdésében „egyszerûsített
éves költségvetési beszámoló, az éves eredményszemléletû költségvetési beszámoló” szövegrész helyébe
„egyszerûsített éves költségvetési beszámoló” szövegrész,
42. 46/A. § (5) bekezdés e) alpontjában az „egyszerûsített éves költségvetési beszámolóhoz, az éves
eredményszemléletû költségvetési beszámolóhoz” szövegrész helyébe az „egyszerûsített éves költségvetési
beszámolóhoz” szövegrész,
43. 8. számú melléklete A/1. pontjában, E/1. pontjában, M) pontjában a „PM–ÖM együttes rendeletben” szövegrész
helyébe az „NGM rendeletben” szövegrész,
44. 10. számú mellékletében a „PM” szövegrész helyébe az „NGM” szövegrész,
45. 18. számú mellékletében a „részletezése” szövegrész helyébe az „állományának alakulása” szövegrész lép.
(2) A Kszr.
1. 4. §-ában az „a pénzügyminiszter” szövegrész helyébe az „az államháztartásért felelõs miniszter” szövegrész,
2. 13. § (2) bekezdésében „MNB), a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ Zrt-ben és” szövegrész helyébe „MNB) és” szövegrész
lép.
27. §

Hatályát veszti az Áhsz.
1. 7. § (16) bekezdése, 8/B. §-a, 9/A. §-a, 10/A. §-a, 13/B. §-a, 26. § (5) bekezdés d) pont dd) alpontja, 38. § (6) bekezdés
u) alpontja, 40. § (2) bekezdés e) pont ee) alpontja, II. fejezete, 45/A. § (9)–(10) bekezdése, 45/B. § (5)–(7) bekezdése,
46. § (6) bekezdése, 46/A. § (2) bekezdése, 47. § (7) bekezdése, 48. § (3) bekezdése, 49. § (2) bekezdése, 50. §
(2) bekezdése, 51. § (3) bekezdése, 8. számú melléklet H) pontja, valamint 27–30. számú melléklete,
2. 5. § 1. pontjában, 10. § (10) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében, 21. § (1) bekezdésében, 22. § (1) bekezdés
b) pontjában, 44. § (8) bekezdésében, 44/A. § (3) bekezdésében, 45/A. § (1) bekezdésében, 46. § (4) bekezdésében
a „külön” szövegrész,
3. 8. § (14) bekezdésében a „rendszeresen” szövegrész.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 1. számú melléklet „A könyvviteli mérleg elõírt tagolása” részben:
1. A „A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK III. Befektetett pénzügyi eszközök” rész 1. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. Tartós részesedés
Ebbõl: – tartós társulási részesedés”
2. A „B) FORGÓESZKÖZÖK III. Értékpapírok” rész helyébe a következõ rendelkezés lép:
„III. Értékpapírok
1. Forgatási célú részesedés
1/a. Forgatási célú részesedés bekerülési (könyv szerinti) értéke
1/b. Forgatási célú részesedés elszámolt értékvesztése
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír
2/a. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír bekerülési (könyv szerinti) értéke
2/b. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír elszámolt értékvesztése”
3. Az „F) KÖTELEZETTSÉGEK II. Rövid lejáratú kötelezettségek” rész 4. sora helyébe a következõ rendelkezés lép:
„4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
Ebbõl:
– váltótartozások
– munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségek
– költségvetéssel szembeni kötelezettségek
– helyi adó túlfizetése miatti kötelezettségek
– nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek
– támogatási program elõlege miatti kötelezettségek
– elõfinanszírozás miatti kötelezettségek
– szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek
– garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségek
– hosszú lejáratra kapott kölcsönök következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– mûködési célú kötvénykibocsátásból származó tartozások következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– beruházási, fejlesztési hitelek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– mûködési célú hosszú lejáratú hitelek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
– tárgyévi költségvetést terhelõ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
– a tárgyévet követõ évet terhelõ egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
– egyéb különféle kötelezettségek”

2. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„3. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Elõirányzat-maradvány kimutatás elõírt tagolása
(az alaptevékenység szakfeladataira)
Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

A. Kiadási elõirányzat

01

1. Alaptevékenység mûködési kiadásai

02

1/a. Idõlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység
mûködési kiadásai

03

1/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység mûködési
kiadásai

04

Elõzõ év

Tárgyév
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Megnevezés

Sorszám

1/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok mûködési kiadásai

05

2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai

06

2/a. Idõlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység
felhalmozási kiadásai

07

2/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási
kiadásai

08

2/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai

09

B. Kiadási elõirányzat teljesítése (1+2)

10

C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A–B) (±)

11

D. Bevételi elõirányzat

12

3. Alaptevékenység mûködési bevételei

13

3/a. Idõlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység
mûködési bevételei

14

3/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység mûködési
bevételei

15

3/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok mûködési bevételei

16

4. Alaptevékenység felhalmozási bevételei

17

4/a. Idõlegesen szabad kapacitás kihasználását célzó tevékenység
felhalmozási bevételei

18

4/b. Alaptevékenységbe átsorolt vállalkozási tevékenység felhalmozási
bevételei

19

4/c. Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási bevételei

20

E. Bevételi elõirányzat teljesítése (3+4)

21

F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)

22

G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)

23

5. Vállalkozási maradványból alaptevékenység ellátására felhasznált összeg
(+)

24

H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)

25

6. Központi költségvetés központosított bevételét képezõ összeg (–)

26

7. Költségvetési szervet meg nem illetõ összeg (–)

27

I. Felhasználható tárgyévi elõirányzat-maradvány (H–6–7)

28

8. Alaptevékenység elõzõ év(ek)bõl származó, tárgyévre jóváhagyott
(felhasználható) elõirányzat maradványa (+)

29

J. Felhasználható összes elõirányzat-maradvány (I+8)

30

9. Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa

31

10. Kötelezettségvállalással terhelt elõirányzat-maradvány

32

10/a. Kötelezettségvállalással terhelt mûködési célú elõirányzat-maradvány

33

10/b. Kötelezettségvállalással terhelt felhalmozási célú
elõirányzat-maradvány

34

11. Szabad elõirányzat-maradvány

35

11/a. Mûködési célú szabad elõirányzat-maradvány

36

– Ebbõl: Tárgyévi forgatási célú pénzügyi mûveletek maradványa

37

11/b. Felhalmozási célú szabad elõirányzat-maradvány

38

12. Tájékoztató adat: Év végén a forgatási célú értékpapír állománya

39
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3. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„4. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A vállalkozási maradvány-kimutatás elõírt tagolása
Ezer forintban
Megnevezés

Sorszám

A. Vállalkozási tevékenység bevételi elõirányzata

01

– Vállalkozási tevékenység – szakfeladaton elszámolt – értékesítési
bevétele

02

– Vállalkozási tevékenységhez mûködési célú pénzeszköz átvétel,
visszatérülés államháztartáson kívülrõl

03

– Vállalkozási tevékenység mûködési célú kamatbevétele, realizált
árfolyamnyeresége

04

– Vállalkozási tevékenység mûködési célú áfa bevétele

05

1. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalmi bevétele
(02+...+05)

06

2. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalom nélküli bevétele

07

I. Vállalkozási tevékenység mûködési célú költségvetési bevételei (1+2)

08

– Értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök bevétele

09

– Vállalkozási tevékenység osztalék és hozambevétele

10

– Értékesített tartós részesedések bevétele

11

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatbevétele

12

– Vállalkozási tevékenységhez felhalmozási célú pénzeszköz átvétel,
visszatérülés államháztartáson kívülrõl

13

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa bevétele

14

3. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tõke jellegû pénzforgalmi
bevétele (09+...+14)

15

4. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli
bevétele

16

II. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési bevételei (3+4)

17

5. Rövid lejáratú hitelek bevételei

18

6. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás bevételei

19

7. Befektetési célú értékpapírok bevételei

20

III. Vállalkozási maradványban figyelembe vehetõ finanszírozási bevételek
(5+6+7)

21

B. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei összesen
(I+II+III)

22

C. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételi maradványa
(B–A)

23

D. Vállalkozási tevékenység kiadási elõirányzata

24

– Vállalkozási tevékenység személyi juttatásai

25

– Vállalkozási tevékenység munkaadót terhelõ járulékai

26

– Vállalkozási tevékenység dologi kiadásai (áfa nélkül)

27

– Vállalkozási tevékenység mûködési célú áfa kiadásai

28

– Vállalkozási tevékenység mûködési célú kamatkiadásai

29

– Vállalkozási tevékenység egyéb folyó kiadásai

30

– Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzeszköz átadása

31

8. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalmi kiadása (25+...+31)

32

9. Vállalkozási tevékenység mûködési célú pénzforgalom nélküli kiadásai

33

Elõzõ év
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Megnevezés

Sorszám

IV. Vállalkozási tevékenység mûködési célú költségvetési kiadásai (8+9)

34

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tõkekiadásai

35

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kamatkiadásai

36

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzeszközátadásai

37

– Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú áfa kiadásai

38

10. Vállalkozási tevékenység felhalmozási és tõke jellegû pénzforgalmi
kiadásai (35+...+38)

39

11. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú pénzforgalom nélküli
kiadása

40

V. Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú költségvetési kiadásai (10+11)

41

12. Rövid lejáratú hitelek kiadásai

42

13. Hosszú lejáratú hitelek és kötvénykibocsátás kiadásai

43

14. Befektetési célú értékpapírok kiadásai

44

VI. Vállalkozási maradványban figyelembe vehetõ finanszírozási kiadások
(12+13+14)

45

E. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai összesen
(IV+V+VI)

46

Elõzõ év
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F. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadási maradványa
(D–E)

47

G. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (C+F), illetve (B–E)

48

15. Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás (–)

49

H. Vállalkozási tevékenység tárgyévi bevételeinek ráfordításokkal
csökkentett pénzforgalmi maradványa (G–15)

50

16. Alaptevékenység ellátására felhasznált tárgyévi vállalkozási maradvány
(–)

51

17. Alaptevékenység ellátására felhasznált elõzõ év(ek) vállalkozási
maradványa (–)

52

18. A tárgyévet követõ évben alaptevékenység ellátására felhasználni
tervezett vállalkozási maradvány (–)

53

19. Pénzforgalmi vállalkozási maradványt jogszabály alapján módosító
tétel (±)

54

I. Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási
maradványa (H–16–17–18±19)

55

J. Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetés (–)

56

K. Vállalkozási tartalékba helyezendõ összeg (G–16–17–J)

57
”

„6. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

A befektetett eszközök (kivéve befektetett pénzügyi eszközök) állományának alakulása
Ezer forintban

Tárgyévi nyitó állomány (elõzõ évi záró állomány)
növekedések

csökkenések

Ingatlanok
és kapcsolódó
vagyoni értékû
jogok

4. oszlopból:
Ingatlanokhoz
kapcsolódó
vagyoni értékû
jogok

Gépek,
berendezések
és felszerelések

Jármûvek

Tenyészállatok

Állami
készletek,
tartalékok

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10. oszlopból:
Üzemeltetésre
átadott
ingatlanok

Összesen

11

12

01

Beszerzés, létesítés

02

Felújítás

03

Beszerzés, felújítás elõzetesen felszámított áfája

04

-----------------

-----------------

Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)

05

---------

Saját kivitelezésû beruházás (felújítás) aktivált értéke

06

---------

Elõzõ év(ek) beruházásából aktivált érték

.07

Térítésmentes átvétel

08

-----------------

Alapítás, átszervezés miatti átvétel

09

Egyéb növekedés

10

Tárgyévi pénzforgalom nélküli növekedések összesen
(06+...+10)

11

Összes növekedés (05+11)

12

Értékesítés

13

02-04-bõl nem aktivált beruházás, felújítás és áfa összege

14

02-04-bõl a beruházási elõleg összege

15

Selejtezés, megsemmisülés

16

Térítésmentes átadás

17

Alapítás, átszervezés miatti átadás

18

Egyéb csökkenés

19

Összes csökkenés (13+...+19)

20

Bruttó érték összesen (01+12–20)

21

Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya

2010. évi 199. szám
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Bruttó
érték

Immateriális
javak
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Üzemeltetésre,
kezelésre
átadott,
koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett
eszközök

MAGYAR KÖZLÖNY
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---------

---------

---------

22

Növekedés

23

Csökkenés

24

Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)

25

Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya

26
27
28

30953

Növekedés
Csökkenés

Immateriális
javak

Ingatlanok
és kapcsolódó
vagyoni értékû
jogok

4. oszlopból:
Ingatlanokhoz
kapcsolódó
vagyoni értékû
jogok

Gépek,
berendezések
és felszerelések

Jármûvek

Tenyészállatok

Állami
készletek,
tartalékok

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Terven felüli értékcsökkenés visszaírása (27. sorból)

29

Megnevezés

Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (26+27-28)

30

Értékcsökkenés összesen (25+30)

31

Eszközök nettó értéke (21–31)

32

Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke

33

30954

Sorszám

Üzemeltetésre,
kezelésre
átadott,
koncesszióba,
vagyonkezelésbe adott, illetve
vagyonkezelésbe vett
eszközök

10. oszlopból:
Üzemeltetésre
átadott
ingatlanok

Összesen

11

12

”

5. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 8. számú melléklet D) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„D) Központosított elõirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása
Ezer forintban

Megevezés

Sorszám
(kiemelt
ei. sz.)

A központi
költségvetésbõl
támogatásként
rendelkezésre
bocsátott összeg

1

2

3

Az önkormányzat, a többcélú kistérségi társulás által
az adott célra
ténylegesen
felhasznált összeg

feladattal terhelt, de
fel nem használt
összeg

Eltérés
(4+5)-3

4

5

6

MAGYAR KÖZLÖNY

Központosított elõirányzatok összesen

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott elõadó
mûvészeti szervezetek támogatása összesen

•
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2. Az Áhsz. 8. számú melléklet G) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„G) A települési önkormányzatok … évi jövedelemkülönbség mérsékléssel való teljes körû elszámolása
Forintban

Megnevezés

Sorszám

Tény
(... június 30-ai
adóerõképesség) adat a
mutatószám-felmérés
szerinti normatív
hozzájárulásokkal

1

2

3

Végleges
(... június 30-ai
adóerõképesség) adat a
tényleges normatív
hozzájárulásokkal

Végleges
(... június 30-ai
adóerõképesség) adat a
mutatószám-felmérés
szerinti normatív
hozzájárulásokkal

4

5

Lakhelyen maradó SZJA
Iparûzési adóalap (ezer forintban)
Iparûzési adóerõ-képesség

Kiegészítés

Beszámítás

Önkormányzat által fizetendõ összeg
Önkormányzat részére fizetendõ összeg
”
3. Az Áhsz. 8. számú melléklet K) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„K) Az elõzõ évi (..... év) kötelezettségvállalással terhelt központosított elõirányzatok és egyéb kötött felhasználású
támogatások elõirányzat-maradványainak elszámolása
Ezer forintban

Elõirányzat megnevezése

Sorszám

Az önkormányzat, a
többcélú kistérségi
társulás
által a tárgyévet
megelõzõ évben fel
nem használt,
de feladattal terhelt
összeg

1

2

3

Ebbõl tárgyévben
az elõírt határidõig
ténylegesen
felhasznált

Eltérés

4

5=4–3

Központosított elõirányzatok összesen

Helyi önkormányzatok által fenntartott,
illetve támogatott elõadó mûvészeti
szervezetek támogatása összesen

”
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6. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
1. Az Áhsz. 9. számú melléklet „Számlakerettükör” része a következõk szerint módosul:
Megszûnõ fõkönyvi számlák:
„184–188. Foglalt
214.
Foglalt
215.
Tüzelõanyagok
216.
Hajtó- és kenõanyagok
217.
Szakmai anyagok
218.
Munkaruha, védõruha, formaruha, egyenruha
219.
Egyéb anyagok
2887.
Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
327.
Fejlesztési hitel elszámolási számla
328.
Devizabetét-számla
33156.
Közszolgáltatási célelszámolási számla
3455.
Méhészeti Nemzeti Program fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
39.
FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTÕ ÉS TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ KIADÁSOK
397.
Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások
3971.
Államháztartáson belülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadások
3972.
Államháztartáson belülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadások
3973.
Államháztartáson kívülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési kiadások
3974.
Államháztartáson kívülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadások
4221.
Tárgyévi vállalkozási maradvány elszámolása
4471.
Iparûzési adó feltöltés miatti kötelezettségek
4611.
Elõzõ évi központi költségvetési kiegészítések, visszatérülések elõirányzata
4621.
Elõzõ évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések elõirányzata
48.
FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTÕ ÉS TOVÁBBADÁSI (LEBONYOLÍTÁSI) CÉLÚ BEVÉTELEK
4825.
Részben önálló költségvetési szervek finanszírozási bevételei
487.
Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek
4871.
Államháztartáson belülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevételek
4872.
Államháztartáson belülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevételek
4873.
Államháztartáson kívülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú mûködési bevételek
4874.
Államháztartáson kívülrõl kapott, továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevételek
5925.
Közszolgáltatási tartalék számla
66.
NEMZETKÖZI TÁMOGATÁSI PROGRAMOK KIADÁSAI
661.
Elõcsatlakozási alapokkal kapcsolatos programok kiadásai
6611.
PHARE támogatások kiadásai
6612.
Átmeneti Támogatások kiadásai
6613.
SAPARD támogatások kiadásai
662.
NFT–1-hez tartozó támogatási programok kiadásai
6621–6626. Strukturális alapokhoz tartozó támogatási programok kiadásai
663–664.
NFT–2-höz tartozó támogatási programok kiadásai
663.
NFT–2-höz tartozó központi támogatási programok kiadásai
6631.
Gazdaságfejlesztés operatív program kiadásai
6632.
Közlekedés operatív program kiadásai
6633.
Társadalmi megújulás operatív program kiadásai
6634.
Társadalmi infrastruktúra operatív program kiadásai
6635.
Környezet és energia operatív program kiadásai
6636.
Államreform operatív program kiadásai
6637.
Elektronikus közigazgatás operatív program kiadásai
6639.
Végrehajtás operatív program kiadásai
664.
NFT–2-höz tartozó regionális támogatási programok kiadásai
6641.
Nyugat-dunántúli operatív program kiadásai

MAGYAR KÖZLÖNY

6642.
6643.
6644.
6645.
6646.
6647.
665.
6651.
6652.
6653.
66531.
66532.
665321.
665322.
66533.
6654.
6655.
6656.
6657.
666.
6661.
6662.
66621.
66622.
6663.
6664.
6665.
6666.
66661.
66662.
6667.
6668.
66681.
66682.
66683.
66684.
668.
669.
711.
712.
713.
721.
722.
723.
779.
79.
911.
9111.
9112.
9911.
9912.
9913.
9921.

•
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Közép-dunántúli operatív program kiadásai
Dél-dunántúli operatív program kiadásai
Észak-magyarországi operatív program kiadásai
Észak-alföldi operatív program kiadásai
Dél-alföldi operatív program kiadásai
Közép-magyarországi operatív program kiadásai
Európai Uniós agrár- és vidékfejlesztési támogatási programok kiadásai
EMVA NVT–1-hez tartozó vidékfejlesztési támogatás kiadásai
EMVA NVT–2-höz tartozó agrár- és vidékfejlesztési terv kiadásai
EMGA kiadásai
EMGA mezõgazdasági termelõk közvetlen támogatásának kiadásai
EMGA agrárpiaci támogatás kiadásai
EMGA belpiaci intézkedés kiadásai
EMGA exporttámogatás kiadásai
EMGA intervenciós kifizetések kiadásai
Európai Halászati Alapból (EHA) finanszírozott operatív program kiadásai
Méhészeti Nemzeti Program kiadásai
Igyál tejet program kiadásai
Egyéb speciális szövetkezések támogatásának kiadásai
Egyéb Európai Uniós támogatási programok kiadásai
Schengeni Alap kiadásai
Közösségi kezdeményezés kiadásai
INTERREG közösségi kezdeményezés kiadásai
EQUAL közösségi kezdeményezés kiadásai
Belsõ politikák jogcímen nyújtott támogatások kiadásai
TEN-T támogatás kiadásai
EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus kiadásai
Területi Együttmûködés támogatásának kiadásai
Európai Területi Együttmûködés támogatásának kiadásai
INTERACT támogatás kiadásai
Svájci Alap támogatás kiadásai
Szolidaritási programok kiadásai
Európai Menekültügyi Alap támogatás kiadásai
Integrációs Alap támogatás kiadásai
Visszatérési Alap támogatás kiadásai
Külsõ Határok Alap támogatás kiadásai
NATO Biztonsági Beruházási program kiadásai
Egyéb különféle nemzetközi támogatási program kiadásai
Alaptevékenységek költségvetési kiadási elõirányzata
Kiegészítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzata
Kisegítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzata
Alaptevékenységek költségvetési kiadási elõirányzatának teljesítése
Kiegészítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzatának teljesítése
Kisegítõ tevékenységek költségvetési kiadási elõirányzatának teljesítése
Pénzforgalom nélküli funkcionális költségvetési bevételek és kiadások sajátos elszámolása
FOGLALT
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevételek
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel elõirányzata
Hatósági jogkörhöz köthetõ mûködési bevétel elõirányzatának teljesítése
Alaptevékenységek költségvetési bevételi elõirányzata
Kiegészítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzata
Kisegítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzata
Alaptevékenységek költségvetési bevételi elõirányzatának teljesítése
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Kiegészítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzatának teljesítése
Kisegítõ tevékenységek költségvetési bevételi elõirányzatának teljesítése
Többségi állami tulajdonban lévõ gazdasági társaságok adózott eredménye”

Új fõkönyvi számlák:
„184.
Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
1841.
Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés elõirányzata
1842.
Felújításhoz kapcsolódó általános forgalmi adó befizetés
185–188.
Foglalt
189.
Számlahelyesbítés miatti felhalmozási áfa kiadás
214.
Tüzelõanyagok
215.
Hajtó- és kenõanyagok
216.
Szakmai anyagok
217.
Munkaruha, védõruha, formaruha, egyenruha
218.
Egyéb anyagok
219.
Anyagok árkülönbözete
221.
Betétdíjas göngyölegek
229.
Betétdíjas göngyölegek árkülönbözete
2311.
Raktári áruk
23111.
Raktári áruk beszerzési áron
23112.
Raktári áruk elszámoló áron
2312.
Bolti áruk eladási áron
2313.
Bolti áruk árrése
2314.
Idegen helyen tárolt, bizományba átadott áruk
2319.
Raktári áruk árkülönbözete
259.
Saját termelésû készletek készletérték-különbözete
2877.
EU költségvetésbõl származó visszatérítések miatti követelések (nemzetgazdasági elszámolások)
2878.
EU támogatásokhoz kapcsolódó, kedvezményezettekkel szembeni követelések (nemzetgazdasági
elszámolások)
2887.
EU költségvetésbõl származó visszatérítések miatti követelések értékvesztése és annak visszaírása
(nemzetgazdasági elszámolások) értékvesztése és annak visszaírása
2888.
EU támogatásokhoz kapcsolódó, kedvezményezettekkel szembeni követelések értékvesztése és annak
visszaírása (nemzetgazdasági elszámolások) értékvesztése és annak visszaírása
2889.
Egyéb követelések értékvesztése és annak visszaírása
328.
Deviza(betét)-számla
33156.
ORFK objektív felelõsségen alapuló közigazgatási bírság bevétel célelszámolási számla
33157.
PSZÁF felügyeleti bírság célelszámolási számla
3459.
Egyéb EU-s agrár támogatási programok fejezeti kezelésû elõirányzat-felhasználási keretszámla
3575.
Letéti értékpapírszámla
358.
Fedezetkezelõi számla
3599.
Egyéb különféle lebonyolítási számla
36259.
Egyéb EU-s agrár támogatási programok lebonyolítási számlái
36831.
Gazdaságfejlesztés operatív program közösségi forrás számla
36832.
Közlekedés operatív program közösségi forrás számla
36833.
Társadalmi megújulás operatív program közösségi forrás számla
36834.
Társadalmi infrastruktúra operatív program közösségi forrás számla
36859.
Egyéb EU-s agrár támogatási programok közösségi forrás számla
368689.
Technikai segítségnyújtás közösségi forrás számla
36891.
EU Kutatási, Technológiafejlesztési és Demonstrációs Tevékenységekre vonatkozó programjának
közösségi forrás számlája
36892.
Közvetlenül pályázott nemzetközi támogatási program közösségi forrás számlája
36899.
Különféle egyéb nemzetközi támogatási program közösségi forrás számla
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37213.

