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III.
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Kormányrendeletek

A Kormány 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak képzéséről,
továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény 103/B. §-ában kapott
felhatalmazás alapján,
a 16. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 17–21. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1)	E rendelet hatálya – ha a munkáltató döntése alapján a köztisztviselő a továbbképzési kötelezettségét
az e rendeletben foglaltak alapján közszolgálati és belső továbbképzéssel teljesíti –
a)
a különleges jogállású szervekről és az általuk foglalkoztatottak jogállásáról szóló 2019. évi CVII. törvény
(a továbbiakban: Küt.) 2. § (1) bekezdésében meghatározott különleges jogállású szervekre,
b)
az a) pont szerinti szerveknél közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatott köztisztviselőkre,
c)
a Nemzeti Közszolgálati Egyetemre (a továbbiakban: Egyetem)
terjed ki.
(2)	E rendelet hatálya kiterjed a különleges jogállású szervek munkavállalójára abban az esetben, ha a munkáltató
döntése alapján vagy önként vállalt továbbképzésen vesz részt.
(3) A nemzetközi kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó speciális szakmai ismeretek, készségek megszerzésére
irányuló kül- és belföldi képzésre, valamint belföldi és nemzetközi konferenciára, tanulmányútra a belső
továbbképzési programra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
belső továbbképzés: a különleges jogállású szerv, valamint a felsőoktatási intézmény vagy felnőttképző által
folytatott továbbképzés vagy szakmai képzés, amely a köztisztviselő számára speciális intézményi vagy
álláshellyel összefüggő feladatokhoz szükséges ismereteket, illetve képességeket közvetít;
2.
egyéni továbbképzési terv: a köztisztviselő tárgyévre meghatározott továbbképzési kötelezettségeinek és
egyéni fejlesztési igényeinek teljesítését biztosító képzési terv;
3.
éves továbbképzési terv: a különleges jogállású szervnél foglalkoztatott köztisztviselők egyéni továbbképzési
terveinek összessége;
4.
képzésfejlesztés: a közszolgálati továbbképzési programokban felhasznált szakanyagok létrehozása, a képzés
során alkalmazott oktatásmódszertan, a képzések követelményrendszerének megfelelő tanmenet és
a képzésekben felhasznált tananyagok, oktatási segédanyagok fejlesztése;
5.
központi oktatás-informatikai rendszer: a továbbképzési rendszer digitális tanítási-tanulási portálja, amelyet
az Egyetem működtet;
6.
közszolgálati továbbképzés: az Egyetem által fejlesztett és megvalósított általános közigazgatási, szakmai
és vezetői ismeretek megszerzésére irányuló, a közigazgatási szakvizsgára való felkészülést moduláris
rendszerben szolgáló, továbbá a jogalkalmazás javítására irányuló továbbképzés;
7.
tanulmányi pont: a köztisztviselő által teljesített továbbképzés mértékegysége;
8.
továbbképzés: a köztisztviselő alkalmazásához, az álláshely betöltéséhez megkívánt iskolai végzettségen,
szakképzettségen, szakképesítésen kívüli képzés, átképzés, vezetőképzés, szakvizsgára való felkészülést
moduláris rendszerben szolgáló képzés;
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9.

továbbképzési programjegyzék: a közszolgálati továbbképzési programot tartalmazó, az Egyetem által vezetett
nyilvántartás.

2. A köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége
3. §

(1) A köztisztviselő tárgyévi továbbképzési kötelezettségét a munkáltató által meghatározott továbbképzéssel, egyéni
továbbképzési terv alapján – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – teljesíti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzés közszolgálati vagy belső továbbképzés. A belső továbbképzés aránya
a tárgyévi továbbképzési kötelezettség legfeljebb 50%-a lehet. A belső továbbképzések arányától a különleges
jogállású szerv és az Egyetem – külön erre irányuló megállapodás alapján – eltérhet.
(3) A továbbképzés teljesítésének mérése tanulmányi pontrendszerrel történik. A munkáltató határozza meg a tárgyévi
továbbképzési kötelezettség alapján teljesítendő tanulmányi pontok mértékét, valamint a belső továbbképzések
tekintetében az egyes továbbképzési programok tanulmányi pontjainak értékét az Egyetem által kiadott
módszertani útmutató alapján.
(4) A köztisztviselő által teljesített tanulmányi pontokról tanúsítvány kerül kiállításra a központi oktatás-informatikai
rendszerben.
(5) A tanúsítványnak tartalmaznia kell különösen:
a)
a köztisztviselő Küt. 3. melléklet I/A. 1– I/A. 3. pontjában meghatározott adatait,
b)
a program megnevezését,
c)
a megszerzett tanulmányi pontok számát,
d)
a tanúsítvány kiállításának dátumát,
e)
a tanúsítvány kiállítójának megnevezését.
(6) A megszerzett tanulmányi pontokat a köztisztviselő munkáltatója tartja nyilván a központi oktatás-informatikai
rendszerben.

4. §

(1) Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól a különleges jogállású szervnél foglalkoztatott azon köztisztviselő, aki
esetében a rá irányadó nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.
(2) A munkáltató dönthet úgy, hogy az általa meghatározott továbbképzési kötelezettség alól mentesíti a tárgyévben
a különleges jogállású szervnél foglalkoztatott azon köztisztviselőt, aki a különleges jogállású szervvel kötött
tanulmányi szerződés alapján tanulmányokat folytat.
(3) Mentesül a továbbképzési kötelezettség alól azon köztisztviselő, aki három hónapot meghaladóan fizetés nélküli
szabadságot vagy táppénzellátást vesz igénybe, vagy tartós külszolgálatot teljesít.
(4) A belső továbbképzések
a)
saját vagy más – a különleges jogállású szerv vagy az azt kiszolgáló belső képzőintézmény által
nyilvántartásba vett – továbbképzés lebonyolításával,
b)
felsőoktatási vagy felnőttképző intézmény által biztosított képzési szolgáltatással
biztosíthatóak.
(5) A különleges jogállású szerv a belső továbbképzési programok megvalósításával összefüggő feladatai körében
a belső továbbképzésekről nyilvántartást vezet, valamint a tervezett és a teljesített képzések esetében rögzíti a 3. §
(5) bekezdésében szereplő adatokat az Egyetem által biztosított központi oktatás-informatikai rendszerben.

5. §

(1) A különleges jogállású szerv által szervezett belső továbbképzés a különleges jogállású szerv belső szabályzatában
meghatározott eljárásrend szerint jóváhagyott programokból állhat.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jóváhagyás során vizsgálni szükséges a belső továbbképzési program
a)
címét,
b)
tartalmát,
c)
célját, célcsoportját,
d)
az általa megszerezhető kompetenciákat,
e)
típusát,
f)
teljesítendő óraszámát,
g)
számonkérésének alkalmazott módját és
h)
teljesítésével megszerezhető tanulmányi pontok számát.
(3) A (2) bekezdés szerinti jóváhagyási eljárásban részt vevő hivatali szervezeti egységeket a különleges jogállású szerv
belső szabályzata határozza meg.
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6. §
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(1) A köztisztviselő továbbképzési kötelezettsége a próbaidő leteltét követő napon kezdődik. Ha próbaidő kikötésére
nem kerül sor, a továbbképzési kötelezettség a jogviszony létesítésének napján kezdődik.
(2) Ha a továbbképzésre kötelezett köztisztviselő
a)
három hónapot meghaladóan fizetés nélküli szabadságot vagy táppénzellátást vesz igénybe,
b)
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló 2016. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Külszoltv.)
szerinti felkészülésben vesz részt, vagy
c)
a Külszoltv. szerinti tartós külszolgálatot teljesít,
a továbbképzési kötelezettséget a képzési kötelezettsége ismételt visszaállását követően, a tárgyévre vonatkozóan,
az éves továbbképzési tervében meghatározottan, időarányosan kell teljesítenie.
(3) A munkáltató az egyéni továbbképzési tervvel összhangban biztosítja a köztisztviselő – különösen a személyes
jelenlétet igénylő – továbbképzésben való részvételének feltételeit.

3. A továbbképzés ágazati irányítása és felügyelete
7. §

(1) A köztisztviselő továbbképzésének ágazati irányítása és felügyelete a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) feladata.
(2) A miniszter különösen:
a)
irányítja a továbbképzés intézményrendszerét,
b)
felügyeli az Egyetem továbbképzés tervezésével összefüggő feladatainak végrehajtását, és
c)
jóváhagyja a 11. § (3) bekezdésében meghatározott jelentést.

4. A Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
8. §		
A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott
Közigazgatási Továbbképzési Kollégium (a továbbiakban: KTK) e rendelet hatálya alá tartozó továbbképzések
vonatkozásában
a)
meghatározza a közszolgálati továbbképzési programok követelményrendszerét, valamint javaslatot tesz
a képzésfejlesztésre,
b)
ellátja a továbbképzési programok minőségbiztosításával kapcsolatos feladatokat.

5. Az Egyetem
9. §

(1) Az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetése során az alábbi feladatokat látja el:
a)
kifejleszti a KTK által meghatározott követelményrendszer szerinti közszolgálati továbbképzési programokat;
b)
a közszolgálati továbbképzési és vezetőképzési programok megvalósításával összefüggésben
ba)
az éves továbbképzési tervek alapján meghirdeti és megszervezi a közszolgálati továbbképzéseket,
bb)
a továbbképzések megvalósításáról nyilvántartást vezet, statisztikai célú adatszolgáltatást végez
a miniszter részére,
bc)
éves összefoglaló jelentést készít a miniszter részére a tárgyévet követő év április 30-áig
a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről, valamint az ezek megvalósításához felhasznált
pénzügyi forrásokról;
c)
a továbbképzési programok minőségügyi követelményeinek biztosításával összefüggésben
ca)
fejleszti és működteti a továbbképzés minőségirányítási rendszerét,
cb)
minőségügyi ellenőrzéseket végez,
cc)
fejleszti és működteti az elektronikus képzési programok, vizsgák igénybevételéhez és
a továbbképzési kötelezettség nyilvántartásához szükséges központi oktatás-informatikai rendszert;
d)
tervszerűen és rendszeresen gondoskodik a továbbképzések során közreműködő oktatók és vizsgáztatók
szakmai, oktatásmódszertani és felnőtt-oktatói továbbképzéséről;
e)
közreműködik a közszolgálati továbbképzési programok minősítésében.
(2) Az Egyetem a közszolgálati továbbképzési kínálatában a köztisztviselőnek a tárgyévre legalább 16 tanulmányi pont
és legfeljebb 40 tanulmányi pont értékű képzést köteles biztosítani.
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6. A továbbképzés tervezése
10. §

(1) A köztisztviselő továbbképzése az éves egyéni továbbképzési tervek alapján történik.
(2) A tárgyévben meghatározott továbbképzési kötelezettséget tartalmazó egyéni továbbképzési terv elkészítéséről
tárgyév február 28-áig a munkáltató gondoskodik.
(3) Az egyéni továbbképzési terv tartalmazza a közszolgálati és belső továbbképzéseket.
(4) Az éves egyéni továbbképzési tervet a munkáltató a tárgyévben felmerülő továbbképzési igények alapján
módosíthatja.

11. §

(1) A különleges jogállású szerv vezetője az egyéni továbbképzési tervek összesítésével készíti el a különleges jogállású
szerv éves továbbképzési tervét (a továbbiakban: intézményi továbbképzési terv), amelyet tárgyév március 15-éig
megküld az Egyetem részére.
(2) A munkáltató a továbbképzési igények tervezését a központi oktatás-informatikai rendszerben rögzíti.
(3) A különleges jogállású szerv az intézményi továbbképzési terv végrehajtásáról tájékoztatót készít, amelyet
a tárgyévet követő év március 15-éig megküld az Egyetem részére. A tájékoztató alapján az Egyetem a tárgyévet
követő év április 30-áig a miniszternek jelentést készít a megvalósított továbbképzésekről, valamint a felhasznált
pénzügyi forrásokról.

7. A továbbképzési kötelezettség teljesítésének finanszírozása
12. §

(1) A közszolgálati és a belső továbbképzéshez szükséges pénzügyi forrást a különleges jogállású szerv biztosítja.
(2) A közszolgálati továbbképzés és az álláshelyen ellátandó feladathoz előírt közigazgatási szakvizsga költségeit
a különleges jogállású szerv az Egyetemnek a tárgyév január 1-jén foglalkoztatott köztisztviselői létszám alapján
továbbképzési hozzájárulásként (a továbbiakban: normatív hozzájárulás) fizeti meg. Ha a különleges jogállású
szerv e rendelettől eltérően, kizárólag a szervezet belső szabályzatában meghatározott továbbképzési rendszert
működtet, úgy nem kell a (4) bekezdés szerinti normatív hozzájárulást fizetnie az Egyetem részére.
(3) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott, a különleges jogállású szervvel kötött tanulmányi szerződés alapján
tanulmányokat folytató, a munkáltató által mentesített, valamint a 4. § (3) bekezdése értelmében tartósan távollévő
köztisztviselő a normatív hozzájárulás alapját képező létszám tekintetében nem vehető figyelembe.
(4) A normatív hozzájárulás köztisztviselőnként 14 000 forint, amelyet a különleges jogállású szerv minden év
január 31-éig fizet meg az Egyetem részére. Az Egyetem a különleges jogállású szerv részére igazolást állít ki
a normatív hozzájárulás megfizetéséről.
(5) Ha a különleges jogállású szerv a normatív hozzájárulást megfizeti, azonban a köztisztviselő nem vesz részt
a továbbképzésben, az Egyetem utólag nem számol el a fel nem használt normatív hozzájárulás összegével,
a keletkezett többletet az Egyetem a továbbképzési rendszer működtetésére használja fel.
(6) Ha
a)
a különleges jogállású szerv jogutódlással történő megszűnésére vagy
b)
a Küt. 43. §-ában meghatározott jogviszonyváltás következtében a közszolgálati jogviszony kormányzati
jogviszonnyá alakulására
kerül sor, a jogutód a tárgyévre vonatkozó normatív hozzájárulás időarányos részét megfizeti a jogelőd részére.
(7) A (6) bekezdésben meghatározottak szerint kell eljárni a Küt. 38. § (4) és (5) bekezdése esetén is, azzal, hogy
a fogadó, illetve az új jogviszony szerinti szerv fizeti meg a továbbképzési tárgyévre vonatkozó normatív
hozzájárulás időarányos részét azon szerv részére, amely a köztisztviselőt a kinevezés módosítását vagy a jogviszony
megszűnését megelőzően foglalkoztatta.
(8) Ha – a (6) bekezdésben szabályozott eset kivételével – a különleges jogállású szervnél a tárgyév január 1-jét
követően keletkezik továbbképzési kötelezettség, akkor a köztisztviselő után a különleges jogállású szerv a normatív
hozzájárulást időarányosan fizeti meg az Egyetem részére a tárgyév végéig.

8. A közigazgatási vezetőképzés
13. §

(1) A közigazgatási vezetőképzésre e rendelet szabályait a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A közigazgatási vezetőképzés a vezetői utánpótlás képzéséből, a vezető rendszeres továbbképzéséből és a vezető
magas szintű kiválósági képzéséből áll.
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(3) A közigazgatási vezetőképzés programjait – a különleges jogállású szervvel együttműködve – a továbbképzési
programkínálaton belül az Egyetem fejleszti és működteti. A vezetőképzési programok megvalósítására az Egyetem
jogosult.

9. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.
15. §		
Az Egyetem a 2022. évi továbbképzések tervezésének támogatására, a tanulmányi pontok meghatározására,
számítására 2022. január 15-ig módszertani útmutatót bocsát ki.
16. §

(1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 3. §
(3) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter irányítási és felügyeleti jogkörében különösen:)
„f ) a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszterrel közösen jóváhagyja
a megvalósított közszolgálati továbbképzésekről és az éves továbbképzési tervek végrehajtásáról szóló, az NKE által
elkészített jelentést;”
(2) Az R1. 4. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A KTK a miniszter közszolgálati továbbképzéssel, valamint a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánytisztviselőinek
továbbképzésével összefüggő feladatait segítő szakmai tanácsadó és véleményező testülete.
(2) A KTK elnöke az NKE rektora.”
(3) Az R1. 4. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A KTK tagjai az NKE rektorának javaslatára a miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter által – egyenlő arányban – felkért tagok, valamint a Magyar
Kormánytisztviselői Kar által delegált tag.
(2b) A KTK felkért tagjainak megbízatását – az NKE rektorának javaslatára – a miniszter, illetve a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter indokolás nélkül visszavonhatja.”
(4) Az R1. 4. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) A KTK – a miniszter, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, az ágazati
irányítást, illetve felügyeletet ellátó intézmények, valamint a közigazgatási szervek által meghatározott képzési
igények alapján – képzésfejlesztési feladatot határoz meg az NKE számára.”
(5) Az R1. 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A KTK Titkárság feladatait az NKE látja el.”

17. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A kormányhivatali kormánytisztviselő továbbképzési kötelezettsége megszűnik, ha a rá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár eléréséhez öt évnél rövidebb idő van hátra.”
(2) Az R2. 19. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter irányítási és felügyeleti jogkörében
különösen)
„d) a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszterrel közösen jóváhagyja a 18. § (3) bekezdésében
meghatározott jelentést.”
(3) Az R2. a következő 66. §-sal egészül ki:
„66. § Az Egyetem rektora a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak
képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 2022. február 15-ig tesz javaslatot az ágazati
irányításért felelős miniszternek a KTK tagjai felkérésére.”

18. §		
Az R2.
a)
16. § (1) bekezdésében az „a KKTK” szövegrész helyébe az „a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről
szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerint meghatározott Közigazgatási Továbbképzési Kollégium
(a továbbiakban: KTK)” szöveg,
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b)
c)
lép.