Elõzõ évi, mûködési célú jóvá nem hagyott pénzmaradvány átadás elõirányzata túlfinanszírozás, elvonás
miatt (csak önkormányzati alrendszer)
37214.
Elõzõ évi, felhalmozási célú jóvá nem hagyott pénzmaradvány átadás elõirányzata túlfinanszírozás,
elvonás miatt (csak önkormányzati alrendszer)
37223.
Elõzõ évi, mûködési célú jóvá nem hagyott pénzmaradvány átadása túlfinanszírozás, elvonás miatt (csak
önkormányzati alrendszer)
37224.
Elõzõ évi, felhalmozási célú jóvá nem hagyott pénzmaradvány átadása túlfinanszírozás, elvonás miatt
(csak önkormányzati alrendszer)
39.
FÜGGÕ, ÁTFUTÓ ÉS KIEGYENLÍTÕ KIADÁSOK
4221.
Tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása
437.
Foglalt
448.
Foglalt
4496.
Vagyonkezelésbe adott eszközökhöz kapcsolódó kötelezettségek
46313.
Elõzõ évi, mûködési célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzata alulfinanszírozás
miatt (csak önkormányzati alrendszer)
46314.
Elõzõ évi, felhalmozási célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzata
alulfinanszírozás miatt (csak önkormányzati alrendszer)
46323.
Elõzõ évi, mûködési célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzatának teljesítése
alulfinanszírozás miatt (csak önkormányzati alrendszer)
46324.
Elõzõ évi, felhalmozási célú elõirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel elõirányzatának teljesítése
alulfinanszírozás miatt (csak önkormányzati alrendszer)
48.
FÜGGÕ, ÁTFUTÓ, KIEGYENLÍTÕ ÉS TOVÁBBADÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK
4825.
Önállóan mûködõ költségvetési szervek finanszírozási bevételei
487.
Továbbadási célú bevételek
4871.
Államháztartáson belülrõl kapott, továbbadási célú mûködési bevételek
4872.
Államháztartáson belülrõl kapott, továbbadási célú felhalmozási bevételek
4873.
Államháztartáson kívülrõl kapott, továbbadási célú mûködési bevételek
4874.
Államháztartáson kívülrõl kapott, továbbadási célú felhalmozási bevételek
48818.
Fedezetkezelõi számla elszámolása
488199.
Egyéb különféle lebonyolítás elszámolása
4883–4887. Foglalt
5911.
Tervezett pénzmaradvány, elõirányzat-maradvány elõirányzata
5912.
Tervezett vállalkozási maradvány elõirányzata
5913.
Forgatási célú finanszírozási mûveletekkel finanszírozott többlet elõirányzata
639.
Többcélú kistérségi társulástól átvett feladatok kiadásai
66.
FOGLALT
76.
FOGLALT
78–79.
FOGLALT
81–89.
FOGLALT
911.
Közhatalmi bevételek
9111.
Közhatalmi bevételek elõirányzata
9112.
Közhatalmi bevételek elõirányzatának teljesítése
035.
Peresített követelések nyilvántartási számlája
044.
Ingyenes szolgáltatások fizetendõ áfájának nyilvántartási számlája
045.
El nem ismert tartozások nyilvántartási számlája
046.
El nem ismert, peresített tartozások nyilvántartási számlája”

2. Az Áhsz. 9. számú melléklet „A számlaosztályok tartalmára vonatkozó elõírások” része a következõk szerint módosul:
a) Az 1. pont a következõ bekezdéssel egészül ki:
„Az immateriális javak, tárgyi eszközök használata, üzemeltetése során, amennyiben az adott tárgynegyedévben
elszámolt terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés elszámolásával a könyvekben kimutatott halmozott
értékcsökkenése eléri az immateriális javak, tárgyi eszközök bruttó értékének összegét, akkor
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a tárgynegyedévben bruttó értékét át kell vezetni az adott eszközfajta teljesen (0-ig) leírt aktivált állományi
számlájára.”
Az 1. pont h) alpontja elsõ bekezdést követõen a következõ bekezdéssel egészül ki:
„Tartós társulási részesedésként kell kimutatni a helyi önkormányzatok társulásairól és együttmûködésérõl szóló
1997. évi CXXXV. törvény 16. §-a szerinti jogi személyiségû társulásban, illetve a többcélú kistérségi társulásban
részt vevõ önkormányzatoknak a társulás alapításakor a társulási szerzõdésben, illetve az alapítást követõen
csatlakozó önkormányzatok esetében a társulási szerzõdés módosításában rögzített, a társulás részére átadott,
nem a törzsvagyon körébe tartozó forgalomképes vagyontárgyak társulási szerzõdésben rögzített értékét.
A társult önkormányzat amennyiben kötelezõ feladatot ad át a társulásnak, a feladatellátást szolgáló
korlátozottan forgalomképes vagyoni eszközöket üzemeltetésre, kezelésre adhatja át, illetve az Ötv. 80/A. és
80/B. §-ában foglaltak alapján vagyonkezelésbe adhatja. Az üzemeltetésre, kezelésre átadott, vagyonkezelésbe
adott vagyontárgyakat nem itt, hanem a 16. számlacsoportban kell kimutatnia.”
A 2. pont c) alpont ce) alpontja elsõ bekezdésének második mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, mint az államháztartás közteherbevételeit beszedõ szervezetnek,
a feladatkörébe tartozó központi adókból, illetve az adók módjára behajtandó köztartozásokból eredõ (ideértve:
az adó-, az adó jellegû, a járulék-, járulék jellegû, a vám-, a vám jellegû, az illeték) követelésekrõl elkülönített
nyilvántartást kell vezetnie, és a Kincstár, az elkülönített állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítás
pénzügyi alapjai, mint a követelést nyilvántartó államháztartás szervezetei számlarendjében meghatározott
tartalommal és idõpontban kell azokról adatot szolgáltatnia.”
A 2. pont c) alpont ce) alpontja elsõ bekezdésének negyedik mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„A Kincstár, az elkülönített állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai az értékelési
szabályzat részeként a központi adókból, illetve az adók módjára behajtandó köztartozásokból eredõ követelések
értékelésének szabályozását a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal együttmûködve alakítja ki.”
A 2. pont c) alpont cf) alpontja a következõ bekezdéssel egészül ki:
„Nemzetközi támogatási programok miatti követelés jogcímen követelést a különbözõ nemzetközi támogatási
programokat finanszírozó hazai szervezetek, illetve azok az államháztartási szervezetek mutathatnak ki, amelyek
közvetlenül pályáztak és nyertek el támogatást valamely nemzetközi szervezetnél és a támogatási szerzõdés
alapján a pályázati forrásokkal való elszámolást közvetlenül a nemzetközi szervezetnél kötelesek végrehajtani,
vagyis a lebonyolítást hazai finanszírozó szervezet nem segíti. Nemzetközi támogatási programok miatti
követelés mérlegsoron akkor mutatható ki követelés, ha a hazai finanszírozó szervezet (közvetlenül pályázó
államháztartási szervezet) a nemzetközi szervezet felé történõ elszámolás során már benyújtotta fizetési igényét,
de annak pénzügyi rendezésére még nem került sor.
Azok a költségvetési szervek mutathatnak ki elõfinanszírozás miatti követelést, amelyek olyan hazai (állami,
önkormányzati) támogatást nyújtanak, melyet finanszírozó szervezetként (pl. irányító szervezet, felügyeleti szerv,
elkülönített állami pénzalap, önkormányzat) elõre pénzügyileg teljesítenek és a feladat teljesítésérõl
a kedvezményezettnek utólag kell elszámolnia (ide nem értve az elemi költségvetésben az irányításuk,
felügyeletük alá tartozó költségvetési szervek részére megtervezett intézményfinanszírozást).”
A 2. pont c) alpont ci) alpontjának elsõ bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„A korábbi években behajthatatlannak minõsített és hitelezési veszteségként elszámolt követelések azon
összegét, amelyet az adós késõbb mégis rendez, pénzügyileg teljesít, azt az egyéb sajátos bevételek között kell
kimutatni.”
A 2. pont d) alpontja után a következõ bekezdéssel egészül ki:
„A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír vásárlásakor a forgalmi számla kiadásai nem
tartalmazhatják a vételár részét képezõ felhalmozott kamat összegét, azt kamatbevételt csökkentõ tételként kell
elszámolni. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítõ kamatozó értékpapír értékesítésekor (beváltásakor)
az eladási ár és a forgalmi számlán lévõ bekerülési (könyv szerinti) érték különbözetét a költségvetési kiadások
között egyrészt kamatbevételként, illetve realizált árfolyamveszteségként, vagy árfolyamnyereségként kell
megjeleníteni, ezt követõen kerülhet sor a forgalmi számláról a bekerülési (könyv szerinti) érték kivezetésére.”
A 3. pont b) alpontja nyolcadik bekezdésének elsõ mondata helyébe a következõ szövegrész lép:
„Amennyiben a helyi önkormányzat, illetve az Áht. 18/B. § (1) bekezdés d) alpontja, illetve Áht. 18/L. §
(1) bekezdése alapján likvid hitel felvételre jogosult központi költségvetési szerv (ideértve a társadalombiztosítás
ellátási szektorát is) a fizetõképessége biztosítása érdekében a bevételek ütemkülönbségének és a kiadások
ütemkülönbségének eltérése miatt likvid hitelt (folyószámla-hitelt, rulírozó hitelt, munkabér megelõlegezési
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hitelt stb.) vesz igénybe, a számlavezetõ hitelintézettel, Kincstárral kötött szerzõdésben biztosított hitelkeret
terhére, az adott napon a kiadások teljesítésére felhasznált összeget hitelfelvételként nem kell elszámolnia.”
A 3. pont d) alpontja a második bekezdés után a következõ bekezdéssel egészül ki:
„A kincstári körbe tartozó államháztartás szervezeténél a lakásépítés és -vásárlás munkáltatói támogatási számla
pénzforgalmából a pénzügyi szolgáltatások nyújtásához kapcsolódó kiadásokat és bevételeket (hozamokat)
legkésõbb a tárgynegyedévet követõ 15-ig el kell számolni költségvetési kiadásként, illetve bevételként.”
A 4. pont d) alpontja helyébe a következõ szövegrész lép:
„d) A rövid lejáratú kötelezettségeket rövid lejáratú kölcsönök, rövid lejáratú hitelek, kötelezettségek
áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) és egyéb rövid lejáratú kötelezettségek tagolásban kell kimutatni.
da) A kötelezettségekhez kapcsolódóan olyan analitikus nyilvántartást kell vezetni, amelybõl megállapítható
a kötelezettség fajtája, keletkezésének idõpontja és összege, a kedvezményezett adatai, a kötelezettség
teljesítésének idõpontja, valamint elkülönítetten rendelkezésre álljanak abban külön az adóköteles, külön
az adómentes tevékenységhez, illetve a mindkét tevékenységhez kapcsolódó adatok, továbbá minden olyan
adat, amely a pénzügyi, valamint a vezetõi információs rendszerhez kapcsolódik. Az analitikus nyilvántartásnak
biztosítania kell a pénzügyileg teljesített tételek egyeztethetõségét a kapcsolódó fõkönyvi számlákkal.
Az államháztartás szervezeteinek nyilvántartásaikat úgy kell megszervezniük, hogy abból a 30, illetve a 60 napon
túli kiegyenlítetlen kötelezettségek állománya az elõírt adatszolgáltatási rendszernek megfelelõen rendelkezésre
álljon.
A kötelezettségek állományában bekövetkezett változást év közben rögzíteni kell, ha az államháztartás
szervezetét megszüntetik, átszervezik.
db) A szállítói kötelezettségekrõl év közben folyamatosan analitikus nyilvántartást kell vezetni. Amennyiben
az államháztartás szervezete nem rendelkezik olyan nyilvántartási rendszerrel, melynek használatával egy-egy
gazdasági esemény hatása egyszerre jelenhet meg mind a fõkönyvi, mind az analitikus nyilvántartásban,
a szállítói kötelezettségekkel kapcsolatos gazdasági események fõkönyvi könyvelése a mennyiségben és
értékben folyamatosan vezetett analitikus nyilvántartásokból változási jogcímenként (kötelezettség elõírása,
kötelezettség pénzügyi teljesítése stb.) készített összesítõ bizonylat (feladás) alapján is történhet. A beérkezett
szállítói számlákat az összesítõ bizonylat (feladás) alapján a fõkönyvi könyvelésben a szállítók számlájának
növekedéseként kell rögzíteni, illetve a kiegyenlített szállítói tartozásokkal a szállítók számlát kell csökkenteni
a tõkeváltozással szemben, legkésõbb a tárgynegyedévet követõ hónap 15. napjáig. A szállítókat érintõ gazdasági
mûveletek, események rögzítésének rendjét úgy kell kialakítani, hogy az államháztartás szervezete eleget tudjon
tenni a jogszabályokban elõírt adatszolgáltatási kötelezettségeinek.
dc) A nem számlázott szállítások számla technikai számla, ezen a számlán kell kimutatnia az államháztartás
szervezetének negyedévente a mérlegjelentés, illetve az éves elemi költségvetési beszámoló összeállításához
– a rendelkezésre álló információk alapján készített belsõ bizonylat segítségével – a beérkezett, de a negyedév
végéig (év végéig) nem számlázott szállítások (tárgyi eszközök, készletek stb.) beszerzési áron számított értékét.
A negyedéves mérlegjelentés, illetve az éves elemi költségvetési beszámoló elkészítését (a nyitást) követõen
a nem számlázott szállítások számla egyenlegét meg kell szüntetni. A nem számlázott szállításokkal kapcsolatos
állományváltozásokat a tõkeváltozással szemben kell nyilvántartásba venni, illetve kivezetni.
dd) A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak, mint államháztartás közteherbevételeit beszedõ szervezetnek,
a feladatkörébe tartozó adó – ideértve a társadalombiztosítási járulékot is – és adó jellegû, illeték, illetve a vám,
vám jellegû és kapcsolódó kötelezettségekrõl elkülönített nyilvántartást kell vezetniük és a Kincstár,
az elkülönített állami pénzalapok, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai számlarendjében
meghatározott tartalommal és idõpontban kell adatot szolgáltatniuk. Az adatszolgáltatás valódiságáért
– ideértve az utólagos módosításokat és egyeztetéseket is – az adatszolgáltató felelõs.
de) Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között elkülönítetten kell nyilvántartani a váltótartozás miatti
kötelezettségeket, a munkavállalókkal szembeni különféle kötelezettségeket, a költségvetéssel szembeni
kötelezettségeket (társadalombiztosítási, adó-, egyéb jogszabályban meghatározott kötelezettséget), a helyi adó
túlfizetése miatti kötelezettségeket, a nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségeket, a támogatási
program elõlege miatti kötelezettségeket, az elõfinanszírozás miatti kötelezettségeket, a szabálytalan kifizetések
miatti kötelezettségeket, valamint a garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségeket.
df) Költségvetéssel szembeni kötelezettségként az államháztartás szervezetei csak olyan (be)fizetési
kötelezettségeket mutathatnak ki, amelyeknek az esedékességi ideje a tárgyév végéig lejárt. Nem mutatható ki
költségvetéssel szembeni kötelezettségként a központi költségvetésbõl kapott állami hozzájárulások,
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támogatások év végi elszámolása során a pénzmaradvány-, az elõirányzatmaradvány-kimutatásban a korrekciós
tételek között kimutatott visszafizetési kötelezettség. A nettó finanszírozás körébe tartozó államháztartás
szervezetei ugyancsak nem mutathatnak ki adóhatóssággal szembeni (szja, tb-járulék, munkaadói, munkavállalói
járulék stb.) kötelezettségeket, és nem vehetõ fel munkavállalókkal szembeni kötelezettségként a könyvviteli
mérlegbe a december hónapra járó, de a következõ költségvetési évben esedékes személyi juttatás összege sem.
dg) Munkavállalókkal szembeni kötelezettségként kell nyilvántartásba venni azokat a fizetési kötelezettségeket,
amelyek esedékessége lejárt és annak esedékességekor pénzügyi teljesítésére nem került sor (pl. ki nem utalt
járandóságok, munkaügyi per miatti kötelezettségek, a kilépett dolgozóval szemben fennálló egyéb tartozások,
munkáltató munkavállalóval szembeni kártérítési kötelezettsége összege).
dh) A nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettség jogcímen kell kimutatni, ha a közvetlenül pályázó
államháztartási szervezetnek a finanszírozást biztosító nemzetközi szervezet felé a pályázati források
felhasználásának elszámolása során (vissza)fizetési kötelezettsége keletkezett, amelyet még nem rendezett. Ezen
a jogcímen kell szerepeltetni az EU-s támogatási programot finanszírozó hazai szervezetnek az EU felé keletkezett
visszafizetési kötelezettségét is.
di) Amennyiben az államháztartás szervezete támogatási program elõlegében részesült, azt felhasználta, de
a finanszírozásban résztvevõ államháztartás szervezete ezeket még nem ismerte el jogszerû (szabályszerû,
szerzõdés szerinti) felhasználásnak, addig ezeket a kötelezettségeket támogatási program elõlege miatti
kötelezettségekként kell nyilvántartásba vennie. Amennyiben az EU támogatásban részesült államháztartás
szervezetére a finanszírozásban részt vevõ szervezet túlfizetést, illetve jogtalan igénybevételt állapított meg,
akkor annak pénzügyi rendezéséig köteles azt egyéb rövid lejáratú kötelezettségei között kimutatni, mint
szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségeket. A támogatási program elõlege miatti kötelezettségek csak
az IH/KSZ írásbeli értesítését, jóváhagyását követõen vezethetõk ki a könyvekbõl.
dj) Azok a költségvetési szervek mutathatnak ki elõfinanszírozás miatti kötelezettségeket, amelyek a feladat
elvégzését megelõzõen államháztartáson belülrõl, vagy kívülrõl származó forrásból támogatást kaptak – ide nem
érve az irányító (felügyeleti) szerv intézmény-finanszírozását, illetve az Eu-s támogatási programokhoz
kapcsolódó társfinanszírozás összegét –, mellyel a feladat teljesítését követõen, mint kedvezményezettnek utólag
kell elszámolniuk.
dk) Garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségeket az államháztartás szervezete csak akkor
mutathat ki, ha azt az eredeti adós nem teljesítette és a hitelezõ, a szerzõdéses partner a fennálló tartozás
kiegyenlítésére irányuló igényét az államháztartás szervezete (mint garancia- és kezességvállaló) felé benyújtotta,
de az így átvállalt kötelezettséget az államháztartás szervezete még pénzügyileg nem rendezte. Az államháztartás
szervezete nem szerepeltetheti garancia- és kezességvállalásból származó kötelezettségei között
a kezességvállaláskor, illetve a garanciavállaláskor keletkezõ kötelezettségét, amíg a szerzõdéses partner írásos
felszólítással nem él a fizetési kötelezettség eredeti adós helyetti rendezése érdekében, ezt mint függõ
kötelezettséget csak a 0. számlaosztályban veheti nyilvántartásba.
dl) A külföldi pénzértékre szóló kötelezettségeket az államháztartás szervezetének a könyveiben forintra
átszámított értékben kell kimutatnia. Külföldi pénzértékre szóló hitelt, kapott kölcsönt, kibocsátott kötvényt
a folyósítás napján kell elszámolni költségvetési, illetve finanszírozási bevételként, majd ezt követõen a külföldi
pénzértékre szóló kötelezettség forintértékét a teljesítés napján érvényes, a Tv. 60. §-a alapján a számviteli
politikában választott árfolyamon kell nyilvántartásba venni a tõkeváltozással szemben. Külföldi pénzértékre
szóló hitel, kapott kölcsön, kibocsátott kötvény, ha devizaszámlán kerül elhelyezésre, akkor a devizában
folyósított (számlakivonat szerinti) összeg a pénzügyi teljesítés napján érvényes (a Tv. 60. §-a alapján a számviteli
politikában választott módszer szerint számított) árfolyamon kerül kimutatásra. Külföldi pénzértékre szóló hitel,
kapott kölcsön, kibocsátott kötvény átszámítása forintra, ha forintszámlán kerül elhelyezésre, akkor a devizában
folyósított összeg a pénzügyi teljesítés napján érvényes deviza vételi árfolyamán (számlakivonat szerint) kerül
kimutatásra. Külföldi pénzértékre szóló kötvénykibocsátás esetében a kötvény névértékét kell kimutatni
kötelezettségként a befolyt ellenértéktõl függetlenül, emiatt a kötvény névértéke és a befolyt ellenérték
különbségét a költségvetési, illetve finanszírozási bevétel megjelenítése nélkül kell tõkeváltozással szemben
a befolyt ellenérték árfolyamán forintra átszámítani és elszámolni.
Külföldi pénzértékre szóló kötelezettség pénzügyi rendezésekor a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyam
forintértékét kell a megfelelõ kiadási jogcímen teljes összegében elszámolni. Külföldi pénzértékre szóló
kötelezettség pénzügyi rendezéséhez kapcsolódó kivezetés során a pénzügyi teljesítéskor érvényes árfolyamtól
függetlenül a kötelezettség könyv szerinti (teljesítéskori, illetve az év végi értékeléskor meghatározott árfolyam)
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forintértékén kerül kivezetésre a tõkeváltozással szemben.
dm) Év végén leltározás alapján kell a kötelezettségek állományát megállapítani, majd értékelni. Kötelezettségek
esetében nem választható e rendelet 37. § (7) bekezdése.”
k) A 4. pont h) alpontja hetedik bekezdése helyébe a következõ szövegrész lép:
„Azokat a továbbadási céllal kapott pénzeszközöket, melyek az államháztartás szervezetét nem illetik meg (mert
végsõ felhasználója más államháztartási szervezet lesz) továbbadási célú bevételként kell elszámolni.
A továbbadási célú bevételeket bevételi jogcímének megfelelõen tovább kell tagolni államháztartáson
belülrõl/kívülrõl kapott, ezen belül mûködési/felhalmozási célú részletezés szerint. A továbbadási célú
bevételszámlák forgalmi számlák, csak év közben keletkeznek és szûnnek meg. Év közben a továbbadási célú
pénzeszközök átadását a jogosult felé bevétel csökkenésként kell elszámolni. Év végén az államháztartás
szervezete továbbadási bevétel számláinak összege egyenleget nem mutathat. Amennyiben az államháztartás
szervezete az évzárást megelõzõen a továbbadási célú bevételeket a kedvezményezett részére nem tudja
továbbutalni, akkor az államháztartáson belülrõl kapott továbbadási célú bevételek nála maradó többletét
a támogatásértékû bevételek közé, illetve az államháztartáson kívülrõl kapott továbbadási célú bevételek
többletét az államháztartáson kívülrõl kapott átvett pénzeszközök közé köteles átvezetni. Az elemi költségvetési
beszámoló pénzforgalmi jelentés ezen sorai teljesítési adatainál a zárlati rendezõ tételeket követõen összeg nem
szerepeltethetõ.”
l) A 9. pont a) alpontja után a következõ bekezdéssel egészül ki:
„A központosított illetményszámfejtés körébe tartozó államháztartási szervezetek a személyi juttatásokkal,
valamint e pont b) alpontja szerinti munkaadókat terhelõ közterhekkel kapcsolatos kiadásokat a megfelelõ
jogcímeken a Kincstár által megküldött könyvelési értesítõ alapján, azzal megegyezõen bruttó összegben
kötelesek elszámolni. A nettó finanszírozási körbe tartozó államháztartási szervezetek a kiadások elszámolásával
egyidejûleg, a nettósításba bevont központi forrásokból származó támogatások bruttó összegét a 499. számla
közbeiktatásával a megfelelõ központi költségvetési támogatási jogcímeken költségvetési bevételeként
kötelesek elszámolni.”
m) A 11. pont a második bekezdés után a következõ bekezdéssel egészül ki:
„Az EU-s támogatások kedvezményezettje a megfelelõ 7. számlaosztály alszámláinak megbontásával köteles
gondoskodni a támogatási szerzõdés alapján az IH, illetve a KSZ által elismert, jogszerû költségvetési kiadások
támogatási szerzõdésenkénti elkülönítésérõl. Az IH, illetve a KSZ által támogatási szerzõdés alapján a tárgyévben
keletkezett és utólag el nem ismert kiadásokat a kedvezményezettnek a 7. számlaosztály elkülönített alszámláiról
át kell vezetnie a 7. számlaosztályban lévõ valamely más alszámla költségvetési kiadásai közé. Amennyiben több
évet érintõ megvalósítás során az IH, illetve KSZ tárgyévet követõen állapítja meg a jogtalan, nem támogatási cél
szerinti felhasználást, ekkor mivel az elkülönített 7. számlaosztályban lévõ alszámla egyenlegének módosítására
már nem kerülhet sor, csak az adott EU-s támogatási szerzõdés megvalósításáról vezetett elkülönített
dokumentumokban kell feltüntetni és korrigálni a korábbi költségvetési évet érintõ elismert, támogatási
szerzõdés szerint felhasznált költségvetési kiadások nagyságát.”
n) Az 1. pont hatodik francia bekezdésében, az 1. pont c) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában, a 3. pont
d) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában, a 3. pont g) alpontja második bekezdés elsõ mondatában, a 10. pont
második mondatában az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ” szövegrész helyébe az „alap-” szövegrész, a 9. pont f) alpontja
negyedik bekezdésében, a 14. pont f) alpontja elsõ mondatában az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ” szövegrész
helyébe az „alaptevékenység” szövegrész, a 9. pont f) alpontja ötödik bekezdésében az „alap-, kiegészítõ, kisegítõ
tevékenységre”szövegrész helyébe az „alaptevékenységre” szövegrész, a 11. pont a) alpontjában, a 11. pont
b) alpontjában az „alap-, kiegészítõ és kisegítõ tevékenység” szövegrész helyébe az „alaptevékenység”
szövegrész, a 14. pont a) alpontja második mondatában az „alaptevékenységén kívül kiegészítõ, kisegítõ, illetve
vállalkozási” szövegrész helyébe az „alaptevékenységén kívül vállalkozási” szövegrész lép.
o) A 2. pont cf) alpontja második bekezdésben az „Ámr. 140. §-ának (7)–(8) bekezdés” szövegrész helyébe az „Áht.
16. § (1)–(2) bekezdés” szövegrész, a 3. pontban a „a függõ, átfutó és kiegyenlítõ elszámolások, valamint
a továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások számláit” szövegrész helyébe a „valamint a függõ, átfutó és
kiegyenlítõ elszámolások számláit” szövegrész, a 3. pont e) alpontja negyedik bekezdésben a „továbbadási
(lebonyolítási) célú bevételként/kiadásként kell” szövegrész helyébe a „továbbadási célú bevételként kell”
szövegrész, a 3. pont g) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában a „átfutó, kiegyenlítõ és továbbadási
(lebonyolítási) célú kiadások számlacsoport” szövegrész helyébe az „átfutó és kiegyenlítõ kiadások
számlacsoport” szövegrész, a 4. pont a) alpontja harmadik bekezdés negyedik mondatában a „kötelezettséget)
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különbségének” szövegrész helyébe a „kötelezettséget, valamint passzív pénzügyi elszámolásokat)
különbségének” szövegrész, a 4. pont h) alpontja elsõ bekezdés elsõ mondatában a „továbbadási (lebonyolítási)
célú bevételek” szövegrész helyébe a „továbbadási célú bevételek” szövegrész, a 4. pont h) alpontja elsõ bekezdés
harmadik mondatában az „APEH” szövegrész helyébe a „NAV” szövegrész, az 5. pont második bekezdésében
a „továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások,” szövegrész helyébe a „továbbadási célú bevételek,”
szövegrész, a 6. pontban az „átfutó, kiegyenlítõ és a továbbadási (lebonyolítási) célú kiadásokat” szövegrész
helyébe az „átfutó és kiegyenlítõ kiadásokat” szövegrész, a 9. pont a) alpontja második bekezdésében
a „juttatását, továbbá a 13. havi illetményét.” szövegrész helyébe a „juttatását.” szövegrész, a 14. pont a) alpontja
elsõ bekezdés elsõ mondatában a „hatósági jogkörhöz kötõdõ alaptevékenység bevételeit” szövegrész helyébe
a „közhatalmi bevételeket” szövegrész, a 14. pont a) alpontja elsõ bekezdés második mondatában a „hatósági
jogkörhöz kötõdõ alaptevékenység” szövegrész helyébe a „közhatalmi” szövegrész lép.
A 2. pont cf) alpontja második bekezdés utolsó mondatában a „Kszr. 8. számú melléklete 21. pontjának”
szövegrész helyébe a „Kszr. 8. számú melléklete 19. pontjának” szövegrész, 3. pont e) alpontja ötödik bekezdés
elsõ mondatában, a 3. pont f) alpontja második bekezdés elsõ mondatában „az Áht. 24. §-a (9)–(10) bekezdésének,
valamint a 49. §-a p) pontjának” szövegrész helyébe „az Áht. 100/J. § (1) bekezdésének, valamint a 49. §
(5) bekezdésének p) pont” szövegrész, az 5. pont harmadik bekezdésében az „Áht. 7. §-ában” szövegrész helyébe
az „Áht. 2/A. § (1) bekezdés a) alpontja” szövegrész, a „Feot. 122. §-ának (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „Feot.
122/A. § (2) bekezdése” szövegrész lép.
A 3. pont g) alpontjának hatodik bekezdése, a 10. pont h) alpontja hatályát veszti.

„16. számú melléklet a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelethez

Az egyszerûsített vállalkozási maradvány-kimutatás elõírt tagolása
Ezer forintban

9.
D.
E.
F.

Tárgyévi
költségvetési
beszámoló

Auditálási
eltérések
(±)

Tárgyévi
auditált
egyszerûsített
beszámoló záró
adatai
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1.
2.
3.
A.
4.
5.
6.
B.
C.
7.
8.

Auditálási
eltérések
(±)

•

Megnevezés

Elõzõ évi
költségvetési
beszámoló
záró adatai

Elõzõ évi
auditált
egyszerûsített
beszámoló
záró adatai

MAGYAR KÖZLÖNY

7. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez

Vállalkozási tevékenység mûködési célú bevételei
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei
Vállalkozási maradványban figyelembe vehetõ finanszírozási bevételek
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei (1+2±3)
Vállalkozási tevékenység mûködési célú kiadásai
Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai
Vállalkozási maradványban figyelembe vehetõ finanszírozási kiadások
Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai [4+5±6)
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)
Vállalkozási tevékenységet terhelõ értékcsökkenési leírás
Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett
vállalkozási maradvány
Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel
Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási
maradványa (C-7-8+9)
Vállalkozási tevékenységet terhelõ befizetési kötelezettség
Vállalkozási tartalékba helyezhetõ összeg (C-8-9-E)
”
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8. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 18. számú melléklet b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„b) Kötelezettségek állományának alakulása
Ezer forintban

Megnevezés

1

2

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettség
helyesbítése
(±)

Tárgyévi
kötelezettség

3

4

5

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
kötelezettség

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség záró állománya

elõzõ
év(ek)i kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

12
13

MAGYAR KÖZLÖNY

•

14
15
16

2010. évi 199. szám

Hosszú lejáratú kötelezettségek
(02+...+07)
Ebbõl:
– hosszú lejáratra kapott kölcsönök
– tartozás fejlesztési célú
kötvénykibocsátásból
– tartozás mûködési célú
kötvénykibocsátásból
– beruházási és fejlesztési hitelek
– mûködési célú hosszú lejáratú hitelek
– egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú kötelezettségek
(09+10+12+17)
– rövid lejáratú kölcsönök
– rövid lejáratú hitelek
– Ebbõl:
likvid hitelek és mûködési célú
kötvénykibocsátás
– kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (13+...+16)
Ebbõl:
beruházással kapcsolatos szállítók
felújítással kapcsolatos szállítók
termékvásárlással kapcsolatos szállítók
szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos
szállítók

Sorszám

Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet
és átsorolás (±)

17

19

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

Összes
kötelezettség

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

Pénzügyi teljesítés
elõzõ
év(ek)i kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

Kötelezettség záró állománya

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

2010. évi 199. szám

18

Tárgyévi
kötelezettség

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet
és átsorolás (±)

•

20
21
22
23
24
25
26
27
28

29

30
31
32
33
34
30967

– egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
(18+...+35)
Ebbõl:
váltótartozások miatt
munkavállalókkal szembeni
kötelezettségek miatt
költségvetéssel szembeni kötelezettségek
miatt
helyi adó túlfizetés miatt
nemzetközi támogatási programok miatti
támogatási program elõlege miatt
elõfinanszírozás miatti kötelezettségek
szabálytalan kifizetések miatt
garancia- és kezességvállalás miatt
hosszú lejáratú kölcsönök következõ évi
törlesztõ részlete
felhalmozási célú kötvénykibocsátásból
származó tartozások következõ évi
törlesztõ részlete
mûködési célú kötvénykibocsátásból
származó tartozások következõ évi
törlesztõ részlete
beruházási, fejlesztési hitelek következõ évi
törlesztõ részlete
mûködési célú, hosszú lejáratú hitelek
következõ évi törlesztõ részlete
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
következõ évi törlesztõ részlete
tárgyévi költségvetést terhelõ egyéb rövid
lejáratú kötelezettségek
tárgyévet követõ évet terhelõ egyéb rövid
lejáratú kötelezettségek

Sorszám

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettség
helyesbítése
(±)

MAGYAR KÖZLÖNY

Megnevezés

Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Sorszám

Megnevezés

különféle egyéb kötelezettségek miatti
tartozás
Kötelezettségek összesen (01+08)

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettség
helyesbítése
(±)

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet
és átsorolás (±)

Tárgyévi
kötelezettség

elõzõ
év(ek)

Összes
kötelezettség

tárgyévi

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

Pénzügyi teljesítés
elõzõ
év(ek)i kötelezettségre

30968

Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Kötelezettség záró állománya

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

35
36
”

9. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
Az Áhsz. 24. számú melléklet A) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
„A) Intézményi elõirányzatok kötelezettségvállalásának alakulása
Ezer forintban
Tárgyévi elõirányzat
terhére vállalt

Elõzõ év(ek) kötelezettségvállalásából

Módosított
elõirányzat

Megnevezés

1. Intézményi beruházási kiadások

02

01

2. Felújítás

02

3. Központi beruházás

03

6. Állami készletek, tartalékok

06

7. Beruházás, felújítás általános forgalmi
adója

07

Felhalmozási kiadások (01+...+07)

08

pénzforgalom
nélküli
korrekciója
(±)

nyitó
állománya

pénzforgalom
nélküli
korrekciója
(±)

03

04

05

06

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettségvállalás

kötelezettségvállalás

07

08

09

Tárgyévi
kötelezettségvállalás

Tárgyévi
összes
kötelezettségvállalás

pénzügyi teljesítése

10

11

12

elõzõ
év(ek)i
kötelezettségvállalás

tárgyévi
kötelezettségvállalás

Korrekciók
(±)

Kötelezettségvállalással
nem terhelt
(szabad)
elõirányzat

16

17 =
02-(03+04+
07+08)+16

év végi állománya

13 =
11+12

14 =
03+04-11

15 =
07+08-12

2010. évi 199. szám

04
05

nyitó
állománya

tárgyévi

következõ évi

további
évek
elõirányzata
terhére
vállalt

•

4. Lakástámogatás
5. Lakásépítés

a következõ év(ek)i
kötelezettségvállalás

következõ
évi
elõirányzat
terhére
vállalt
következõ
évi

MAGYAR KÖZLÖNY

01

a tárgyévi
kötelezettségvállalás

Pénzügyileg nem
teljesített

Tárgyévben

01

02

1. Tartósan adott kölcsönök
(visszterhesen átadott pénzeszközök)

09

2. Rövid lejáratú támogatási kölcsönök

10

3.1. Támogatásértékû mûködési
kiadások

11

3.2. Garancia- és kezességvállalásból
származó kifizetések államháztartáson
belülre

12

3.3. Támogatásértékû felhalmozási
kiadások

13

3. Támogatásértékû kiadások
(11+...+13)

14

4. Elõzõ évi elõirányzat-maradvány,
pénz-maradvány átadása

15

5.1. Mûködési célú államháztartáson
kívüli végleges pénzeszközátadás

16

5.2. Garancia- és kezességvállalásból származó kifizetések
államháztartáson kívülre

17

5.3. Felhalmozási célú államháztartáson
kívüli végleges pénzeszközátadás

18

5. Államháztartáson kívüli végleges
pénzeszközátadás (16+...+18)

19

6. Társadalom-szociálpolitikai és egyéb
társ. biztosítási juttatások

20

7. Ellátottak pénzbeli juttatásai

21

Pénzeszközátadások
(09+10+14+15+19+20+21)

22
23
24

3. Dologi és egyéb folyó kiadások

25

Mûködési kiadások
(23+...+25)

26

pénzforgalom
nélküli
korrekciója
(±)

nyitó
állománya

pénzforgalom
nélküli
korrekciója
(±)

03

04

05

06

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettségvállalás

kötelezettségvállalás

07

08

09

Tárgyévi
kötelezettségvállalás

Tárgyévi
összes
kötelezettségvállalás

pénzügyi teljesítése

10

11

12

elõzõ
év(ek)i
kötelezettségvállalás

tárgyévi
kötelezettségvállalás

Korrekciók
(±)

Kötelezettségvállalással
nem terhelt
(szabad)
elõirányzat

16

17 =
02-(03+04+
07+08)+16

év végi állománya

13 =
11+12

14 =
03+04-11

15 =
07+08-12

30969

1. Személyi juttatások
2. Munkaadókat terhelõ járulékok

nyitó
állománya

tárgyévi

következõ évi

további
évek
elõirányzata
terhére
vállalt

2010. évi 199. szám

Megnevezés

a következõ év(ek)i
kötelezettségvállalás

következõ
évi
elõirányzat
terhére
vállalt
következõ
évi

•

Módosított
elõirányzat

a tárgyévi
kötelezettségvállalás

Pénzügyileg nem
teljesített

Tárgyévben

MAGYAR KÖZLÖNY

Tárgyévi elõirányzat
terhére vállalt

Elõzõ év(ek) kötelezettségvállalásából

Módosított
elõirányzat

Megnevezés

01

02

1. Hosszú lejáratú hitelek, kapott
kölcsönök, kötvénykibocsátások
kiadásai

27

2. Rövid lejáratú hitelek, kapott
kölcsönök kiadásai (kivéve: likvid hitelek
és mûködési célú kötvénykibocsátás
kiadásai)

28

Hitelek, kapott kölcsönök,
kötvénykibocsátások kiadásai (27+28)

29

1. Tartós részesedések vásárlása

30

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírok vásárlása

31

Pénzügyi befektetések, értékpapírok
kiadásai (30+31)

32

Kiadások összesen (08+22+26+29+32)

33

a tárgyévi
kötelezettségvállalás

a következõ év(ek)i
kötelezettségvállalás

nyitó
állománya

pénzforgalom
nélküli
korrekciója
(±)

nyitó
állománya

pénzforgalom
nélküli
korrekciója
(±)

03

04

05

06

tárgyévi

következõ évi

Pénzügyileg nem
teljesített

Tárgyévben
következõ
évi
elõirányzat
terhére
vállalt
következõ
évi

további
évek
elõirányzata
terhére
vállalt

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettségvállalás

kötelezettségvállalás

07

08

09

30970

Tárgyévi elõirányzat
terhére vállalt

Elõzõ év(ek) kötelezettségvállalásából

Tárgyévi
kötelezettségvállalás

Tárgyévi
összes
kötelezettségvállalás

pénzügyi teljesítése

10

11

12

elõzõ
év(ek)i
kötelezettségvállalás

tárgyévi
kötelezettségvállalás

Korrekciók
(±)

Kötelezettségvállalással
nem terhelt
(szabad)
elõirányzat

16

17 =
02-(03+04+
07+08)+16

év végi állománya

13 =
11+12

14 =
03+04-11

15 =
07+08-12

”
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•
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10. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„6. számú melléklet a 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A központi költségvetés követelései és kötelezettségei állományának alakulása
A) Követelések állományának alakulása

Sorszám

1

2

1. Állam által nyújtott tartósan adott
hitelek, kölcsönök
1.1. Állam által belföldre tartósan adott
hitelek, kölcsönök
1.2. Állam által külföldre tartósan adott
hitelek, kölcsönök
1.2.1. EU tagállam szerint
1.2.2. Nem EU ország szerint
2. Egyéb hosszú lejáratú követelések
I. Hosszú lejáratú követelések (01+06)
1. Adósok
2. Állam által nyújtott rövid lejáratú hitelek,
kölcsönök
2.1. Állam által belföldre nyújtott rövid
lejáratú hitelek, kölcsönök
2.2. Állam által külföldre nyújtott rövid
lejáratú hitelek, kölcsönök
2.2.1. EU tagállam szerint
2.2.2. Nem EU ország szerint
3. Európai Unióval szemben fennálló
követelések
3.1. Támogatási programok miatti EU-s
követelések

01

Folyó
évi
elõírás
(+)

3

4

5

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet és
átsorolás (±)
elõzõ
év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
követelés

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Követelés

elõzõ
évi
követelésre

tárgyévi
követelésre

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14

2010. évi 199. szám

Megnevezés

Állomány
a tárgyév
elején

Elõzõ évi
követelés
helyesbítése
(±)

•

Millió forintban

02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
30971

Sorszám

1

2

3.2. EU költségvetésbõl származó
visszatérítések miatti követelések
3.3. EU tagság miatti egyéb követelések
4. Szabálytalan kifizetések miatti
követelések
5. Egyéb követelések
5.1. Egyéb követelések belföldre
5.2. Egyéb követelések külföldre
5.2.1. EU tagállam szerint
5.2.2. Nem EU ország szerint
5.3. Állam által belföldre nyújtott tartósan
adott hitelekbõl, kölcsönökbõl a
mérlegfordulónapot követõ egy éven belül
esedékes részlet
5.4. Állam által külföldre nyújtott tartósan
adott hitelekbõl, kölcsönökbõl a
mérlegfordulónapot követõ egy éven belül
esedékes részlet
5.4.1. EU tagállam szerint
5.4.2. Nem EU ország szerint
II. Rövid lejáratú követelések
(08+09+14+18+19)
KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN: (07+28)

16

Folyó
évi
elõírás
(+)

3

4

5

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet és
átsorolás (±)
elõzõ
év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
követelés

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

30972

Megnevezés

Állomány
a tárgyév
elején

Elõzõ évi
követelés
helyesbítése
(±)

Követelés

elõzõ
évi
követelésre

tárgyévi
követelésre

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14

17
18
19
20
21
22
23
24

25

29
”
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26
27
28

•
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Millió forintban

Megnevezés

01
02
03

3

4

5

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet és
átsorolás (±)
elõzõ
év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
követelés

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség záró állománya

elõzõ
év(ek)i
kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14
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04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

30973

1. Központi költségvetés hosszú lejáratú
hitelei, kölcsönei
1.1. Belföldi
1.1.1. Központi költségvetés közvetlen
hitelei, kölcsönei
1.1.2. Központi költségvetés átvállalt
hitelei, kölcsönei
1.2. Külföldi
1.2.1. EU tagállam szerint
1.2.1.1. Központi költségvetés közvetlen
hitelei, kölcsönei
1.2.1.2. Központi költségvetés átvállalt
hitelei, kölcsönei
1.2.2. Nem EU ország szerint
1.2.2.1. Központi költségvetés közvetlen
hitelei, kölcsönei
1.2.2.2. Központi költségvetés átvállalt
hitelei, kölcsönei
2. Tartozás értékpapír kibocsátásból
2.1. Tartozás belföldi értékpapír
kibocsátásból
2.2. Tartozás külföldi értékpapír
kibocsátásból
2.2.1. EU tagállam szerint
2.2.2. Nem EU ország szerint
3. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
(01+12+17)
1. Központi költségvetés rövid lejáratú
hitelei, kölcsönei

2

Tárgyévi
kötelezettség
(+)

•

1

Sorszám

Állomány
az elõzõ
év(ek)rõl

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettség
helyesbítése (±)

MAGYAR KÖZLÖNY

B) Kötelezettségek állományának alakulása

1

2

3

4

5

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet és
átsorolás (±)
elõzõ
év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
követelés

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség záró állománya

elõzõ
év(ek)i
kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)

10

11

12

13

14

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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38

•

37
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1.1. Belföldi
1.1.1. Központi költségvetés közvetlen
hitele, kölcsöne
1.1.2. Központi költségvetés átvállalt hitele,
kölcsöne
1.2. Külföldi
1.2.1. EU tagállam szerint
1.2.1.1. Központi költségvetés közvetlen
hitele, kölcsöne
1.2.1.2. Központi költségvetés átvállalt
hitele, kölcsöne
1.2.2. Nem EU ország szerint
1.2.2.1. Központi költségvetés közvetlen
hitele, kölcsöne
1.2.2.2. Központi költségvetés átvállalt
hitele, kölcsöne
2. Tartozás rövid lejáratú értékpapír
kibocsátásból
2.1. Tartozás belföldi értékpapír
kibocsátásból
2.2. Tartozás külföldi értékpapír
kibocsátásból
2.2.1. EU tagállam szerint
2.2.2. Nem EU ország szerint
3. Kötelezettségek az EU felé
3.1. Támogatási programok miatti EU-s
kötelezettségek
3.2. EU költségvetéshez való
hozzájáruláshoz kapcsolódó
kötelezettségek
3.3. EU tagság miatti egyéb
kötelezettségek

Sorszám

Tárgyévi
kötelezettség
(+)

30974

Megnevezés
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az elõzõ
év(ek)rõl

Elõzõ
év(ek)i
kötelezettség
helyesbítése (±)
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4
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elõzõ
év(ek)

tárgyévi

6

7

Összes
követelés

Pénzforgalom
nélküli
tranzakciók
(±)

8

9

Pénzügyi teljesítés

Kötelezettség záró állománya

elõzõ
év(ek)i
kötelezettségre

tárgyévi
kötelezettségre

elõzõ
év(ek)

tárgyévi

összesen
(=12+13)
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11
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3.4. Szabálytalan EU-s kifizetések miatti
egyéb kötelezettségek
4. Szabálytalan kifizetések miatti egyéb
kötelezettségek
5. Központi költségvetés egyéb rövid
lejáratú kötelezettségei
5.1. Központi költségvetés adótúlfizetés
miatti kötelezettségei
5.2. Hosszú lejáratú belföldi hitelek
következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
5.3. Hosszú lejáratú külföldi hitelek
következõ évet terhelõ törlesztõ részletei
5.3.1. EU tagállam szerint
5.3.2. Nem EU ország szerint
5.4. Hosszú lejáratú belföldi kibocsátású
értékpapírok következõ évet terhelõ
törlesztõ részletei
5.5. Hosszú lejáratú külföldi kibocsátású
értékpapírok következõ évet terhelõ
törlesztõ részletei
5.5.1. EU tagállam szerint
5.5.2. Nem EU ország szerint
6. Különféle egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
(19+30+35+40+41+51)
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: (18+52)

2

Év végi értékelésbõl
adódó különbözet és
átsorolás (±)
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11. számú melléklet a 350/2010. (XII. 28.) Korm. rendelethez
„8. számú melléklet a 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelethez

A kincstári éves beszámolóhoz az analitikus nyilvántartó helyek által szolgáltatott adatok
Sorszám

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

14.

15.
16.

Adatszolgáltatásra kötelezett analitikus
helyek

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adatok köre, illetve tartalma

Az adózók állammal szembeni kötelezettségei és az adóhatóság
adózókkal szembeni tartozásai adónemenként, adójellegû tételenként,
vám-, vám jellegû tételenként, bírságok bontásban.
Az ÁFA deviza bevételi számlával kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.
Az EU költségvetéséhez való hozzájáruláshoz kapcsolódó
kötelezettségek.
Államadósság Kezelõ Központ Zrt. Adósságkezelési célú devizaszámlák kivonatai naponta.
A központi költségvetés belföldi és külföldi hitelei, a belföldi és külföldi
értékpapír kibocsátásából származó kötelezettségek.
Magyar Nemzeti Bank
Auditált éves beszámoló az állami részesedés értékeléséhez.
Agrár-vállalkozási Hitelgarancia
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítésébõl
Alapítvány
származó követelések és kötelezettségek.
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Az állam által vállalt kezesség és viszont-garancia érvényesítésébõl
származó követelések és kötelezettségek.
Magyar Export Import Bank Zrt.
Állami kezességbeváltásból eredõ követelések, a kamatkiegyenlítési
rendszer keretében fennálló követelések és kötelezettségek.
Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
Kárkintlévõség devizában és forintban, egyéb állammal szembeni
követelések és kötelezettségek.
Lakástakarék-pénztárak
Lakás-elõtakarékosság jogtalanul igénybe vett állami támogatásával
kapcsolatos követelések és kötelezettségek.
Belügyminisztérium
Objektív felelõsségbõl származó közigazgatási bírságbetételek miatti
követelések és kötelezettségek.
Közigazgatási és Igazságügyi
Cégnyilvántartás bevételei miatti követelések és kötelezettségek.
Minisztérium
Nemzetgazdasági Minisztérium
Az Európai Unió költségvetéséhez való hozzájárulások.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Gazdaságfejlesztési támogatások visszatérülésével kapcsolatos
követelések, illetve kötelezettségek.
Területfejlesztési kölcsönök visszatérülésével kapcsolatos követelések,
illetve kötelezettségek.
Távközlés-fejlesztési és frekvenciagazdálkodási támogatás
visszatérülésével kapcsolatos követelések, illetve kötelezettségek.
Koncessziós díj miatti követelés devizában és forintban.
Vidékfejlesztési Minisztérium
Erdészeti bevételek, halgazdálkodási bevételek, vadgazdálkodási
bevételek, állattenyésztési és tenyésztésszervezési bevételek,
termõföld védelmével, hasznosításával kapcsolatos bevételek miatti
követelések, illetve kötelezettségek.
Környezetvédelmi bírságokkal kapcsolatos követelések és
kötelezettségek.
Környezetvédelmi támogatások visszatérülésével kapcsolatos
követelések, illetve kötelezettségek.
Vízkészlet-járulék miatti követelések, illetve kötelezettségek.
Vízügyi támogatások visszatérülése miatti követelések, illetve
kötelezettségek.
Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési A cukorágazati hozzájárulással összefüggésben az Európai Unióval
Hivatal
szembeni követelések és kötelezettségek, valamint a kötelezettekkel
szemben kimutatott követelések és kötelezettségek.
Gazdasági Versenyhivatal
Versenyfelügyeleti eljárási díj és bírság miatti követelések.
Közigazgatási és Igazságügyi
Kibocsátott kárpótlási jegyek be nem váltott állománya.
Minisztérium Igazságügyi
Szolgálata
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Adatszolgáltatásra kötelezett analitikus
helyek

Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Adatok köre, illetve tartalma

Bányajáradék miatti követelések.

A központi költségvetés által korábban megelõlegezett, lezárt EU-s
támogatási konstrukciókhoz kapcsolódó átadásra kerülõ Európai
Unióval szembeni követelések.
Nemzetközi Együttmûködési
Az Európai Uniós támogatásokhoz kapcsolódó követelések és
Programok Irányító Hatósága
kötelezettségek.
Európai Uniós támogatások fel nem használt, pénzforgalmi számlán
Európai Uniós támogatások
pénzügyi lebonyolításában, illetve lévõ állománya devizában és forintban. A kedvezményezettekkel
ehhez kapcsolódó beszámolási és szembeni követelések és kötelezettségek.
könyvvezetési kötelezettség
teljesítésében részt vevõ azon
Közremûködõ Szervezetek,
melyek részt vesznek:
a) a Schengen Alap,
b) a Phare,
c) az Átmeneti támogatás,
d) a TEN-T támogatás
jogcímen nyújtott támogatások
finanszírozásban,
e) egyéb közremûködõ
szervezetek, amelyek nem
költségvetési rend szerint
gazdálkodnak.
”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 13/2010. (XII. 28.) BM rendelete
az egyes miniszteri rendeleteknek a naptári napban való határidõ-számítással
összefüggésben történõ módosításáról
Az Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl szóló 13/1992. (XII. 11.) BM rendelet hatályon kívül helyezése tekintetében
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 4. § (4) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet módosítása tekintetében a Rendõrségrõl szóló
1994. évi XXXIV. törvény 101. §-a (1) bekezdésének d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának, anyagi-technikai ellátásának,
illetõleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet módosítása tekintetében a polgári védelemrõl szóló
1996. évi XXXVII. törvény 42. §-a (2) bekezdésének c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 35/2000. (XI. 30.) BM
rendelet módosítása tekintetében a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdésének d) pontjában foglalt
felhatalmazás alapján,
a légi közlekedés védelme érdekében ellenõrzés alá vonható munkavállalók körérõl szóló 50/2003. (XII. 18.) BM rendelet módosítása
tekintetében a légi közlekedésrõl szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. §-ának q) pontjában kapott felhatalmazás alapján
a közlekedésért és az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben,
a lõterekrõl, a lõfegyverek, lõszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekrõl szóló
49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása tekintetében a lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. §-ának
(2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján,
az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006 (I. 6.) IM rendelet módosítása tekintetében
a bûncselekmények áldozatainak segítésérõl és az állami kárenyhítésrõl szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. §-a (1) bekezdésének
a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet módosítása tekintetében a személy- és vagyonvédelmi, valamint
a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény 78. §-ának d) pontjában
foglalt felhatalmazás alapján,
a tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25) ÖTM rendelet módosítása tekintetében a tûz elleni
védekezésrõl, a mûszaki mentésrõl és a tûzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. § (2) bekezdésének 1., 3., 5., 7., 8., 11., 13., 20.,
21., 24. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján,
a katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történõ átléptetésérõl, a nemzetközi forgalom számára ideiglenesen
megnyitott repülõtéren közlekedõ légi jármûvek határforgalmi ellenõrzésérõl, valamint a menet közbeni ellenõrzésre kijelölt
vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet módosítása tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi
XXXIV. törvény 101. §-a (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a honvédelemért felelõs miniszterrel,
c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a közlekedésért, valamint az adópolitikáért felelõs miniszterrel, d) pontjában kapott
felhatalmazása alapján az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben,
a Rendõrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjérõl, valamint a szakszolgálati engedély, a légialkalmassági
bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009. (VI. 18.) IRM rendelet módosítása
tekintetében a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény 101. § (1) bekezdés k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet módosítása tekintetében az épített környezet
alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt felhatalmazás alapján,
a szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak beszedésével,
kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 32/2009. (XII. 29.) NFGM rendelet
módosítása tekintetében az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, az adópolitikáért felelõs miniszterrel egyetértésben,
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az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
39. § (1) bekezdés b), e), f), és g) pontjaiban, a (3) bekezdés da) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõt
rendelem el:
1. §

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
végrehajtásáról szóló 22/2006. (IV. 25.) BM rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A rendõrség az SzVMt. 8. §-ának (2) bekezdésében meghatározott felügyeleti jogkörében végrehajtott
ellenõrzésrõl jegyzõkönyvet vesz fel. A jegyzõkönyv egy példányát az ellenõrzött személynek, a vállalkozás jelen lévõ
képviselõjének az ellenõrzést követõen át kell adni. Az érintett távolléte esetén a jegyzõkönyvet legkésõbb
az ellenõrzés napjától számított tíz napon belül az ellenõrzött rendelkezésére kell bocsátani, emellett az ügyfelet
tájékoztatni kell arról, hogy az ellenõrzéssel kapcsolatban a jegyzõkönyv rendelkezésre bocsátásától számított öt
napon belül nyilatkozatot tehet.”