18. § (3) bekezdésében a „készít, amelyet tárgyévet követő” szövegrész helyébe a „készít, amelyet a tárgyévet
követő” szöveg,
26. § (3) bekezdésében a „KKTK” szövegrész helyébe a „KTK” szöveg

19. §		
Hatályát veszti az R2.
a)
1. § (5) bekezdés 6. pontja,
b)
1. § (5) bekezdés 13–15. pontja,
c)
7. és 8. alcíme.
20. §		
A kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek kötelező képzéséről, továbbképzéséről, átképzéséről,
valamint a közigazgatási vezetőképzéséről szóló 338/2019. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.)
R3. a következő 18. §-sal egészül ki:
„18. § Az Egyetem rektora a különleges jogállású szervek által közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak
képzéséről, továbbképzéséről szóló rendeletről, valamint a kormányzati igazgatási szervek kormánytisztviselőinek
kötelező képzéséről, továbbképzéséről, valamint egyes továbbképzési tárgyú kormányrendeletek módosításáról
szóló 499/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelet hatálybalépését követően 2022. február 15-ig tesz javaslatot az ágazati
irányításért felelős miniszternek a KTK tagjai felkérésére.”
21. §		
Az R3. 1. § b) pontjában a „kormánytisztviselőkre” szövegrész helyébe a „szakmai vezetőkre és ügyintézőkre
(a továbbiakban együtt: kormánytisztviselő),” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával
kapcsolatos módosításáról
A Kormány
az 1. alcím tekintetében a csődeljárásról és felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 2. és a 10. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 3. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól
szóló 1999. évi XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. alcím tekintetében a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (3) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján,
a 6. és a 13. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 7. alcím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában, valamint az általános
közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek kiskereskedelméről szóló 2012. évi
CXXXIV. törvény 24/C. § a), b) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 11. alcím tekintetében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 139. § b) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
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a 12. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
valamint a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi
XLII. törvény 8. § (5) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § (1) bekezdése tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) és (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörében eljárva, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 21. § (2) bekezdés a) pontja tekintetében a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvény 27/A. § (2) bekezdésében, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § (2) bekezdés b) pontja tekintetében a fiatalkorúak dohányzásának visszaszorításáról és a dohánytermékek
kiskereskedelméről szóló 2012. évi CXXXIV. törvény 24/C. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés b) pont
ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § (2) bekezdés d) pontja tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
a 21. § (2) bekezdés e) pontja tekintetében a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény 38. § (1a) és
(1c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes
szabályokról, továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
módosításáról szóló 237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokról,
továbbá a felszámolás számviteli feladatairól szóló 225/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló
237/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdésében az „összegét, továbbá” szövegrész helyébe az „összegét,
megfizetésének módjait és határidejét, továbbá” szöveg lép.

2. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
3. melléklet 101. pontjában a „Szerencsejáték Felügyelet” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

3. A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási
eljárásában közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási
hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
A stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek csődeljárásában és felszámolási eljárásában
közreműködő állami felszámoló adatainak nyilvántartásba vételével és közigazgatási hatósági ellenőrzésével
összefüggő eljárási szabályokról szóló 357/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. §-ában a „közigazgatási szervnek”
szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának” szöveg lép.

4. A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált
figyelmeztetésekről, valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló
39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A dohánytermékek előállításáról, forgalomba hozataláról és ellenőrzéséről, a kombinált figyelmeztetésekről,
valamint az egészségvédelmi bírság alkalmazásának részletes szabályairól szóló 39/2013. (II. 14.) Korm. rendelet
6/G. § (10) bekezdésében az „az ND Nemzeti Dohánykereskedelmi Nonprofit Zrt.” szövegrész helyébe
az „a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.
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5. A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló
17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről szóló 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az értékesítőként történő belépés lehetőségét a működtetőnek biztosítania kell
a) minden, a felszámolók névjegyzékébe bejegyzett,
b) a Kormány által a Cstv. 66. § (2) bekezdésében és 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján állami
felszámolóként kijelölt,
c) törvényben pénzügyi szervezet felszámolására vagy végelszámolására kijelölt, valamint
d) a Cstv. 27/A. § (6a) bekezdése alapján a folyamatban lévő felszámolási eljárásokban még közreműködő
felszámoló szervezet számára.”
(2) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) és (3) bekezdésben említett díjakat az EÉR honlapján közzé kell tenni. Ezeket a bevételeket kizárólag]
„c) az új felszámolói névjegyzék felállítása kapcsán kiírásra kerülő pályázattal összefüggő kiadásokra”
(lehet fordítani.)
(3) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az értékesítő nem jogosult a számítógépes rendszerben a más értékesítő eljárásaival kapcsolatos adatokhoz,
dokumentumokhoz való hozzáférésre. Egy adott felszámolóbiztos által az EÉR felületén meghirdetett elektronikus
értékesítési eljárást másik értékesítő által kijelölt felszámolóbiztos nem folytathatja.”
(4) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A Cstv. és az Ért. Korm. r. szerinti árverési előleg, pályázati biztosíték befizetését az értékesítő az árverés, illetve
a pályázat hirdetményében megjelölt kezdőidőpontját megelőző 24 órával ellenőrzi. Az árverési előleget, illetve
a pályázati biztosítékot ezen időpontig nem teljesítő személy az értékesítésben nem vehet részt. Az árverési
előleg, pályázati biztosíték összege a hirdetményben megjelölt fizetési számlára történő beérkezéskor minősül
megfizetettnek. A befizetések és a szabályzatokban előírt feltételek nem teljesülése esetén a szabálytalanul
eljáró licitálót az értékesítő az értékesítésből kizárja, és részére a megfizetett árverési előleget, illetve a pályázati
biztosítékot visszautalja.
(3) Az értékesítő akkor aktiválja az elektronikus értékesítési rendszer árverezőként, valamint pályázóként történő
használatához szükséges felhasználói azonosítót, ha az árverési előleg vagy a pályázati biztosíték a (2) bekezdésben
meghatározott időpontig megfizetésre kerül.”
(5) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az adott értékesítésre vonatkozó licitlépcsőt – a (4) bekezdésben meghatározott keretek között – az értékesítő
állítja be a rendszer számára. Az ajánlat a hirdetményben meghatározott licitlépcső összegével emelhető.”
(6) A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes kormányrendeleteknek a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának
létrehozásával kapcsolatos módosításáról szóló 500/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel módosított 13. §
(2) bekezdését és megállapított 13. § (3) bekezdését, valamint módosított 22. § (5) bekezdését a 2021. október 1.
napját követően megkezdett értékesítésekre kell alkalmazni.”

6. §		
A 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésében a „lejártát követően” szövegrész helyébe a „megnyíltát
megelőzően” szöveg lép.
7. §		
Hatályát veszti a 17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet 2. §-a.

6. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet módosítása
8. §		
A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 250/2014. (X. 2.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés f ) pont
fb) alpontjában a „Szerencsejáték Felügyelet” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága” szöveg lép.
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7. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló
485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet] 55. §-ában a „szerencsejáték-felügyeleti hatóság” szövegrész
helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.
10. §		
Hatályát veszti a 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
a)
15. § (2) bekezdés g) pontja és
b)
44. § (3) bekezdése.

8. A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
Hatályát veszti a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet
a)
1. § d) pontja,
b)
3. § (4c) bekezdése és
c)
3. alcíme.

9. A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és
adatszolgáltatási kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének
részletes szabályairól szóló 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet módosítása
12. §		
A dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységet folytatók nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási
kötelezettségéről, valamint a dohánytermékek árbejelentésének és árközzétételének részletes szabályairól szóló
406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet] 7. § (2) bekezdés a) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vámhatóság a részvénytársaságtól kapott adatok alapján a kiskereskedelmi eladási ár alkalmazhatóságának
kezdőnapját megelőző munkanapon 12 órától honlapján közzéteszi a következő adatokat:)
„a) hatósági azonosító (SZTFH cikkszám),”
13. §		
A 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet
a)
1. § (2) bekezdés a) pontjában az „az Fdvtv. 4. § (2) bekezdése szerinti részvénytársaság (a továbbiakban:
részvénytársaság)” szövegrész helyébe az „a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága
(a továbbiakban: Hatóság)” szöveg,
b)
2. § (3) bekezdésében, 4. §-ában, 5. § (3) bekezdésében és 9. § (4)–(6) bekezdésében a „részvénytársaság”
szövegrészek helyébe a „Hatóság” szöveg,
c)
3. § (1) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 6. § (2) és (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében, 8. §
(1) bekezdésében, 9. § (1)–(3) bekezdésében és 2. melléklet 1. pont b) alpontjában a „részvénytársaság”
szövegrész helyébe a „Hatóság” szöveg,
d)
3. § (3) bekezdésében és 5. § (1) bekezdésében a „részvénytársaságnál” szövegrész helyébe a „Hatóságnál”
szöveg,
e)
5. § (4) bekezdésében a „részvénytársasági azonosító (ND cikkszám)” szövegrész helyébe a „hatósági
azonosító (SZTFH cikkszám)” szöveg,
f)
7. § (2) bekezdésében a „részvénytársaságtól” szövegrész helyébe a „Hatóságtól” szöveg,
g)
2. melléklet 2. pont a) és b) alpontjában, 3. pont a) alpontjában és 4. melléklet 2. pont a) alpontjában
a „részvénytársasági azonosítója (ND cikkszám)” szövegrész helyébe a „hatósági azonosítója (SZTFH cikkszám)”
szöveg
lép.
14. §		
Hatályát veszti a 406/2016. (XII. 10.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése.
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10. A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
A Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében foglalt táblázat
B:48 mezőjében a „Szerencsejáték Felügyelet” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti
Hatósága” szöveg lép.

11. Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló
531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
16. §		
Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában foglalt táblázat D:2 mezőjében a „Szerencsejáték Felügyelet” szövegrész
helyébe a „Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága” szöveg lép.

12. A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló
72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet módosítása
17. §

(1) A dohánytermékek nyomonkövethetőségéről és biztonsági eleméről szóló 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet] 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Végrehajtási Rendelet 3. cikk (1) bekezdése szerinti azonosítókibocsátó a Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága (a továbbiakban: Hatóság).”
(2) A 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet 4. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívja az azonosítókibocsátót arra, hogy
az érintett azonosító kódot inaktiválja. Az azonosítókibocsátó köteles az inaktiválást az (1) bekezdés a) vagy
d) pontja szerinti esetben a vámhatóság felhívásának kézhezvételét, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti
esetben az ott meghatározott feltétel bekövetkeztét követő három munkanapon belül végrehajtani.
(3) Ha az (1) bekezdésben hivatkozott inaktiválás alapjául szolgáló ok megszűnik, az érintett azonosító
kód jogosultja kérelmezheti az azonosító kód aktiválását az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti esetben
a vámhatóságtól, az (1) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben az azonosítókibocsátótól. Ha a vámhatóság
a kérelem alapján megállapítja, hogy az inaktiválás alapjául szolgáló – az (1) bekezdés a) vagy d) pontja szerinti –
ok megszűnt, felhívja az azonosítókibocsátót az azonosító kód aktiválására. Az azonosítókibocsátó köteles
az aktiválást a vámhatóság e felhívásának kézhezvételét, ha az inaktiválás az (1) bekezdés b) vagy c) pontja alapján
történt, és ezen inaktiválási ok megszűnt, az aktiválási kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül
végrehajtani.”
(3) A 72/2018. (IV. 16.) Korm. rendelet a következő 10/B. §-sal egészül ki:
„10/B. § (1) A miniszter a Hatóságnak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságáról szóló 2021. évi
XXXII. törvény (a továbbiakban: törvény) 3. § (5) bekezdése szerinti, azonosítókibocsátóként történt kijelöléséről és
a hozzárendelt azonosító kódról 2021. október 1. napját követő egy hónapon belül értesíti a Bizottságot.
(2) A vámhatóság a Hatóság elnevezését, székhelyét, törzskönyvi azonosító számát és azonosító kódját az internetes
honlapján 2021. október 8. napján nyilvánosan közzéteszi.”

13. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 94/2018. (V. 22.)
Korm. rendelet] 144. § 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: miniszter)
a Kormány]
„6. szerencsejáték szabályozásért”
(felelős tagja.)
(2) A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 157. § 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Gazdasági Kabinet a Kormány vagy a miniszterelnök által meghatározott, így különösen)
„51. a szerencsejáték szabályozásért,”
(való felelősségi körökben a Kormány ügydöntő jogkörrel rendelkező szerve.)
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19. §		
A 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 149. §-ában a „szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért” szövegrész helyébe
a „szerencsejáték szabályozásért” szöveg lép.
20. §		
Hatályát veszti a 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
a)
145. § (2) bekezdés g) pontja és
b)
1. melléklet L) pontja.

14. Hatályon kívül helyező rendelkezések
21. §

(1) Hatályát veszti a Szerencsejáték Felügyeletről szóló 183/2017. (VII. 5.) Korm. rendelet.
(2) Hatályát veszti
a)
a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet,
b)
a dohánytermék-kiskereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó engedélyezési eljárás egyes szabályairól szóló
181/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet,
c)
az önálló bírósági végrehajtók ügyvitelének, hivatali működésének és magatartásának ellenőrzésére irányuló
vizsgálatok lefolytatásának részletes szabályairól szóló 25/2015. (II. 25.) Korm. rendelet,
d)
a felelős játékszervezés részletes szabályairól szóló 329/2015. (XI. 10.) Korm. rendelet és
e)
a személyi megfelelőség megállapítására és meghosszabbítására vonatkozó eljárási szabályokról szóló
364/2020. (VII. 23.) Korm. rendelet.

15. Záró rendelkezések
22. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. október 1-jén lép hatályba.
(2) A 21. § (2) bekezdése 2021. november 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeleteknek a turizmus-vendéglátás ágazatot érintő stratégiai célú módosításáról
A Kormány
az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében a kereskedelemről szóló 2005. évi CLIV. törvény 12. § a) és f ) pontjában,
a 4. alcím tekintetében a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § d)–m) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott
szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló
282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A szakterületek ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben
kizárólagosan eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R1.) 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
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2. A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet
módosítása
2. §		
A kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
27. §-a a következő (5)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A jegyző ellenőrzése során a vendéglátó üzletek Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő
adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítését is vizsgálja.
(6) A jegyző a 2. melléklet A) pontja szerinti nyilvántartásba vett vendéglátó üzlet Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központba történő adatszolgáltatási tevékenységét évente legalább egy alkalommal
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő
adatszolgáltatási tevékenység ellenőrzésére irányuló hatósági ellenőrzés eredményes lefolytatásához az általános
közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek ágazati követelményeiért
felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan eljáró és egyes
szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján elsősorban
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki.
(7) A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon vendéglátó üzletekről,
amelyeknek alkalmaznia kell vendéglátó szoftvert, de azzal nem rendelkeznek, vagy a hatósági ellenőrzés
megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek
fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.) Korm. rendeletben előírt
adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem megfelelően teljesítették.
(8) A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, a tárgyévet megelőző év december 1. napjáig küldi meg
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének az általa előírt formában. Az ellenőrzési tervtől
történő eltérést minden esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon
belül szükséges megküldeni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. Az ellenőrzési terv
formai és tartalmi követelményeit és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője
a honlapján teszi közzé.
(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az illetékes hatóság
ellenőrzését kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által kezdeményezett
ellenőrzés alapján a jegyző vagy az illetékes hatóság a kezdeményezéstől számított 15 napon belül köteles eljárni.
(10) A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 8 napon belül megküldi. A jegyzőkönyv
és feljegyzés formátumát és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője
a honlapján teszi közzé.
(11) A jegyző a 31. §-ban foglaltakat 2021. október 31-ig köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni.
Ha a hatósági ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a kereskedő nem tett eleget a 31. §-ban foglalt
kötelezettségének, a jegyző a vendéglátó üzletet azonnali hatállyal a 31. §-ban foglalt kötelezettség teljesítéséig
bezáratja.”
3. §		
Az R2. 28. §-a a következő g) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazása szempontjából:)
„g) vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltetője által kötelezően használt
olyan informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására
alkalmas.”
4. §		
Az R2. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshelyüzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely-üzemeltetési engedély
kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. §-a a következő 13a. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13a. szálláshely-minősítés: a Kertv. 2. § 41. pontjában meghatározott tevékenység;”
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6. §		
Az R3. 3. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Kormány a Kertv. 6/D. § (6) bekezdése alapján a szálláshely-minősítési tevékenység ellátására a Magyar
Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: szálláshelyminősítő szervezet) jelöli ki.”
7. §		
Az R3. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Szálláshely-üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel azon
szálláshelytípus szerinti minőségi, műszaki és szolgáltatási követelményeknek, amely tekintetében a szálláshelyszolgáltatási tevékenységet folytatni kívánják.
(2) Egy szálláshelyen csak egy típusú szálláshely-üzemeltetési tevékenység folytatható.
(3) Nyaralóhajó-szálláshely üzemeltetési tevékenység csak olyan szálláshelyen folytatható, amely megfelel
az 1. mellékletben foglalt követelményeknek.”
8. §		
Az R3. a következő 4/A. §-sal egészül ki:
„4/A. § (1) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint
az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni,
a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.
(2) A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshelyminősítő szervezet elektronikus felületén kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet
vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.
(3) A szállodák esetében nemzetközileg általánosan elfogadott főbb kritériumok a többi szálláshelytípus esetében is
figyelembevételre kerülnek.”
9. §

(1) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szálláshely-szolgáltatásnak folyamatosan meg kell felelnie a 4. §-ban meghatározott követelményeknek.”
(2) Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szálláshely-szolgáltatás olyan szálláshelyen folytatható, amely rendelkezik szálláshelykezelő szoftverrel,
valamint érvényes szálláshely-minősítéssel.”
(3) Az R3. 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A szálláshely-közvetítő jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét megkeresni
annak érdekében, hogy a szálláshely Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban használt regisztrációs számát,
szálláshely típusának besorolását ellenőrizze.”
(4) Az R3. 5. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A szálláshely-minősítő szervezet jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét
megkeresni a szálláshelynek a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történt regisztrációjának ellenőrzése
érdekében.
(7) A szálláshely-minősítő szervezet a minősítés eredményét átadja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ
részére.”

10. §		
Az R3. 6. § (2) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A bejelentéshez mellékelni kell)
„e) a szálláshely-minősítő szervezet által kiadott minősítő dokumentumot.”
11. §		
Az R3. 7/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„7/A. § (1) A 7. § c) pontjában foglaltakat a magánszálláshely szálláshelytípus esetén is alkalmazni kell.
(2) A jegyző a hatósági ellenőrzés elvégzése érdekében éves ellenőrzési tervet készít.
(3) A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 6 évente
legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes
lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek
ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan
eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján
elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot rendeli ki.
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(4) A jegyző a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ felé történő regisztrációs és
rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségét évente köteles hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizni, melyet az ASP
keretrendszer Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ szakrendszerén keresztül köteles teljesíteni.
(5) A jegyző a (4) bekezdés szerinti ellenőrzési kötelezettségét a 2021. évben augusztus 31. napjáig köteles
teljesíteni.
(6) A (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során a jegyző a (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiemelten vizsgálja
azt, hogy
a) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban foglalt rendelkezésnek, és
b) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység e rendeletben foglalt
feltételeinek.
(7) A jegyző értesíti a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét azon szálláshelyekről, amelyek nem
rendelkeznek szálláshely-kezelő szoftverrel vagy a hatósági ellenőrzés megállapítása alapján a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központnál nem regisztráltak vagy a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló
törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben foglalt adatszolgáltatási kötelezettségüket nem vagy nem
megfelelően teljesítették.
(8) A jegyző a tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét előre, tárgyévet megelőző év december 1. napjáig küldi meg
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének, az általa előírt formában. Az ellenőrzési tervtől
történő eltérést minden esetben indokolni szükséges, és az eltérés tényét, valamint annak indokait nyolc napon
belül szükséges megküldeni a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjének. A jegyző a tárgyévet
megelőző év december 1. napjáig tájékoztatja a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjét,
amennyiben tárgyévben nem végez ellenőrzést, vagy az illetékességi területén szálláshely nem üzemel.
Az ellenőrzési terv formai és tartalmi követelményeit és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ üzemeltetője a honlapján teszi közzé.
(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője jogosult a jegyző vagy az illetékes hatóság
ellenőrzését kezdeményezni. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által kezdeményezett
ellenőrzés alapján a jegyző vagy az illetékes hatóság 15 napon belül köteles eljárni.
(10) A hatósági ellenőrzés eredményeként készült jegyzőkönyvet vagy feljegyzést a jegyző a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ üzemeltetője részére a hatósági ellenőrzést követő 8 napon belül megküldi. A jegyzőkönyv
és feljegyzés formátumát és beküldési módját a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője
a honlapján teszi közzé.”
12. §

(1) Az R3. 7/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jegyző a nyilvántartásba vett szálláshely-szolgáltatót – a (4) bekezdésben foglalt kivétellel – 6 évente
legalább egy alkalommal hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi. A jegyző, ha a hatósági ellenőrzés eredményes
lefolytatásához az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény alapján indokolt, szakértőként a szakterületek
ágazati követelményeiért felelős szervek kijelöléséről, valamint a meghatározott szakkérdésekben kizárólagosan
eljáró és egyes szakterületeken szakvéleményt adó szervekről szóló 282/2007. (X. 26.) Korm. rendelet 4. §-a alapján
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való csatlakozással kapcsolatban felmerült szakkérdésekben
elsősorban a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, a szálláshely-minősítéssel
kapcsolatban felmerült szakkérdésekben elsősorban a Magyar Turisztikai Minőségtanúsító Testület Nonprofit Kft.-t
rendeli ki.”
(2) Az R3. 7/A. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A (3) bekezdés szerinti hatósági ellenőrzés során a jegyző a (4) bekezdésben foglaltakon kívül kiemelten
vizsgálja azt, hogy
a) a szálláshely-szolgáltató eleget tesz az 5. §-ban meghatározott rendelkezésnek, és
b) a szálláshely megfelel a bejelentésben foglalt szálláshely-üzemeltetési tevékenység e rendeletben foglalt és
a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett feltételeinek.”