2. §

(1) Az éghetõ folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló 11/1994. (III. 25.) IKM rendelet 10. § (1) bekezdésében
a „huszonkettõ munkanapon belül” szövegrész helyébe a „harminc napon belül”szöveg, e rendelet 4. számú melléklet
8. pont b) alpontjában az „öt munkanapon belül” szövegrész helyébe a „nyolc napon belül” szöveg lép.
(2) A vízi közlekedés rendõrhatósági igazgatásáról szóló 13/1996. (VI. 28.) BM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 12/A. § (1) bekezdésében a „15 munkanapon” szövegrész
helyébe a „huszonegy napon” szöveg lép.
(3) A polgári védelmi kötelezettségen alapuló polgári védelmi szervezetek létrehozásának, irányításának,
anyagi-technikai ellátásának, illetõleg alkalmazásának szabályairól szóló 55/1997. (X. 21.) BM rendelet 6. §
(2) bekezdésében a „huszonkettõ munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 6. § (3) bekezdésében
a „huszonkettõ munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 7. § (1) bekezdésében a „huszonkettõ
munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg, 26. § (1) bekezdésében a „harminckettõ munkanapon”
szövegrész helyébe a „negyvenöt napon” szöveg lép, az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg
lép.
(4) A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30.) BM rendelet 31. § (5) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon
szöveg”, 76/A. § (6) bekezdés a) pontjában a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon szöveg”, 84. §
(6) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon szöveg”, 90. § (3) bekezdésében a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon szöveg”, 99. §-ában a „három munkanapon” szövegrész helyébe
az „öt napon szöveg” lép.
(5) A légi közlekedés védelme érdekében ellenõrzés alá vonható munkavállalók körérõl szóló 50/2003. (XII. 18.) BM
rendelet 4. § (3) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.
(6) A lõterekrõl, a lõfegyverek, lõszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági
követelményekrõl szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 4. § d) pontjában a „három munkanapon” szövegrész helyébe
az „öt napon” szöveg, 4. § e) pontjában a „három munkanappal” szövegrész helyébe a „öt nappal” szöveg, 7. §
(4) bekezdésében a „három munkanappal” szövegrész helyébe az „öt nappal” szöveg, 12. § (1) bekezdésében a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg, 12. § (2) bekezdésében a „öt munkanapon” szövegrész
helyébe a „nyolc napon” szöveg, 15. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon”
szöveg lép.
(7) Az áldozatsegítõ támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 1/2006. (I. 6.) IM rendelet 15/A. §
(3) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc” napon szöveg, 16/A. § (1) bekezdésében a „három
munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon”szöveg, 16/A. § (2) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész
helyébe az „öt napon”szöveg, 19. § (1) bekezdésében az „öt munkanapos” szövegrész helyébe a „nyolc napos” szöveg,
20. § (1) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg lép.
(8) A tûzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 12/2007. (IV. 25.) ÖTM rendelet Mellékletében a „tíz
munkanapon” szövegrész helyébe a „tizenöt napon” szöveg, a „Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak/Országos
Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak” szövegrész helyébe a „Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak/BM
Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóságnak” szöveg lép.
(9) A katonai alakulatok és szállítmányok államhatáron történõ átléptetésérõl, a nemzetközi forgalom számára
ideiglenesen megnyitott repülõtéren közlekedõ légi jármûvek határforgalmi ellenõrzésérõl, valamint a menet közbeni

30980

MAGYAR KÖZLÖNY

(10)
(11)

(12)
(13)

(14)

(15)

•

2010. évi 199. szám

ellenõrzésre kijelölt vasútvonalakról és víziutakról szóló 68/2007. (XII. 28.) IRM rendelet 3. § (6) bekezdésében a „nyolc
munkanappal” szövegrész helyébe a „tizenöt nappal” szöveg lép.
Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet Melléklet, OTSZ 2. rész. IV. Fejezet
8.1.2.2. pontjában az „öt munkanappal” szövegrész helyébe a „nyolc nappal” szöveg lép.
A Rendõrség légiközlekedés-rendészeti feladatai ellátásának rendjérõl, valamint a szakszolgálati engedély,
a légialkalmassági bizonyítvány és a légialkalmassági tanúsítvány helyszíni elvételének szabályairól szóló 19/2009.
(VI. 18.) IRM rendelet 5. § (2) bekezdésében az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.
A telekalakítási és építési tilalom elrendelésérõl szóló 24/2009. (IX. 30.) NFGM rendelet 5. § (1) bekezdésében
a „huszonkét munkanapon” szövegrész helyébe a „harminc napon” szöveg lép.
A tûzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrõl, a tûzvédelmi szakvizsgával összefüggõ
oktatásszervezésrõl és a tûzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól szóló 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet 4. §
(3) bekezdésében a „nyolc munkanappal korábban” szövegrész helyébe a „tíz nappal korábban” szöveg, 6. §
(2) bekezdésében a „nyolc munkanapon belül” szövegrész helyébe a „tíz napon belül” szöveg, 7. § (2) bekezdésben
az „öt munkanapon” szövegrész helyébe a „nyolc napon” szöveg lép.
A tûzoltóságok legkisebb erõ- és eszközállományáról, a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl, a mûködési területrõl,
valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek megtérítésérõl szóló 32/2009. (XI. 30.) ÖM rendelet 7. §
(2) bekezdésében „három munkanapon” szövegrész helyébe az „öt napon” szöveg lép.
A szakmagyakorlási jogosultságokkal, névjegyzékek vezetésével kapcsolatos igazgatási szolgáltatási díjak
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával és visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 32/2009.
(XII. 29.) NFGM rendelet 3. § (2) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon”
szöveg, 3. § (3) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg, 3. §
(4) bekezdésében a „tizenöt munkanapon” szövegrész helyébe a „huszonegy napon” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

4. §

Hatályát veszti az Együttmûködési Megállapodás kihirdetésérõl szóló 13/1992. (XII. 11.) BM rendelet.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelete
a pártfogó felügyelõi, jogi segítségnyújtó és áldozatsegítõ szolgálatként,
valamint kárpótlási hatóságként kijelölt szervnél mûködõ pártfogó felügyelõk,
kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk ügyviteli vizsgájáról
A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény 64. § (4) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján és
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. § a) pontjában foglalt feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az ügyviteli vizsgára vonatkozó általános követelmények
1. §

(1) A fõvárosi, megyei igazságügyi szolgálatoknál, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi
Szolgálatánál (a továbbiakban: KIMISZ) a pártfogó felügyelet szakmai területén, a jogi segítésnyújtás szakmai
területén, vagy az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedõ kormánytisztviselõk és kormányzati ügykezelõk
kötelesek a munkakörüknek megfelelõ területen az igazságszolgáltatási ismeretekrõl is számot adó ügyviteli vizsgát
(a továbbiakban: vizsga) tenni.
(2) Vizsga csak szóban tehetõ és csak egyszer ismételhetõ.
(3) A vizsga letétele alól felmentést kap az, aki a jogi szakvizsgát vagy közigazgatási szakvizsgát letette, vagy a szakvizsga
alól az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság elnöksége által teljeskörûen közigazgatási jellegûnek minõsített
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tudományos fokozat alapján mentesült. A vizsga letétele alól felmentést kap továbbá az is, aki a jogelõd intézménynél
korábban a vizsga letételének kötelezettsége alól felmentést kapott, illetve tudásáról ügyviteli vizsga keretében
számot adott.
(4) A vizsgát megelõzõen a jelentkezõk szakmai oktatáson vesznek részt. A szakmai oktatás célja, hogy a résztvevõ
megismerje a fõvárosi, megyei igazságügyi szolgálatok és a KIMISZ tevékenységére, szervezetére és
az igazságszolgáltatásra vonatkozó fontosabb jogszabályokat, elsajátítsa az ügyvitel, az iratkezelés szabályait, továbbá
a munkakörével kapcsolatos egyéb szükséges tudnivalókat, és azokat a gyakorlatban alkalmazni tudja. Az oktatást úgy
kell megszervezni, hogy a résztvevõk vizsgakötelezettségüknek határidõben eleget tehessenek.
(5) A vizsgára történõ felkészülést segítõ szakmai oktatást vagy konzultációt a KIMISZ-nél kell megtartani.
2. §

(1) A KIMISZ alkalmazottainak a KIMISZ fõigazgatójánál, a fõvárosi, megyei igazságügyi szolgálatok alkalmazottainak
közvetlen vezetõjük útján a fõigazgatónál kell a vizsgára írásban jelentkezniük. A kérelemben a beosztás és
a munkavégzés helyét fel kell tüntetni.
(2) A vizsga helyét és idõpontját a fõigazgató állapítja meg, és arról a vizsga idõpontja elõtt legalább tizenöt nappal
a jelentkezõt írásban értesíti.
(3) A KIMISZ-nél ügyviteli vizsgabizottságokat kell alakítani. A vizsgabizottságok számát a fõigazgató határozza meg.
(4) A vizsgát háromtagú bizottság elõtt kell letenni.
(5) A fõigazgató az ügyviteli vizsgabizottság elnökét ötéves idõtartamra a KIMISZ-nél a vizsgával érintett szakmai
területen tevékenykedõ személyek közül nevezi ki, a vizsgabizottsági tagsági feladatok ellátására pedig az érintett
szakmai terület felügyeletét ellátó minisztérium képviselõjét is felkéri.

3. §

(1) A vizsgáról a vizsgabizottság a rendelet melléklete szerinti vizsgalapot állítja ki. A vizsgázó felkészültségéhez
igazodóan a vizsga „megfelelt”, „közepes”, „jó”, „kitûnõ”, illetve „nem felelt meg” eredménnyel minõsíthetõ.
(2) Ha a bizottság a vizsgázó felkészültségét nem találja megfelelõnek, a vizsga megismétlésére utasítja, és meghatározza
azt a legrövidebb idõt – legalább három hónapot – amelynek letelte után a vizsgázó újabb vizsgára jelentkezhet.

4. §

(1) A bizottság a vizsgáról valamennyi vizsgázó eredményét feltüntetõ jegyzõkönyvet készít.
(2) A vizsga iratanyagát a fõigazgatói iratok között kell õrizni, a vizsga eredményét a személyi anyagban kell elhelyezni.

2. A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedõk vizsgájának szabályai
5. §

(1) A pártfogó felügyelet szakmai területén tevékenykedõk vizsgájának tárgyai és követelményei:
a) pártfogó felügyelõi ismeretek: a környezettanulmány és a pártfogó felügyelõi vélemény készítése, a pártfogó
felügyelet végrehajtása, a közérdekû munka végrehajtásának szervezése és ellenõrzése, az utógondozás végrehajtása,
b) a pártfogó felügyelõi tevékenységet ellátó szervezet felépítése, feladatai,
c) jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a büntetõjog, a büntetõeljárási jog, a büntetés-végrehajtási jog, a szociális
jog fõbb szabályai,
d) a büntetõügyekben alkalmazható közvetítõi eljárásra vonatkozó alapismeretek,
e) az áldozatsegítõ támogatásokra vonatkozó alapismeretek,
f) kriminológiai alapismeretek,
g) gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
h) szociális munka alapismeretek,
i) addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
j) adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
k) ügyviteli és iratkezelési szabályok.
(2) A felsõfokú iskolai végzettséggel rendelkezõk a (1) bekezdés a)–k) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, ezen
belül az iratkezelési ismeretek keretében a szükséges számítógépes ismeretekbõl is, a pártfogó felügyelõi
asszisztensek az (1) bekezdés a)–e) pontjában, valamint k) pontjában meghatározott vizsgatárgyakból, a kormányzati
ügykezelõk a kinevezõ által az (1) bekezdés a) és b), valamint k) pontjában felsoroltak közül munkakörük és meglévõ
képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörbõl kötelesek vizsgát tenni.
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3. A jogi segítségnyújtás szakmai területén tevékenykedõk vizsgájának szabályai
6. §

(1) A jogi segítésnyújtás szakmai területén tevékenykedõk vizsgájának tárgyai és követelményei:
a) a jogi segítségnyújtás formái, igénybevételének feltételei,
b) a jogi segítségnyújtásra irányuló kérelem elbírálásának anyagi és eljárásjogi szabályai,
c) a támogatás igénybevételének, folyósításának, teljesítése igazolásának és visszatérítésének rendje,
d) a jogi segítségnyújtást végzõ szervezet,
e) jogi alapismeretek: a közigazgatási eljárási jog, a polgári eljárási jog, a büntetõeljárási jog, az igazságszolgáltatási
szervezet és mûködése, a szociális jog fõbb szabályai,
f) az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezet és feladatai, az áldozatsegítõ támogatások szabályai,
g) ügyviteli és iratkezelési szabályok.
(2) A jogi segítségnyújtási szakreferensek és a jogi segítségnyújtási ügyintézõk az (1) bekezdés a)–g) pontjában
meghatározott vizsgatárgyakból, a kormányzati ügykezelõk a kinevezõ által az (1) bekezdés a), valamint
c)–g) pontjában felsoroltak közül munkakörük és meglévõ képzettségük jellegéhez igazodóan meghatározott egy
vagy több témakörbõl kötelesek vizsgát tenni.

4. Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedõk vizsgájának szabályai
7. §

(1) Az áldozatsegítés szakmai területén tevékenykedõk vizsgájának tárgyai és követelményei:
1. az áldozatsegítésre vonatkozó jogszabályi rendelkezések,
2. az áldozatsegítõ feladatokat ellátó szervezet és feladatai,
3. jogi alapismeretek: az alkotmányjog, a közigazgatási eljárási jog, a büntetõjog, a büntetõeljárási jog,
a büntetés-végrehajtási jog, a polgári jog, a polgári eljárási jog, az egészségügyi jog, a társadalombiztosítási jog és
a szociális jog fõbb szabályai,
4. a büntetõ ügyekben alkalmazható közvetítõi eljárásra vonatkozó alapismeretek,
5. bûnmegelõzési, kriminológiai és viktimológiai alapismeretek,
6. a bûncselekmény után bekövetkezõ trauma és annak kezelési módja,
7. a hajléktalanellátás alapismeretei,
8. a családsegítõ központok szerepe, feladatai,
9. gyermek- és ifjúságvédelmi alapismeretek,
10. a magyar szociálpolitika rendszere, szociális munka alapismeretek,
11. addiktológiai, mentálhigiénés alapismeretek,
12. az egészségügyi és a társadalombiztosítási ellátórendszerre vonatkozó alapismeretek,
13. az önkormányzati ellátások és szolgáltatások,
14. ügyviteli és iratkezelési szabályok,
15. adatvédelmi, statisztikai alapismeretek,
16. a jogi segítségnyújtást végzõ szervezet és feladatai, a jogi segítségnyújtás rendszere és formái.
(2) A kormányzati ügykezelõk a kinevezõ által az (1) bekezdésben felsoroltak közül munkakörük és meglévõ képzettségük
jellegéhez igazodóan meghatározott egy vagy több témakörbõl kötelesek vizsgát tenni.

5. A kárpótlás szakmai területén tevékenykedõk vizsgájának szabályai
8. §

A kárpótlás szakmai területén tevékenykedõk vizsgát nem tesznek.

6. Záró rendelkezések
9. §

Ez a rendelet 2011. január 1. napján lép hatályba.

10. §

Az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési követelményeirõl,
munkaköri elnevezéseirõl és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet
a) 2. § (1) bekezdésében „az igazságügyi alkalmazottal” szövegrész helyébe „a kormánytisztviselõvel vagy
kormányzati ügykezelõvel” szöveg,
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3. § (2) bekezdés b) pontjában „a Hivatal” szövegrész helyébe „a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
Igazságügyi Szolgálatának pártfogó felügyelõi feladatokat ellátó szervezeti egysége” szöveg,
3. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében „az Iasz. 13. §-ának (2) bekezdésében” szövegrész helyébe
„a köztisztviselõk képesítési elõírásairól szóló 9/1995. (II. 3.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 62. pontjában
a pártfogó felügyelõk számára” szöveg

lép.
11. §

Hatályát veszti az Igazságügyi Minisztérium Pártfogó Felügyelõi Szolgálatánál foglalkoztatottak képesítési
követelményeirõl, munkaköri elnevezéseirõl és ügyviteli vizsgájáról szóló 19/2003. (VI. 24.) IM rendelet 1. §-a, 2. §
(2) bekezdése, 3. § (1) bekezdése, 3. § (3) és (4) bekezdése, 4–15. §-a, valamint 1–7. számú melléklete.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

Melléklet a 22/2010. (XII. 28.) KIM rendelethez

................................................................................................ Vizsgabizottság
Szám: ............................

VIZSGALAP
A ..................................................................................................................................................................... Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
............................................................................., aki .......... év .............. hó ........ napján született, ............................... ügyviteli vizsgát
......................................... eredménnyel letette.
..............................................................., ....... év ............... hó .......... napján.

P. H.

......................................................
a vizsgabizottság elnöke
......................................................
a vizsgabizottság tagja

......................................................
a vizsgabizottság tagja
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A közigazgatási és igazságügyi miniszter 23/2010. (XII. 28.) KIM rendelete
a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról
A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján
a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel
egyetértésben és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.)
GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Európai szabadalom esetében a fordítás-meghirdetési díj 21 400 forint, amely az európai szabadalom szövegének
hatodik oldalától oldalanként 3200 forinttal emelkedik. Az oldalak számának kiszámításánál az európai szabadalom
szövegeként a következõk valamelyikének az együttes terjedelmét kell figyelembe venni
a) ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve az angol volt, az igénypontok magyar nyelvû fordítása és
az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövege (a leírás és a hozzá kapcsolódó rajzok);
b) ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt, az igénypontok magyar nyelvû
fordítása és az európai szabadalom igénypontokon kívüli szövegének magyar vagy angol nyelvû fordítása.”
(2) Az R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Nukleotid- vagy aminosav-szekvenciák feltárását tartalmazó bejelentésre adott európai szabadalom esetében
az európai szabadalom szövegének vagy kijavított szövegének részét képezõ szekvencialista, illetve táblázat után
fizetendõ fordítás-meghirdetési díj, illetve a kijavítás-közzétételi díj a szekvencialista, illetve táblázat vagy azok
fordításának oldalszámától függetlenül 107 000 forint, feltéve, hogy ez a díj a bejelentõ, illetve a szabadalmas számára
kedvezõbb mint a (2) vagy a (3) bekezdés szerint számított díj, továbbá, hogy a leírás részét képezõ szekvencialista,
illetve táblázat kizárólag számítógép által olvasható formában, elektronikus adathordozón jelenik meg.”
(3) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) Az európai szabadalom hatályossá válásához szükséges fordítás pótdíj megfizetése mellett történõ benyújtása
esetén a pótdíj 53 400 forint, amelyet a fordítás-meghirdetési díjon felül kell megfizetni.”

2. §

Az R. 27. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 19/2005. (IV. 12.)
GKM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (XII. 28.) KIM rendelettel megállapított 4. § (2), (4) és (5) bekezdését azokra
az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követõen
hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.”

3. §

(1) Az R. 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
(a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) Az R. 4. § (3) bekezdésében a „kijavított szövege” szövegrész helyébe a „szövege kijavított” szöveg lép.
(3) Az R. 21. § (1) bekezdésében a „310” szövegrész helyébe a „311” szöveg lép.

4. §

(1) Hatályát veszti az R. 4. § (3) bekezdésében a „magyar nyelvû” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R. 5. § (2)–(4) és (6) bekezdésében, 21. § (1) és (2) bekezdésében, 24. § (1), (2) és (4) bekezdésében,
valamint 26. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.
(3) Hatályukat vesztik az R. 24. § (3) bekezdésében, 25. § (1) és (2) bekezdésében, valamint 26. § (1) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi” szövegrészek.
(4) Hatályát veszti az R. 27. § (5) és (6) bekezdése.
(5) Hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 29/2006. (V. 19.) GKM rendelet.
(6) Hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 11/2008. (III. 26.) GKM rendelet.
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(7) Hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal elõtti iparjogvédelmi eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló
19/2005. (IV. 12.) GKM rendelet módosításáról szóló 15/2009. (VI. 3.) IRM rendelet.
5. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 24/2010. (XII. 28.) KIM rendelete
a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek nyilvántartásának
szabályairól
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának elnöke véleményének kikérésével –
a következõket rendelem el:
1. §

A közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartása tartalmazza
a) a közös jogkezelést végzõ egyesület nevét,
b) a közös jogkezelésbe tartozó jogok megjelölését,
c) a közös jogkezelõ szervezet által ellátott közös jogkezelési tevékenység megjelölését, a szerzõi jogról szóló
1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) vonatkozó rendelkezéseire történõ utalással,
d) a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoport meghatározását.

2. §

(1) Az egyesületnek a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába történõ felvételére irányuló kérelmében meg kell
jelölni
a) az Szjt. alapján gyakorolni kívánt közös jogkezelési tevékenységet,
b) – ha a közös jogkezelést az Szjt. nem írja elõ – azokat az indokokat, amelyek miatt a közösen kezelni kívánt jogot
a jogosultak nem tudják, vagy nem kívánják egyedileg gyakorolni,
c) a közös jogkezeléssel érintett jogosulti csoport meghatározását.
(2) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott közös jogkezelési tevékenységgel érintett vagyoni joghoz
kapcsolódóan az egyesületnek a közös jogkezelõ szervezetek nyilvántartásába történõ felvételére irányuló
kérelmében meg kell jelölni az egyes tevékenységeket az alábbiak szerint:
a) felhasználás engedélyezése,
b) díjazás iránti igény érvényesítése,
c) jogérvényesítés,
d) a közös jogkezeléssel érintett felhasználások adatainak kezelése,
e) a közös jogkezeléssel érintett jogosultak, valamint mûveik, illetve teljesítményeik adatainak kezelése,
f) jogdíjak felosztása,
g) a jogdíjak átadása felosztás céljára az érintett jogosultak közös jogkezelõ szervezetének.
(3) Az Szjt. 88. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállásának igazolására az egyesületnek a közös jogkezelõ
szervezetek nyilvántartásba történõ felvételére irányuló kérelméhez mellékelni kell
a) az egyesület alapszabályát,
b) az Szjt. 89. § (2) bekezdésében meghatározott személyek nevét, lakcímét vagy székhelyét jogosulti
csoportonként,
c) az egyesülethez csatlakozni kívánó jogosultak szándéknyilatkozatát vagy a velük kötött egyedi megállapodást,
d) az egyesület képviselõjének nyilatkozatát a jogkezeléssel érintett jogosultak számáról, továbbá az érintett
jogosultak mûveinek, szomszédos jogi teljesítményeinek felhasználási arányáról és a jogdíjakból való
részesedésük arányáról,
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e)

a jogosultak jogainak közös kezelését végzõ, bel- és külföldi felhasználás szempontjából fontos külföldi
szervezetekkel kötött képviseleti szerzõdések vagy az erre irányuló szándéknyilatkozatok másolati példányait,
f) az egyesület képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy az egyesület rendelkezésére állnak a közös jogkezelõ
tevékenység ellátásához szükséges adatok, számítástechnikai eszközök, szoftverek, és az Szjt. 88. § (3) bekezdése
szerinti adatbázis,
g) az egyesület képviselõjének nyilatkozatát arról, hogy a munkavállalói és egyéb munkavégzésre irányuló
jogviszony keretében foglalkoztatott dolgozói révén rendelkezik a közös jogkezeléshez és a nemzetközi
kapcsolattartáshoz szükséges szakismerettel és gyakorlattal.
(4) A kérelmet a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: a Hivatal) által e célra rendszeresített adatlap
kitöltésével kell benyújtani.
3. §

(1) A közös jogkezelõ szervezet nyilvántartási adatainak módosítására hivatalból vagy az egyesület kérelmére kerülhet
sor.
(2) A módosítási kérelem esetében a nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azzal, hogy a 2. §
(3) bekezdésében meghatározott iratok közül csak a módosítással érintetteket kell csatolni.
(3) A közös jogkezelõ szervezetnek a székhelyében vagy a képviselõ személyében történõ változást, továbbá mindazon
változást, amelyet a bíróság végzéssel vesz tudomásul a jogerõre emelkedést követõen legkésõbb 30 napon belül be
kell jelentenie a Hivatalnak.
(4) A közös jogkezelõ szervezetnek az alapszabály, valamint a kölcsönös képviseleti szerzõdés módosítását annak aláírását
követõ 30 napon belül, az iratok megküldésével kell bejelentenie a Hivatalnak.
(5) A közös jogkezelõ szervezetnek a tagjai névsorát, valamint az elõzõ naptári évben az Szjt. 91. § (2) bekezdése alapján
elõzetesen tiltakozásukat kifejezõ jogosultak számát, továbbá az ilyen jogosultaknak a nyilatkozattal érintett
felhasználásból az elõzõ naptári évben eredõ jogdíjakból való részesedése arányát tartalmazó kimutatást évente két
alkalommal, a második naptári negyedév utolsó napja elõtt, a beszámoló megküldésével egyidejûleg, valamint
a harmadik naptári negyedév utolsó napja elõtt kell bejelentenie a Hivatalnak.

4. §

(1) A közös jogkezelõ szervezetek közötti megállapodás esetén, a Hivatal a jogkezelési tevékenységre vonatkozó
bejegyzés módosítását az Szjt. 87. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén, a már nyilvántartásba vett
közös jogkezelõ szervezetek közötti megállapodás alapján, az érintett közös jogkezelõ szervezetek közös kérelmére
végzi el.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell
a) a megállapodást,
b) a közös jogkezelõ szervezetek módosított alapszabályát,
c) a 2. § (3) bekezdés c)–e) pontjában meghatározottakat, ha a megállapodással érintett jogosulti csoportot tagsági
viszony vagy egyedi megállapodás alapján nem képviselte a közös jogkezelési tevékenységet a megállapodás
alapján átvenni szándékozó közös jogkezelõ szervezet,
d) a 2. § (3) bekezdés f)–g) pontjában megjelölt nyilatkozatot, ha a megállapodás nem tartalmazza, hogy
az eredetileg a közös jogkezelési tevékenységet ellátó szervezet biztosítja a közös jogkezelési tevékenységhez
szükséges adatokat, és az azok kezeléséhez szükséges személyi és tárgyi eszközöket átadja a jogosultságot
átvenni szándékozó közös jogkezelõ szervezetnek.
(3) A nyilvántartás adatainak a megállapodás alapján történõ módosításakor mindegyik közös jogkezelõ szervezet
nyilvántartási adatainál fel kell tüntetni, hogy mely jogosultságokat, illetve mely jogosulti csoportot érinti
a megállapodás.
(4) A megállapodásban részt vevõ bármelyik fél jogosult a Hivatallal közölni, ha a megállapodás megszûnt.

5. §

(1) A közös jogkezelõ szervezetet a nyilvántartásból
a) kérelmére, vagy
b) hivatalból
ba) az egyesület, vagy a közös jogkezelõ szervezet által ellátott tevékenységek közül az Szjt.-ben elõírt közös
jogkezelési tevékenység a társadalmi szervezetek nyilvántartásából történõ bíróság általi törlése esetén,
vagy
bc) az Szjt. 93. § (3) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben
törölni kell a nyilvántartásból.
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(2) A törlés iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a közös jogkezelõ szervezet által beszedett és fel nem osztott jogdíjakról szóló kimutatást,
b) a jogdíjak felosztásához szükséges, a közös jogkezelõ szervezetnél rendelkezésre álló adatokat.
(3) A kérelem benyújtása és a törlési határozat jogerõre emelkedésnek idõpontja között beszedett és felosztott
jogdíjakról a közös jogkezelõ szervezet kimutatást készít, amelyet megküld a Hivatalnak.
(4) Ha az új közös jogkezelõ szervezetet a hirdetményben megjelölt idõpontig nyilvántartásba veszik, a törlési határozat
és a nyilvántartásba vételrõl szóló határozat jogerõre emelkedésének idõpontja között befolyt jogdíjakat felosztás
céljából át kell utalni az új közös jogkezelõ szervezet részére.
(5) Az Szjt. 89/A. § (2) bekezdése szerinti kijelölés esetében a nyilvántartásban szereplõ közös jogkezelõ szervezetek közül
elsõsorban az a közös jogkezelõ szervezet alkalmas a kijelölésre, amely egyébként képviseli az érintett jogosulti
csoportot vagy amely rendelkezik a felosztáshoz szükséges adatokkal.
6. §

7. §

8. §
9. §

Az Szjt. 89. § (3) bekezdése szerinti közlemény tartalmazza:
a) a közös jogkezelõ szervezet nyilvántartásba vételérõl vagy módosításáról szóló tájékoztatást,
b) a közös jogkezelõ szervezet nyilvántartásban szereplõ adatait,
c) a közös jogkezelõ szervezet képviselõjének nevét, és
d) a közös jogkezelõ szervezet székhelyét.
(1) Hatályát veszti a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet.
(2) Hatályát veszti a szerzõi és a szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek nyilvántartásának szabályairól szóló
16/1999. (XI. 18.) NKÖM rendelet módosításáról szóló 23/2010. (V.13.) OKM rendelet.
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(1) A 7. § 2011. január 2-án hatályát veszti.
(2) Ez a § 2011. január 3-án hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 25/2010. (XII. 28.) KIM rendelete
a szerzõi és szomszédos jogok közös kezelését végzõ egyesületek felügyeleti díjára vonatkozó
részletes szabályokról
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével – a következõket
rendelem el:

1. Díjfizetési kötelezettség
1. §

(1) A közös jogkezelõ szervezetek felügyeleti díjának megfizetése alól mentesség nem adható.
(2) A 4. § (2) bekezdés szerinti késedelmi pótlék megfizetése alól, különös méltánylást érdemlõ esetben részben vagy
egészben mentesség adható.
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2. A felügyeleti díj kiszámításának módja
2. §

(1) A felügyeleti díj alapjául a közös jogkezelõ szervezet – általános forgalmi adót nem tartalmazó (nettó) – bevétele
szolgál, kiszámításánál a közös jogkezelõ szervezet által adott felhasználási engedélyek díjából és az általa
érvényesített díjigényekbõl származó bevételeken kívüli bevételeket figyelmen kívül kell hagyni.
(2) A felügyeleti díj alapjának kiszámításánál a közös jogkezelõ szervezet által érvényesített díjigényekbõl származó
bevételekbõl le kell vonni a törvény, vagy megállapodás alapján más közös jogkezelõ szervezet részére továbbosztott
jogdíjak nettó összegét, és azt az utóbbinál kell figyelembe venni.
(3) A közös jogkezelõ szervezet – az (1) és a (2) bekezdés figyelembevételével – a felügyeleti díjat a számvitelrõl szóló
törvény rendelkezései szerint összeállított, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámoló alapján számítja ki és fizeti
meg.
(4) A közös jogkezelõ szervezet a szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) 93. §
(7) bekezdésében meghatározott határidõn belül benyújtja a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalához (a továbbiakban:
Hivatal) a (3) bekezdés szerinti éves beszámolót, mindazokkal az adatokkal együtt, amelyek alapján – a (2) bekezdésre
is tekintettel – megállapítható a felügyeleti díj pontos összege.