13. §		
Az R3. 12. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A szálláshely-szolgáltatási tevékenységet folytatókról vezetett nyilvántartás (a továbbiakban: szálláshely-nyilvántartás)
– a Szolgtv. 26. § (2) bekezdés a)–d) pontjaiban meghatározott adatokon túl – tartalmazza:]
„d) a szálláshely-szolgáltatási tevékenység típusának megjelölését és minőségi fokozatba sorolását,”
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14. §		
Az R3. 13. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szálláshely-szolgáltató a szálláshely-minősítésben bekövetkezett változást követően, valamint a szálláshelyminősítés megújítása során kiállított, a 6. § (2) bekezdés e) pontja szerinti dokumentumot haladéktalanul köteles
megküldeni a jegyzőnek.”
15. §		
Az R3. 14. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szálláshelyre vonatkozó jogszabályi és hatósági előírások megsértése esetén a jegyző az alábbi jogkövetkezményeket
állapítja meg:)
„d) azonnali hatállyal megtiltja a szálláshely-nyilvántartásban nem szereplő és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központba nem regisztrált szálláshely üzemeltetését, és pénzbírságot szab ki,”
16. §		
Az R3. a következő 21–21/B. §-sal egészül ki:
„21. § E rendelet 2021. december 31-én hatályos szabályait kell alkalmazni az első szálláshely-minősítő szervezet
általi szálláshely-minősítés megtörténtéig azon 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén,
amelyek teljesítették a 21/A. § szerinti kötelezettségüket.
21/A. § (1) A 2021. december 31-én már nyilvántartásba vett szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést
szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:
a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;
c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;
f ) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;
g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.
(2) Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett típusú, érvényes
tanúsító védjeggyel, az (1) bekezdésben meghatározott időpontig köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő
szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni a szálláshely-minősítő szervezet felé, aki ezt
köteles elfogadni.
21/B. § A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján
kezdi meg.”
17. §		
Az R3. 1. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
18. §		
Hatályát veszti az R3. 19. § (5) bekezdése és 20. §-a.

4. A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló
235/2019. (X. 15.) Korm. rendelet módosítása
19. §		
A turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló törvény végrehajtásáról szóló 235/2019. (X. 15.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Ez a rendelet határozza meg a Magyarország területén a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet
üzemeltető valamint a turisztikai attrakció üzemeltető által a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz
való csatlakozás, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ működtetésének, a bekerülő adatok
kezelésének, feldolgozásának és továbbításának, valamint a szálláshely-szolgáltatók és a tárhelyszolgáltató közötti
adatfeldolgozási jogviszony, továbbá a tárhely működtetésének szabályait.
(2) A Kormány a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetőjeként (a továbbiakban: üzemeltető)
a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.
(3) A Kormány a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény (a továbbiakban:
Turizmus tv.) 2. § 5. pontja szerinti ingatlanokat, vagyonelemeket, valamint ezek vagyonkezelőjét és a vagyonkezelés
jellegét az 1. melléklet szerint határozza meg.
(4) A Kormány a Turizmus tv. 9/H. § (3) bekezdése szerinti tárhelyszolgáltatóként (a továbbiakban: turisztikai
tárhelyszolgáltató) a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaságot jelöli ki.
(5) A turisztikai tárhelyszolgáltatói feladatkörében – a tárhelyen tárolt adatok megismerése nélkül, az adatok
titkosítása érdekében jogszabályban kijelölt adattitkosítási eljárást biztosító (kulcsszolgáltató) igénybevételével –
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a Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság ellátja a Turizmus tv. 9/H. § (4) bekezdésében
meghatározott feladatokat, továbbá biztosítja az arra jogosultak számára az adatokhoz való hozzáférés lehetőségét
azzal, hogy a Kormányzati Adatközpont működéséről szóló 467/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. mellékletében
meghatározott szolgáltatási szint biztosítása – szerződésben meghatározott pontos tartalommal – az érintett
szakrendszerrel összefüggésben az arra jogszabályban kijelölt központi szolgáltató feladata.
(6) A tárhely kizárólag olyan adatcsomagokat fogad be, ahol a védendő adattartalmat az adatküldő fél
a jogszabályban meghatározott titkosító kulcs használatával titkosította.
(7) A Kormány a (6) bekezdésben rögzített adattitkosítási eljárás biztosításának ellátására kulcsszolgáltatóként
a DATRAK Digitális Adattranzakciós Központ Korlátolt Felelősségű Társaságot jelöli ki.”
20. §

(1) Az R4. 2. § 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„1. regisztrációs szám: a szálláshely-szolgáltató, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető,
a turisztikai attrakció üzemeltető regisztrációja során a szálláshely, az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet,
vagy az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció nyilvántartása érdekében létrehozott egyedi nyilvántartási
szám;”
(2) Az R4. 2. §-a a következő 13–17. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„13. jegykezelő szoftver: a turisztikai attrakció üzemeltető által kötelezően használt olyan informatikai program,
amely helyi vagy online jegyértékesítésre, jegyérvényesítésre, valamint a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ számára adatok továbbítására alkalmas;
14. adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció: a 3. mellékletben feltüntetett turisztikai attrakció, amely
esetében a turisztikai attrakció üzemeltetője az attrakció szolgáltatásainak igénybevételét folyamatos, időszakos,
vagy alkalomszerű jelleggel belépőköteles módon, jegyértékesítéssel vagy jegy kiállításával biztosítja;
15. adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet: az a vendéglátó üzlet, amely nyugtaadási kötelezettségének
pénztárgéppel köteles eleget tenni a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló
pénztárgépek forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló rendelet alapján;
16. látogató: az a természetes személy, aki az adatszolgáltatásra kötelezett turisztika attrakció által nyújtott
szolgáltatást jeggyel, belépővel vagy bérlettel igénybe veszi, függetlenül szolgáltatásért ellenértéket fizető
személyétől;
17. vendéglátó szoftver: az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető által kötelezően használt olyan
informatikai program, amely a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ számára adatok továbbítására alkalmas.”

21. §		
Az R4. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szálláshely-szolgáltató köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra
működtetett elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.”
22. §		
Az R4. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a szálláshely-szolgáltató értesítése alapján tudomást szerez
a szálláshely, illetve a szálláshely-szolgáltató Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak
változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását
elvégezni, amennyiben a szálláshely-szolgáltató azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.”
23. §		
Az R4. a következő 4/A. és 4/B. alcímmel egészül ki:

„4/A. A vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő
regisztrációja
6/A. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet üzemeltető (a továbbiakban: vendéglátó üzlet
üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett
elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és
törlését is –
a) a vendéglátó üzlet üzemeltető – természetes személy vendéglátó üzlet üzemeltető esetében – személyesen,
b) a vendéglátó üzlet üzemeltető törvényes képviselője vagy
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c) a vendéglátó üzlet üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy
köteles elvégezni.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a vendéglátó üzlet üzemeltető a rendelkezési
nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.
(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a vendéglátó üzlet üzemeltetőre
vonatkozóan a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott
nyilvántartásokban ellenőriz.
(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a vendéglátó üzlet üzemeltető
üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet regisztrációját a nyújtott
szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt vendéglátó szoftverre vonatkozó adatok megadásával. A Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra kötelezett
vendéglátó üzlethez kapcsolódó regisztrációs számot ad.
(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlethez további
felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.
(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a vendéglátó üzlet üzemeltetővel, valamint
az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlettel kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba
az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján
a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell
ismételnie.
(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha
a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,
b) a regisztrálni kívánó vendéglátó üzlet üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált vendéglátó üzlet
üzemeltető adószámával.
6/B. § (1) A 6/A. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott
adatok változását a vendéglátó üzlet üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül
köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.
(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást
szerez az adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzlet, illetve a vendéglátó üzlet üzemeltető Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a vendéglátó üzlet üzemeltető azokat
nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.

4/B. A turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központba történő
regisztrációja
6/C. § (1) Az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció üzemeltető (a továbbiakban: turisztikai attrakció
üzemeltető) köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője által e célra működtetett
elektronikus felületen (a továbbiakban: elektronikus felület) a regisztrációt elvégezni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt – továbbá a korábban regisztrált adatok módosítását és
törlését is –
a) a turisztikai attrakció üzemeltető – természetes személy turisztikai attrakció üzemeltető esetében – személyesen,
b) a turisztikai attrakció üzemeltető törvényes képviselője vagy
c) a turisztikai attrakció üzemeltető által a rendelkezési nyilvántartásban meghatalmazott személy
köteles elvégezni.
(3) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a turisztikai attrakció üzemeltető a rendelkezési
nyilvántartásban a meghatalmazottját bejelenti.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott regisztrációt végző természetes személy azonosítása az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvény szerinti, a Kormány által biztosított
elektronikus azonosítási szolgáltatás útján történik.
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(5) A regisztrációs eljárás során a regisztrációt végző természetes személy megadja a turisztikai attrakció
üzemeltetőre vonatkozó, a 2. mellékletben meghatározott adatokat, amelyeket a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ a regisztráció véglegesítéséhez az elektronikusan rendelkezésre álló, a Turizmus tv.-ben meghatározott
nyilvántartásokban ellenőriz.
(6) A sikeres azonosítást követően a regisztrációt végző természetes személy elvégzi a turisztikai attrakció
üzemeltető üzemeltetése alá tartozó valamennyi adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációját
a nyújtott szolgáltatásokra, valamint az általa kezelt jegykezelő szoftverre vonatkozó adatok megadásával.
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője sikeres regisztráció esetén az adatszolgáltatásra
kötelezett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó regisztrációs számot ad.
(7) A regisztrációt végző természetes személy jogosult a regisztráció során, illetve azt követően a Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adott adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai
attrakcióhoz további felhasználókat rögzíteni a Felhasználói Szabályzatnak megfelelően.
(8) A (2) bekezdés szerinti személy jogosult a regisztráció során a turisztikai attrakció üzemeltetővel, valamint
az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakcióval kapcsolatban megadott adatok módosítására. Ha a hiba
az adat módosításával nem javítható, a (2) bekezdés szerinti személy és az üzemeltető közötti egyeztetés alapján
a regisztráció törlésre kerül. Ebben az esetben a regisztráció eljárását a (2) bekezdés szerinti személynek meg kell
ismételnie.
(9) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a regisztrációt elutasítja, ha
a) azt nem az arra jogosult kezdeményezte,
b) a regisztrálni kívánó turisztikai attrakció üzemeltető adószáma megegyezik egy, már regisztrált turisztikai
attrakció üzemeltető adószámával.
6/D. § (1) A 6/C. § (2) bekezdésében meghatározott természetes személy által végzett regisztráció során megadott
adatok változását a turisztikai attrakció üzemeltető a változás bekövetkezését követően, legfeljebb 8 napon belül
köteles a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén átvezetni.
(2) Ha az üzemeltető hatósági adatszolgáltatás vagy a vendéglátó üzlet üzemeltető értesítése alapján tudomást
szerez az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető Nemzeti
Turisztikai Adatszolgáltató Központban megadott adatainak változásáról, jogosult a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központ elektronikus felületén az adatok módosítását elvégezni, amennyiben a turisztikai attrakció
üzemeltető azokat nem vezeti át az (1) bekezdésben foglalt határidőn belül.”
24. §		
Az R4. 5. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

„5. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje
a szálláshely-szolgáltatók esetén”
25. §

(1) Az R4. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A szálláshelykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs
kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központtal kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen
közzéteszi.”
(2) Az R4. 7. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan
a turizmus szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a szálláshely-szolgáltató részére.”

26. §		
Az R4. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § A szálláshely-szolgáltató és az 5. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott szálláshely tevékenységére
vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat,
valamint az idegenforgalmi adó bevallásához szükséges – személyes adatot nem tartalmazó és az idegenforgalmi
adóbevallás tervezetének kialakításához felhasználható – adatokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti
és lekérdezheti.”
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27. §		
Az R4. a következő 5/A–5/B. alcímmel egészül ki:

„5/A. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje
vendéglátó üzlet üzemeltetők esetén
8/A. § (1) A vendéglátó üzlet üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a vendéglátó
szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett vendéglátó üzletenként
az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.
(2) A vendéglátó üzlet üzemeltető regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a vendéglátó
üzlet üzemeltetőnek el kell végeznie a vendéglátó szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti
biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a vendéglátó szoftver konfigurációját
az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.
(3) Az üzemeltető a vendéglátó szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott
műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező vendéglátó szoftver gyártója
jogosult honlapján a vendéglátó szoftvert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra
alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes
követelményeknek való megfelelést igazolja.
(4) A vendéglátó szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs
kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen
közzéteszi.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a vendéglátó szoftver
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a vendéglátó szoftver legalább
egy alkalommal a tárgynapot követő 24 órán belül automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi
adatszolgáltatás körébe tartozó, személyes adatot nem tartalmazó, forgalmi jellegű adatokat.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus
felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.
(8) A napi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra
vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.
(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy
üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.
(10) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan
a turizmus és vendéglátás szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a vendéglátó üzlet üzemeltetője
részére.
(11) Ha a vendéglátó üzlet üzemeltetője a napi adatszolgáltatást az üzemetető felhívása ellenére, ismételten nem
teljesíti, az üzemeltető a vendéglátó üzlet üzemeltető hatósági ellenőrzését kezdeményezi a vendéglátó üzlet
üzemeltető felügyeletét ellátó jegyzőnél.
8/B. § A vendéglátó üzlet üzemeltető és a 6/A. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott vendéglátó üzlethez
kapcsolódó tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi adatelemzésen alapuló forgalmi
adatokra vonatkozó riportokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és lekérdezheti.

5/B. A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ részére történő adatszolgáltatás rendje turisztikai
attrakció üzemeltetők esetén
8/C. § (1) A turisztikai attrakció üzemeltető az elektronikus felületen történő regisztrációját követően, a jegykezelő
szoftver alkalmazásával, elektronikus formában biztosítja adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciónként
az adatszolgáltatás körébe tartozó adatok továbbítását.
(2) A turisztikai attrakció üzemeltető regisztrációját követően, az első adatszolgáltatást megelőzően, a turisztikai
attrakció üzemeltetőnek el kell végeznie a jegykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató
Központ közötti biztonságos hálózati kommunikációs kapcsolat létrehozatala érdekében a jegykezelő szoftver
konfigurációját az elektronikus felületen közzétett tájékoztatónak megfelelően.
(3) Az üzemeltető a jegykezelő szoftver gyártója által kifejlesztett modul vonatkozásában a meghatározott
műszaki feltételeknek való megfelelésről igazolást állít ki. Az igazolással rendelkező jegykezelő szoftver gyártója
jogosult honlapján a jegykezelő szoftvert a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra
alkalmas szoftverként feltüntetni. Az igazolás a modul vonatkozásában az igazolás kiállításának napján érvényes
követelményeknek való megfelelést igazolja.
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(4) A jegykezelő szoftver és a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ közötti hálózati kommunikációs
kapcsolatra képes modulokra vonatkozó műszaki és hitelesítési paramétereket, valamint a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltató Központtal való kapcsolódásra alkalmas szoftverek listáját az üzemeltető az elektronikus felületen
közzéteszi.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott biztonságos kommunikációs csatornán keresztül a jegykezelő szoftver
a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtal automatikus hálózati kommunikációt tart fent.
(6) A (4) bekezdésben meghatározott hálózati kommunikáción keresztül a jegykezelő szoftver legalább
egy alkalommal a tárgynapot követő 24 órán belül automatikusan küldi a tárgynapra vonatkozóan a napi
adatszolgáltatás körébe tartozó, a látogatóra vonatkozóan személyes adatot nem tartalmazó forgalmi jellegű
adatokat.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatás körébe tartozó adatokat az üzemeltető az elektronikus
felületen műszaki és hitelesítési feltételeket tartalmazó tájékoztatóban teszi közzé.
(8) A napi adatszolgáltatás a nyilvántartásba vétel napja és a regisztráció megtörténtét követő időszakra
vonatkozóan, a regisztrációt követő első adatszolgáltatással egyidejűleg teljesül.
(9) Ha az adatszolgáltatás üzemzavar vagy üzemszünet miatt meghiúsul, az adatszolgáltatást az üzemzavar vagy
üzemszünet elhárultát követő napon teljesíteni kell.
(10) Az üzemeltető a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetésével és ehhez kapcsolódóan
a turizmus szakmai feladatokkal összefüggésben értesítést küldhet a turisztikai attrakció üzemeltető részére.
8/D. § A turisztikai attrakció üzemeltető és a 6/C. § (7) bekezdése szerinti felhasználó az adott adatszolgáltatásra
kötelezett turisztikai attrakcióhoz kapcsolódó tevékenységére vonatkozó forgalmi adatokat, illetve egyéb, területi
adatelemzésen alapuló forgalmi adatokra vonatkozó riportokat az elektronikus felületen keresztül megtekintheti és
lekérdezheti.”
28. §		
Az R4. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„9. § (1) A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshely-regisztrációt, a vendéglátó üzlet
regisztrációt, illetve az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakció regisztrációt megszünteti, ha a szálláshelyszolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető, illetve a turisztikai attrakció üzemeltető a tevékenység gyakorlására
nem jogosult, vagy a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó üzlet üzemeltető illetve a turisztikai attrakció üzemeltető
megszűnt, vagy ha a szálláshely-szolgáltatáshoz, a vendéglátáshoz kapcsolódó kereskedelmi tevékenységet, illetve
az adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciókhoz kapcsolódó tevékenységet megszüntették.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ üzemeltetője a szálláshelyszolgáltató által az 5. § (5) bekezdésében, a vendéglátó üzlet üzemeltető által a 6/A. § (5) bekezdésében, a turisztikai
attrakció üzemeltető által a 6/B. § (5) bekezdésében foglalt adatok kezelésére az (1) bekezdés szerinti időponttól
számított 10 évig jogosult.”
29. §		
Az R4. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) Szálláshely-szolgáltatásra és vendéglátásra vonatkozó adatszolgáltatással összefüggésben az önkormányzati
felhasználó azonosítását követően a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ elektronikus felületére belépési
jogosultsággal rendelkezik.
(2) Az önkormányzati felhasználó jogosult az illetékességi területükön működő szálláshely-szolgáltatók és
vendéglátó üzlet üzemeltetők regisztrált adatainak megtekintésére, illetve ellenőrzésére, valamint a tőlük érkezett
vendégéjszaka- és idegenforgalmi adó ellenőrzéséhez szükséges adatok, továbbá az ezen adatokból készített
kimutatások lekérdezésére és megtekintésére.”
30. §		
Az R4. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § Az üzemeltető – a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal kötött együttműködési megállapodás alapján –
az e rendelet hatálya alá tartozó szálláshely-szolgáltatók, vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció
üzemeltetők által átadott adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központ útján továbbítja a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal részére.”
31. §		
Az R4. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az MTÜ jogosult a szálláshely-szolgáltatók, a vendéglátó üzlet üzemeltetők és a turisztikai attrakció
üzemeltetők által átadott adatokat a turizmusfejlesztést segítő kutatási, fejlesztési feladataihoz felhasználni,
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valamint a rendelkezésére álló adatokból szakmai összefoglalókat, helyzetjelentéseket, értékeléseket, valamint
előrejelzéseket készíteni, és ezeket – azonosításra alkalmatlan formában – nyilvánosságra hozni.”
32. §		
Az R4. 14/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A turisztikai tárhelyszolgáltató a szálláshely-szolgáltató és a szálláshely azonosításához szükséges adatokat,
valamint a szálláshely férőhely adatokat a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központtól átveszi.”
33. §		
Az R4. 14/C. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Ha a szálláshely-szolgáltató a tárhelyhez való csatlakozási kötelezettségét nem teljesíti, a turisztikai
tárhelyszolgáltató értesíti a jegyzőt a szálláshelyre vonatkozó jogszabályi előírások megsértéséről.”
34. §