3. A felügyeleti díj megfizetésének szabályai
3. §

A felügyeleti díjat a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000 számú
elõirányzat-felhasználási keretszámlájára átutalással kell megfizetni az azonosításhoz szükséges adatok (a közös
jogkezelõ szervezet neve, címe) és a rendeltetés (jogcím) feltüntetésével, valamint a „311 Kincstári Tranzakciós Kód”
megjelöléssel.

4. §

(1) Ha a felügyeleti díjat Szjt. 93. § (7) bekezdésében meghatározott határidõre nem vagy csak hiányosan fizették meg,
a Hivatal – a mulasztás jogkövetkezményeire való figyelmeztetés mellett – felhívja a közös jogkezelõ szervezetet
az elmaradt díjfizetés pótlására.
(2) A határidõre meg nem fizetett felügyeleti díj után az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 165–167. §-a szerinti
késedelmi pótlékot kell fizetni.

5. §

A Hivatal elnöke engedélyezheti a felügyeleti díjnak a 3. § (1) bekezdésben meghatározott módtól eltérõ módon
történõ megfizetését, ideértve a letéti számla útján történõ díjfizetést is.

6. §

(1) Ha a Hivatal részére teljesített befizetés rendeltetése nem azonosítható, a befizetés jogcímét a Hivatal a befizetõvel
egyezteti.
(2) Ha a befizetõ nem azonosítható, nem értesíthetõ, vagy az (1) bekezdés szerinti egyeztetés eredménytelen, de
a visszafizetéshez szükséges adatok a Hivatal rendelkezésére állnak, a Hivatal a befizetett összeget visszafizeti.

7. §

(1) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet a Hivatal visszatéríti, vagy – kérelemre – a következõ évi felügyelet díjaként vagy
felügyeleti díjelõlegeként figyelembe veszi.
(2) A Hivatal nem téríti vissza azt a befizetést és díjtöbbletet, amelynek összege nem éri el az 500 forintot, vagy amelynek
esetében a visszatérítés költségei elérik vagy meghaladják a visszafizetendõ összeget.

4. A felügyeleti díj felhasználása, kezelése és nyilvántartása
8. §

A felügyeleti díj a Hivatal bevételét képezi, azt a Hivatal szerzõi jogi feladatainak ellátására kell fordítani.
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A felügyeleti díjak kezelésére, elszámolására és nyilvántartására az államháztartás szervezetei beszámolási és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló jogszabályi elõírásokat kell alkalmazni.

5. Záró rendelkezések
10. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 26/2010. (XII. 28.) KIM rendelete
az önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól
A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 112. § (5) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. §
a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzeti
erõforrás miniszterrel és a 3. §, az 5. § (3) bekezdése és a 6. § (3) bekezdése tekintetében az egyes miniszterek, valamint
a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 74. § c) pontjában eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével –
a következõket rendelem el:
1. §

A szerzõi jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szjt.) hatálya alá tartozó mû, illetve teljesítmény
(a továbbiakban együtt: mû) önkéntes mûnyilvántartásba vételét [Szjt. 94/B. § (2) bek.] a szerzõ, illetve a szerzõi joghoz
kapcsolódó jogok jogosultja (a továbbiakban együtt: szerzõ) kérheti a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalától
(a továbbiakban: Hivatal).

2. §

(1) A mû önkéntes mûnyilvántartásba vételére irányuló kérelmet a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon
(a továbbiakban: formanyomtatvány) kell benyújtani. A kérelemben meg kell jelölni a nyilvántartásba venni kért mû
címét, a mû mûfaját, a mû egyedi azonosítását segítõ további adatokat, valamint a nyilvántartásba venni kért mû
hordozóját.
(2) A kérelemhez mellékelni kell a mû eredeti vagy másolati példányát (a továbbiakban: mûpéldány). A mûpéldánynak
olyan méretûnek kell lennie, hogy egy A/4-es szabványméretû borítékban elhelyezhetõ legyen. Ha a mûpéldány ezt
meghaladó méretû, mûpéldányként a mûvet tartósan rögzítõ és a mû azonosítására alkalmas, legfeljebb A/4-es
méretû hordozót, különösen fényképet, elektronikus adathordozót, vagy mágnesszalagot kell mellékelni.

3. §

(1) A mû önkéntes mûnyilvántartásba vételére irányuló kérelemért 5000 forint igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni,
amely a Hivatal bevétele.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott díjat a Hivatal pénztárában készpénzben vagy bankkártyával POS-terminál útján
adott fizetési rendelkezéssel kell a Hivatalnak a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01731842-00000000
számú elõirányzat-felhasználási keretszámlájára a kérelem benyújtásával egyidejûleg megfizetni.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott díj megfizetésére kedvezmény és mentesség nem adható.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott díj kezelésére, elszámolására és nyilvántartására az államháztartás szervezetei
beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletet kell alkalmazni.

4. §

(1) A Hivatal a 2. §-ban és a 3. §-ban meghatározott feltételeknek megfelelõ, személyesen vagy képviselõ által
személyesen átadott irat útján benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított
30 napon belül teljesíti, és a nyilvántartásba vételrõl tanúsítványt állít ki. A tanúsítványhoz hozzáfûzi a szerzõ által
benyújtott mûpéldányt a Hivatal bélyegzõjével és a tanúsítvány nyilvántartási számával ellátott, lezárt borítékban.
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(2) A tanúsítvány és az ahhoz az (1) bekezdésnek megfelelõen hozzáfûzött lezárt borítékban elhelyezett mûpéldány
az Szjt. 94/B. § (2) bekezdése szerinti igazoláshoz akkor használható fel, ha a zár és a boríték sérülésmentes állapotban
van.
5. §

(1) A szerzõ bármikor kérheti a tanúsítvány visszavonását. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani, amelyben
meg kell jelölni a nyilvántartásba vett mû címét, mûfaját és nyilvántartási számát.
(2) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelmet két példányban kell benyújtani, és ahhoz – hacsak ez lehetetlennek
nem bizonyul – mellékelni kell a 4. § (1) bekezdése szerinti tanúsítványt és az ahhoz hozzáfûzött, a mûpéldányt
tartalmazó lezárt borítékot.
(3) A tanúsítvány visszavonására irányuló kérelem díjmentes.
(4) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelõ személyesen vagy képviselõ által személyesen átadott irat útján
benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 30 napon belül teljesíti, és
a tanúsítványt érvényteleníti, valamint a visszavonó nyilatkozatot tartalmazó kérelem másodpéldányát a szerzõ
részére átadja.

6. §

(1) Ha a bíróság jogerõs határozatában megállapítja a szerzõ személyét, a szerzõ bármikor kérheti a korábban szerzõként
bejegyzett személy törlését az önkéntes mûnyilvántartásból. A kérelmet formanyomtatványon kell benyújtani,
amelyben meg kell jelölni a nyilvántartásban szerzõként szereplõ személy nevét, a nyilvántartásba vett mû címét,
mûfaját és nyilvántartási számát.
(2) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelmet két példányban kell benyújtani. A kérelemhez
a jogerõs bírósági határozatot mellékelni kell.
(3) Az önkéntes mûnyilvántartásból való törlésre irányuló kérelem díjmentes.
(4) A Hivatal az (1) és (2) bekezdésnek megfelelõ személyesen vagy képviselõ által személyesen átadott irat útján
benyújtott kérelmet azonnal, más módon benyújtott kérelmet a benyújtástól számított 30 napon belül teljesíti, és
a szerzõként bejegyzett személyt a mûnyilvántartásból törli, valamint a törlésre vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó
kérelem másodpéldányát a szerzõ részére átadja.
(5) A Hivatal a törlésrõl hozott határozatát közli a korábban szerzõként bejegyzett személlyel is.

7. §

A szerzõ írásban megadott hozzájárulása esetén a Hivatal a formanyomtatványon feltüntetett adatokat
nyilvánosságra hozhatja, és az adatokból a nyilvánosság tájékoztatásának céljából adatbázist szerkeszthet.

8. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.

9. §

(1) Hatályát veszti a Magyar Szabadalmi Hivatal által vezetett önkéntes mûnyilvántartás részletes szabályairól szóló
18/2006. (IV. 12.) IM rendelet.
(2) E § 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A közigazgatási és igazságügyi miniszter 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelete
egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
A szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi
Hivatal elnöke véleményének kikérésével – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek
kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
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a 2. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006.
(XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének
kikérésével –,
a 4. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke
véleményének kikérésével –,
az 5. alcím tekintetében a honvédelemrõl és a magyar honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény 207. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
32/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 6. alcím tekintetében a védjegyek és földrajzi árujelzõk oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény 121. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével –,
a 7. alcím tekintetében a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 42. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.)
ME rendelet 1. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének
kikérésével –,
a 8. alcím tekintetében a Magyar Köztársaság kitüntetéseirõl szóló 1991. évi XXXI. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 9. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a honvédelemrõl és a Magyar
Honvédségrõl szóló 2004. évi CV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 71/2006. (IV. 3.) Korm. rendelet
32/A. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 10. alcím tekintetében a szabadalmi ügyvivõkrõl szóló 1995. évi XXXII. törvény 40. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 8/2006. (XII. 23.) ME rendelet 1. § f) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és
hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és n) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben és a Magyar Szabadalmi Hivatal elnöke véleményének kikérésével –
a következõket rendelem el:

1. A szabadalmi ügyvivõi vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet módosítása
1. §

A szabadalmi ügyvivõ vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet 1. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.

2. §

Hatályát veszti a szabadalmi ügyvivõ vizsgáról szóló 76/1995. (XII. 29.) IKM rendelet 1. § (3) bekezdésében, 2. § (2) és
(3) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében, valamint 12. § (4) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.

2. A Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló
16/1996. (III. 20.) IKM rendelet módosítása
3. §

A Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 3. § (2) bekezdésében
a „Magyar Szabadalmi Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala ”
szöveg lép.
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(1) Hatályát veszti a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 4. §
(1) bekezdésében, 5. § (1) és (2) bekezdésében, 6. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a Jedlik Ányos-díj alapításáról és adományozásáról szóló 16/1996. (III. 20.) IKM rendelet 7. §
(2) bekezdése.

3. A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosítása
5. §

(1) A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 2. §
(2) bekezdésében az „az MSZH-ban” szövegrész helyébe a „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában” szöveg lép.
(2) A formatervezésiminta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet 5. §
(3) bekezdésében az „az MSZH” szövegrész helyébe a „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

4. A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal,
illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggõ beadványok,
valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
20/2002. (XII. 12.) IM rendelet módosítása
6. §

(1) A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi
szabadalmi bejelentésekkel összefüggõ beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki
szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: R.) 11. § (1) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:
„(1) Ahhoz, hogy az európai szabadalom a Magyar Köztársaságban az Szt. 84/H. §-ában meghatározottak szerint
hatályossá váljon, a következõket kell benyújtani:
a) arra vonatkozó utalást tartalmazó kérelmet, hogy az európai szabadalom igénypontjainak, illetve – szükség
szerint – teljes szövegének fordítását az európai szabadalomnak a Magyar Köztársaságban való hatályossá válásához
nyújtják be;
b) az európai szabadalom igénypontjainak magyar nyelvû fordítását;
c) ha az Európai Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt, az európai szabadalom
igénypontokon kívüli szövegének angol vagy magyar nyelvû fordítását;
d) képviselet esetén annak igazolását.”
(2) Az R. 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az európai szabadalom szövegérõl készített fordításnak az igénypontok magyar nyelvû, valamint – ha az Európai
Szabadalmi Hivatal elõtti eljárás nyelve a francia vagy a német volt – a szabadalmi leírás és a rajzokon szereplõ szöveg
angol vagy magyar nyelvû fordítását kell tartalmaznia; ilyenkor a rajzokat akkor is be kell nyújtani, ha azokon magyarra
vagy angolra fordítandó szöveg nincs.
(4) Az európai szabadalom igénypontjainak és azokon kívüli szövegének fordítását a 2. § (2)–(5) bekezdésében
foglaltak szerint kell elkészíteni, azzal az eltéréssel, hogy azt egy példányban kell benyújtani és a kivonattal kapcsolatos
rendelkezések nem alkalmazandók.”

7. §

Az R. 20. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2010. (XII. 28.) KIM rendelettel
megállapított 11. § és 12. § rendelkezéseit azokra az európai szabadalmakra kell alkalmazni, amelyek esetében
a megadásról szóló értesítést 2011. január 1-jét követõen hirdették meg az Európai Szabadalmi Közlönyben.”

8. §

(1) Az R. 3. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalban” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti
Hivatalában (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg lép.
(2) Az R. 12. § (3) bekezdésében a „két azonos” szövegrész helyébe az „egy” szöveg lép.

9. §

(1) Hatályát veszti az R. 12. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében és a)–b) pontjaiban, 12. § (2) bekezdés b) pontjában,
valamint 12. § (3) bekezdésében a „magyar nyelvû” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az R. 13. §-át megelõzõ alcímében, 14. §-át megelõzõ alcímében, 14. § (1) bekezdés nyitó
szövegrészében, valamint 14. § (1) bekezdés c) pontjában a „Magyar Szabadalmi” szövegrész.
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5. A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával
kapcsolatos követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet módosítása
10. §

A rendkívüli állapot feladatainak ellátásához nélkülözhetetlen hadkötelesek meghagyásával kapcsolatos
követelmények meghatározásáról szóló 37/2003. (VI. 7.) GKM rendelet 1. számú mellékletében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

6. A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
16/2004. (IV. 27.) IM rendelet módosítása
11. §

A védjegybejelentés és a földrajzi árujelzõre vonatkozó bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 16/2004. (IV. 27.) IM
rendelet 2. § (2) bekezdésében, 5. § (2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalban” szövegrész helyébe
a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában” szöveg lép.

7. A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
18/2004. (IV. 28.) IM rendelet módosítása
12. §

A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet 3. §
(2) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi Hivatalban” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában”
szöveg lép.

8. A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet módosítása
13. §

(1) A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 1. § (7) bekezdésében a „Magyar Szabadalmi
Hivatal (a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)”
szöveg lép.
(2) A Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 3. § (2) és (5) bekezdésében az „az MSZH”
szövegrész helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.

9. A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló
90/2007. (XI. 17.) GKM rendelet módosítása
14. §

A fontos és bizalmas munkakörökrõl, valamint a biztonsági ellenõrzés szintjének megállapításáról szóló 90/2007.
(XI. 17.) GKM rendelet mellékletének II. pontjában a „Magyar Szabadalmi Hivatal” szövegrész helyébe a „Szellemi
Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

10. Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet módosítása
15. §

(1) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 1. §-ában a „Magyar Szabadalmi Hivatal
(a továbbiakban: MSZH)” szövegrész helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (a továbbiakban: Hivatal)” szöveg,
az „MSZH” szövegrész helyébe a „Hivatal” szöveg lép.
(2) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 3. § (1) bekezdésében az „az MSZH-nál”
szövegrész helyébe az „a Hivatalnál” szöveg lép.
(3) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 3. § (2) bekezdésében, 4. § (4) bekezdés
a) pontjában, 5. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 5. § (4) bekezdés c) pontjában, 6. § (4) bekezdés nyitó
szövegrészében, 6. § (4) bekezdés c) pontjában, 7. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében, 7. § (4) bekezdés c) pontjában,
8. § (4) bekezdésében, 9. § (6) bekezdésében, 11. § (1) és (3) bekezdésében, 2. számú melléklet 3. pontjában, 3. számú
melléklet 2. és 3. pontjában, 4. számú melléklet 2., 4., 5. és 7. pontjában az „az MSZH” szövegrész helyébe az „a Hivatal”
szöveg lép.
(4) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 3. § (3) bekezdésében az „Az MSZH”
szövegrész helyébe az „A Hivatal” szöveg lép.
(5) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 4. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „az
MSZH-nak” szövegrész helyébe az „a Hivatalnak” szöveg lép.
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(6) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 9. § (3) bekezdésében az „az MSZH-hoz”
szövegrész helyébe az „a Hivatalhoz” szöveg lép.
(7) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 9. § (3) bekezdésében az „az MSZH”
szövegrészek helyébe az „a Hivatal” szöveg lép.
(8) Az iparjogvédelmi szakképesítésrõl szóló 2/2008. (VIII. 22.) TNM rendelet 5. számú mellékletében a „Magyar
Szabadalmi Hivatal” szövegrészek helyébe a „Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg, az „az MSZH” szövegrész
helyébe az „a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések
16. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.

17. §

Hatályát veszti az egyes iparjogvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 28/2009. (VII. 30.) IRM
rendelet.
Dr. Navracsics Tibor s. k.,
közigazgatási és igazságügyi miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 14/2010. (XII. 28.) NGM rendelete
a kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról
és az alkalmazásával megállapított értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet
módosításáról
Az adózás rendjérõl szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (12) bekezdés a) és b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:
1. §

2. §

(1) A kiemelt adózók kijelölésérõl, valamint az adóteljesítmény számítási módjáról és az alkalmazásával megállapított
értékhatárokról szóló 37/2006. (XII. 25.) PM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés
lép:
„1. § (1) Kiemelt adózónak minõsülnek az adóévet megelõzõ év utolsó napján csõdeljárás, felszámolás, végelszámolás
alatt nem álló,
a) részvénytársasági formában mûködõ hitelintézetek és biztosítók,
b) költségvetési szervek, a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti egyéni vállalkozók és magánszemélyek
kivételével azon adózók, amelyek adóteljesítmény értéke a 3000 millió forintot elérte, illetve azt meghaladta.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetérõl és egyes szervek kijelölésérõl szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet
alkalmazásában kiemelt adózónak az (1) bekezdésben meghatározott adózók minõsülnek.”
(2) A Rendelet 2. §-ában a „630” szövegrész helyébe a „660” szöveg lép.
(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következõ mondattal egészül ki:
„Az 5. §-ban felsorolt adóteljesítmény elemek számítása során kizárólag az állami adóhatósághoz benyújtott
bevallások adatai, illetve az állami adóhatóság nyilvántartásában szereplõ adatok vehetõk figyelembe.”
Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter
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A nemzetgazdasági miniszter 15/2010. (XII. 28.) NGM rendelete
a közhasznú tevékenységet folytató személyt, szervezetet, továbbá a külföldi illetõségû
adományozót és a tõle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjét terhelõ
igazolási kötelezettségekrõl, valamint az általános forgalmi adó-visszatéríttetési kérelmek
kötelezõ adattartalmáról és az utólagos általános forgalmi adóvisszatérítés egyes eljárási
szabályairól
Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. §
c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. A közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre vonatkozó különös rendelkezések
1. §

(1) Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény (a továbbiakban: Áfa tv.) 100. §-ában szabályozott
általános forgalmi adó (a továbbiakban: adó) visszatéríttetése iránti jog gyakorlása érdekében a termék beszerzõjének
igazolnia kell, hogy személyes jogállása szerint olyan, bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban bejegyzett személy
vagy szervezet, aki (amely) tevékenységét – alapszabálya (alapító okirata) szerint – közhasznú tevékenységként
folytatja (a továbbiakban: közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet). Ezt annak az államnak a hatáskörrel
és illetékességgel rendelkezõ hatósága által kibocsátott okirat igazolja, ahol a közhasznú tevékenységet folytató
személyt, szervezetet ilyenként bejegyezték.
(2) Az (1) bekezdésben említett okirat a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet személyes jogállásának
igazolására abban az esetben alkalmas, ha legalább a következõ adatokat tartalmazza:
a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,
b) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve, tevékenységi köre, állandó lakóhelyének vagy
székhelyének címe, továbbá egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági
nyilvántartásban közhasznú tevékenységet folytató személyként, szervezetként bejegyezték,
c) idõ vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,
d) az okirat kiállításának helye és kelte,
e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és
érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és
f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

2. §

(1) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési joga a termék értékesítése fejében járó,
az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítésekor keletkezik.
(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát
legfeljebb a naptári évet követõ év szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

3. §

(1) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kérelmének kötelezõ adattartalma
a következõ:
a) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet neve és levelezési címe, ha az eltér az 1. § szerinti
okiratban szereplõ címtõl,
b) az adó teljes összegének megjelölése, amelyre az adó-visszatéríttetési igény vonatkozik,
c) az adóvisszatérítés esetére a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató neve és a fizetési számlaszáma, amelyre
a visszatérítendõ adó átutalását kéri, illetõleg ha az átutalásra külföldön vezetett fizetési számlát közöl,
a számlavezetõ bank BIC (SWIFT) kódja is,
d) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma,
e) azon okiratok darabszáma, amelyekre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet
adó-visszatéríttetési jogát alapítja,
f) a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet írásos nyilatkozata arról, hogy
fa) a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és
tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja,
fb) a kérelemben közölt adatok, egyéb információk a valóságnak megfelelnek, továbbá
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a részére esetlegesen nem jogszerûen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére
kötelezettséget vállal,
g) a kérelem kiállításának helye és kelte és
h) a kérelmezõ vagy a kérelmezõ nevében és képviseletében eljáró személy aláírása a kérelem hitelességének és
érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható módon.
(2) A közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési kéreleméhez mellékletként csatolandó
mindazon okirat eredeti példánya,
a) amelyre a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. §
(1) bekezdés a) pontja];
b) amely igazolja az Áfa tv. 98. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltétel teljesülését;
c) amely igazolja, de legalábbis kétséget kizáróan valószínûsíti, hogy a közhasznú tevékenységet folytató személy,
szervezet a részére értékesített terméket az Áfa tv. 100. § (1) bekezdésében meghatározott helyen és
tevékenységéhez használja, egyéb módon hasznosítja; valamint
d) amely igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan megtérítését.
(3) A közhasznú tevékenységet folytató személynek, szervezetnek az adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt az 1. §
(2) bekezdésében meghatározott igazolás eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania, kivéve, ha
az igazolás érvényességébõl más nem következik. Utóbbi esetben az érvényessége alatt az igazolást elegendõ csak
egyszer, az elsõ alkalommal benyújtani, feltéve, hogy ez idõ alatt az adó-visszatéríttetési jog egyéb feltételei
változatlanul teljesülnek.
4. §

A közhasznú tevékenységet folytató személynek, szervezetnek az adó-visszatéríttetési kérelmet az állami adóhatóság
jogszabályban kijelölt szervének címezve kell benyújtani.

5. §

Ha a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet nem forintban kéri a visszatérítendõ adó átutalását,
az átváltás költsége a visszatérítendõ adó összegébõl tartandó vissza.

2. A külföldi illetõségû adományozóra és a tõle származó pénzbeni adomány kedvezményezettjére
vonatkozó különös rendelkezések
6. §

(1) A külföldi illetõségû adományozónak az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel teljesülését
annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága által – kérelmére – kiállított okirattal kell
igazolnia, ahol az adományozás tekintetében az adóügyi illetõsége van.
(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelezõ adattartalma a következõ:
a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,
b) az adományozó neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására
szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétõl,
c) az okiratot kibocsátó hatóság nyilatkozata arról, hogy az adományozó az adomány összegét a vonatkozó adózási
rendelkezésekkel összhangban számolta el,
d) az okirat kiállításának helye és kelte,
e) az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és
érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és
f) az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

7. §

(1) A külföldi illetõségû adományozótól származó pénzbeni adomány kedvezményezettjének (a továbbiakban:
kedvezményezett) a személyét, valamint az általa ellátott tevékenységet, feladatot érintõ feltétel [Áfa tv. 257/A. §
(1) bekezdés a) pontja] teljesülését annak az államnak a hatáskörrel és illetékességgel rendelkezõ hatósága által
– kérelmére – kiállított okirattal kell igazolnia, ahol alapszabálya (alapító okirata) szerint bírósági vagy más hatósági
nyilvántartásba bejegyezték.
(2) Az (1) bekezdésben említett okirat kötelezõ adattartalma a következõ:
a) az okiratot kiállító hatóság neve és címe,
b) a kedvezményezett neve, általa ellátott tevékenység, feladat, állandó lakóhelyének vagy székhelyének címe,
továbbá egyedi azonosítására szolgáló jele, amely alatt a bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban
bejegyezték,
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idõ vagy más feltétel megjelölése az okirat érvényességének megállapítására,
az okirat kiállításának helye és kelte,
az okiratot kibocsátó hatóság nevében és képviseletében eljáró személy aláírása az okirat hitelességének és
érvényességének tanúsítására, valamint neve és beosztása olvasható módon és
az okiratot kiállító hatóság hivatalos jelzése az okirat hitelességének és érvényességének tanúsítására.

8. §

(1) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési joga
a) a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása fejében járó, az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan
megtérítésekor, ha nem a kedvezményezett az adófizetésre kötelezett, illetõleg
b) egyéb, az a) pont alá nem tartozó esetekben pedig az adó fizetendõ adóként való megállapításakor és
bevallásakor
keletkezik.
(2) A kedvezményezett a naptári évben keletkezett adó-visszatéríttetési jogát legfeljebb a naptári évet követõ év
szeptember 30. napjáig érvényesítheti.