(1) Az R4. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(2) Az R4. az 5. melléklet szerinti 3. melléklettel egészül ki.

5. Záró rendelkezések
35. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 5–6. §, a 9. § (4) bekezdése és a 16. § 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
(3) Az 1. §, a 7. §, a 8. §, a 9. § (1) és (2) bekezdése, a 10. §, a 12–14. §, a 17. §, valamint az 1. és a 3. melléklet
2022. január 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
Az R1. 3. számú mellékletében foglalt táblázat 13. sora helyébe a következő sor lép, és a táblázat a következő
14. sorral egészül ki:
[A

B

A szakkérdés (vizsgálat) megjelölése

Illetékes állami szerv]

13.

A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központhoz való
csatlakozással és adatszolgáltatással kapcsolatban felmerült
szakkérdés

Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

14.

Szálláshely-minősítéssel kapcsolatban felmerült szakkérdés

Magyar Turisztikai Minőségtanúsító
Testület Nonprofit Kft.

2. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
Az R2. 1. melléklet „A) A bejelentésköteles kereskedelmi tevékenység folytatásáról szóló bejelentés adattartalma”
pont „I. A kereskedő és a kereskedelmi tevékenység adatai” alcím 6. pont 6.7. alpontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(ha a kereskedelmi tevékenység üzletben történik, az üzlet)
„6.7. vendéglátó üzlet esetén befogadóképessége és a 4. melléklet szerinti vendéglátóhely üzlettípus megjelölése,
valamint azon vendéglátó üzletek esetén, amelyek kötelesek vendéglátó szoftver alkalmazására, nyilatkozat arról,
hogy rendelkeznek a 28. § g) pontja szerinti vendéglátó szoftverrel,”
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3. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelethez

Követelmények nyaralóhajó-szálláshelyhez
Bejelentési követelmények:
1.
A nyaralóhajó lakóegység- és ágyszáma, minimum követelmény 2 lakóegység.
2.
A nyaralóhajó belső terében kialakított vizes helyiség: zuhanyozó és mosdó, WC, kefetartóval, WC-papír-tartó
papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
3.
A nyaralóhajó belső terében kialakított kávékonyha: kávé, tea főzésére, reggeli jellegű ételek készítésére
alkalmas berendezéssel (főzőlap, mosogató, asztal, szék) és felszereléssel (edények), hűtőszekrénnyel.
4.
Kikötői vizesblokk: a vendégek számára elkülönített fürdőszoba, illetve zuhanyozó vagy mosdó, WC,
kefetartóval, WC-papír-tartó papírral, higiéniaihulladék-tárolóval.
Üzemeltetési követelmények:
1.
Ügyelet: a szállásadó vagy megbízottja a helyszínen vagy ügyeleti telefonszám megadásával biztosítja.
2.
A kikötőben ügyeleti időszakon kívül a vendégek számára belépés biztosítása a kikötői vizesblokkba.
3.
Takarítás:
a)
az új vendégek érkezése előtt minden esetben ágyneműhuzat-cserével egyidejűleg (ágynemű: 1 db
lepedő, 1 db paplan, 1 db párna személyenként),
b)
a kikötőkben közösen használt helyiségek takarítása mindennap.
4.
A nyaralóhajó belső terében kialakított zuhanyozó vagy mosdó és WC bekészítése: adagolós folyékony
szappan vagy tusfürdő, WC-papír, tartalék WC-papír.
5.
Kikötői vizesblokk WC bekészítése: WC-papír, tartalék WC-papír.
6.
A szálláshely-szolgáltató köteles a nyaralóhajón jól látható módon feltüntetni a nyaralóhajó nevét, valamint
rendelkeznie kell az egyes hajózási hatósági eljárások részletes szabályairól szóló 515/2017. (XII. 29.)
Korm. rendelet 15/A. § (6) bekezdés c) pontja szerinti adattartalmú nyaralóhajó-kártyával.
7.
A szálláshely-szolgáltató felelőssége a szolgáltatást igénybe vevő személyek vagyoni és személyi
biztonságára vonatkozó előírások maradéktalan betartása és betartatása.
8.
Az 5. § (3) bekezdésében foglalt szálláshelykezelő szoftver.”

4. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez
A Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központban történő regisztráció során a szálláshely-szolgáltató, a vendéglátó
üzlet üzemeltető, valamint turisztikai attrakció üzemeltető a következő adatokat adja meg:
a)
neve,
b)
adószáma,
c)
statisztikai számjele,
d)
statisztikai főtevékenysége,
e)
székhelye,
f)
levelezési címe,
g)
telefonszáma,
h)
elektronikus levelezési címe,
i)
szálláshely-szolgáltatási, vendéglátó üzlet üzemeltetői vagy turisztikai attrakció üzemeltetői
tevékenységének kezdőnapja,
j)
vendéglátó üzletek esetén a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről szóló kormányrendelet
szerinti vendéglátó üzlettípusa.”
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5. melléklet az 501/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
„3. melléklet a 235/2019. (X. 15.) Korm. rendelethez

Adatszolgáltatásra kötelezett turisztikai attrakciók
I. közfürdő, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a)
a közfürdők létesítéséről és működéséről szóló 121/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése szerint
közfürdőnek minősül,
b)
legalább egy, az alábbi felsorolásban szereplő szolgáltatást nyújtja a látogatók számára:
1.
TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből ÖVTJ 932903
Strandfürdő szolgáltatás),
2.
TEÁOR ’08 96.04 Fizikai közérzetet javító szolgáltatás (ebből: ÖVTJ 960403 Fürdő szolgáltatás
a törökfürdők, szaunák és gőzfürdők, gyógyfürdők tevékenysége),
II. természetes fürdőhely, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a)
a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint a természetes fürdőhelyek kijelöléséről és
üzemeltetéséről szóló 78/2008. (IV. 3.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint természetes fürdőhelynek minősül,
b)
TEÁOR ’08 93.29 – M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység (ebből: ÖVTJ 932903 Strandfürdő
szolgáltatás) szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
III. muzeális intézmény, vár, kastély, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a)
a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény
39. §-a szerinti működési engedéllyel rendelkezik,
b)
TEÁOR ’08 91.02 Múzeumi tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
IV. turisztikai közlekedési infrastruktúrához tartozó alábbi közlekedési eszköz:
a)
belvízi személyszállítási tevékenység, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
1.
a Balatoni Hajózási Zrt. járata végzi a személyszállítási tevékenységet,
2.
a M A H A R T – PassNave Személyhajózási Korlátolt Felelősségű Társaság járata végzi a személyszállítási
tevékenységet,
b)
TEÁOR ’08 49.39 M.n.s. egyéb szárazföldi személyszállítás tevékenység közül a „hop on hop off” jellegű
menetrend szerinti buszos városnéző turisztikai szolgáltatás,
V. kalandpark, amely
a)
TEÁOR ’08 93.29 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység,
b)
TEÁOR ’08 93.11 Sportlétesítmény működtetése,
c)
TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység
szolgáltatást nyújtja a látogatók számára,
VI. állatkert, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a)
az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 3. § 3. pontja szerint állatkertnek minősül,
b)
TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja
a látogatók számára,
VII. vidámpark, amely TEÁOR ’08 93.21 – Vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység belföldi szolgáltatást nyújtja
a látogatók számára,
VIII. védett természeti terület bemutatóhelye, amely legalább egy alábbi feltételnek megfelel:
a)
a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 28. §-a szerinti védett természeti terület bemutatóhelye,
b)
TEÁOR ’08 91.04 Növény-, állatkert, természetvédelmi terület működtetése belföldi szolgáltatást nyújtja
a látogatók számára,
IX. a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről szóló 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet szerinti
zenés, táncos rendezvény.”
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A Kormány 502/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete
a praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pkr.) 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel
egészül ki:
„(4a) Járásonként legfeljebb egy a (3) bekezdés szerint létrejött praxisközösségben, legalább 5 szolgálat
részvételével, a szolgálatok számának felső korlátja nélkül kizárólag fogorvosi szolgálatok is részt vehetnek, amely
járási fogorvosi praxisközösség az illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvos koordinációja mellett hozható létre.”
2. §		
A Pkr. a következő 4/B. §-sal egészül ki:
„4/B. § A 2. § (4a) bekezdése szerinti járási fogorvosi praxisközösség
a) a praxisközösséghez tartozó szolgálatonként hetente legalább 4 óra a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti
prevenciós rendelésen felül praxisonként 3600 fő létszám feletti, praxisközösségben egybeszámított minden
további 900 fő után hetente legalább további egy óra időtartamban prevenciós rendelést biztosít,
b) biztosítja az érintett járásban működő tartósan betöltetlen alapellátó fogorvosi körzetekhez tartozó lakosság
fogorvosi ellátását, ha az önkormányzat ezt a praxisközösségnél kezdeményezi,
c) orvosaival jogszabályban meghatározottak szerint közreműködik az alapellátó fogorvosi ügyeletben,
ha az önkormányzat ezt a praxisközösségnél kezdeményezi,
d) emelt szintű fogászati szűrőprogramokat és prevenciós ellátást biztosít meghatározott módszertanok szerint,
e) együttműködik a területen illetékes kollegiális szakmai vezető fogorvossal,
f ) egyes fogászati szakellátás körébe tartozó feladatokat is elláthat jogszabályban és a praxiskezelő által
meghatározottak szerint,
g) esetében a 4. § (1) bekezdés a)–d), f ) és g) pontjában, továbbá a 4. § (2)–(5) bekezdésében foglalt rendelkezéseket
alkalmazni kell.”
3. §		
A Pkr. a következő 4/C. §-sal egészül ki:
„4/C. § (1) A praxisközösségek munkájának szervezésére, a munkamegosztás koordinációjára, a szakmai színvonal
megtartására, valamint a többlet szolgáltatások optimális üzemméret mentén történő biztosítására az Országos
Kórházi Főigazgatóság szervezeti egységeiként járási alapellátási központok működnek. A járási alapellátási
központok a városi kórházak, járási szintű járóbeteg szakellátók területén kerülnek kialakításra. A járási alapellátási
központok szakmai irányítását az érintett járás területén illetékes kollegiális szakmai vezetők végzik. A járási
alapellátási központban egy területi kollegiális szakmai vezető és egy alapellátási koordinátor működik.
(2) A kollegiális praxisközösség a területi kollegiális szakmai vezető útján együttműködik a területén működő járási
alapellátási központtal, amely egészségügyi alapellátási és egészségügyi alapellátási ügyeleti feladatokat is elláthat.
(3) A járási alapellátási központ közreműködik a praxisközösségek által kialakított ügyeleti rend szerinti ügyeleti
feladatok ellátásának megszervezésében, amelyet az önkormányzatokkal együttműködésben koordinál.”
4. §		
A Pkr.
a)
2. § (6) bekezdésében a „(3) bekezdés szerinti praxisközösségi szolgáltató tagja” szövegrész helyébe
a „(3)–(4) vagy (4a) bekezdés szerinti praxisközösség vagy praxisközösségi szolgáltató tagja” szöveg,
b)
2. § (6) bekezdés b) pontjában az „az a) pont szerinti személy” szövegrész helyébe az „az a) pont szerinti
személy vagy személyek” szöveg
lép.
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 155. szám

7317

A Kormány 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete
egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program
kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 1. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 3. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 4. alcím tekintetében a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 47. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
az 5. alcím tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint
a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
1. §		
A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki
leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban 321/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 29. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatósági hivatalos jegyzék tartalmazza a minősített ajánlattevő)
„a) nevét, székhelyét (lakóhelyét), adószámát (adóazonosító jelét);”
2. §		
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a)
21. § (1) bekezdés f ) pontjában a „végzettségének vagy képzettségének” szövegrészek helyébe
a „végzettségének, illetve képzettségének” szöveg,
b)
21. § (2) bekezdés b) pontjában a „végzettségük, vagy képzettségük” szövegrész helyébe a „végzettségük,
illetve képzettségük” szöveg,
c)
21. § (2) bekezdés e) pontjában a „végzettségének, vagy képzettségének” szövegrész helyébe
a „végzettségének, illetve képzettségének” szöveg, valamint a „végzettségének vagy képzettségének”
szövegrész helyébe a „végzettségének, illetve képzettségének” szöveg,
d)
21. § (3) bekezdés b) pontjában a „végzettségük vagy képzettségük” szövegrész helyébe a „végzettségük,
illetve képzettségük” szöveg,
e)
21. § (3) bekezdés f ) pontjában a „végzettségének vagy képzettségének” szövegrészek helyébe
a „végzettségének, illetve képzettségének” szöveg
lép.

2. Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki
szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
módosítása
3. §		
Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások
közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 322/2015. (X. 30.)
Korm. rendelet] 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ajánlatkérő köteles a tervezővel kötött szerződésben az elkészített tervekkel kapcsolatosan korlátlan és
kizárólagos, harmadik személynek átengedhető felhasználási jogokat szerezni a szerzői jogról szóló törvény
rendelkezéseivel összhangban.”
4. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § A Kbt. 25. § (3) bekezdése alkalmazásában nem összeférhetetlen a kivitelezésre vagy kivitelezésére és
tervezésére együtt, illetve egy (elvi) engedélyezési tervet követően ugyanazon építmény tekintetében további
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tervek készítésére vonatkozó közbeszerzési eljárásban annak a tervezőnek a részvétele, aki ezen közbeszerzési
eljárás Kbt. 57. §-a szerinti közbeszerzési dokumentumait megalapozó tervet készítette, ha egyéb módon nem
vesz részt a közbeszerzési eljárás előkészítésében vagy a kivitelezés folyamatában a 10. § (3) bekezdése alapján, és
előzetes részvétele nem eredményezi a verseny tisztaságának sérelmét.”
5. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha az ajánlatkérő olyan építési beruházásnak minősülő kivitelezési munkák elvégzésére köt szerződést,
amelyek esetében a megfelelő ajánlattételhez nem szükséges tervek rendelkezésre állása, és az ellenértéket
a benyújtott árazott költségvetés szerinti tételes elszámolással határozzák meg, a közbeszerzési dokumentumoknak
elegendő az egyes tételekre vonatkozó műszaki leírást tartalmaznia. Ebben az esetben a 13. § (1) bekezdése nem
alkalmazandó.”
6. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 18. alcíme a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A. § Ha az építési beruházás megvalósítására kötött szerződés értéke eléri a nettó 700 millió forintot,
a nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles teljesíteni az Országos Statisztikai
Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló kormányrendeletben előírt statisztikai adatszolgáltatási
kötelezettségét.”
7. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) Hat hónapot meghaladó teljesítési időszakról rendelkező és egyben ötvenmillió forintot meghaladó
összegű nettó ellenszolgáltatást tartalmazó szerződések esetén az ajánlatkérő az adott építési beruházás
jellemzőinek megfelelő időszakonként vagy kivitelezési szakaszonként részszámlázási lehetőséget biztosít.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egymilliárd forint
alatti szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább öt részszámla (ideértve a végszámlát is)
benyújtásának lehetőségét biztosítja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben az általános forgalmi adó nélkül számítva egymilliárd forintot elérő
szerződéses értékű építési beruházásoknál az ajánlatkérő legalább hat, tizenkét hónapot meghaladó teljesítési
időszak esetén legalább nyolc részszámla (mindkét esetben ideértve a végszámlát is) benyújtásának lehetőségét
biztosítja.
(4) A (2)–(3) bekezdés alkalmazásában a teljesítés időtartamának, illetve a szerződés értékének későbbi módosítása
nem érinti a kötelezően biztosítandó részszámlák számát.
(5) Az első részszámla kibocsátásának lehetőségét az (1) bekezdésben meghatározott esetben legkésőbb
az általános forgalmi adó nélküli szerződéses érték 15%-át elérő megvalósult teljesítés esetén kell biztosítani.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a végszámlát megelőzően történő kifizetések összértéke nem lehet
kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 80%-ánál.
(7) A részszámla összegét a szerződés szerinti kötelezettségteljesítés megvalósulásának mértéke alapján kell
meghatározni, úgy, hogy a részszámla szerinti nettó ellenszolgáltatás a szerződés dokumentáltan megvalósult
értékét nem haladhatja meg.”
8. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az ajánlatkérőként szerződő fél, ha az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe,
a Ptk. 6:130. § (1) és (2) bekezdésétől eltérően a következő szabályok szerint köteles az ellenszolgáltatást teljesíteni:
a) az ajánlattevőként szerződő felek annak megfelelően nyújtják be számlájukat az ajánlatkérőnek, hogy közülük
melyik mekkora összegre jogosult az ellenszolgáltatásból. Az egyes ajánlattevőként szerződő felek a számla
benyújtásával egyidejűleg nyilatkoznak arról, hogy az általuk a teljesítésbe bevont alvállalkozók egyenként mekkora
összegre jogosultak az ellenszolgáltatásból;
b) az ajánlattevőként szerződő felek mindegyike az általa kiállított számlában részletezi az alvállalkozói teljesítés,
valamint az ajánlattevői teljesítés mértékét;
c) a számlában feltüntetett alvállalkozói teljesítés ellenértékét az ajánlatkérőként szerződő fél a számla
kézhezvételét követő tizenöt napon belül átutalja az ajánlattevőknek;
d) az ajánlattevőként szerződő fél – amennyiben erre korábban még nem került sor – haladéktalanul kiegyenlíti
az alvállalkozók számláit, vagy az alvállalkozóval kötött szerződésben foglaltak szerint az alvállalkozói díj egy részét
visszatartja;
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e) az ajánlattevőként szerződő felek átadják az ajánlatkérőnek az alvállalkozói követelések kiegyenlítését igazoló
átutalások igazolásainak másolatait;
f ) az ajánlattevőként szerződő felek által benyújtott számlában megjelölt, ajánlattevői teljesítés ellenértékét
az ajánlatkérőként szerződő fél az e) pont szerinti dokumentumok beérkezését követő tizenöt napon belül átutalja
az ajánlattevőként szerződő feleknek;
g) ha az ajánlattevőként szerződő felek valamelyike a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét nem teljesíti,
az ellenszolgáltatás fennmaradó részét az ajánlatkérő visszatartja, és az akkor illeti meg az ajánlattevőt,
ha az ajánlatkérő részére igazolja, hogy a d) vagy az e) pont szerinti kötelezettségét teljesítette, vagy hitelt érdemlő
irattal igazolja, hogy az alvállalkozó nem jogosult az ajánlattevő által az a) pont szerint bejelentett összegre vagy
annak egy részére.
(2) A felek kizárólag az (1) bekezdés f ) pontja szerinti ellenszolgáltatás halasztott teljesítésében állapodhatnak meg
a Ptk. 6:130. § (3) bekezdésének megfelelően.
(3) Ha az ellenszolgáltatást több részletben teljesíti az ajánlatkérőként szerződést kötő fél, minden részlettel
kapcsolatban alkalmazni kell az (1) és (2) bekezdést. Európai uniós támogatásból megvalósított közbeszerzés során
alkalmazott szállítói kifizetés esetén az (1) bekezdés szerinti szabályokat az egyes európai uniós alapokból származó
támogatások felhasználásának rendjéről szóló kormányrendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
9. §

(1) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Műemlékkel kapcsolatos építési beruházásra vonatkozó közbeszerzési eljárás esetén az ajánlatkérő a közbeszerzési
eljárásban a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési
műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló kormányrendeletben foglaltakkal összhangban a műszaki és szakmai
alkalmasság körében előírja:)
„b) hogy az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező mutassa be a teljesítésbe bevonni kívánt, legalább a következő
jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel, illetve szakmai tapasztalattal
rendelkező szakembereket:
ba) műemléki részszakterületen felelős műszaki vezető,
bb) műemléki restaurátor, szakágak szerint, ha a beszerzés restaurálásra is irányul,
bc) műemléki épületkutató, műemléki épületdiagnosztika elvégzésére, műemléki érték dokumentálására jogosult
szakértő, ha ez az építési engedély alapján szükséges.”
(2) A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A (3) és (4) bekezdést a Kbt. 115. §-a szerint lefolytatott közbeszerzési eljárások esetén nem kell alkalmazni.”

10. §		
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a)
11. §-ában a „– legkésőbb a szerződéskötés időpontjára –” szövegrész helyébe a „legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben
meghatározott időpontig –” szöveg,
b)
26. §-ában a „– legkésőbb szerződéskötés időpontjára –” szövegrész helyébe a „legkésőbb a szerződéskötés
időpontjára – feltételes közbeszerzés esetén a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben
meghatározott időpontig –” szöveg
lép.
11. §		
Hatályát veszti a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
a)
23. § (1) bekezdésében az „és használatú” szövegrész,
b)
23. § (2) és (3) bekezdése,
c)
31. §-a,
d)
32/B. §-a.

3. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló
217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet módosítása
12. §

(1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók kötelező közbeszerzési szakmai képzéséről szóló 217/2017.
(VII. 31.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet] 2. § (2c) bekezdés e) és f ) pontja
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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(A képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait,
valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon
belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A regisztráció során kötelező legalább az alábbi adatok
bekérése:)
„e) lajstromszám (amennyiben releváns),
f ) elektronikus levelezési cím és”
(2) A 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A képző szervezet a képzésre történő jelentkezések során külön adatlapon összesíti a jelentkezők regisztrációs adatait,
valamint az elismert képzéseken részt vevőkről jelenléti ívet vezet, és ezen dokumentumokat a képzést követő tíz napon
belül megküldi a közbeszerzésekért felelős miniszternek. A regisztráció során kötelező legalább az alábbi adatok
bekérése:)
„g) ha rendelkezésre áll, az EKR felhasználónév.”
(3) A 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2d) A közbeszerzésekért felelős miniszter a képző szervezetek által a (2c) bekezdés alapján megküldött
regisztrációs adatlapok és jelenléti ívek alapulvételével vezeti az EKR-ben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi
CXLIII. törvény 195. § (6) bekezdése szerinti nyilvántartást, és összesíti a képzéseken részt vevők részvétele alapján
megszerzett tanulmányi pontjait. A közbeszerzésekért felelős miniszter a képzésekről szóló regisztrációs adatlap és
jelenléti ív megküldését követően huszonegy napon belül nyilvántartásba veszi a tanulmányi pontokat. A felelős
akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót a róla nyilvántartott adatok tekintetében az információs önrendelkezési
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) 14. §-a szerinti
jogosultságok illetik meg.”
13. §		
A 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A képzéseken részt vevők a tanulmányi pontok megszerzésére abban az esetben jogosultak, ha legkésőbb
a képzés megkezdésének időpontjában az EKR-ben felhasználóként regisztrációval rendelkeznek. Ha a résztvevő
EKR felhasználóneve a regisztráció időpontjában még nem állt rendelkezésre, a résztvevő köteles azt a képző
szervezet rendelkezésére bocsátani a képzés megkezdésének időpontjáig.”
14. §		
A 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 5. alcíme a következő 8. §-sal egészül ki:
„8. § (1) Azok a személyek, akik e § hatálybalépését megelőzően e rendelet szerint nyilvántartott tanulmányi
pontokat szereztek, amelyeket a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe történő bejegyzéshez, illetve annak megújításához még
nem használtak fel, kötelesek 2021. október 1-jéig az EKR-ben felhasználóként regisztrálni, amennyiben még nem
rendelkeznek EKR felhasználói regisztrációval.
(2) E rendeletnek az egyes közbeszerzési tárgyú kormányrendeletek, valamint az Országos Statisztikai Adatfelvételi
Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról szóló 503/2021.
(VIII. 18.) Korm. rendelettel megállapított 2. § (2c) és 4. § (4) bekezdését azon közbeszerzési szakmai képzések
tekintetében kell alkalmazni, amelyekre a résztvevők regisztrációja e rendelkezések hatálybalépését követően
kezdődött meg.”
15. §		
A 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2c) bekezdésében a „nevét, amennyiben az releváns, a lajstromszámát,
valamint elektronikus levelezési címét” szövegrész helyébe a „nevét, EKR felhasználónevét, valamint amennyiben
az releváns, a lajstromszámát” szöveg lép.
16. §		
Hatályát veszti a 217/2017. (VII. 31.) Korm. rendelet 2. § (2e) bekezdése.

4. Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló
388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
17. §

(1) Az Országos Statisztikai Adatfelvételi Program kötelező adatszolgáltatásairól szóló 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet] 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
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5. A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló
257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása
18. §

(1) A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet] 2. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A névjegyzékbe vételt kizárólag olyan természetes személy kezdeményezheti, aki)
„i) az EKR-ben regisztrációval rendelkezik.”
(2) A 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Hatóság a kérelem elbírálása érdekében a (2) bekezdés f ) és h) pontja szerinti adatot a nyilvántartásból
történő adatigénylés, a (2) bekezdés g) pontja szerinti adatot a nyilvántartásból automatikus információátadás útján
szerzi be.”

19. §		
Hatályát veszti a 257/2018. (XII. 18.) Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése.

6. Záró rendelkezések
20. §

(1)	Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) A 6. §, a 17. § (2) bekezdése és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

21. §		
E rendelet 1. §-a, 2. §-a és 8. §-a
a)
a közbeszerzésről és a 2004/18/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/24/EU
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a vízügyi, energiaipari, közlekedési és postai szolgáltatási ágazatban működő ajánlatkérők beszerzéseiről és
a 2004/17/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. február 26-i 2014/25/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
A 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt, „A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §
(1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek – Adatkörök” című táblázat 2438. számú sora helyébe a következő
rendelkezés lép:
Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

(nyilvántartási
száma

2438

cím

Kasszaadatok kiskereskedelmi üzletláncoktól

adatkör)

(1) Az értékesített termékek fogyasztói ára
(2) Az értékesített termékek mennyisége
(3) A termékek értékesítéséből származó
bevétel
(4) A vásárlási blokkokon szereplő terméket
azonosító karakterlánc (kód) és az ahhoz
kapcsolódó termék teljes neve, valamint
a termék kiskereskedelmi láncon belüli saját
csoportosító kódja
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2. melléklet az 503/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
1. A 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt, „A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §
(1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek” című táblázat a következő 2540. számú sorral egészül ki:
(Statisztikai adatgyűjtés-statisztikai adatátvétel

Az
adatszolgáltatás

nyilvántartási

címe

típus

gyakorisága

adatszolgáltatóinak meghatározása

beérkezési

Irányadó
uniós jogi

határideje

száma

2540

Jelentés a Kbt.
hatálya alá tartozó

AGY

Eseményhez

a Kbt. hatálya alá tartozó építési

az eseményt1

kötődő

beruházás megvalósítására,

követő 60. nap

nettó 700 000 000

nettó 700 000 000 forintot elérő

forintot elérő vagy

vagy meghaladó szerződést kötő

meghaladó értékű

nyertes ajánlattevő

aktus

Elektronikus
adatszolgáltatás)

KSH Elektra

építési beruházásokkal
kapcsolatos adatokról

2. A 388/2017. (XII. 13.) Korm. rendelet 1. mellékletében foglalt, „A hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény
26. § (1) bekezdés szerinti statisztikai adatgyűjtések és a hivatalos statisztikáról szóló 2016. évi CLV. törvény 29. §
(1) bekezdés szerinti statisztikai adatátvételek – Adatkörök” című táblázat a következő 2540. számú sorral egészül ki:
Statisztikai adatgyűjtés – statisztikai adatátvétel

(nyilvántartási
száma

2540

1

cím

Jelentés a Kbt. hatálya alá tartozó nettó
700 000 000 forintot elérő vagy meghaladó
értékű építési beruházásokkal kapcsolatos
adatokról

adatkör)

(1) Azonosító adatok
(2) A nyertes ajánlattevő tervei az alapanyagok
és termékek felhasználására vonatkozóan
(3) A nyertes ajánlattevő környezetvédelemmel
kapcsolatos tervei

Az „esemény” megfogalmazás alatt a közbeszerzési eljárásban kötött építési beruházási szerződés megkötésének napját kell érteni.

A Kormány 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelete
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány
a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 198. § (1) bekezdés 9. pontjában,
a 3. §, a 4. § és az 1. melléklet tekintetében a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában,
az 5. § a) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló
iskolafejlesztésekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemében megvalósuló iskolafejlesztésekkel összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló
3/2018. (II. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a következő 8. §-sal egészül ki:
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„8. § E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő
kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr3.)
megállapított 2/A. §-át és 1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjét a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban
lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R1.
a)
2/A. §-ában a „2. sora” szövegrész helyébe a „2. és 3. sora” szöveg,
b)
1. mellékletében foglalt táblázat B:2 mezőjében a „9571/1, 9571/2, 9571/4, 9571/5, 8363/1, 8363/2, 8463 és
8743/32” szövegrész helyébe a „0310, 0311/4, 05, 8363/1, 8363/2, 8463, 8743/32, 8743/33, 8743/40, 8743/41,
9571/1, 9571/2, 9571/4, 9571/5” szöveg
lép.

2. Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló
83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
Az egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt
jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő kormányrendeletek módosításáról szóló 83/2021. (II. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) a következő 31. §-sal egészül ki:
„31. § E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő
kormányrendeletek módosításáról szóló 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr23.)
módosított 3. § (3) bekezdését, 7/F. §-át és 2. mellékletében foglalt táblázat 44. sorát a Módr23. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
4. §		
Az R2. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
5. §		
Az R2.
a)
3. § (3) bekezdésében a „24., 25–42. és 43. sora” szövegrész helyébe a „24., 25–42., 43. és 44. sora” szöveg,
b)
7/F. §-ában a „20. és 25–42. sora” szövegrész helyébe a „20., 25–42. és 44. sora” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezések
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet az 504/2021. (VIII. 18.) Korm. rendelethez
Az R2. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 44. sorral egészül ki:
(A

B

C

1.

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt kormánymegbízott)

44.

Paksi II. Rákóczi Ferenc Általános
Iskola infrastrukturális fejlesztését
célzó beruházás

Paks belterület 5144 helyrajzi
számú ingatlan

Tolna Megyei Kormányhivatalt
vezető kormánymegbízott
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, valamint
az önálló szabályozó szerv vezetőjének rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet
módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet [a továbbiakban:
41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet] 3. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 57. sora szerinti L72 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatást a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet
módosításáról szóló 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet [a továbbiakban: 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet] 2. melléklet
1. pontjával megállapított táblaszerkezetben és kitöltési előírások szerint első alkalommal 2021. III. negyedévre mint
tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.
(5) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 99. sora szerinti P69 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatást a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet 2. melléklet 2. pontjával megállapított táblaszerkezetben és
kitöltési előírások szerint első alkalommal a 2021. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.
(6) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatnak a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelet
1. melléklet 1. pontjával beiktatott 103a. sora szerinti P74 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást első alkalommal
a 2021. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.”
2. §		
A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 103a. sorral egészül ki:
(MNB
azonosító

Az adatszolgáltatás
Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

kód

103a

P74

a fogyasztók részére vezetett fizetési
számlákhoz kapcsolódó díjakról történő
Pénzforgalmi díjkimutatások
tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló
adatai
144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozó pénzforgalmi szolgáltató

gyakorisága

teljesítésének módja

határideje)

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott
biztonságú vagy
minősített elektronikus
aláírással ellátva

tárgyidőszakot követő év
február 28.
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1. melléklet a 25/2021. (VIII. 18.) MNB rendelethez

2. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 135a. sorral egészül ki:
(MNB
azonosító

Az adatszolgáltatás
Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre

kód

135a

R46

Kijelölt gazdasági és
nonprofit szervezetek eseti
eszközfelmérő kérdőíve

kijelölt – a 2. melléklet I. A. pontja szerinti
A) Nem pénzügyi vállalatok szektorába
sorolt – gazdasági szervezet

gyakorisága

egyedi
elrendelés
alapján, eseti

teljesítésének módja

határideje)

papíron

a kijelölés kézhezvételétől
számított 15 napon belül
(a kijelölést megelőző
negyedévre vonatkozóan)

3. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 99. sora szerinti P69 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltatás
megnevezését meghatározó mezőben a „szerinti” szövegrész helyébe a „szerinti értékeléshez kapcsolódó” szöveg lép.
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melléklet
…/2021.
(… …) MNB rendelethez
2. melléklet a 2.
25/2021.
(VIII.a 18.)
MNB rendelethez

1. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az L72 MNB azonosító kódú, „Negyedéves jelentés
1. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az L72 MNB azonosító kódú, „Negyedéves
ajelentés
jelzáloghitel-finanszírozás
megfelelési
mutatóról”
megnevezésű
adatszolgáltatás
táblái éstáblái
kitöltési
előírásai
a jelzáloghitel-finanszírozás
megfelelési
mutatóról”
megnevezésű
adatszolgáltatás
és kitöltési
helyébe
a következő
lépnek:
előírásai
helyébe a rendelkezések
következő rendelkezések
lépnek:
„MNB azonosító kód: L72

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
JMM

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

Sorszám

Sorkód

001

JMM1

002

JMM11

003

JMM1101

Megnevezés
Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2+14)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény, vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(3+…+8+10+…+12-9-13)
3 éven túli eredeti futamidejű, forint jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű, forint jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott
egyéb forint értékpapírok
3 éven túli eredeti futamidejű, forint refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló, forint
visszavásárlási vételár-tartozások
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű devizában
denominált jelzáloglevelek
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott egyéb, devizában denominált
értékpapírok
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések
5 éven túli eredeti futamidejű forint zöld jelzáloglevelek
5 éven túli eredeti futamidejű forint zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló forint
zöld visszavásárlási vételár-tartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű, forint zöld
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld
visszavásárlási vételár-követelések

004

JMM1102

005

JMM1103

006

JMM1104

007

JMM1105

008

JMM1106

009

JMM1107

010
011

JMM1108
JMM1109

012

JMM1110

013

JMM1111

014

JMM12

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
intézmény mérlegében nyilvántartott stabil, jelzálog alapú források (15+16)

015

JMM121

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt forint jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

016

JMM122

017
018

JMM2
JMM21

019

JMM22

020

JMM23

021

JMM3

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt, devizában denominált jelzáloglevelek, 20 %-os
beszámíthatósági értéken
Finanszírozott forint lakossági jelzáloghitelek (18-19+20)
1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági jelzáloghitelek
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági
jelzáloghitelei
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató

Jelmagyarázat
Tilos

3

Összesen
1
a

Nagyságrend: millió forint
Súlyozott
Súly
Mód
összeg
2
3
4
b
c
z
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MNB azonosító kód: L72

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
KONSZJMM

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek

Sorszám

Sorkód

001

KONSZJMM1

002

KONSZJMM11

003

KONSZJMM1101

Megnevezés
Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2+14)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény, vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(3+…+8+10+…+12-9-13)
3 éven túli eredeti futamidejű, forint jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű, forint jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott
egyéb forint értékpapírok
3 éven túli eredeti futamidejű, forint refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló, forint
visszavásárlási vételár-tartozások
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű devizában
denominált jelzáloglevelek
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott egyéb, devizában denominált
értékpapírok
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések
5 éven túli eredeti futamidejű forint zöld jelzáloglevelek
5 éven túli eredeti futamidejű forint zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló forint
zöld visszavásárlási vételár-tartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű, forint zöld
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld
visszavásárlási vételár-követelések