9. §

(1) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési kérelmének kötelezõ adattartalma a következõ:
a) a kedvezményezett neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására
szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétõl,
b) az adományozó neve, székhelye vagy állandó lakóhelye, adószáma, adószám hiányában egyedi azonosítására
szolgáló jele és levelezési címe, ha az eltér székhelyének vagy állandó lakóhelyének címétõl,
c) az Áfa tv. 257/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységnek, feladatnak a körülírása, amelynek
ellátását a termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele szolgálja,
d) annak az adóösszegnek a megjelölése, amelyet a kedvezményezett visszatéríteni kér, és a visszatéríteni kért adó
összegének megállapítása során alkalmazott számítás leírása, figyelemmel az Áfa tv. 257/A. § (2) bekezdésében
meghatározottakra is,
e) a számlavezetõ pénzforgalmi szolgáltató neve és az a fizetési számlaszám, amelyre a kedvezményezett
a visszatérítendõ adó átutalását kéri,
f) a kérelemhez mellékletként csatolt okiratok darabszáma,
g) azon okiratok darabszáma, amelyekre a kedvezményezett adó-visszatéríttetési igényét alapítja,
h) a kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy
ha) a közölt adatok és egyéb információk a valóságnak megfelelnek, továbbá
hb) a részére esetlegesen nem jogszerûen vagy egyéb okból helytelenül visszatérített adó visszafizetésére
kötelezettséget vállal,
i) a kérelem kiállításának helye és kelte, valamint
j) a kedvezményezett vagy a kedvezményezett nevében és képviseletében eljáró személy aláírása a kérelem
hitelességének és érvényességének tanúsítására, valamint neve olvasható módon.
(2) A kedvezményezett adó-visszatéríttetési kéreleméhez mellékletként csatolandó mindazon okirat eredeti példánya,
a) amelyre a kedvezményezett adó-visszatéríttetési jogát alapítja [Áfa tv. 127. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja] és
b) amely a 8. § (1) bekezdés a) pontja esetében igazolja az adót is magában foglaló ellenérték maradéktalan
megtérítését.
(3) A kedvezményezettnek az elsõ adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt a 6. § (2) bekezdésében meghatározott
igazolás, valamint a külföldi illetõségû adományozó és a kedvezményezett közötti adományozásról szóló, az Áfa tv.
257/A. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feltételt is tartalmazó okirat eredeti példányát szintén
mellékletként be kell nyújtania.
(4) A kedvezményezettnek az adó-visszatéríttetési kérelemmel együtt a 7. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás
eredeti példányát szintén mellékletként be kell nyújtania, kivéve, ha az igazolás érvényességébõl más nem következik.
Utóbbi esetben az érvényessége alatt az igazolást elegendõ csak egyszer, az elsõ alkalommal benyújtani, feltéve, hogy
ez idõ alatt az adó-visszatéríttetési jog egyéb feltételei változatlanul teljesülnek.

10. §

Ha az állami adóhatóság rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy a kedvezményezett
adó-visszatéríttetési kérelmérõl megalapozott döntés azért nem hozható, mert az adományozás körülményei kellõen
nem tisztázottak, írásbeli megkeresés útján kiegészítõ adatokat, egyéb információkat kérhet a külföldi illetõségû
adományozótól.
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3. A közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre és a kedvezményezettre vonatkozó
közös rendelkezések
11. §

A visszatérítendõ adó átutalás útján történõ teljesítéséhez a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet,
valamint a kedvezményezett (a továbbiakban együtt: kérelmezõ) csak olyan fizetési számlát adhat meg, amellyel mint
annak jogosultja rendelkezik.

12. §

Az állami adóhatóság a nem magyar nyelvû adó-visszatéríttetési kérelmet és az annak mellékleteként csatolt vagy
az azt követõen benyújtott okiratokat hiteles magyar fordítás és diplomáciai felülhitelesítés mellõzésével is elfogadja,
ha azt az Európai Unió (a továbbiakban: Unió) érintett tagállamának hivatalosként elismert nyelvén vagy az Unió
valamely munkanyelvén (angol, francia, német) állították ki.

13. §

Abban az esetben, ha e rendelet az okirat eredeti példányának benyújtását írja elõ, de az kizárólag elektronikus
formában létrehozott okiratként áll a kérelmezõ személyes rendelkezésére, az eredeti példány helyett az arról készített
másolatot kell benyújtani.

14. §

(1) Az állami adóhatóság mindazon okiratot, amelyre a kérelmezõ adó-visszatéríttetési jogát alapította, olyan jelzéssel
látja el, amely egyértelmûvé teszi, hogy arra az okiratra a kérelmezõ ismételt adóvisszatérítési jogot – a 17. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározottak kivételével – nem alapíthat.
(2) A 13. § szerint rendelkezésre bocsátott okiratok kivételével az (1) bekezdésben meghatározott jelzéssel ellátott
okiratokat, valamint az adó-visszatéríttetési kérelemhez mellékletként csatolt többi, vagy az azt követõen benyújtott
okiratokat az állami adóhatóság azok beérkezésétõl számított 30 napon belül a kérelmezõ levelezési címére postai
úton visszaküldi.
(3) A kérelmezõ – a (2) bekezdéstõl eltérõen – írásban kérheti, hogy az állami adóhatóság a részére visszajuttatandó
okiratokat legkésõbb az elsõ fokú döntés megküldésével egyidejûleg küldje meg a kérelmezõ számára.

15. §

Ha az állami adóhatóság rendelkezésre álló adatok, egyéb információk alapján úgy ítéli meg, hogy
az adó-visszatéríttetési kérelemrõl megalapozott döntés nem hozható, írásbeli megkeresés útján kiegészítõ adatokat,
egyéb információkat kérhet a kérelmezõtõl.

16. §

A visszatérítendõ adó forintban illeti meg a kérelmezõt, amelynek átutalás útján történõ teljesítésérõl az állami
adóhatóság hivatalból intézkedik.

17. §

(1) Ha az az adóösszeg, amelyre az adó-visszatéríttetési jog eredetileg vonatkozott, utólag változik, a változással
megegyezõ összegben a visszatéríteni kért vagy a visszatérített adó összege is változik.
(2) Ha az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását követõen, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként
az adó összege csökken, a kérelmezõ köteles azt az állami adóhatóságnak haladéktalanul, de legkésõbb attól
az idõponttól számított 15 napon belül bejelenteni, amelytõl kezdõdõen a különbözet alapjául szolgáló okirat
személyes rendelkezésére áll, és a különbözettel – az adó-visszatéríttetési jog érvényesítéséhez fûzõdõ egyéb
feltételektõl függetlenül – a visszatérítendõ adót mérsékelni, vagy ha a különbözetet elbírált igényként az állami
adóhatóság már visszatérítette, azt visszafizetni.
(3) Ha az adó-visszatéríttetési kérelem benyújtását követõen, az (1) bekezdésben meghatározott változás eredményeként
az adó összege nõ, a kérelmezõ jogosult azt az állami adóhatóságnak bejelenteni, és a különbözettel – a különbözet
alapjául szolgáló okirat eredeti példányának egyidejû csatolásával – a visszatéríteni kért adót növelni, vagy ha
kérelmét már elbírálták, az adó-visszatéríttetési kérelmet – az adó visszatéríttetése iránti jog érvényesítéséhez fûzõdõ
egyéb feltételek teljesítése mellett – a különbözettel módosított tartalommal benyújtani.

4. Záró rendelkezések
18. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
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19. §

E rendeletnek a közhasznú tevékenységet folytató személyre, szervezetre vonatkozó rendelkezései az Áfa tv.
100. §-ával együtt a közös hozzáadottértékadó-rendszerrõl szóló 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv
146. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálják.

20. §

(1) Hatályát veszti a közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet általános forgalmiadó-visszatéríttetési jogának
gyakorlásához fûzõdõ igazolási kötelezettségekrõl, az általános forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelezõ
adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról szóló 19/2008. (VI. 13.) PM rendelet.
(2) Ez a § az e rendelet hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

A nemzetgazdasági miniszter 16/2010 (XII. 28.) NGM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülõ kényszerítõ eszközök
rendszeresítésére vonatkozó eljárási szabályokról és a rendszeresíthetõ
kényszerítõ eszközök típusairól és fajtáiról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a kormányhivatalokat felügyelõ miniszterek kijelölésérõl szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § e) pontjában
foglalt feladatkörömben eljárva, a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 37. § n) pontban meghatározott feladatkörében eljáró rendészetért felelõs miniszterrel egyetértésben, a következõket
rendelem el.

1. Értelmezõ rendelkezések
1. §

E rendelet alkalmazásában:
a) alkalmazhatóság: a kényszerítõ eszköz és az alkalmazásához szükséges anyag (a továbbiakban együtt: kényszerítõ
eszköz) Nemzeti Adó- és Vámhivatali felhasználásra való megfelelõsége;
b) beszerzési eljárás: a védelem terén alapvetõ biztonsági érdeket érintõ, kifejezetten katonai, rendvédelmi,
rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetõleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos
szabályokról szóló kormányrendelet szerinti beszerzési eljárás;
c) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam;
d) próbahasználat: az alkalmazhatóság megállapításának azon módszere, amely során a rendszeresítésre tervezett
kényszerítõ eszköz mintapéldányait – a szolgálati feladatok végrehajtását utánzó körülmények között –
az ellátásra tervezett állomány kipróbálja;
e) rendszeresítés: a Nemzeti Adó- és Vámhivatali feladatok ellátásához szükséges kényszerítõ eszközök felvétele
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerébe;
f) rendszerbõl történõ kivonás: a kényszerítõ eszköz Nemzeti Adó- és Vámhivatal rendszerében történõ
használatának befejezése és a rendszerbõl való törlése, a tárgyi eszközgazdálkodás utolsó fázisa;
g) társszervek: a büntetés-végrehajtási szervezet, a Magyar Honvédség, a rendõrség, valamint az Európai Unió
tagállamának olyan hatósága, amely nemzeti joga alapján bûncselekmények felderítését és megelõzését végzi.

2. Általános rendelkezések
2. §

E rendelet hatálya a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál (a továbbiakban: NAV) alkalmazásra kerülõ kényszerítõ eszközök
rendszeresítését vagy – az e rendeletben meghatározott esetekben – a rendszeresítést követõ alkalmazásba vételét
megelõzõ eljárásra (a továbbiakban együtt: rendszeresítési eljárás) terjed ki. A NAV-nál rendszeresíthetõ kényszerítõ
eszközök típusait és fajtáit e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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3. §

(1) A NAV rendszerébe kényszerítõ eszköz – az e rendeletben foglalt kivételekkel – rendszeresítési eljárás lefolytatását
követõen kerülhet.
(2) Rendszeresítési eljárás lefolytatása nélkül kényszerítõ eszközt szolgálati feladat ellátására használni nem lehet, kivéve,
ha más jogszabály lehetõséget ad nem rendszeresített kényszerítõ eszköz alkalmazására.
(3) A kényszerítõ eszközök – a 19. § szerint – csak a rendszerbõl történõ kivonás útján kerülhetnek ki a NAV kényszerítõ
eszközeinek körébõl.

4. §

(1) A kényszerítõ eszköznek meg kell felelnie a használatával összefüggõ általános és speciális jogszabályi elõírásoknak,
továbbá a korábban rendszeresített kényszerítõ eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel
való együtthasználhatósági, valamint az alkalmazhatósági követelményeknek.
(2) Az alkalmazhatóságot a korábban rendszeresített kényszerítõ eszközökkel, valamint a hozzájuk szükséges egyéb
felszerelésekkel való együtthasználhatóság megállapítását minõsítõ, összehasonlító, ellenõrzõ vizsgálatok és
a próbahasználatok eljárásai szolgálják.

5. §

A NAV külföldi feladat-végrehajtásra szervezett ideiglenes alakulataiban szolgálatot teljesítõ, nemzetközi szakmai
képzésen részt vevõ, vagy Európai Uniós misszióba delegált állomány részére a NAV felügyeletére kijelölt miniszter
(a továbbiakban: miniszter) eseti engedélye alapján – a képzés vagy feladat-végrehajtás idejére – a Nemzeti Adó- és
Vámhivatalnál nem rendszeresített eszköz is biztosítható.

3. A rendszeresítési eljárás
6. §

(1) A rendszeresítési eljárást a NAV Központi Hivatala – Szervezeti és Mûködési Szabályzat szerinti – fegyverzeti szakmai
szakterületet közvetlenül felügyelõ szervezeti egység (a továbbiakban: rendszeresítést elõkészítõ szervezet) vezetõje
kezdeményezi.
(2) A rendszeresítést kezdeményezõ vezetõ javaslatára a NAV elnöke (a továbbiakban: elnök) egyetértése esetén a nem
rendszeresített kényszerítõ eszköz beszerzésének szükségességérõl – a beszerzési eljárás megindítását megelõzõen –
írásban tájékoztatja a rendszeresítésre jogosult minisztert, valamint értesítést küldhet a társszervek részére.
(3) Ha nem rendszeresített kényszerítõ eszköz beszerzése válik szükségessé, a rendszeresítési eljárás megindítását
követõen, annak lefolytatásával párhuzamosan a beszerzési eljárás lefolytatását is meg kell kezdeni.
(4) A beszerzési eljárás alapján megkötött szerzõdés hatályának beállta a szerzõdéssel érintett kényszerítõ eszköz
rendszeresítésétõl vagy alkalmazásba vételétõl függ. E feltételt a beszerzési eljárást megindító felhívásban közölni kell.

7. §

(1) Az engedélyezési eljárások, valamint a beszerzési eljárás során elvégzett vizsgálatok megállapításait a rendszeresítési
eljárás során figyelembe kell venni.
(2) A beszerzési eljárás, illetve a rendszeresítési eljárás szabályainak betartása mellett törekedni kell az egységesítésre,
a rendszerben tartott azonos rendeltetésû és funkciójú kényszerítõ eszközök típusválasztékának csökkentésére, annak
érdekében, hogy a NAV szerveinek ugyanazon szakmai feladatokat végrehajtó állománya azonos típusú és fajtájú
kényszerítõ eszközzel kerüljenek ellátásra.
(3) A beszerzési eljárás eredményeként létrejött szerzõdés megkötését követõen haladéktalanul
a) az elnök rendszeresítési javaslatot terjeszt fel a miniszternek, vagy
b) a rendszeresítést elõkészítõ szervezet – az e rendelet szerint meghatározott esetekben – a (4) bekezdés szerinti
tartalmi elõírás alapján alkalmazásba vételi javaslatot terjeszt fel az elnöknek.
(4) A rendszeresítési és az alkalmazásba vételi javaslat tartalma:
1. a rendszeresítési eljárást, illetve az alkalmazásba vételi eljárást kezdeményezõ szerv megnevezése, iktatószáma;
2. a rendszeresítési javaslat, illetve az alkalmazásba vételi javaslat minõsítése;
3. a rendszeresítésre, illetve alkalmazásba vételre javasolt kényszerítõ eszköz megnevezése, rövid leírása;
4. a kényszerítõ eszköz korszerûségi szintjének megítélése;
5. a rendszerben tartás tervezett ideje;
6. a szolgálati szükségesség rövid indoklása (a kiváltásra kerülõ kényszerítõ eszköz itt kerül megnevezésre, illetve itt
kell jelezni azt is, ha nincs kiváltandó kényszerítõ eszköz);
7. az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség (alapellátás és az arra számított tartalékok);
8. az ellátás, mennyiségi bõvítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a beszerzési eljárásra
vonatkozó információknak, a költségek viselõjének megjelölése;
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9. a kényszerítõ eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok;
10. az állagmegóvásra, mûszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok;
11. a pótlásra, illetve a mennyiségi bõvítésére vonatkozó feladatok megjelölése.
8. §

(1) A rendszeresítési eljárás során a rendszeresítési javaslatot a rendszeresítési bizottság készíti el a rendszeresítést
elõkészítõ szervezet javaslata alapján. A rendszeresítési bizottság a rendszeresítési javaslat egy példányát, valamint
a rendszeresítésre tervezett eszköz részletes mûszaki leírását felterjeszti a rendszeresítést kezdeményezõ vezetõ
részére.
(2) A rendszeresítési javaslathoz csatolni kell:
a) a rendszeresítésre tervezett kényszerítõ eszköz mûszaki leírását (mellékletként fényképeket vagy ábrákat,
rajzokat),
b) szükség esetén a jogszabályokban meghatározott, a kényszerítõ eszköz gyártására, forgalmazására vonatkozó
engedélyeket, igazolásokat, adatlapokat és tanúsítványokat,
c) a kényszerítõ eszköz minõsítésére vonatkozó, a 18. § (2) bekezdése szerinti meghatározott szerv vagy személy
által kiállított dokumentumokat, valamint összehasonlító vizsgálat elvégzése esetén az errõl készített
jegyzõkönyvet,
d) próbahasználat elvégzése esetén az errõl készített jegyzõkönyvet,
e) az élet-, egészség-, baleset-, munka-, környezet- és tûzvédelmi szakvéleményeket, amennyiben ezek meglétét
a rendszeresítendõ kényszerítõ eszköz alaprendeltetése, illetve hatásmechanizmusa indokolja,
f) a kényszerítõ eszköz alkalmazási szabályait, a kezelésre, a tárolásra, a karbantartásra és a javításra vonatkozó
információkat tartalmazó üzemeltetési dokumentációt.
(3) A rendszeresítési javaslatban szerepeltetni kell a beszerzéshez szükséges költségeket, annak tervezett forrásait,
a beszerzési eljárásra vonatkozó információkat, továbbá indokolt esetben a pótlásra, illetve a mennyiségi bõvítésére
vonatkozó feladatokat, a rendszerben tartás tervezett idejét, a kényszerítõ eszközt használó állomány kiképzésére
vonatkozó javaslatokat.
(4) A rendszeresítési eljárás lefolytatásának idõtartama a rendszeresítést elõkészítõ szervezet javaslatának
a rendszeresítési bizottsághoz való megküldésétõl számított legfeljebb 6 hónap. Az elnök engedélyével
a rendszeresítési eljárás idõtartama az adott eszközre vonatkozóan egy alkalommal, 6 hónappal meghosszabbítható.

4. A rendszeresítési bizottság
9. §

(1) A rendszeresítési eljárás megindítását követõen a rendszeresítési eljárás során szükséges szakértõi feladatok
ellátására, a rendszeresítési javaslat, illetve az alkalmazásba vételi javaslat elõkészítésére az elnök szakértõi bizottságot
(a továbbiakban: rendszeresítési bizottság) hoz létre. A rendszeresítési bizottság feladata a rendszeresítési bizottsági
jegyzõkönyvben meghatározott összegzések (elemzések) elkészítése, a rendszeresítésre tervezett eszközök
amortizációjának meghatározása, értékelések, javaslatok összeállítása, illetve a koordinációs feladatok ellátása.
(2) A rendszeresítési bizottság a NAV rendszeresítési eljárást kezdeményezõ szakterületének, a NAV rendészeti
szakterületének, a NAV gazdasági szakterületének, a NAV jogi szakterületének, illetve a NAV bevetési feladatokért
felelõs szervezeti egységének képviselõibõl áll.
(3) A rendszeresítési bizottsági jegyzõkönyvet a 2. mellékletben meghatározott formanyomtatvány felhasználásával
4 példányban kell kiállítani, melyet a rendszeresítési bizottság vezetõje és annak tagjai írnak alá.
(4) A jegyzõkönyvet és annak mellékleteit a rendszeresítési javaslattal együtt az elnök – amennyiben egyetért – felterjeszti
a miniszter részére.
(5) Amennyiben az eljárás tárgyát képezõ eszközzel kapcsolatban a rendszeresítési bizottság az összes körülmény
vizsgálata során rendszeresítésre való alkalmatlanságot állapít meg, az eljárás lezárásáról – a rendszeresítési bizottság
javaslata alapján – az elnök dönt.
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5. Rendszeresítés és alkalmazásba vétel
10. §

(1) Rendszeresítési határozattal kerül a NAV alkalmazásába
a) a még nem rendszeresített kényszerítõ eszköz,
b) a korábban rendszeresítési határozattal rendszeresített kényszerítõ eszköz, amelyen olyan mértékû mûszaki
fejlesztés, módosítás, korszerûsítés került végrehajtásra, ami alapvetõen megváltoztatta e kényszerítõ eszköz
paramétereit, ezáltal alkalmazhatóságának lehetõségeit.
(2) A rendszeresítésrõl a 3. számú melléklet szerinti határozattal a miniszter dönt.
(3) A rendszeresítési határozat meghozatalát követõ 5 naptári napon belül az elnök gondoskodik a rendszeresítés
tényének a NAV honlapján való közzétételérõl. A közzétételnek tartalmaznia kell a rendszeresítési határozat számát,
a rendszeresített kényszerítõ eszköz megnevezését, rövid leírását, és a rendszeresítés szükségességének rövid
indoklását.

11. §

(1) Teljes körû rendszeresítési eljárást kell lefolytatni abban az esetben, ha a rendszeresítésre tervezett eszközt még nem
használja (nem rendszeresítette) egyetlen hazai rendvédelmi szerv sem.
(2) Részleges rendszeresítési eljárásnak abban az esetben van helye, ha a rendszeresítésre tervezett eszköz
a társszerveknél már rendszeresített. A részleges rendszeresítési eljárásban próbahasználat nem szükséges, ha a 17. §
(1) bekezdés szerinti iratok rendelkezésre állnak. A részleges rendszeresítési eljárás során az e rendeletben
szabályozott próbahasználat kivételével a teljes körû rendszeresítési eljárás szabályait kell alkalmazni.
(3) A rendszeresítési eljárás fokozatai tekintetében az elnök dönt.

12. §

(1) Alkalmazásba vételi határozattal kerül a NAV alkalmazásába a már rendszeresített kényszerítõ eszköz azon
típusváltozata, amely paramétereiben – különösen méretére, tömegére, színére, ûrtartalmára, anyagminõségére,
illetve a kényszerítõ hatás kiváltására vonatkozóan – kismértékû eltérést mutat a már rendszeresített kényszerítõ
eszköz típusához képest, és ezáltal alkalmazástaktikájában nincs változás.
(2) Az alkalmazásba vételrõl a 4. melléklet szerinti alkalmazásba vételi határozattal az elnök dönt. Az alkalmazásba vételi
határozatot – annak meghozatalát követõen – haladéktalanul meg kell küldeni a miniszternek.
(3) Az alkalmazásba vételi határozat meghozatalát követõ 5 naptári napon belül az elnök gondoskodik az alkalmazásba
vétel tényének a NAV honlapján való közzétételérõl. A közzétételnek tartalmaznia kell az alkalmazásba vételi határozat
számát, a rendszeresített kényszerítõ eszköz megnevezését, rövid leírását, és az alkalmazásba vétel szükségességének
rövid indoklását.

13. §

(1) A rendszeresítés folyamán biztosítani kell a kényszerítõ eszközzel szemben elõírt alkalmazhatósági követelmények
teljesítését biztosító szervezeti, kiképzési, mûszaki, munka-, egészségügyi-, tûz-, környezetvédelmi, üzemeltetési és
állagmegóvási feltételeket a rendszerben tartás teljes idõtartamára.
(2) A rendszeresítés során figyelembe kell venni minden olyan objektív információt (hiteles vizsgálati eredményeket,
minõsítéseket, dokumentumokat, más EGT-állam dokumentált tapasztalatait, referenciáit, a társszervek által elvégzett
vizsgálati, illetve az alkalmazás során szerzett tapasztalati megállapításait), amellyel az alkalmazhatóság megítélési
folyamata gazdaságosabbá tehetõ.

6. Próbahasználat
14. §

(1) A próbahasználatot – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – valamennyi rendszeresítésre tervezett kényszerítõ
eszköz esetében el kell végezni. A próbahasználatot az elnök írásban rendeli el, és egyidejûleg jóváhagyja
a rendszeresítésre tervezett kényszerítõ eszköz próbahasználati tervét.
(2) A próbahasználat elvégzésétõl – a miniszter eseti engedélye alapján – kizárólag nagy értékû kényszerítõ eszköz kis
mennyiségben történõ beszerzése esetén, valamint a 11. § (2) bekezdésben írtak esetében lehet eltekinteni, ha
a próbahasználat elvégzése – a kényszerítõ eszköz beszerzésének költségéhez képest – aránytalanul magas költséggel
járna, vagy az ajánlattevõ nem tud mintapéldányt biztosítani.
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15. §

(1) A próbahasználatot az elnök által kijelölt NAV szervnek kell lefolytatnia, amelynek vezetõje a próbahasználat
tapasztalatairól jegyzõkönyvet készít.
(2) A próbahasználat elvégzéséhez szükséges mintapéldányok mennyiségét, a végrehajtás terjedelmét, helyét és idejét,
menetét, feltételeit, a vizsgálat szempontjait, a próbahasználat értékelését végzõket, valamint az értékelés módját
– az összes körülményre tekintettel – a próbahasználat tervében a rendszeresítést elõkészítõ szervezet vezetõje
határozza meg.
(3) A próbahasználat megkezdése elõtt – szükség esetén – végre kell hajtani a próbahasználatra kiválasztott
állománycsoport kiképzését. A próbahasználat lefolytatása csak abban az esetben kezdhetõ meg, ha az arra
kiválasztott állománycsoport az eszközök kezelését, valamint annak biztonsági elõírásait ismeri.
(4) Próbahasználatra csak kifogástalan mûszaki állapotban lévõ eszközök kerülhetnek, amelyet a próbahasználat
megkezdése elõtt az elnök által kijelölt NAV szervnek kell végrehajtania. A próbahasználat teljes idejére biztosítani kell
a lebonyolításhoz szükséges feltételeket.

16. §

(1) A próbahasználat elrendelése esetén meg kell gyõzõdni a rendszeresítésre tervezett kényszerítõ eszköz
alkalmazhatósága mellett a korábban rendszeresített, illetve beszerzett felszerelésekkel való együtthasználhatóságáról,
a gazdaságos üzemeltetésére, technikai kiszolgálására, javítására, tárolására, szállíthatóságára, kezelhetõségére
vonatkozó feltételrendszer megteremtésének lehetõségeirõl.
(2) A próbahasználatot a beszerzési eljárásnak az ajánlatok értékelése szakaszában kell végrehajtani. A próbahasználat
végrehajtható szervezett gyakorlatok és gyakorlások alkalmával is.

17. §

(1) Próbahasználatként el lehet fogadni a társszervek által végrehajtott próbahasználat, csapatpróba eredményeit, illetve
a kényszerítõ eszköz alkalmazása során szerzett tapasztalatokat is, ha az errõl készült iratokat a NAV rendelkezésére
bocsátják, és azok alapján a kényszerítõ eszköz alkalmazhatósága megítélhetõ.
(2) A NAV által végrehajtott próbahasználat tapasztalatait, eredményeit írásban a NAV is átadhatja a társszervek részére.
(3) A próbahasználatot végrehajtó NAV szerv a kényszerítõ eszköz próbahasználatát követõen, az arról készült
jegyzõkönyvben – indokolással együtt – az alábbi megállapításokat teheti:
a) NAV általi alkalmazásra megfelel,
b) NAV általi alkalmazásra a megfelelõ módosítások elvégzését követõen megfelel,
c) NAV általi alkalmazásra nem felel meg.
(4) A próbahasználat költségeit a NAV viseli.