004

KONSZJMM1102

005

KONSZJMM1103

006

KONSZJMM1104

007

KONSZJMM1105

008

KONSZJMM1106

009

KONSZJMM1107

010
011

KONSZJMM1108
KONSZJMM1109

012

KONSZJMM1110

013

KONSZJMM1111

014

KONSZJMM12

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
intézmény mérlegében nyilvántartott stabil, jelzálog alapú források (15+16)

015

KONSZJMM121

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt forint jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

016

KONSZJMM122

017
018

KONSZJMM2
KONSZJMM21

019

KONSZJMM22

020

KONSZJMM23

021

KONSZJMM3

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt, devizában denominált jelzáloglevelek, 20 %-os
beszámíthatósági értéken
Finanszírozott forint lakossági jelzáloghitelek (18-19+20)
1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági jelzáloghitelek
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági
jelzáloghitelei
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató

Jelmagyarázat
Tilos

4

Összesen
1
a

Nagyságrend: millió forint
Súlyozott
Súly
Mód
összeg
2
3
4
b
c
z
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MNB azonosító kód: L72
Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2021. (VI. 23.)
MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az irányadóak, a jelen kitöltési előírások figyelembevételével.
2. A tételeket az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a vonatkozó szerződésekkel
összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
4. A forintra történő átszámítást a tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a Hitkr. 9. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
5. Az eredeti futamidő az adott forrásra vonatkozóan a jelzáloglevél vagy fedezett értékpapír kibocsátásakor, az önálló
zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor fennálló futamidő.
6. Az adatokat millió forintban, kerekítve kell megadni.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
JMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
1. A táblát a Jmmr. 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézeti csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) tagjának
nem kell kitöltenie.
2. A tábla egyes oszlopainak kitöltésére vonatkozó előírások:
A tábla a) oszlopában az állományi adatokat az I. pontban előírt módon kell meghatározni.
A tábla b) oszlopában a Jmmr. 2. melléklet 6. pontjában meghatározott súlyokat kell feltüntetni, amennyiben
nem egész szám, akkor egy tizedesjegy pontossággal.
A tábla c) oszlopában – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az a) és b) oszlopban megadott
adatok szorzatának eredményét kell megadni.
3. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások:
003. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
kibocsátott, a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 11. §-a
szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának
mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű forint értékpapírokat, a Jmmr. 2. melléklet 6. pontja
szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek kivételével, amelyek tekintetében
rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés.
004. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
lakossági jelzáloghitelek fedezete mellett, a CRR 129. cikk (1) bekezdésének megfelelő, nem a hitelintézet, illetve
hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven
túli eredeti futamidejű forint értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont
e) alpontja szerinti hitelminősítés.
005. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, kapott forint pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti
futamideje 3 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta, a Jmmr. 2. melléklet
6. pontja szerint figyelembe vehető, kapott 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
kivételével.
006. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti forint vételár-tartozásokat, amennyiben azok eredeti
futamideje 3 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg, a Jmmr.
2. melléklet 6. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld vételár-tartozások kivételével.
007. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai
által 2015. március 31. előtt kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport
esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű
deviza értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti
hitelminősítés.
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008. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai
által lakossági jelzáloghitelek fedezete mellett, a CRR 129. cikke szerint, 2015. március 31. előtt kibocsátott,
nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében
nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű deviza értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr.
2. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások állományát, valamint a 8. §
(5) bekezdése szerinti vételár-követelések összegét, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és
nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, a Jmmr. 2. melléklet 6. pontja
szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld pénzkölcsön-nyújtások és vételár-követelések
összegének kivételével.
010. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai
által kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon
hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 5 éven túli, eredeti futamidejű forint zöld jelzáloglevelek
Jmmr. 2. melléklet 6. pontja szerint számított értékét, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet
3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés.
011. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, kapott forint, a Jmmr. 2. melléklet 6. pontja szerint zöld
refinanszírozási hitelként figyelembe vehető pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és
a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta.
012. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti, forint, a Jmmr. 2. melléklet 6. pontja szerint zöldként
figyelembe vehető vételár-tartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és az önálló zálogjogot
nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg.
013. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások állományát, valamint a Jht. 8. §
(5) bekezdése szerinti vételár-követelések Jmmr. 2. melléklet 8. és 9. pontja szerint számolt összegét, amennyiben
azok eredeti futamideje 5 éven túli, és a Jmmr. szerint zöldnek minősülnek.
015. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
2015. március 31. előtt kibocsátott, Jht. 11. §-a szerinti, a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén ugyanazon
hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű forint értékpapírokat,
amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés. A soron ezen
jelzáloglevelek állományát az MNB által a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük
20 százalékáig lehet figyelembe venni.
016. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
2015. március 31. előtt kibocsátott, Jht. 11. §-a szerinti, a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén ugyanazon
hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű deviza értékpapírokat,
amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés. A soron ezen
jelzáloglevelek állományát az EKB által a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük
20 százalékáig lehet figyelembe venni.
018. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
nyújtott forint lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A jelzáloghiteleket
könyv szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A jelzáloghiteleket egy összegben, a szerződés szerint hátralévő
futamidő alapján kell jelenteni. A késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is a hitel
végső lejáratának megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
019. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakástakarékpénztár tagjai által nyújtott
forint lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő
lejáratúak.
020. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által a hitelintézeti csoporthoz
tartozó lakástakarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 015. sor értéke 0, a sor értéke 0.
021. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) értékét kell megadni,
amely a stabil jelzálog alapú források, valamint a finanszírozott forint lakossági jelzáloghitelek állományának
hányadosaként számítandó ki. Az adatszolgáltató a mutató értékét három tizedesjegy pontossággal (például 0,374)
jelenti.
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KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról –
Konszolidált tételek
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és a Hpt.-től
eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (4) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie a JMM táblára vonatkozó kitöltési előírások
szerint, azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat tartalmazza.”
2. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontja a P68 MNB azonosító kódú, „Leginkább releváns pénznemek
meghatározása” megnevezésű adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezésekkel egészül
ki:
„MNB azonosító kód: P69
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55/A. § (2) bekezdése szerinti értékeléshez kapcsolódó jelentés
0 - Fejléc
Adatszolgáltató neve:
Adatszolgáltató egyedi azonosító száma (törzsszáma)
Jelentés vonatkozó időszaka (éééé)
A jelentést független auditor validálta (igen/nem)
auditor neve:
audit vizsgálat kelte
Elsődleges kapcsolattartó

e-mail címe:
telefonszáma:

Másodlagos kapcsolattartó

e-mail címe:
telefonszáma:

Jelentés készítés napja

Kérdés
száma

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Kérdés

Vállalatirányítás
A működési és biztonsági kockázat kezelési keretrendszer
1

Az adatszolgáltató rendelkezik-e a hatékony működési és
biztonsági kockázatkezelési keretrendszerrel?

2

Egy éven belül megtörtént-e a működési és biztonsági
kockázatkezelési keretrendszer felülvizsgálata és a vezető
testülettel, illetve a vezető állású személy általi jóváhagyatása?

3

Az adatszolgáltató általános kockázatkezelési folyamataiba
beépítették-e a működési és biztonsági kockázatok mérséklését
célzó biztonsági intézkedéseket?
A kockázatkezelési keretrendszer magában foglalja-e az
engedélyezési és nyilvántartásba vételi feltételekre vonatkozó
rendelkezéseknek az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013.
évi CCXXXV. törvény 17. § (1) bekezdésének v) pontjában,
20/A. § (1) bekezdés g) pontjában meghatározott, a biztonsági
elvek átfogó leírását tartalmazó dokumentumot?

4

5

A kockázatkezelési keretrendszer összhangban
adatszolgáltató kockázatvállalási hajlandóságával?

6

A kockázatkezelési keretrendszer meghatározza-e és kijelöli-e a
legfontosabb szerepeket és felelősségeket?

7

A kockázatkezelési keretrendszer meghatározza-e a biztonsági
intézkedések végrehajtásához és a biztonsági és működési
kockázatok kezeléséhez szükséges jelentéstételi csatornákat?

8

A kockázatkezelési keretrendszerben kidolgozásra került-e az
adatszolgáltató
fizetéshez
kapcsolódó
tevékenységeiből
származó valamennyi kockázat azonosításához, felméréséhez,
nyomon követéséhez és kezeléséhez szükséges eljárás és
rendszer, ideértve az üzletmenet-folytonossági intézkedéseket
is?
A
kockázatkezelési
keretrendszer
dokumentált-e,
és
aktualizálásra került-e a végrehajtás és a nyomon követés során
szerzett tapasztalatokkal?

9

10

11

van-e

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai
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MNB azonosító kód: P69
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55/A. § (2) bekezdése szerinti értékeléshez kapcsolódó jelentés

az

Az adatszolgáltató az infrastruktúra, a folyamatok vagy az
eljárások jelentősebb változtatása előtt és az általa nyújtott
pénzforgalmi szolgáltatások biztonságát érintő valamennyi
jelentős működési és biztonsági incidens után haladéktalanul
megvizsgálja-e azt, hogy szükséges-e a kockázatkezelési
keretrendszer módosítása vagy fejlesztése?
Kockázatkezelési és ellenőrzési modellek
Az adatszolgáltató kialakította-e a működési és biztonsági
kockázatok azonosítása és kezelése érdekében a "három
védelmi vonalat", vagy egy azzal egyenértékű belső
kockázatkezelési és ellenőrzési modellt?

12

Az adatszolgáltató biztosítja-e, hogy a működési és biztonsági
kockázatok azonosítása és kezelése érdekében bevezetett
"három védelmi vonal", vagy egy azzal egyenértékű belső
kockázatkezelési
és
ellenőrzési
modell
elegendő
felhatalmazással, függetlenséggel és forrásokkal rendelkezzen,
és közvetlen jelentéstételi csatornái legyenek a vezető testület
és ha értelmezhető a vezető állású személy felé is?

13

Az adatszolgáltató a működési és biztonsági kockázatok
azonosítása és kezelése érdekében bevezetett "három védelmi
vonal", vagy egy azzal egyenértékű belső kockázatkezelési és
ellenőrzési modellben meghatározott biztonsági intézkedéseket
felülvizsgáltatta-e az informatikai biztonság és a pénzforgalom
területén szaktudással rendelkező, az adatszolgáltatón belüli
vagy az adatszolgáltatótól működési szempontból független
ellenőrökkel?

7331

7332

Kérdés
száma
14

15

16

17

18

19

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Kérdés
A működési és biztonsági kockázatok azonosítása és kezelése
érdekében
bevezetett
intézkedések
ellenőrzésének
gyakoriságát és központi elemeit biztonsági kockázatok
figyelembevételével állapították-e meg?

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai

Kiszervezés
Biztosítja-e
az
adatszolgáltató
az
általa
kiszervezett
pénzforgalmi szolgáltatások működési funkcióinak, többek között
az informatikai rendszerek működtetésének az ajánlásban
meghatározott biztonsági intézkedések hatékony végrehajtását?
Az adatszolgáltató biztosítja-e azt, hogy a szolgáltatókkal –
amelyekhez az említett funkciókat kiszervezik – kötött
szerződések és szolgáltatási megállapodások megfelelő és
arányos biztonsági célokat, intézkedéseket és minőségi célokat
tartalmazzanak?
Az adatszolgáltató ellenőrzi-e és biztosítja-e a kiszervezett
feladatokat ellátó szolgáltatók az ajánlásban meghatározott
biztonsági céloknak, intézkedéseknek és minőségi céloknak való
megfelelését?
Kockázatértékelés
Eszköz és üzleti folyamat nyilvántartás
Üzleti funkciók, támogató folyamatok és az információs eszközök
azonosítása
Az
adatszolgáltató
meghatározta-e,
kidolgozta-e
és
rendszeresen aktualizálta-e az üzleti funkciói, kulcspozíciói, és
támogató folyamatainak összességét tartalmazó nyilvántartásait,
annak érdekében, hogy feltérképezze az egyes funkciók,
feladatok és támogató folyamatok jelentőségét, valamint a
működési és biztonsági kockázatokkal összefüggő kölcsönös
függőségeit?
Az
adatszolgáltató
meghatározta-e,
kidolgozta-e
és
rendszeresen aktualizálta-e az információs eszközök, különösen
az IKT-rendszerek, azok konfigurációi, az egyéb infrastruktúrák,
valamint az egyéb belső és külső rendszerekkel való
összekapcsolódások összességét tartalmazó nyilvántartásait,
annak érdekében, hogy képes legyen kezelni az alapvető üzleti
funkcióit és folyamatait támogató eszközöket?
Üzleti funkciók, a támogató folyamatok és az információs
eszközök osztályozása

20

Az adatszolgáltató kritikusság szerint (bizalmasság, sértetlenség,
rendelkezésre állás) osztályozta-e az azonosított üzleti
funkciókat, támogató folyamatokat és információs eszközöket?

Az
adatszolgáltató
folyamatosan
nyomon
fenyegetéseket és a sebezhető pontokat ?

követi-e

a

22

Az adatszolgáltató elvégezte-e és dokumentálta-e az általa
azonosított és osztályozott funkciók, folyamatok és információs
eszközök kockázatértékelését?

23

Az adatszolgáltató rendszeresen felülvizsgálta-e az üzleti
funkcióira, alapvető folyamataira és információs eszközeire
hatással lévő kockázati forgatókönyveket?

24

Az adatszolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatások biztonságát
érintő infrastruktúra, folyamat vagy eljárás minden jelentős
változtatása előtt elvégezte-e a kockázatértékelést ?

25

Az adatszolgáltató a kockázatértékelések alapján meghatároztae, hogy szükséges-e a meglévő biztonsági intézkedések, az
alkalmazott technológiák és az eljárások vagy a nyújtott
pénzforgalmi szolgáltatások megváltoztatása, és ha igen akkor,
milyen mértékben?
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A funkciók, a folyamatok és az eszközök kockázatértékelése
21

26

27

Kérdés
Az adatszolgáltató figyelembe vette-e a változtatások
végrehajtásához szükséges időt, valamint azt az időt, amely a
működési és biztonsági incidensek, csalások és a pénzforgalmi
szolgáltatások
nyújtását
zavaró
esetleges
hatások
minimalizálását szolgáló megfelelő ideiglenes biztonsági
intézkedések meghozatalához szükséges?
Védelem
Az adatszolgáltató az azonosított működési és biztonsági
kockázatokkal szembeni megelőző biztonsági intézkedéseket
kidolgozta-e és végrehajtotta-e?

28

Az adatszolgáltató a személyekre, a folyamatokra és a
technológiára is kiterjedő, „mélységi védelem” megközelítésű,
többszintű felügyeleti rendszert létrehozta-e és bevezette-e, oly
módon, hogy a felügyeleti rendszerben minden egyes szint az
előző szint biztonsági védőhálójaként szolgál?

29

Meghatározott-e az adatszolgáltató a mélységi védelem
értelmében egynél több kontrollt ugyanarra a kockázatra?

30

Az adatszolgáltató biztosítja-e a kritikus logikai és fizikai
eszközei, erőforrásai és a pénzforgalmi szolgáltatásait igénybe
vevők érzékeny fizetési adatainak titkosságát, sértetlenségét és
rendelkezésre állását, azok tárolása, továbbítása és használata
alatt egyaránt?
Amennyiben az adatok személyes adatokat tartalmaznak, az
intézkedéseket a természetes személyeknek a személyes
adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 európai
parlamenti és tanácsi rendeletnek, vagy ha alkalmazandó, a
személyes adatok közösségi intézmények és szervek által
történő feldolgozása tekintetében az egyének védelméről,
valamint az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 45/2001/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően hajtja-e
végre az adatszolgáltató?

31

32

Az adatszolgáltató nyomonköveti-e azt, hogy a működési
környezetükben bekövetkező változtatások befolyásolják-e az
érvényben levő biztonsági intézkedéseket, vagy szükségessé
teszik-e további intézkedések beépítését a felmerülő kockázatok
mérséklése érdekében?

33

Az adatszolgáltató működési környezetében bekövetkező
változtatások az adatszolgáltató hatályos változáskezelési
folyamatának részét képezik-e, és dokumentáltak-e?

34

Az adatszolgáltató az észlelt biztonsági fenyegetések és az
elvégzett változtatások alapján a releváns és ismert potenciális
támadások forgatókönyveinek beépítése céljából végzett-e
tesztelést?

35

Az adatszolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatások tervezése,
kialakítása és nyújtása során a feladatkörök szétválasztotta-e és
a „legkisebb jogosultság” elvét alkalmazta-e?

36

Az adatszolgáltató különös figyelmet fordít-e az informatikai
környezetek elkülönítésére, különös tekintettel a fejlesztési, a
tesztelési és az éles környezetekre?

37

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai
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Kérdés
száma

Adatok bizalmassága és a rendszerek integritása
Az adatszolgáltató gondoskodott-e arról, hogy a pénzforgalmi
szolgáltatások kialakításakor, fejlesztésekor és nyújtásakor a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő érzékeny fizetési
adatainak összegyűjtése, továbbítása, feldolgozása, tárolása,
illetve archiválása, valamint megjelenítése megfelelő és valós
legyen, és csak a pénzforgalmi szolgáltatásainak nyújtásához
szükséges mértékre korlátozódjon?

7333

Kérdés

38

Az adatszolgáltató rendszeresen ellenőrizte-e, hogy a
pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásához használt szoftver –
beleértve a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők fizetéshez
kapcsolódó szoftverét is – naprakészek voltak-e, és a kritikus
biztonsági javítások telepítésre kerültek-e?

39

Az adatszolgáltató
gondoskodott-e arról,
hogy olyan
sértetlenség-ellenőrző mechanizmusok
működjenek, amik
ellenőrzik a pénzforgalmi szolgáltatásuk szoftverének, firmwareének és az adatainak az sértetlenségét?

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai

7334

Kérdés
száma

Fizikai biztonság
40

Az adatszolgáltató olyan fizikai biztonsági intézkedéseket
foganatosított-e, amelyek megvédik a pénzforgalmi szolgáltatást
igénybe vevők érzékeny fizetési adatait, valamint a pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtására használt IKT-rendszereket?
A hozzáférések felügyelete
Az adatszolgáltató az IKT-rendszerekhez való fizikai és logikai
hozzáférést csak az engedéllyel rendelkező személyeknek
biztosítja-e?
A kiadott engedélyek csak megfelelően képzett és ellenőrzött
személy számára, az adott személy feladataival és felelősségi
köreivel összhangban kerültek-e kiadásra?

42

Az adatszolgáltató bevezetett-e olyan ellenőrzési rendszert,
amely az IKT-rendszerekhez való hozzáférést megbízható
módon azokra korlátozza, akiknél ez valós üzleti követelmény?

43

Az adatszolgáltató az adatokhoz és rendszerekhez való
elektronikus hozzáférését az alkalmazások számára az adott
szolgáltatás nyújtásához szükséges minimálisan elegendő
szintre korlátozta-e?