7. Minõsítõ, összehasonlító és ellenõrzõ vizsgálatok
18. §

(1) A kényszerítõ eszköz alaprendeltetéséhez, hatásmechanizmusához mért élet-, egészség-, baleset-, munka-, tûz- és
környezetvédelmi megfelelõség, az alkalmazhatóság, ezen belül a korábban rendszeresített kényszerítõ eszközökkel,
valamint a hozzájuk szükséges egyéb felszerelésekkel való együtthasználhatóság megállapítását a próbahasználat
mellett a minõsítõ, az összehasonlító és az ellenõrzõ vizsgálatok eljárásai szolgálják.
(2) Minõsítõ, összehasonlító és ellenõrzõ vizsgálat olyan hazai vagy más EGT-állambeli szervezettõl fogadható el, amely
a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet elõírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK
rendelet hatályon kívül helyezésérõl szóló 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk
11. pontja szerinti nemzeti akkreditáló testület e tevékenység elvégzésére akkreditált, valamint olyan szervezettõl
vagy személytõl, amely, illetve aki rendelkezik a feladat jellegéhez igazodó személyi és mûszaki-technikai feltételekkel.
(3) Az (2) bekezdésben említett akkreditált szervezet vizsgálati eredményeit a rendszeresítési eljárás során figyelembe kell
venni.
(4) A minõsítõ, az összehasonlító és az ellenõrzõ vizsgálatok elvégeztetése során figyelembe lehet venni minden olyan
objektív információt (hiteles vizsgálati eredményeket, dokumentumokat, más EGT-állam dokumentált tapasztalatait,
referenciáit, illetve a társszervek általi használat vizsgálati és tapasztalati megállapításait), amellyel a megfelelõség és
az alkalmazhatóság megítélési folyamata gazdaságosabbá tehetõ.
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8. A rendszerbõl történõ kivonás
19. §

(1) Kényszerítõ eszköz csak rendszerbõl történõ kivonási eljárás útján kerülhet törlésre a NAV rendszeresített kényszerítõ
eszközeinek körébõl.
(2) Rendszerbõl történõ kivonási eljárás kezdeményezhetõ, ha a rendszeresített kényszerítõ eszköz
a) technikai-mûszaki paramétereik nem érik el a megkövetelt szintet,
b) tervezett rendszerben tartási, szavatossági, illetve mûszaki használhatósági ideje lejárt és ennek meghosszabbítására
intézkedés nem történt,
c) teljes kiváltása és pótlása a kényszerítõ eszköz más típusváltozatával történik, vagy
d) rendeltetés szerinti alkalmazása bármely okból megszûnik.
(3) A kényszerítõ eszköz rendszerbõl történõ kivonását a rendszeresítést elõkészítõ szervezet javaslata alapján az elnök
kezdeményezi az 5. melléklet szerinti formanyomtatványon a miniszternél.
(4) A kényszerítõ eszköz rendszerbõl történõ kivonásáról a miniszter a 6. melléklet szerinti határozattal dönt.

9. Záró rendelkezések
20. §

(1) Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépését követõen indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) E rendeletben foglaltak alapján a rendelet hatálybalépését követõ 180 napon belül felül kell vizsgálni a rendelet
hatálybalépése elõtt használatba vett kényszerítõ eszközöket és annak eredményétõl függõen a rendszeresítés, vagy
a rendszerbõl való kivonás iránt kell intézkedni.
Dr. Matolcsy György s. k.,
nemzetgazdasági miniszter

1. melléklet a 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelethez
A NAV-nál rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusai és fajtái:
I.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

LÕFEGYVEREK
7,65 mm-es Browning tölténnyel mûködõ pisztolyok
9 mm-es Makarov tölténnyel mûködõ pisztolyok
9 mm-es Parabellum tölténnyel mûködõ pisztolyok
9 mm-es Parabellum tölténnyel mûködõ géppisztolyok
7,62 mm-es 43M tölténnyel mûködõ gépkarabélyok
7,62 mm-es 39M tölténnyel mûködõ mesterlövõ puskák
308-as kaliberû tölténnyel mûködõ mesterlövõ puskák
12-es kaliberû elõágytáras ismétlõdõ vagy öntöltõ (félautomata) sörétes puskák

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

LÕSZEREK
7,65 mm-es Browning pisztolytöltény különféle változatai
9 mm-es Makarov pisztolytöltény különféle változatai
9 mm-es Parabellum pisztolytöltény különféle változatai
7,62 mm-es 43M karabélytöltény különféle változatai
7,62 mm-es 39M puskatöltény különféle változatai
308-as kaliberû töltény különféle változatai
12-es kaliberû töltény különféle változatai

II.
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EGYÉB ESZKÖZÖK
vegyi sokkoló eszközök (könnyfakasztó spray)
csuklóbilincsek
vezetõszáras bilincsek
mûanyagból készült bilincsek (bilincsvágóval)
fémbõl vagy mûanyagból készült láb-bilincsek
elektromos sokkolók
rendõrbotok (gumibot, taktikai bot, tonfa)

2. melléklet a 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelethez

RENDSZERESÍTÉSI BIZOTTSÁGI JEGYZÕKÖNYV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

I. Rész
A rendszeresítési javaslat adatai
A rendszeresítendõ eszköz megnevezése, szabatos leírása
A szolgálati szükségesség indokolása (a kiváltásra kerülõ eszköz is itt kerül megnevezésre, illetve van jelezve az is, ha
nincs kiváltandó eszköz)
Az irányítása alatt lévõ ellátandó szervek megnevezése
Az alapellátásra tervezett mennyiség (alapellátás és az arra számított tartalékok)
Próbahasználat (próbahasználatra tervezett mennyiség)
Az alapellátás költsége, a költség viselõje
A beszerzés, utánpótlás, mûszaki kiszolgálás módja
II. Rész
A rendszeresítési bizottság névsora (szolgálati/munkahely megnevezésével):

1.
2.
3.
4.
5.
6.

III. Rész
A rendszeresítési bizottsági munka keretében elvégzendõ feladatok
A minõsítést végzõ külsõ szerv véleményének összegzése
A próbahasználat eredményének összegzése
Az amortizáció meghatározása
Munkahigiénés és egészségügyi szakvélemény vagy munkavédelmi megfelelõségi tanúsítvány kivonatolása
(amennyiben ezek meglétét a rendszeresítendõ eszköz rendeltetése, illetve hatásmechanizmusa indokolja)
A rendszeresítési bizottság összesített értékelése
A bizottság javaslata a rendszeresítésre alkalmas eszközzel való ellátásra (ellátási kötelezettség mellett, ellátási
kötelezettség nélküli rendszerbe vétel)
A régi (kiváltott) eszköz rendszerbõl való végleges kivonására, párhuzamos használatra való javaslat (év, hónap, nap
megjelölésével)
Budapest, ……… év ……………… hónap ……… nap
A bizottság vezetõje és a bizottsági tagok aláírása:

Mellékletek:
sz. Külsõ minõsítõ szerv minõsítési okmánya (… lap)
sz. Az eszköz részletes fényképes mûszaki leírása (… lap)
sz. Próbahasználat jegyzõkönyve (… lap)
sz. Részletes munkahigiénés és egészségügyi szakvélemény vagy munkavédelmi megfelelõségi tanúsítvány (…… lap)
(amennyiben ezek meglétét a rendszeresítendõ eszköz rendeltetése, illetve hatásmechanizmusa indokolja)
5. sz. Egyéb közlendõ (…… lap)
1.
2.
3.
4.
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3. melléklet a 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelethez

RENSZERESÍTÉSI HATÁROZAT
I.

Rendszeresítési javaslat adatai
A rendszeresítésre javasolt kényszerítõ eszköz megnevezése, rövid leírása
Korszerûségi szintjének megítélése
A rendszerben tartás tervezett ideje
A szolgálati szükségesség rövid indoklása
Az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
Az ellátás, mennyiségi bõvítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselõjének
megjelölése
7. A kényszerítõ eszközt használó állomány kiképzésére vonatkozó javaslatok
8. Az állagmegóvásra, mûszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
9. A pótlásra, illetve a mennyiségi bõvítésére vonatkozó feladatok megjelölése
1.
2.
3.
4.
5.
6.

II.

A szakértõi bizottságra vonatkozó adatok
(Összetétele, tevékenységének, a szakértõi bizottsági munka keretében elvégzett feladatainak, illetve annak alapján
meghozott javaslatának rövid ismertetése)

III.

A rendszeresítéssel kapcsolatos döntés
Keltezés: ...................................., ......... év ....................... hónap ..... nap
...............................................................
nemzetgazdasági miniszter
Mellékletek:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülõ kényszerítõ eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási
szabályokról és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusairól és fajtáiról szóló
NGM rendelet szerint a rendszeresítési javaslathoz kötelezõen csatolandó dokumentumok.
A szakértõi bizottság által tartott ülések jegyzõkönyve.

4. melléklet a 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelethez

ALKALMAZÁSBA VÉTELI HATÁROZAT
I.

II.

Az alkalmazásba vételi javaslat adatai
1. Az alkalmazásba vételre javasolt eszköz megnevezése, rövid leírása
2. Az ellátandó szervek megnevezése, az ellátásra tervezett mennyiség
3. Az ellátás, mennyiségi bõvítés, pótlás szükséges költségeinek, tervezett forrásainak, a költségek viselõjének
megjelölése
4. Az állagmegóvásra, mûszaki kiszolgálásra, javításra tett javaslatok
5. A pótlásra, illetve a mennyiségi bõvítésére vonatkozó feladatok megjelölése
Az alkalmazásba vétellel kapcsolatos döntés
Keltezés: ...................................., ......... év ....................... hónap ..... nap
................................................
elnök
Mellékletek:
Az eszköz rendszeresítésérõl szóló korábbi dokumentumok másolata
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5. melléklet a 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelethez
(MINÕSÍTÉS!)
NEM SELEJTEZHETÕ!

Iktatószám: (kezdeményezõ szervnél)

RENDSZERBÕL TÖRTÉNÕ KIVONÁS
A rendszerbõl történõ kivonási javaslat részletei
A (szerv vezetõje) …/… számú ügyiratában javasolta a … év … hó … napján …/… számon rendszeresített (eszköz
megnevezése) rendszerbõl történõ kivonását az alábbi okok miatt:
[(A kivonási javaslat indokai: (lehetséges okok, a teljesség igénye nélkül)
– feleslegessé válás
– gazdaságtalan mûködtetés (számításokkal alátámasztva)
– technikai-mûszaki paraméterek korszerûtlenné, feleslegessé válása (részletezve)
– stb.)]

Javaslat
Szakmai szempontból megvizsgálta a (szerv) (eszköz megnevezése) rendszerbõl történõ kivonási javaslatában
foglaltakat (szakmai feljegyzés mellékelve).
Elemezve az adatokat és az egyéb körülményeket, egyetért az eszköz rendszerbõl történõ kivonásával, ezért ilyen
irányú javaslatot terjeszt fel a miniszter részére.
Budapest, … év … hónap … nap
................................................
elnök
(aláírása, bélyegzõlenyomat)

6. melléklet a 16/2010. (XII. 28.) NGM rendelethez
HATÁROZAT
a rendszerbõl történõ kivonásról
I.

II.

A rendszerbõl történõ kivonásra irányuló javaslat adatai
1. A rendszerbõl törölni javasolt kényszerítõ eszköz megnevezése, rövid leírása
2. A rendszerbõl történõ kivonás szakmai indokai
A rendszeresítéssel kapcsolatos döntés
Keltezés: ...................................., ......... év ....................... hónap ..... nap
.....................................................
nemzetgazdasági miniszter
Mellékletek:
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál alkalmazásra kerülõ kényszerítõ eszközök rendszeresítésére vonatkozó eljárási
szabályokról és a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál rendszeresíthetõ kényszerítõ eszközök típusairól és fajtáiról szóló
NGM rendelet szerint a rendszerbõl történõ kivonási javaslathoz kötelezõen csatolandó dokumentumok.

31008
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A nemzeti erõforrás miniszter 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelete
a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról,
támogatással történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló
14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget
vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében
eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 2. §, a 6–10. § és az 1–2. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §
(3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
– az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –,
a 3. § tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás
általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4–5. § tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés n) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással történõ
rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.)
4. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kombinált kiszerelések csak akkor részesíthetõk támogatásban, ha kizárólag azonos kihordási idejû eszközöket
tartalmaznak.”

2. §

(1) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A gyógyászati segédeszközök funkcionális csoportjait, alcsoportjait, az egyes funkcionális csoportok különbözõ
támogatási módszerekbe történõ sorolását, a társadalombiztosítási támogatással kölcsönözhetõ eszközök körét, az
egyes indikációkban megállapított maximális támogatási mértéket és maximális kihordási idõt, a kihordási idõre
felírható mennyiséget, a felírásra jogosultak körét és az egyéb rendelhetõségi feltételeket a 10. számú melléklet
tartalmazza. A munkahelyre vonatkozó követelményként meghatározott intézmények listáját a 18. számú melléklet
tartalmazza.”
(2) Az R. 7. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A kombinált kiszerelés maximálisan felírható mennyisége nem haladhatja meg a kombinált kiszerelésben
szereplõ eszközök közül a legalacsonyabb maximális felírható mennyiségû eszköz maximális felírható mennyiségét.”

3. §

Az R. 10/F. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha egy eszköz támogatással történõ rendelhetõsége megszûnt, az OEP az eszköz kihordási idejének lejártáig
az eszközt az internetes eszközkatalógusban külön listában közzéteszi.”

4. §

Az R. 11. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben az orvos olyan gyógyászati segédeszközt rendel közgyógyellátási jogcímen, amely emelt vagy
kiemelt támogatással is rendelhetõ, a vényen az emelt vagy a kiemelt jogcímet is meg kell jelölni.”

5. §

Az R. 13. § (9) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(9) Az orvosnak a gyógyászati segédeszköz rendelésekor a beteget tájékoztatnia kell a Gtv. 44. §-ában foglaltakon
túl a gyógyászati segédeszköz kihordási idejérõl, rendeltetésérõl, a társadalombiztosítási támogatás mértékérõl,
összegérõl, a beteg által fizetendõ összegrõl, illetve a vénybeváltás 90 napos határidejérõl.”
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6. §

(1) Az R. 14. § (7) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(7) A vény a kiállítástól számított 90 napig, méltányossági kérelem alapján támogatott gyógyászati segédeszköz
esetében az engedély jogerõre emelkedésétõl számított 90 napig váltható be.”
(2) Az R. 14. § (8) bekezdés b)–c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A vény alapján akkor számolható el társadalombiztosítási támogatás, amennyiben:)
„b) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb 150 nap telt el sorozatgyártású és adaptív
gyógyászati segédeszköz esetében;
c) kiállításának és az eszköz kiadásának dátuma között legfeljebb 180 nap telt el egyedi méretvétel alapján készült
gyógyászati segédeszköz esetében.”

7. §

Az R. a következõ 18. §-sal egészül ki:
„18. § (1) A gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási támogatásba történõ befogadásáról, támogatással
történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, javításáról és kölcsönzésérõl szóló 14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról
szóló 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R. Mód.)
a) 1. mellékletével módosított 10. számú mellékletben és
b) 2. mellékletével megállapított 18. számú mellékletben
foglaltakat 2011. február 1-jétõl kell alkalmazni. Az R. Mód. hatálybalépését megelõzõ napon hatályos 10. számú
mellékletben foglaltakat 2011. január 31-ig kell alkalmazni.
(2) Az R. Mód 3. §-ával módosított 10/F. § (4) bekezdésében foglaltakat azon gyógyászati segédeszközök esetében kell
alkalmazni, amelyek támogatással történõ rendelhetõsége 2011. január 1-jét követõen szûnt meg.”

8. §

(1) Az R. 10. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R. a 2. melléklet szerinti 18. számú melléklettel egészül ki.

9. §

Az R.
a) 1. § (1) bekezdés 8. pontjában az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár központi szerve (a továbbiakban: OEP)”
szövegrész helyébe az „Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP)” szöveg,
b) 2. § (9) bekezdésében a „kivéve a méret- és színváltozatot” szövegrész helyébe a „kivéve a méretváltoztatásra
vagy új méretváltozatra irányuló kérelmet” szöveg,
c) 5. § (3) bekezdésében a „30 munkanapon” szövegrész helyébe a „30 napon” szöveg,
d) 9/A. § (6) bekezdésében a „három munkanapon” szövegrész helyébe az „5 napon” szöveg
lép.

10. §

Hatályát veszti az R. 7. § (8) bekezdése.

11. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba, és 2011. január 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelethez
1. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 134–138. sora helyébe a következõ sorok lépnek:
134

02 30 09

135

02 30 09 03

136

02 30 09 03 03

137

02 30 09 06

138

02 30 09 06 03

Impregnált gézlapok aktív
szénnel, ezüsttel, vagy aktív
szénnel és ezüsttel bevonva
Impregnált gézlapok aktív
szénnel, ezüsttel, vagy aktív
szénnel és ezüsttel bevonva
10,5x10,5 cm-ig, steril
Impregnált gézlapok aktív
szénnel, ezüsttel, vagy aktív
szénnel és ezüsttel bevonva
10,5x10,5 cm-ig, steril
Impregnált gézlapok aktív
szénnel, ezüsttel, vagy aktív
szénnel és ezüsttel bevonva
10x20 cm-ig, steril
Impregnált gézlapok aktív
szénnel, ezüsttel, vagy aktív
szénnel és ezüsttel bevonva
10x20 cm-ig, steril

normatív

80%

1

30

db

normatív

80%

1

30

db
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222

04 06 06 03

Kompressziós harisnyák alsó
végtagra, II. kompressziós
fokozat

sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bõrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédiatraumatológia,
traumatológia,
ortopédia,
a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa

2010. évi 199. szám

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
A rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.

•

Varix mûtét után
kizárólag
6 hónapig,
valamint krónikus
vénás
elégtelenség,
kiterjedt
alsóvégtagi
varicositas,
mechanikus
trombózis
profilaxis,
postthromboticus
szindróma,
gyógyult
lábszárfekély
fenntartó kezelése,
angiodysplasia,
veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma aktív
ödéma-mentesítõ
kezelése után
fenntartó
kezelésre

MAGYAR KÖZLÖNY

2. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 222. sora helyébe a következõ sor lép:
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233

04 06 06 06

Harisnyák alsó végtagra,
III. kompressziós fokozat

Postthromboticus
szindróma,
krónikus vénás
elégtelenség
dekompenzált
stádiuma, krónikus
vénás-lymphás
elégtelenség,
angiolymptahicus
szindróma,
veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma,
lipödéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó
kezelésre

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.

sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bõrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédiatraumatológia,
traumatológia,
ortopédia,
a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa
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3. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 233. sora helyébe a következõ sor lép:

4. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 244. sora helyébe a következõ sor lép:
244

04 06 06 09

Harisnyák alsó végtagra,
IV. kompressziós fokozat

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.

•
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sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bõrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédiatraumatológia,
traumatológia,
ortopédia,
a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa
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Postthromboticus
szindróma,
krónikus vénás
elégtelenség
dekompenzált
stádiuma,
veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma,
angiodysplasia,
elephantiasis,
lipödéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó
kezelésre.

253

04 06 06 12

Harisnyák felsõ végtagra,
II. kompressziós fokozat

sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bõrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédiatraumatológia,
traumatológia,
ortopédia,
a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa

2010. évi 199. szám

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.

•

Veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó
kezelésre

MAGYAR KÖZLÖNY

5. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 253. sora helyébe a következõ sor lép:

6. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 264. sora helyébe a következõ sor lép:
264

04 06 06 15

Harisnyák felsõ végtagra,
III. kompressziós fokozat

Veleszületett vagy
szerzett krónikus
nyiroködéma
kompressziós
kezelése után
fenntartó
kezelésre

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.

sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
bõrgyógyászat,
belgyógyászat,
ortopédiatraumatológia,
traumatológia,
ortopédia,
a 18. számú
melléklet 1. pontja
szerinti
lymphoedema
rehabilitációs
centrum orvosa
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328

04 19 09 03 03

Tûvel egybeépített, holttér
nélküli, egyszer használatos
fecskendõk

329

04 19 09 03 03

Tûvel egybeépített, holttér
nélküli, egyszer használatos
fecskendõk

norma- Inzulinkezelésre
tív
szoruló diabetes
mellitus. Napi
kétszeri
inzulinadás esetén

emelt

Inzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus. Napi
háromszori
inzulinadás esetén

80%

3

60

db

80%

3

90

db
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belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap.
belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap

31014

7. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 328–330. sora helyébe a következõ sorok lépnek:
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04 19 09 03 03

Tûvel egybeépített, holttér
nélküli, egyszer használatos
fecskendõk

kiemelt Inzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus. Napi
négyszeri vagy
annál többszöri
inzulinadás esetén

80%

3

120

db

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap

80%

3

50

db

•

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap

MAGYAR KÖZLÖNY

330

2010. évi 199. szám

8. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 337. sora helyébe a következõ sor lép:
337

04 19 15 06 03

Egyszer használatos pen tûk

norma- Inzulinkezelésre
tív
szoruló diabetes
mellitus

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
penre vonatkozik

31015

31016

9. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 344–350. sora helyébe a következõ sorok lépnek:
344
345

04 19 24 03
04 19 24 03 03

A 18. belgyógyászat,
1. Kizárólag 18 év
számú csecsemõ- és
feletti, legalább
mellék- gyermekhárom éve
gyógyászat,
let
I. típusú diabetes
2. pontja endokrinológia
mellitusban
szenvedõ betegek szerint
számára
rendelhetõ
2. Közgyógyellátás jogcímen
nem rendelhetõ
3. Adott eszköz
csak 3 hónapos
próbakezelési
idõszak után
rendelhetõ
társadalombiztosítási támogatással

80%

48

1

db

MAGYAR KÖZLÖNY

Inzulinpumpák és tartozékaik
Inzulinpumpák
norma- – HbA1c-értéke
tív
ismételten >7,0%,
prekoncepcionális
gondozás során
>6,5%, vagy
– napi vércukoringadozása
jelentõs
(>=10,0 mmol/l),
vagy
– hajnali jelenség
igazolható (reggeli
éhomi vércukor
ismételten
>8,0 mmol/l), vagy
– havonta
legalább
3 alkalommal
észlelhetõ klinikai
tünetekkel járó
hypoglykaemia,
vagy
– hypoglykaemiaérzet csökkenése
vagy elvesztése
dokumentálható,
vagy
– súlyos
hypoglykaemia
(vércukor
<3,0 mmol/l)
jelentkezik
legalább 1 ízben
6 hónap alatt.

•
2010. évi 199. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2010. évi 199. szám

Ismételt rendelés
esetén:
– az utolsó fél
évben mért
HbA1c-értékek
átlaga <8,0 %, és
– az utolsó fél
évben mért napi
vércukoringadozás kisebb,
mint a pumpakezelés
megkezdése elõtti
érték, vagy
– a hypoglykaemiás
epizódok száma
csökkent
a pumpakezelés
elõtti idõszakhoz
viszonyítva, vagy
– a beharangozó
tünetek nélküli
hypoglykaemiák
száma csökkent
a pumpakezelés
elõtti idõszakhoz
viszonyítva.

31017

04 19 24 03 03

Inzulinpumpák

emelt

A 18. belgyógyászat,
1. Kizárólag 18 év
alatti, legalább egy számú csecsemõ- és
mellék- gyermekgyógyász
éve I. típusú
at, endokrinológia
let
diabetes
2. pontja
mellitusban
szenvedõ betegek szerint
részére rendelhetõ
2. 1 év alatti
betegek esetében
a manifesztálódó
diabetes diagnózis
felállítása után
azonnal
rendelhetõ
3. 3 év alatti
betegek esetében
a manifesztálódó
diabetes esetén
egy év betegségtartamnál
korábban is
rendelhetõ,
amennyiben
a hagyományos
napi kétszer adott
premix
inzulinkezeléssel
anyagcsere
egyensúly nem
érhetõ el, és
a kiszámíthatatlan
étkezési szokások
és aktivitási szintek
miatt
hypoglykaemia
veszélye áll fenn

98%

48

1

db

MAGYAR KÖZLÖNY

– HbA1c-értéke
ismételten >7,0%,
prekoncepcionális
gondozás során
>6,5%, vagy
– napi vércukoringadozás jelentõs
(>=10,0 mmol/l),
vagy
– hajnali jelenség
igazolható (reggeli
éhomi vércukor
ismételten
>8,0 mmol/l), vagy
– havonta
legalább
3 alkalommal
észlelhetõ klinikai
tünetekkel járó
hypoglykaemia,
vagy
– hypoglykaemia-érzet
csökkenése vagy
elvesztése
dokumentálható,
vagy
– súlyos
hypoglykaemia
(vércukor
<3,0 mmol/l)
jelentkezik
legalább 1 ízben
6 hónap alatt

31018

346

•
2010. évi 199. szám

Inzulinpumpa tartozékok:
infúziós szerelék

norma- Kizárólag társatív
dalombiztosítási
támogatással
rendelt
inzulinpumpához

2010. évi 199. szám

04 19 24 03 06

•

347

4. 6 év alatti
betegek esetében
a manifesztálódó
diabetes esetén
egy év
betegségtartamnál korábban is
rendelhetõ,
amennyiben a
naponta kétszer
adott premix és
egyszer
preprandialisan
adott gyorshatású
inzulin kezelés
kombinációjával
anyagcsere
egyensúly nem
érhetõ el
5. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhetõ
6. Adott eszköz
csak 3 hónapos
próbakezelési
idõszak után
rendelhetõ
társadalombiztosítási támogatással
1. Közgyógyellátás
A 18.
jogcímen nem
számú
rendelhetõ
melléklet
2. pontja
szerint

MAGYAR KÖZLÖNY

Ismételt rendelés
esetén:
– az utolsó fél
évben mért
HbA1c-értékek
átlaga <8,0 %, és
– az utolsó fél
évben mért napi
vércukor-ingadozá
s kisebb, mint a
pumpa-kezelés
megkezdése elõtti
érték, vagy
– a hypoglykaemiás
epizódok száma
csökkent a
pumpakezelés
elõtti idõszakhoz
viszonyítva, vagy
– a beharangozó
tünetek nélküli
hypoglykaemiák
száma csökkent a
pumpakezelés
elõtti idõszakhoz
viszonyítva.

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia

80%

6

60

db

31019

04 19 24 03 06

Inzulinpumpa tartozékok:
infúziós szerelék

349

04 19 24 03 09

Inzulinpumpa tartozékok:
patron, adapter

350

04 19 24 03 09

Inzulinpumpa tartozékok:
patron, adapter

emelt

Kizárólag társadalombiztosítási
támogatással
rendelt
inzulinpumpához

norma- Kizárólag társatív
dalombiztosítási
támogatással
rendelt
inzulinpumpához
emelt

Kizárólag társadalombiztosítási
támogatással
rendelt
inzulinpumpához

A 18.
1. Kizárólag 18 év
számú
alatti I. típusú
mellékdiabetes
let
mellitusban
szenvedõ betegek 2. pontja
részére rendelhetõ szerint
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhetõ
1. Közgyógyellátás
A 18.
jogcímen nem
számú
rendelhetõ
melléklet
2. pontja
szerint
A 18.
1. Kizárólag 18 év
számú
alatti I. típusú
mellékdiabetes
let
mellitusban
szenvedõ betegek 2. pontja
részére rendelhetõ szerint
2. Közgyógyellátás
jogcímen nem
rendelhetõ

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia

90%

6

100

db

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia

80%

6

60

db

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia

90%

6

60

db

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap

80%

3

2

doboz

31020

348

10. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 356–361. sora helyébe a következõ sorok lépnek:
356

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok támogatott
vércukorszintmérõkhöz

MAGYAR KÖZLÖNY

norma- Inzulinkezelésre
tív
szoruló diabetes
mellitus. Napi
kétszeri
inzulinadás esetén

•
2010. évi 199. szám

358

04 24 12 06 03

Tesztcsíkok támogatott
vércukorszintmérõkhöz

emelt

Inzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus. Napi
háromszori
inzulinadás esetén

kiemelt Inzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus,
amennyiben
– napi négyszeri
vagy annál
többszöri
inzulinadás
szükséges vagy
– a beteg 6 évnél
fiatalabb

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap
belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap

80%

3

6

doboz

80%

3

9

doboz

2010. évi 199. szám

Tesztcsíkok támogatott
vércukorszintmérõkhöz

•

04 24 12 06 03

MAGYAR KÖZLÖNY

357

31021

04 24 12 06 06

Tesztcsíkok nem támogatott
vércukorszintmérõkhöz

360

04 24 12 06 06

Tesztcsíkok nem támogatott
vércukorszintmérõkhöz

norma- Inzulinkezelésre
tív
szoruló diabetes
mellitus. Napi
kétszeri
inzulinadás esetén

emelt

Inzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus. Napi
háromszori
inzulinadás esetén

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap
belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap

80%

3

2

doboz

80%

3

6

doboz

31022

359

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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04 24 12 06 06

Tesztcsíkok nem támogatott
vércukorszintmérõkhöz

80%

3

9

doboz

90%

6

1

db

80%

12

1

db

2010. évi 199. szám

belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
endokrinológia,
valamint szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa is.
Az inzulinkezelésre
vonatkozó
szakorvosi javaslat
maximális
érvényességi
idõtartama:
12 hónap

•

kiemelt Inzulinkezelésre
szoruló diabetes
mellitus esetén,
amennyiben
– napi négyszeri
vagy annál
többszöri
inzulinadás
szükséges vagy
– a beteg 6 évnél
fiatalabb

MAGYAR KÖZLÖNY

361

11. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 466. sora helyébe a következõ sor lép:
466

06 12 03 15 03

Lábortézisek a láb
feszítõizomzatának kisfokú
bénulására

normatív

12. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 492. sora helyébe a következõ sor lép:
492

06 12 09 09 12

Térdízületi
kontraktúrakezelõk

norma- Lábszártív
amputációt
követõen
a térdízületi
kontraktúra
megelõzésére

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet

31023

518/a

06 12 30 03 03

Tartozékok
alsóvégtag-ortézisekhez:
kengyel

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás

kiemelt Járógépet
használó beteg
részére, akinek
egyedi méretvétel
alapján egyedileg
készített ortopéd
cipõt emelt
jogcímen
rendeltek.

90%

6

1

db

31024

13. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat az 518. sort követõen a következõ 518/a. sorral egészül ki:

14. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 594. sora helyébe a következõ sor lép:
594

06 24

ALSÓ VÉGTAGOK
PROTÉZISRENDSZEREI

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2010. évi 199. szám

1. A kihordási
idõre rendelhetõ
mennyiség
egyoldali ellátásra
vonatkozik,
a rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
2. A nettó
400 000 forintot
meghaladó
közfinanszírozás
alapjául elfogadott
árú eszközök
támogatásához
az adott beteg
számára az elsõ
végleges protézist
követõ ismételt
rendeléskor
a REP ellenõrzõ
fõorvosának
szakmai
ellenjegyzése
szükséges.

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, ortopédia-traumatológia, ortopédia,
traumatológia szakképesítéssel rendelkezõ szakorvos, rehabilitációra alkalmas rendelési
helyen, ahol az eszközök kipróbálása és betanítása biztosított (ahol az ortopédiai
mûszerész és a gyógytornász jelenléte biztosított)

MAGYAR KÖZLÖNY

15. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:595, G:610, G:615, G:622, G:632, G:635, G:638, G:642, G:648, G:652, G:658, G:661, G:669, G:672, G:674, G:679, G:681, G:683, G:691
mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

•

sebészet, gyermek sebészet, ortopédia-traumatológia, ortopédia,
traumatológia, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

2010. évi 199. szám

16. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:687–G:688. és G:690. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:

17. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:806–G:807. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
ortopédia-traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás
18. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:809–G:815. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
ortopédia-traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

31025

817

06 33 06 09 03

C-5 Ortopéd cipõ
neuropátiás láb ellátására

norma- Kialakult
tív
angiopathia
vagy olyan fokú
neuropathia
esetén, ahol
a 128-as
rezgésszámú
hangvillával
kimutatottan a
8 fokozatú skálán
belül 5-ös érték
alatti a beteg
vibrációs
érzésküszöbe vagy
a lábon seb, fekély,
vagy Compartman
szindróma vagy
Charcot-láb
alakult ki.
Gördülõ talppal,
speciális
lábortézissel,
amennyiben a
végtaghossz
különbsége nem
haladja meg
a 1,5 cm-t.

Az ár tartalmazza
az alaptartozékokat.
Azonos kihordási
idõn belül vagy
lúdtalpbetét vagy
ortopéd cipõ
rendelhetõ.
A beteg orvosi
dokumentációjában az indikációt
fel kell tüntetni

ortopédiatraumatológia,
ortopédia, fizikális
medicina és
rehabilitációs
orvoslás

80%

12

2

db

31026

19. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 817. sora helyébe a következõ sor lép:

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2010. évi 199. szám

818

06 33 06 09 03

C-5 Ortopéd cipõ
neuropátiás láb ellátására

emelt

ortopédiatraumatológia,
ortopédia, fizikális
medicina és
rehabilitációs
orvoslás

80%

6

2

db

2010. évi 199. szám

Az ár tartalmazza
az alaptartozékokat.
Járóképes beteg
alsóvégtagparalysise vagy
súlyos paresise
esetén, vagy 16 év
alatti beteg esetén
rendelhetõ.
A beteg orvosi
dokumentációjában az indikációt
fel kell tüntetni

•

Kialakult
angiopathia
vagy olyan fokú
neuropathia
esetén, ahol
a 128-as
rezgésszámú
hangvillával
kimutatottan a
8 fokozatú skálán
belül 5-ös érték
alatti a beteg
vibrációs
érzésküszöbe vagy
a lábon seb, fekély,
vagy Compartman
szindróma vagy
Charcot-láb
alakult ki.
Gördülõ talppal,
speciális
lábortézissel,
amennyiben a
végtaghossz
különbsége nem
haladja meg a
1,5 cm-t.

MAGYAR KÖZLÖNY

20. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 818. sora helyébe a következõ sor lép:

21. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat G:821–G:844. mezõje helyébe a következõ mezõ lép:
ortopédia-traumatológia, ortopédia,
fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

31027

856/a

09 06 18 03 12

Csonkharisnyák normál
csonkra csonkbehúzáshoz

norma- Alsó végtag
tív
protézishez
normál csonk
esetén.

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
gyermeksebészet,
sebészet

98%

6

2

méter

98%

6

2

db

31028

22. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a 856. sort követõen a következõ 856/a. sorral egészül ki:

23. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat a 22. ponttal beiktatott 856/a. sort követõen a következõ 856/b. sorral egészül ki:
856/b

09 06 18 03 15

Kozmetikai harisnyák
alsóvégtag protézishez

norma- Csõvázas alsó
tív
végtag
protézishez

A mûvégtag
átvétele után eltelt
6. hónapot
követõen
rendelhetõ.
A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni.

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
gyermeksebészet,
sebészet

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2010. évi 199. szám

857

09 12

HIGIÉNÉS SEGÉDESZKÖZÖK

•
2010. évi 199. szám

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
gyermeksebészet,
sebészet, fizikális
medicina és
rehabilitációs
orvoslás,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
geriátria,
reumatológia,
ismételt rendelés
esetén a beteg
háziorvosa is

MAGYAR KÖZLÖNY

24. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 857. sora helyébe a következõ sor lép:

25. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 883. sora helyébe a következõ sor lép:
883

09 15 06 03

Tracheostoma-védõk

Tracheostoma
esetén

fül-orr-gégegyógyászat,
gyermek
fül-orr-gégegyógyászat,
arc-állcsont és
szájsebészet

31029

886

09 18

SZTÓMATERÁPIÁS
SEGÉDESZKÖZÖK

1. A kihordási
idõre rendelhetõ
mennyiség egy
sztómára
vonatkozik.
2. Tápcsatornán
kialakult fisztula
esetén nyitott
sztómazsákból
naponta 1 db
rendelhetõ.
3. A kihordási
idõre azonos
eszköz többféle
típusa is
rendelhetõ azzal
a megkötéssel,
hogy ezen
eszközök együttes
mennyisége
az egyes termékek
rendelhetõ
mennyiségei közül
az alacsonyabbat
nem haladhatja
meg.

sebészet,
gyermeksebészet,
urológia, klinikai
onkológia,
sugárterápia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, szülészetnõgyógyászat,
gyermeknõgyógyászat
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26. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 886. sora helyébe a következõ sor lép:

MAGYAR KÖZLÖNY
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998

09 33 03 06

Kifordítható fürdõkádülõkék

Paraplegia,
hemiplegia, ataxia
esetén

•
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ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
érsebészet,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén
a beteg
háziorvosa is

MAGYAR KÖZLÖNY

27. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 998. sora helyébe a következõ sor lép:

28. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1001. sora helyébe a következõ sor lép:
1001

12 03

EGY KARRAL MÛKÖDTETETT,
JÁRÁST SEGÍTÕ ESZKÖZÖK

Alsóvégtagok
ízületeinek
kopásos fájdalma,
gyulladása,
fejlõdési
rendellenessége,
bénulása vagy
idõskori
gyengesége,
alsóvégtagsérülések
postoperatív vagy
konzervatív
ellátására,
alsóvégtag
amputáció és
protetizálás
postoperatív
fázisában,
egyensúlyzavar

ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
reumatológia,
sebészet,
érsebészet,
gyermeksebészet,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
geriátria, ismételt
rendelés esetén
a beteg
háziorvosa is
31031

1041

12 21 03 03 03

Gyermek és felnõtt kézi
kerekesszékek

emelt

Mozgássérült vagy
önálló mozgásra
nem képes
gyermekek
részére, akik
különféle
megtámasztást,
rögzítést
igényelnek a
szállításukhoz

Kizárólag 18 év
alatti betegek
számára
rendelhetõ

fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás,
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
neurológia,
gyermekneurológia,
idegsebészet,
gyermeksebészet

80%

36

1

db
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29. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1041. sora helyébe a következõ sor lép:

30. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1069. sora helyébe a következõ sor lép:
1069

12 24 24

Elemek és akkumulátorok

Kizárólag társadalombiztosítási
támogatással
rendelt elektromos
motorral
meghajtott
kerekesszékekhez
vagy elektromos
mopedekhez

A társadalombiztosítási
támogatással
rendelt elektromos
kerekesszék vagy
elektromos moped
rendelését követõ
24 hónappal
rendelhetõ

a beteg
háziorvosa, fizikális
medicina és
rehabilitációs
orvoslás

MAGYAR KÖZLÖNY
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1090

15 09 30 12

Öblítõfecskendõk

2010. évi 199. szám

Sebészet,
gyermeksebészet,
belgyógyászat,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
neurológia,
gyermekneurológia,
klinikai onkológia,
sugárterápia,
arc-állcsont és
szájsebészet,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, vagy
szakorvos
javaslatára a beteg
háziorvosa.
A szakorvosi
javaslat
érvényességi
idõtartama:
24 hónap.

•

Mesterséges
táplálás, katéterek
leszívása
(trachea és egyéb),
hólyagöblítés,
végbélöblítés
és beöntés.

MAGYAR KÖZLÖNY

31. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1090. sora helyébe a következõ sor lép:

32. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1096. sora helyébe a következõ sor lép:
1096

18 09 27

Lábszártámaszok,
lábzsámolyok és
lábtámaszok

Kerekesszékekhez,
amennyiben
a kerekesszék
alapkiszereléséhez
tartozó lábtámasz
a beteg mérete,
tömege,
vagy speciális
deformitás miatt
alkalmatlan

A kihordási idõre
rendelhetõ
mennyiség egy
oldali ellátásra
vonatkozik.
Rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni

kizárólag a
kerekesszéket
rendelõ szakorvos
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18 09 42 03 03

Egylégkamrás
antidecubitus-ülõpárna

norma- Felfekvés
tív
megelõzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkezõ,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges

1108

18 09 42 03 06

Kétlégkamrás
antidecubitus-ülõpárna

norma- Felfekvés
tív
megelõzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkezõ,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges

1109

18 09 42 03 09

Négylégkamrás
antidecubitus-ülõpárna

norma- Kialakult felfekvés
tív
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkezõ,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges

60

1

db

60

1

db

60

1

db

•
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80%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
neurológia
80%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
neurológia
80%
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
neurológia

MAGYAR KÖZLÖNY

1107

31034

33. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1107–1110. sora helyébe a következõ sorok lépnek:

18 09 42 03 12

Antidecubitus-párnák
kerekesszékekhez

24

2

db

2010. évi 199. szám

kizárólag a beteg 80%
háziorvosa,
a következõ
szakképesítéssel
rendelkezõ
szakorvosok
javaslatára:
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
neurológia
Szakorvosi javaslat
érvényességi
idõtartama:
6 hónap

•

norma- Felfekvés
tív
megelõzésére
kerekesszéket
használó,
érzéskieséssel nem
rendelkezõ,
járásképtelen,
mozgássérült
betegnek

MAGYAR KÖZLÖNY

1110

31035

1114

18 12 18 03 03

Antidecubitus-matracok

norma- Felfekvés
tív
megelõzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkezõ,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges

kizárólag a beteg
háziorvosa,
a következõ
szakképesítéssel
rendelkezõ
szakorvosok
javaslatára:
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
neurológia
Szakorvosi javaslat
érvényességi
idõtartama:
6 hónap

80%

24

1

db
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34. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1114–1115. sora helyébe a következõ sorok lépnek:
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18 12 18 03 06

Antidecubitus-matracok
kézipumpával

80%

24

1

db
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kizárólag a beteg
háziorvosa,
a következõ
szakképesítéssel
rendelkezõ
szakorvosok
javaslatára:
ortopédiatraumatológia,
ortopédia,
traumatológia,
fizikális medicina
és rehabilitációs
orvoslás, sebészet,
gyermeksebészet,
geriátria,
csecsemõ- és
gyermekgyógyászat,
neurológia
Szakorvosi javaslat
érvényességi
idõtartama:
6 hónap

•

norma- Felfekvés
tív
megelõzésére,
kialakult felfekvés
kezelésére
érzéskieséssel
rendelkezõ,
járásképtelen,
mozgássérült
betegeknek,
akiknek az állapota
végleges

MAGYAR KÖZLÖNY

1115
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1278

21 45 03 03 06

Mélyhallójárati készülékek
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre

Dokumentált
halláscsökkenés
javítására,
amennyiben a
hallásvesztés 500,
1000 és 2000 Hz-n
mért átlaga
az 50 dB-t
meghaladja

1. Az eszközrendelés elõtt
audiometria,
beszédhallásvizsgálat,
stapedius
reflexvizsgálat
elvégzése
és annak
dokumentálása
kötelezõ
2. A rendelésnél
az oldaliságot fel
kell tüntetni
3. Adott eszköz
rendelése csak
akkor lehetséges,
ha a beteg az
adott eszköz
15 napos
használata
(kipróbálási
idõszak) után
az eszköz
megfelelõségét
aláírásával igazolja

audiológia

31038

35. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1278. sora helyébe a következõ sor lép:
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1345

21 45 03 06 06

Hallójárati és fülkagyló
készülékek nagyfokútól
súlyos halláscsökkenésre

audiológia

1

db
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1. Az eszközrendelés elõtt
audiometria,
beszédhallásvizsgálat,
stapedius
reflexvizsgálat
elvégzése és
annak
dokumentálása
kötelezõ
2. A rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
3. Adott eszköz
rendelése csak
akkor lehetséges,
ha a beteg az
adott eszköz
15 napos
használata
(kipróbálási
idõszak) után az
eszköz
megfelelõségét
aláírásával igazolja

•

Dokumentált
halláscsökkenés
javítására,
amennyiben a
hallásvesztés 500,
1000 és 2000 Hz-n
mért átlaga az
50 dB-t
meghaladja

MAGYAR KÖZLÖNY

36. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1345. sora helyébe a következõ sor lép:

31039

1412

21 45 06 06

Fül mögötti hallókészülékek,
nagyfokútól súlyos
halláscsökkenésre

Dokumentált
halláscsökkenés
javítására,
amennyiben a
hallásvesztés 500,
1000 és 2000 Hz-n
mért átlaga az
50 dB-t
meghaladja

1. Az eszközrendelés elõtt
audiometria,
beszédhallásvizsgálat,
stapedius
reflexvizsgálat
elvégzése és
annak
dokumentálása
kötelezõ
2. A rendelésnél az
oldaliságot fel kell
tüntetni
3. Adott eszköz
rendelése csak
akkor lehetséges,
ha a beteg az
adott eszköz
15 napos
használata
(kipróbálási
idõszak) után az
eszköz
megfelelõségét
aláírásával igazolja

audiológia
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37. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1412. sora helyébe a következõ sor lép:

38. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 996. sorában a „geriáter szakorvos” szövegrész helyébe a „geriátria” szöveg lép.

40. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 208., 316., 392., 394., 398., 407., 418., 424., 428., 444., 450., 458., 459., 460., 461., 463., 465., 473., 476., 478., 479., 480., 481., 482., 483.,
500., 501., 503., 515., 548., 557., 562., 568., 571., 574., 577., 580. és 586. sorában az „orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)” szövegrész hatályát veszti.

MAGYAR KÖZLÖNY

39. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 2., 108., 291., 363., 373., 387., 431., 434., 440., 475., 486., 487., 489., 490., 491., 496., 854., 855., 856., 936., 961., 973., 996., 1019., 1040.,
1045., 1048., 1056., 1073., 1081., 1085., 1088., 1117. és 1118. sorában az „orvosi rehabilitáció (mozgásszervi),” szövegrész hatályát veszti.

•
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41. Az R. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 1030., 1042., 1043., 1051. és 1064. sorában az „ , orvosi rehabilitáció (mozgásszervi)” szövegrész hatályát veszti.
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2. melléklet a 20/2010. (XII. 28.) NEFMI rendelethez
„18. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez

A munkahelyre vonatkozó követelményként meghatározott intézmények listája
1. A 10. számú melléklet 04 06 06 03, 04 06 06 06 , 04 06 06 09, 04 06 06 12 és 04 06 06 15 ISO kódú sorához:
1
2
3
4
5
6

A
Intézmény neve
Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Debrecen
Fõvárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelõintézet, Budapest
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest
Szegedi Tudományegyetem Szent Györgyi Albert Klinikai Központ, Szeged

2. A 10. számú melléklet 04 19 24 03 ISO kódú sorához:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

A
Intézmény neve
0-18 éves betegek ellátása
Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórház Gyermekosztálya, Gyula
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház, Miskolc
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum Gyermekgyógyászati Intézet, Debrecen
Fejér Megyei Szent György Kórház, Székesfehérvár
Fõvárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház, Budapest
Fõvárosi Önkormányzat Szent János Kórháza és Észak-Budai Egyesített Kórházai, Budapest
Hódmezõvásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzat Erzsébet Kórház-Rendelõintézet Csecsemõés Gyermekosztály, Hódmezõvásárhely
Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft. Gyermekosztály, Nyíregyháza
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Gyermekgyógyászati Klinika, Pécs
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest
Semmelweis Kórház, Kiskunhalas
Szegedi Tudományegyetem Gyermekgyógyászati Klinika és Gyermek Egészségügyi Központ, Szeged
Intézmény neve
18. életévet betöltött betegek ellátása
Bács-Kiskun Megyei Önkormányzat Kórháza Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi
Kar Oktató Kórháza, Kecskemét
Békés Megyei Képviselõ-testület Pándy Kálmán Kórháza, Gyula
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház II. Belgyógyászati Osztály, Miskolc
Budai Irgalmasrendi Kórház, Budapest
Csepeli Egészségügyi Szolgálat, Budapest
Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum I. Belgyógyászati Klinika, Debrecen
Dr. Bugyi István Kórház, Szentes
Dr. Réthy Pál Kórház-Rendelõintézet, Békéscsaba
Fõvárosi Önkormányzat Péterfy Sándor utca Kórház-Rendelõintézet B. Belosztály, Budapest
Honvédkórház - Állami Egészségügyi Központ Szakrendelõ, Budapest
Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Nyíregyháza
Kenézy Kórház Rendelõintézet Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft., Debrecen
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Gyõr
Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar II. sz. Belgyógyászati Klinika, Pécs
Semmelweis Egyetem Általános Orvostudományi Kar I. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest
Szegedi Tudományegyetem I. sz. Belgyógyászati Klinika, Szeged
Szent Pantaleon Kórház Nonprofit Kft., Dunaújváros
Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt., Veszprém
Zala Megyei Kórház, Zalaegerszeg
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A nemzeti fejlesztési miniszter 33/2010. (XII. 28.) NFM rendelete
az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet
módosításáról
A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés g) pont 3–5. alpontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. Korm. rendelet 84. §
e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági
miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:
1. §

Az autópályák, autóutak és fõutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §
(1) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Nem kell díjat fizetni)
„a) a Magyar Honvédség és a Magyar Köztársaság rendvédelmi és rendvédelmi feladatokat ellátó szerveinek
szolgálatot teljesítõ gépjármûvei”
(után)

2. §

Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A jogosultság – áfát is tartalmazó – ára a következõ:
Bruttó ár Ft-ban
Díjkategória

1 napos

4 napos

Heti

Havi

Éves

D1
D2
D3
D4

3 000
3 000
3 000

1 650
–
–
–

2 750
7 750
11 750
14 750

4 500
13 000
19 000
24 000

40 000
115 000
172 000
215 000
”

3. §

(1) Az R. 7/A. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Ha a gépjármû az ellenõrzéskor a gépjármûre egyébként irányadó díjkategóriához képest alacsonyabb
díjkategóriába tartozó, érvényes jogosultsággal rendelkezik, akkor – az azonos árú 1 napos jogosultság kivételével –
az alacsonyabb és az egyébként irányadó díjkategóriához rendelt pótdíjak különbözetét kell megfizetni. Ha a jármûre
a 6. § (2) bekezdése szerinti jogosultságot vásárolták, de a jármû a forgalmi engedélye alapján nem motorkerékpár,
akkor a jármû kategóriájának megfelelõ teljes pótdíjat kell megfizetni.”
(2) Az R. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A pótdíj mértéke:
Fizetési határidõ

15 napon belül
15 napon túl

D1
díjkategória

D2
díjkategória

D3
díjkategória

D4
díjkategória

13 750 Ft
68 750 Ft

38 750 Ft
193 750 Ft

58 750 Ft
293 750 Ft

73 750 Ft
368 750 Ft
”

4. §

Ez a rendelet 2011. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Fellegi Tamás s. k.,
nemzeti fejlesztési miniszter
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Határozatok Tára

Az Országos Választási Bizottság 754/2010. (XII. 28.) OVB határozata

Az Országos Választási Bizottság – 2010. december 21-én megtartott ülésén – a választási eljárásról szóló 1997. évi
C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 124/A. § (3) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva D. R. Gy.
magánszemély által benyújtott országos népszavazási kezdeményezés tárgyában meghozta a következõ
határozatot:
Az Országos Választási Bizottság az aláírásgyûjtõ ív mintapéldányának hitelesítését megtagadja.
A határozat ellen – a Magyar Közlönyben való közzétételét követõ 15 napon belül – az Alkotmánybírósághoz címzett
kifogást lehet benyújtani az Országos Választási Bizottságnál (1051 Budapest, Arany J. u. 25.; levélcím: 1357 Budapest,
Pf. 2; fax: 06-1-795-0143).

Indokolás
I.

A beadványozó 2010. december 9-én aláírásgyûjtõ ív mintapéldányát nyújtotta be az Országos Választási
Bizottsághoz az országos népszavazásról és népi kezdeményezésrõl szóló 1998. évi III. törvény (a továbbiakban: Nsztv.)
2. §-a szerinti hitelesítés céljából. Az aláírásgyûjtõ íven a következõ kérdés szerepelt:
„Egyetért-e azzal, hogy az Országgyûlés módosítsa úgy Házszabályát (46/1994. (IX.30.) OGY határozat), hogy a Magyar
Köztársaság Alkotmányának (1949. évi XX. törvény) módosításához az összes képviselõnek 4/5-ének egybehangzó
szavazata legyen szükséges.”
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy a kezdeményezésben foglalt kérdés nem felel meg az Nsztv. 13. §
(1) bekezdésében foglalt egyértelmûség követelményének. Az egyértelmûség követelménye azt jelenti, hogy
a népszavazásra szánt kérdésnek egyértelmûen megválaszolhatónak kell lennie. Ahhoz, hogy a választópolgár
a népszavazásra feltett kérdésre egyértelmûen tudjon válaszolni, az szükséges, hogy a kérdés világos és kizárólag
egyféleképpen értelmezhetõ legyen, a kérdésre „igen”-nel vagy „nem”-mel lehessen felelni. A kérdés
egyértelmûségének megállapításakor továbbá azt is vizsgálni kell, hogy a népszavazás eredménye alapján
az Országgyûlés – az akkor hatályban lévõ jogszabályok szerint – el tudja-e dönteni, hogy terheli-e jogalkotási
kötelezettség, és ha igen milyen jogalkotásra köteles.
Az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint a népszavazásra feltenni kívánt kérdés megtévesztõ, mivel azt
a látszatot kelti, mintha a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény (a továbbiakban: Alkotmány)
módosításáról a Magyar Köztársaság Országgyûlésének Házszabályáról szóló 46/1994. (IX. 30.) OGY határozat
(a továbbiakban: Házszabály) rendelkezne.
Az Országos Választási Bizottság megállapítja, hogy az Alkotmány módosításáról az Alkotmány 24. § (3) bekezdése
rendelkezik. A Házszabály az Országgyûlés az Alkotmány 24. §-a (4) bekezdése szerint mûködésének szabályait és
tárgyalási rendjét állapítja meg.
Fentiek értelmében az Országos Választási Bizottság álláspontja szerint az országos népszavazáson feltenni kívánt
kérdés az Alkotmány módosítására irányul, erre tekintettel az országos népszavazásra bocsátandó kérdésben tartott
eredményes népszavazás alkotmányellenes eljárásra kötelezné az Országgyûlést, így a kérdés burkolt
alkotmánymódosításra irányul.
Tekintettel arra, hogy az Országos Választási Bizottság és az Alkotmánybíróság következetes gyakorlata szerint
az Alkotmány módosítására csak az Alkotmány 24. § (3) bekezdésében foglalt eljárási rendben kerülhet sor,
a népszavazás még közvetett módon sem vonhatja el az Országgyûlés alkotmányozó hatáskörét [2/1993. (I. 22.) AB,
25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB, 40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003. (X. 27.) AB határozatok].
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Az Nsztv. 10. § b) és c) pontjában foglaltakat figyelembe véve mivel a kérdésben nem lehet országos népszavazást
tartani és a kérdés megfogalmazása nem felel meg a törvényben foglalt követelményeknek, az Országos Választási
Bizottság megtagadta az aláírásgyûjtõ ív hitelesítését.
II.

A határozat az Alkotmány 24. §-án, az Nsztv. 2. §-án, a 10. § b) és c) pontján, 13. § (1) bekezdésén, a jogorvoslatról szóló
tájékoztatás a Ve. 130. §-ának (1) bekezdésén alapul.
Dr. Bordás Vilmos s. k.,
az Országos Választási Bizottság elnöke

A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Gál András Levente,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Bártfai-Mager Andrea ügyvezetõ igazgató.