44

Az adatszolgáltató szigorú felügyelet alatt tartja-e a privilegizált
(speciális
jogokkal
felruházott)
felhasználók
rendszerhozzáférését, hogy erősen korlátozza és szorosan
felügyelje a magasabb rendszerhozzáférési jogosultsággal
rendelkező munkatársakat?

45

Az adatszolgáltató a „szükséges ismeret” elve alapján kezeli-e
az információs eszközökhöz és ezek támogató rendszereihez
való hozzáférési jogokat?

46

Az adatszolgáltató a hozzáférési jogokat az elmúlt egy évben
felülvizsgálta-e?

47

Az adatszolgáltató a hozzáférési jogok felülvizsgálatát
szabályozta-e oly módon, hogy a felülvizsgáltra legalább évente
sor kerüljön?

48

Az adatszolgáltató a hozzáférési naplókat a meghatározott
üzleti funkciók, támogató folyamatok és információs eszközök
kritikus jelentőségével arányos ideig őrzi-e meg, az
EBA/GL/2017/17 iránymutatás 2.1. és 2.2. pontjának
megfelelően, az uniós és nemzeti jogszabályban előírt
megőrzési követelmények sérelme nélkül?

49

Az adatszolgáltató a biztonságos kommunikáció biztosítása és a
kockázat csökkentése érdekében az IKT kritikus fontosságú
összetevőihez, távoli rendszergazdai hozzáférést csak erős
hitelesítő megoldások mellett és a szükséges ismeret elve
alapján ad-e?
Az adatszolgáltató gondoskodott-e arról, hogy a hozzáféréskezelési folyamatokhoz kapcsolódó termékek, eszközök és
eljárások üzemeltetése védje a hozzáférés-kezelési folyamatokat
a kompromittálódással vagy megkerüléssel szemben?

50

Észlelés
Folyamatos felügyelet és észlelés
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41

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Kérdés

51

Az adatszolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatások nyújtásában
fellépő rendellenes tevékenységek feltárása érdekében az üzleti
funkciók, támogató folyamatok és információs eszközök
folyamatos
felügyeletéhez
szükséges
folyamatokat
és
mechanizmusokat kialakította-e és bevezette-e?

52

Az adatszolgáltató a folyamatos felügyelet keretében
rendelkezik-e mechanizmusokkal azért, hogy észlelje a fizikai
vagy logikai behatolást, valamint a pénzforgalmi szolgáltatások
nyújtásában használt információs eszközök bizalmasságának,
sértetlenségének és rendelkezésre állásának megsértését?

53

Az adatszolgáltató folyamatos felügyeleti és felderítési
folyamatai kitérnek-e a releváns belső és külső tényezőkre,
beleértve az üzleti és IKT rendszergazdai funkciókat?

54

Az adatszolgáltató folyamatos felügyeleti és felderítési
folyamatai kitérnek-e a tranzakciókra, hogy észleljék a
hozzáféréssel való visszaélést a szolgáltatók vagy más
személyek részéről?

55

Az adatszolgáltató folyamatos felügyeleti és felderítési
folyamatai kitérnek-e
a
potenciális
belső
és külső
fenyegetésekre?

56

Az adatszolgáltató vezetett-e be olyan felderítő intézkedéseket,
amelyek felismerik az információk esetleges kiszivárgását, a
rosszindulatú kódokat és más biztonsági fenyegetéseket,
valamint a szoftverek és hardverek közismert sérülékenységeit,
és ellenőrizte-e az ezeknek megfelelő új biztonsági frissítéseket?
A működési
bejelentése

57

58

és

biztonsági

események

felügyelete

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai

és

Az adatszolgáltató meghatározta-e a megfelelő kritériumokat és
küszöbértékeket arra vonatkozóan, hogy milyen eseményt
minősítsen működési vagy biztonsági incidensnek az
EBA/GL/2017/17
iránymutatás
„Fogalommeghatározások”
részében leírtak szerint?
Az adatszolgáltató meghatározta-e a korai előrejelző mutatókat,
amelyek riasztásként szolgálnak a pénzforgalmi szolgáltató
számára, így lehetővé téve a működési vagy biztonsági
incidensek korai észlelését?

59

Az adatszolgáltató kialakított-e folyamatokat és szervezeti
struktúrákat azért, hogy biztosítsa a működési és biztonsági
incidensek következetes, integrált megfigyelését, kezelését és
nyomon követését?

60

Az adatszolgáltató kialakította-e az eljárásokat arra, hogy a
működési és biztonsági eseményeket, illetve a biztonsági
vonatkozású ügyfélpanaszokat jelentse a vezető állású személy
felé?

61

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás
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Kérdés
száma

Üzletmenet-folytonosság
Az adatszolgáltató kialakította-e a működőképes üzletmenetfolytonosság
irányítást
azért,
hogy
súlyos üzletviteli
fennakadások esetén is maximalizálni tudja a pénzforgalmi
szolgáltatások
folyamatosságát
és
határt
szabjon
a
veszteségeknek?

62

Az adatszolgáltató gondosan elemezte-e a súlyos üzletviteli
fennakadásoknak való kitettségét az ajánlás 5.2. pontja
alapján?

63

Az adatszolgáltató rangsorolta-e kockázati alapon fontossági
sorrend alapján az üzletmenet-folytonossági intézkedéseket a
ajánlás 5.2. pontja alapján?

64

Rendelkezik-e az adatszolgáltató az ajánlás 5.2. pontja szerinti
hatályos üzletmenet-folytonossági tervekkel?

65

Bevezette-e az adatszolgáltató az ajánlás 5.3. pont b) alpontja
szerinti kárenyhítő intézkedéseket?
Forgatókönyveken alapuló üzletmenet-folytonossági tervezés

7335

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Kérdés
Az adatszolgáltató mérlegelte-e azokat
a lehetséges
forgatókönyveket, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatások
folyamatosságát potenciálisan érinthetik, veszélyeztethetik? (Ide
értve a szélsőséges, de valószínűsíthető változatokat is.)

67

Az adatszolgáltató felmérte-e a forgatókönyvek lehetséges
hatásait?

68

Az adatszolgáltató a valószínűsíthető forgatókönyvek alapján
elkészítette-e a reagálási és helyreállítási terveket?

69

Az adatszolgáltató az ajánlás 5.5. pontjában meghatározott
reagálási és helyreállítási tervekben figyelembe vette-e a kritikus
funkciók, folyamatok, rendszerek, tranzakciók és kölcsönös
függőségek működését érő hatások?

70

Az adatszolgáltató a reagálási és helyreállítási terveket
dokumentálta-e, az üzleti és támogató egységek rendelkezésére
állnak és vészhelyzet esetén azonnal hozzáférhetők-e?

71

A reagálási és helyreállítási tervek a tesztekből levont
tanulságokkal, az újonnan felismert kockázatokkal és
fenyegetésekkel és a megváltozott helyreállítási célokkal és
prioritásokkal összhangban frissítésre kerültek-e?
Az üzletmenet-folytonossági tervek tesztelése

72

Az adatszolgáltató az üzletmenet-folytonossági terveit legalább
évente tesztelte-e?

73

Az
adatszolgáltató
üzletmenet-folytonossági
terveinek
tesztelésekor
tesztelési
szempontként
szerepelt-e
a
sértetlenség, rendelkezésre állás és az információs eszközök
bizalmassága?

74

Az adatszolgáltató az üzletmenet-folytonossági terveket a
teszteredmények, az aktuális fenyegetettségi elemzések, az
információmegosztás és a korábbi eseményekből levont
tanulságok, a változó helyreállítási célok, valamint a még be
nem következett, működési és technikai szempontból
valószínűsíthető forgatókönyvek elemzése alapján, illetve adott
esetben a rendszerekben és folyamatokban történt módosítások
után legalább évente frissítette-e?

75

Az
adatszolgáltató
az
üzletmenet-folytonossági
tervei
kialakítása, módosítása során konzultált-e és egyeztetett-e
belső és külső érdekelt felekkel?

76

Az adatszolgáltató a valószínűsíthető forgatókönyvek alapján
tesztelte-e a reagálási és helyreállítási terveket?

77

Az adatszolgáltató az üzlemenet-folytonossági tervek tesztelése
során az irányítási rendszereket és a válságkommunikációs
terveket is tesztelte-e?

78

Az adatszolgáltató az üzlemenet-folytonossági tervek tesztelése
során olyan eljárásokat alkalmazott-e, amivel igazolni lehet a
munkavállalók és a folyamatok azon képességét, hogy
megfelelően tud reagálni a fenti forgatókönyvekre?

79

Az
adatszolgáltató
az
üzletmenet-folytonossági
hatékonyságát rendszeres időközönként ellenőrizte-e?

80

Az
adatszolgáltató
az
üzletmenet-folytonossági tervek
tesztelését dokumentálta-e és elemezte-e a tesztekből eredő
esetleges problémákat vagy hiányosságokat?

tervek

Válságkommunikáció
81

Az adatszolgáltató rendelkezik-e az üzlemenet-folytonossági
tervekkel
szoros
összefüggésben
elkészített
irányítási
rendszerekkel és válságkommunikációs tervekkel?

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai
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66

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

7336

Kérdés
száma

82

83

Kérdés
Amennyiben a vonatkozási időszakban az üzletmenetfolytonossági terv alkalmazásra került (pl. vészhelyzet,
fennakadás
miatt),
hatékony
válságkommunikációs
intézkedésekre került-e sor annak érdekében, hogy minden
érintett belső és külső érdekelt fél időben és megfelelő módon
kapjon tájékoztatást, a külső szolgáltatókat is ideértve?
A biztonsági intézkedések ellenőrzése
Az adatszolgáltató rendelkezik-e olyan hatályban lévő tesztelési
keretrendszerrel, amely biztosítja a biztonsági intézkedések
megalapozottságát és hatékonyságát?

84

Az adatszolgáltató tesztelési keretrendszere aktualizált és
igazodik-e a kockázatfelügyelő tevékenységek révén felismert új
veszélyekhez és sérülékenységekhez?

85

Az infrastruktúrát, a folyamatokat vagy az eljárásokat érintő
változások esetén az adatszolgáltató minden esetben elvégeztee a biztonsági intézkedések tesztelését?

86

Jelentősebb működési vagy biztonsági incidensek utáni
módosítások esetén az adatszolgáltató minden esetben
elvégezte-e a biztonsági intézkedések tesztelését?

87

Az adatszolgáltató tesztelési keretrendszere kiterjed-e a fizetési
terminálokra és pénzforgalmi szolgáltatások nyújtására használt
eszközökre?

88

Az adatszolgáltató tesztelési keretrendszere kiterjed-e a fizetési
terminálokra és a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő
hitelesítésére használt eszközökre?

89

A tesztelési keretrendszer kiterjed-e az adatszolgáltató által a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő számára a hitelesítő
kód generálásához/fogadásához biztosított eszközökre és
szoftvert érintő biztonsági intézkedésekre?

90

Az adatszolgáltató érvényben lévő változáskezelési folyamatai
tartalmazzák-e a szükséges tesztelések elvégzését?

91

A szükséges teszteléseket a pénzforgalmi szolgáltatások
biztonsági intézkedéseinek tesztelésében kellő ismeretekkel,
szaktudással és szakértelemmel rendelkező, független – a
tesztelendő pénzforgalmi szolgáltatások vagy rendszerek
biztonsági intézkedéseinek fejlesztésében nem érintett –
személyek végezték-e el?

92

Az adatszolgáltató a teszteket kiterjesztette-e a pénzforgalmi
szolgáltatásoknál felismert kockázat szintjének megfelelő
sérülékenységi ellenőrzésekre és behatolásvizsgálatokra?

93

Az adatszolgáltató folyamatosan és ismétlődően végzi-e a
teszteket a pénzforgalmi szolgáltatásokat védő biztonsági
intézkedéseken?

94

Az adatszolgáltató a pénzforgalmi szempontból kritikus
rendszerek esetén legalább évente végzi-e el a teszteket a
pénzforgalmi szolgáltatásokat védő biztonsági intézkedéseken?

95

Az adatszolgáltató a pénzforgalmi szempontból nem kritikus
rendszerek esetén legalább háromévente végezte-e el a
teszteket a pénzforgalmi szolgáltatásokat védő biztonsági
intézkedéseken?

96

Az adatszolgáltató az elvégzett tesztek eredményei alapján
haladéktalanul aktualizálta-e a biztonsági intézkedéseit?

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 155. szám

Kérdés
száma

Helyzetismeret, biztonságtudatosság és folyamatos tanulás
Fenyegetettségi helyzet és kitettség értékelés

7337

Kérdés

97

Rendelkezik-e az adatszolgáltató olyan folyamatokkal és
szervezeti struktúrákkal, amelyek felismerik és folyamatosan
figyelemmel kísérik az olyan biztonsági és működési veszélyeket,
amelyek
érdemben
befolyásolhatják
a
pénzforgalmi
szolgáltatások nyújtására való képességét?

98

Elemzi-e és mérlegeli-e az adatszolgáltató a szervezeten belül,
illetve kívül felismert, vagy megtörtént működési és biztonsági
incidensek elemzéseinek főbb tanulságait?

99

Az adatszolgáltató az elemzések és mérlegelések alapján a
biztonsági intézkedéseket aktualizálta-e?

100

Az adatszolgáltató aktívan figyeli-e a technológia fejlődését
annak érdekében, hogy tisztában legyen a biztonsági
kockázatokkal?

101

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai

7338

Kérdés
száma

Képzési és biztonságtudatossági programok
Az adatszolgáltató rendelkezik-e munkavállalók számára
összeállított képzési programmal, melynek célja, hogy fel
legyenek készülve a feladataik és felelősségeik vonatkozó
biztonsági elvekkel és eljárásokkal összhangban történő
ellátására, és ezáltal csökkenjen az emberi hiba, lopás, csalás,
visszaélés és veszteség esélye?

102

Az adatszolgáltató munkavállalói legalább évente részt veszneke képzési programokon?

103

Az adatszolgáltatónak az ajánlás 2.1. pontjában megnevezett
kulcspozíciókat betöltő munkavállalói évente – vagy szükség
esetén gyakrabban – célzott információbiztonsági képzésben
részesülnek-e?

104

Az adatszolgáltató rendszeres időközönként végrehajt-e
biztonságtudatossági programokat, annak érdekében, hogy
oktassa munkavállalóit, és foglalkozzon az információbiztonsági
vonatkozású kockázatokkal?

105

A biztonságtudatossági programok keretében az adatszolgáltató
előírja-e munkatársai számára, hogy minden szokatlan
tevékenységet vagy incidenst jelentsenek?
A pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők ügyfélkapcsolatkezelése
A pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevő tudása a biztonsági
kockázatokról és kockázatmérséklő intézkedésekről
Az adatszolgáltató rendelkezik-e olyan bevezetett folyamatokkal,
útmutatásokkal, amelyek a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe
vevőknek a pénzforgalmi szolgáltatásokkal járó biztonsági
kockázatokkal kapcsolatos tudatosságát erősíti?

107

Az adatszolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe
vevőknek a pénzforgalmi szolgáltatásokkal járó biztonsági
kockázatokkal kapcsolatos tudatosságát erősítő útmutatóit az új
fenyegetések és sérülékenységek fényében rendszeresen
aktualizálja-e?
Az adatszolgáltató a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe
vevőknek a pénzforgalmi szolgáltatásokkal járó biztonsági
kockázatokkal kapcsolatos tudatosságát erősítő útmutatóit az új
fenyegetések és sérülékenységek fényében aktualizált részeiről
ad-e az ügyfeleinek tájékoztatást?
Az adatszolgáltató lehetővé teszi-e, hogy amennyiben a termék
funkcionalitása ezt megengedi, akkor a pénzforgalmi
szolgáltatást igénybe vevők letiltsák a pénzforgalmi szolgáltató
által a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevőknek kínált
pénzforgalmi szolgáltatásokhoz kapcsolódó egyes fizetési
funkciókat?

108

109
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106

Kérdés

110

Az adatszolgáltató felkínálja-e a fizető fél számára azt a
lehetőséget, hogy amennyiben a Pft. 39. § (1) bekezdésének
megfelelően a pénzforgalmi szolgáltató az egyes készpénzhelyettesítő
fizetési
eszközökkel
végrehajtott
fizetési
műveletekre vonatkozó összeghatárokról állapodott meg a fizető
féllel, ezeket az összeghatárokat a fizető fél a maximálisan
elfogadott összeghatárig módosíthassa?

111

Az adatszolgáltató bevezette-e annak lehetőségét, hogy a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők értesítést kapjanak a
fizetési műveletek indítására
tett megkezdett/sikertelen
kísérletekről, ami lehetővé teszi a számlájuk csalárd vagy
rosszindulatú használatának észlelését?

112

Az adatszolgáltató folyamatosan tájékoztatja-e a pénzforgalmi
szolgáltatást igénybe vevőket a pénzforgalmi szolgáltatások
nyújtásával kapcsolatban őket érintő biztonsági eljárások
frissítéseiről?
A pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos mindenfajta
kérdés, támogatáskérés és anomáliáról vagy biztonsági
kérdéseket érintő ügyekről szóló értesítés esetén az
adatszolgáltató nyújt-e segítséget a pénzforgalmi szolgáltatást
igénybe vevőknek?
A pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos mindenfajta
kérdés, támogatáskérés és anomáliáról vagy biztonsági
kérdéseket érintő ügyekről szóló értesítés esetén a
segítségnyújtás igénybevételének lehetőségeiről tájékoztatást
nyújt-e az adatszolgáltató?

113

114

A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a
továbbiakban: ajánlás) adott
rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem)

Az ajánlás adott
rendelkezésének való
megfelelésről való
beszámolás

Az értékelésben volt-e az előző
évi értékeléshez képest változás?
Ha volt, akkor melyek ezek?

Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában
az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
Az ajánláshoz képesti
visszavezethető működési vagy biztonsági
eltérések ismertetése
incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló
csatolandó

Három védelmi
vonal
dokumentumai

Külső fél által
végze tt audit
vizsgálat
dokumentumai
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MNB azonosító kód: P69
Kitöltési előírások
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 55/A. § (2) bekezdése szerinti
értékeléshez kapcsolódó jelentés
I. Általános előírások
1. A jelentés űrlapján és a kitöltési előírásokban használt kifejezések tartalmára – eltérő rendelkezés hiányában –
a pénzforgalmi szolgáltatások működési és biztonsági kockázataival kapcsolatos biztonsági intézkedésekről szóló
26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlásban1 foglaltak az irányadók.
2. A jelentés részletezettsége szintjének arányosnak kell lennie az adatszolgáltató méretével és az általa nyújtott
konkrét szolgáltatások természetével, körével, összetettségével és kockázatosságával.
3. A jelentésben feltüntetett dokumentumok megnevezését olyan módon szükséges megadni, hogy azok
a későbbiekben egyértelműen azonosíthatók legyenek.
A „0 – Fejléc” táblában hivatkozott független auditori nyilatkozatot az adatszolgáltató köteles az adatszolgáltatáshoz
mellékelni.
Az „Adatszolgáltatás” tábla egyes soraiban hivatkozott dokumentumokat az adatszolgáltató nem köteles
az adatszolgáltatáshoz mellékelni, az adatszolgáltató ezen dokumentumokat az MNB felhívására köteles az MNB
rendelkezésére bocsátani.
4. A táblákban a kiszürkített mezőbe adatot írni nem lehet.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
1. A „0 – Fejléc” táblában jelentendő egyes adatok
Adatszolgáltató egyedi azonosító száma (törzsszáma): az adatszolgáltató azonosítására a székhely szerinti
tagállamban használt egyedi azonosító szám (törzsszám).
A jelentést független auditor validálta (Igen/Nem): amennyiben az adatszolgáltató az adatszolgáltatást
az informatikai biztonság és a pénzforgalom területén szaktudással rendelkező, az adatszolgáltatón belüli vagy
az adatszolgáltatótól működési szempontból független ellenőrrel felülvizsgáltatta, a válasz „Igen”, egyébként
a válasz „Nem”.
auditor neve: az adatszolgáltatótól működési szempontból független ellenőr által végzett felülvizsgálat esetén
a felülvizsgálatot elvégző vállalkozás megnevezése, az adatszolgáltatón belüli felülvizsgálat esetén a felülvizsgálatot
végző szervezeti egység megnevezése.
audit vizsgálat kelte: a felülvizsgálatról készített jelentés kelte.
Jelentés készítésének napja: az adatszolgáltatás lezárásának napja.
2. Az „Adatszolgáltatás” táblában jelentendő egyes adatok
A 26/2018. (VIII. 16.) MNB ajánlás (a továbbiakban: ajánlás) adott rendelkezése az adatszolgáltatóra
alkalmazandó-e? (Igen/Nem): amennyiben az adatszolgáltatás adott sora az adatszolgáltatóra, illetve az általa
nyújtott pénzforgalmi szolgáltatásra nézve releváns, akkor a válasz „Igen”, egyébként a válasz „Nem”. „Nem” válasz
esetén az adott Kérdéshez kapcsolódó további mezőket nem kell kitölteni.
Az ajánlás adott rendelkezésének való megfelelésről való beszámolás: az adatszolgáltatónak ismertetnie kell,
hogy az adott Kérdésben meghatározott elvárásnak milyen keretrendszerekkel, milyen eljárásokkal és kontrolokkal
felel meg.
Az értékelésben volt-e az előző évi értékeléshez képest változás? Ha volt, akkor melyek ezek?
„Igen” válasz esetén az adatszolgáltatónak rövid, tömör ismertetést kell adnia az adott Kérdésre vonatkozóan adott
korábbi beszámolásban foglaltakhoz képest történt változásról. Az adatszolgáltatás első alkalommal történtő
teljesítésekor ez a mező nem töltendő ki.
Volt-e az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában az adott előírásra, illetve annak hiányosságaira
visszavezethető működési vagy biztonsági incidens? Ha volt, a vonatkozó összefoglaló csatolandó:
amennyiben az adatszolgáltató az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában működési vagy biztonsági incidenst
jelentett az MNB-nek (P64 MNB azonosító kódú, illetve W08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás keretében), akkor
ezen adatszolgáltatásokat nem szükséges csatolni, elég a hivatkozási adatok megadása.
1

Elérhető: https://www.mnb.hu/letoltes/26-2018-penzforgalmi-biztonsagi-intezkedesek.pdf
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Az ajánláshoz képesti eltérések ismertetése: annak rövid, tömör ismertetése, hogy az adatszolgáltató megítélése
szerint az adott Kérdésben meghatározott elvárástól miben tér el.
Három védelmi vonal dokumentumai: az adatszolgáltatónak ismertetnie kell a „három védelmi vonal” szerinti
csoportosításban a kontroll rendszer felépítését, azt, hogy az egyes elemeket az adatszolgáltató mely hatályos
belső szabályozása, belső előírásai tartalmazzák, továbbá amennyiben a kontrollok megfelelősége vizsgálatra került
az adatszolgáltatás vonatkozási időszakában, akkor meg kell adnia a vizsgálat jegyzőkönyvének számát, keltét,
címét. A hivatkozott dokumentumot nem szükséges az adatszolgáltatáshoz mellékelni.
Külső fél által végzett audit vizsgálat dokumentumai: az adatszolgáltatónak ismertetnie kell, hogy az adott
Kérdésben meghatározott elvárásra vonatkozóan milyen, külső fél által végzett felülvizsgálat (audit) történt.
A hivatkozott dokumentumot nem szükséges az adatszolgáltatáshoz mellékelni.”
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3. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontja a P73 MNB azonosító kódú, „Központi szerződő fél – kollektív garanciaalap- és tőkeadatok” megnevezésű
adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:
MNB azonosító: P74
Pénzforgalmi díjkimutatások adatai

„MNB azonosító: P74

Pénzforgalmi díjkimutatások adatai

P7401 – Díjkimutatások
P7401 - Díjkiumutatások
Számlainformációk
Sorszám

Anonim
azonosító

Ügyfél születési
éve (ÉÉÉÉ)

1

2

3

a

b

c

Számlacsomag
neve

Számlacsomag 9SE
adatszolgáltatásban
alkalmazott
termékkódja

Időszak kezdete
(ÉÉÉÉHHNN)

Időszak vége
(ÉÉÉÉHHNN)

4
d

5
e

6
f

7
g

Tranzakció
Adat típusa
Szolgáltatás
iránya (kódlista
Irányítószám
(kódlista alapján) (kódlista alapján)
alapján)
(kódlista alapján)
8
h

9
i

10
j

11
k

Benyújtási
csatorna
(kódlista
alapján)

Darab

Érték

Képlet

Devizanem
(kódlista
alapján)

12
l

13
m

14
n

15
o

16
p

MNB azonosító kód: P74
Pénzforgalmi díjkimutatások adatai
P7402 - Ügyfélazonosítók változásai
Sorszám

Ügyfélazonosító változásának éve

Régi Ügyfélazonosító

Új Ügyfélazonosító

1

2

3

4

a

b

c

d
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MNB azonosító kód: P74
Kitöltési előírások
Pénzforgalmi díjkimutatások adatai
I. Általános előírások
1. Az adatszolgáltatás keretében a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő
tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a, valamint a 2014/92/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a díjkimutatás egységesített formátumára és egységes szimbólumára
vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló, 2017. szeptember 28-i (EU) 2018/33 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági végrehajtási rendelet) alapján a pénzforgalmi szolgáltatók
által fogyasztónak minősülő ügyfeleik részére évente elkészítendő díjkimutatások adattartalmát kell jelenteni,
kiegészítve egyes, az ügyfélcsoportokra és számlatermékekre vonatkozó adatokkal. Csak azokat az eseteket
kell figyelembe venni, amikor megtörtént a díjkimutatás elkészítése az ügyfél részére. Nem kell jelenteni azokat
az eseteket, amikor az ügyfél halála miatt nem történt meg a díjkimutatás kiküldése.
2. Szponzorbanki kapcsolat esetén a szponzorált bank adatait maga a szponzorált bank vagy a szponzorbank küldi
meg az MNB-nek, de ez utóbbi esetben a saját adataitól elkülönítve, a szponzorált bank GIRO kódjával, illetve
törzsszámával.
3. Az adatokat az MNB által rendelkezésre bocsátott Kódképzési leírás szerint megképzett anonim azonosítóval ellátva
kell jelenteni.
4. A kitöltéshez szükséges kódokat a 3. melléklet 4.8. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet
tartalmazza.
5. A táblák helyes kitöltését segítő egyedi ellenőrzési szempontokat, módszertani útmutatást a 3. melléklet
5. és 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

II. Az adatszolgáltatás kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
P7401 tábla
Az egyes oszlopokban jelentendő adatok:
a)
Sorszám: ebben az oszlopban kell megadni folytonos számozással a sorszámot.
b)
Anonim azonosító: ebben az oszlopban kell megadni az ügyfélnek az I.3. pontban hivatkozott Kódképzési
leírás szerint megképzett anonim azonosítóját. Ugyanazon ügyfelet minden adatszolgáltatásban
ugyanazon anonim azonosítóval kell jelenteni, és az anonim azonosítónak időben is állandónak kell lennie.
E feltételeknek akkor is teljesülniük kell, ha az adott személy kikerül az adatszolgáltatásból, majd visszakerül
(például, ha egy ügyfél megszüntette korábbi fizetési számláját, és később új fizetési számlát nyit, ebben
az esetben az ügyfélnek ugyanazt az anonim azonosítót kell kapnia az új számlanyitás esetén).
c)
Ügyfél születési éve: ebben az oszlopban kell megadni az ügyfél születési évét. Csak az évszámot kell
feltüntetni.
d)
Számlacsomag neve: ebben az oszlopban kell jelölni az adott számlatermék nevét (fizetési számla
megnevezése) a bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján.
e)
Számlacsomag 9SE adatszolgáltatásban alkalmazott termékkódja: ebben az oszlopban kell megadni
a számlatermék 9SE kódú adatszolgáltatásban alkalmazott termékkódját. Amennyiben az adott
számlatermék nem jelentendő a 9SE kódú adatszolgáltatásban, akkor ezt az oszlopot üresen kell hagyni.
f ), g) Időszak kezdete és vége: ezekben az oszlopokban kell megadni, hogy az adatok a bizottsági végrehajtási
rendelet 6. cikke alapján mely tárgyidőszakra vonatkoznak. Amennyiben az ügyfél a tárgyidőszakban nyit
számlát, úgy az „Időszak kezdete” a számlanyitás időpontja, ha az ügyfél a tárgyidőszakban megszünteti
a számláját, úgy az „Időszak vége” a számlazárás időpontja.
h)
Irányítószám: itt kell megadni a díjkimutatás ügyfélcímzettje postai (levelezési) címének irányítószámát,
tehát egy díjkimutatás esetében minden sorban azonos kódértékkel kell feltölteni az oszlopot. Év közbeni
címváltozás esetén a díjkimutatás kiküldésekor érvényes címet kell figyelembe venni.
i)
Adat típusa: ebben az oszlopban kell jelölni a díjkimutatásokban kiküldött adatoknak a bizottsági
végrehajtási rendelet alapján meghatározott típusát. Az „OSSZES”, „FIZKAM” és „JOVKAM” kód alkalmazása
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j)

k)

l)

m)
n)

o)

p)

esetében csak értéket kell megadni. Az „UTALASBE” és „KPBE” kód alkalmazása esetén a darab és érték adatot
is szükséges megadni, külön sorban, a j)–l) oszlopokat pedig üresen kell hagyni.
Szolgáltatás: ebben az oszlopban kell jelölni a díjkimutatásokban a bizottsági végrehajtási rendelet alapján
az egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatokat. Azaz az i) oszlopban „SZOLGDB”, „EGYSDIJ”, „DIJDB” és
„SZOLGDIJ” kódok alkalmazása esetén kell az adatokat szolgáltatásonként [j) oszlop] megbontani, ahol
ez az adott ügyfél szempontjából releváns. Amennyiben az adatszolgáltató olyan, további alkategóriákat
alkalmazott az egyes szolgáltatásoknál és díjaknál, amelyeket a k) és l) oszlopok segítségével sem lehet jelölni
(pl. telekommunikációs szolgáltatónként eltérő SMS díjak), akkor az adott szolgáltatáshoz kapcsolódó díjakat
(„A szolgáltatáshoz kapcsolódóan fizetett összes díj”) és tranzakciószámokat („Díjfelszámítás alkalmainak
száma”) az adott szolgáltatásra vonatkozóan összesítve kell megadni.
Tranzakció iránya: ebben az oszlopban kell jelölni az „Átutalás belföldön forintban”, a „Rendszeres
átutalás”, a „Beszedés”, az „Átutalás euróban (SEPA)”, az „Átutalás egyéb devizában” szolgáltatásoknál,
ha az adatszolgáltató eltérő díjtételeket alkalmazott a bankon belüli (belső), a bankok közötti (belföldi) és
a határon átnyúló tranzakcióknál, és ennek megfelelően az ügyfeleknek küldött díjkimutatást is megbontotta.
Benyújtási csatorna: ebben az oszlopban kell jelölni az „Átutalás belföldön forintban”, a „Rendszeres átutalás”,
az „Átutalás euróban (SEPA)”, az „Átutalás egyéb devizában” szolgáltatásoknál, ha az adatszolgáltató eltérő
díjtételeket alkalmazott az egyes benyújtási csatornáknál, és ennek megfelelően az ügyfeleknek küldött
díjkimutatást is megbontotta.
Darab: itt kell megadni a darabszám adatokat, ha az Adat típusa oszlopban „SZOLGDB”, „DIJDB”, „UTALASBE”
vagy „KPBE” kód szerepel.
Érték: itt kell megadni az érték adatokat egységnyi nagyságrendben, két tizedesjegyre kerekítve, ha az Adat
típusa oszlopban az „OSSZES”, „FIZKAM”, „JOVKAM”, „EGYSDIJ”, (amennyiben az „Egységnyi díj” nem képlettel
meghatározott), „SZOLGDIJ”, „UTALASBE” és „KPBE” kód szerepel. Ebben az oszlopban csak szám formátumú
adatok szerepeltethetők. Amennyiben az „Egységnyi díj” képlettel meghatározott, vagy tartalmaz minimum
vagy maximum értéket is, akkor az „Egységnyi díjat” nem itt, hanem az o) oszlopban kell jelenteni. Az n) és o)
oszlopok közül szolgáltatásonként csak az egyik tölthető ki. „UTALASBE” és „KPBE” kód esetében, amennyiben
a jóváírások a számla devizanemétől eltérőek, úgy a számla devizanemében szükséges kimutatni aggregálva,
minden egyes ilyen jóváírásnál az adott jóváíráskor érvényes hirdetményben meghatározott árfolyammal
számolva.
Képlet: itt kell megadni a képletet, ha az i) oszlopban az „EGYSDIJ” kód szerepel, és az nem volt jelenthető
az n) oszlopban. Amennyiben az „Egységnyi díj” nem tartalmaz képletet, tehát egy állandó érték, akkor ezt
az n) oszlopban szükséges jelenteni, az ott leírtaknak megfelelően.
Devizanem: itt kell megadni az n) oszlopban jelentett díj devizanemét, illetve az o) oszlopban jelentett képlet
díjtételeinek devizanemét.

P7402 tábla
Ebben a táblában kell jelentetni, ha az I.3. pontban hivatkozott Kódképzési leírás szerint megképzett anonim
azonosító egy adott ügyfél esetében megváltozik. A táblát csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha az anonim
azonosító megváltozik az előző évihez képest, és csak abban az adatszolgáltatásban szükséges kitölteni, amelyikben
az ügyfél először szerepel a megváltozott ügyfélazonosítóval.
Az egyes oszlopokban jelentendő adatok:
b)
Ügyfélazonosító változásának éve: ebben az oszlopban szükséges megadni azt az évet, amelyikre vonatkozó
adatszolgáltatásban az ügyfél első alkalommal szerepel a megváltozott ügyfélazonosítóval.”
4. A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontja az R45 MNB azonosító kódú, „Éven túli lejáratú
hiteltartozások előtörlesztései – egyéb monetáris intézmények” megnevezésű adatszolgáltatás kitöltési előírásait
követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:
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„MNB azonosító kód: R46

Az adatszolgáltató szervezet törzsszáma:
Kijelölt gazdasági és nonprofit szervezetek eseti eszközfelmérő kérdőíve

A pénzügyi helyzet mutatói (mérleg állományok) az adatszolgáltatást megelőző negyedév végén, millió forintban
01 Befektetett eszközök (könyv szerinti) állománya összesen (01. ≥ 02. +…+ 13. sor)
02
Részesedések (befektetések) belföldi vállalatokban (értékelési különbözettel együtt)
03
Részesedések (befektetések) külföldi vállalatokban (értékelési különbözettel együtt)
04
Tartósan adott kölcsönök belföldi magánszemélynek
05
Tartósan adott kölcsönök belföldi vállalkozásnak, szervezetnek
06
Tartósan adott kölcsönök külföldi, részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak
07
Tartósan adott kölcsönök egyéb külföldi vállalkozásnak, szervezetnek
08
Tartósan adott letétek, előlegek belföldre (bármely belföldi partnernek)
09
Tartósan adott letétek, előlegek külföldre (bármely külföldi partnernek)
10
Tartósan lekötött bankbetétek belföldi hitelintézetnél
11
Tartósan lekötött bankbetétek külföldi hitelintézetnél
12
Tartós értékpapír befektetések (hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok)
13
Immateriális javak és tárgyi eszközök állománya
14 Forgóeszközök könyv szerint állománya összesen (14. ≥ 15. +…+ 30. sor)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Követelések belföldi magánszemélynek adott kölcsönökből
Követelések belföldi vállalkozásnak, szervezetnek adott kölcsönökből
Követelések külföldi, részesedési viszonyban lévő vállalkozásnak adott kölcsönökből
Követelések egyéb külföldi vállalkozásnak, szervezetnek adott kölcsönökből
Cash-pool követelés belföldi vállalkozással, szervezettel szemben
Cash-pool követelés külföldi vállalkozással, szervezettel szemben
Követelések adott letétekből, előlegekből belföldre (bármely partnernek)
Követelések adott letétekből, előlegekből külföldre (bármely partnernek)
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) bármely belföldi partnerrel szemben
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) külföldi részesedési viszonyban
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) egyéb külföldi partnertől
Követelések járó osztalékból vagy fizetett osztalékelőleg miatt
Rövid lejáratú értékpapírok (kötvények, részvények, részesedések)
Bankszámlák, rövid lejáratú betétek belföldi hitelintézetnél
Bankszámlák, rövid lejáratú betétek külföldi hitelintézetnél
Készletek állománya
Eszközök összesen (mérlegfőösszeg) (31. ≥ 01. + 14. sor, illetve 31. ≥ 32. + 33. sor)
Saját tőke (jegyzett tőke, tartalékok és eredmény együtt)
Kötelezettségek állománya összesen (33. ≥ 34. +…+ 46. sor)
Kötelezettségek belföldi hitelintézettől, pénzügyi intézménytől felvett hitelből, lízingből
Kötelezettségek külföldi hitelintézettől, pénzügyi intézménytől felvett hitelből, lízingből
Kötelezettségek belföldi magánszemélytől kapott kölcsönből
Kötelezettségek belföldi vállalkozástól, szervezettől kapott kölcsönből

38
39

Kötelezettségek külföldi, részesedési viszonyban lévő vállalkozástól kapott kölcsönből
Kötelezettségek külföldi egyéb vállalkozástól, szervezettől kapott kölcsönből

40
41
42
43
44
45
46

Cash-pool tartozás belföldi vállalkozással, szervezettel szemben
Cash-pool tartozás külföldi vállalkozással, szervezettel szemben
Kötelezettségek belföldi partnertől kapott letétekből, előlegekből
Kötelezettségek külföldi partnertől kapott letétekből, előlegekből
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) bármely belföldi partnerrel szemben
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) külföldi részesedési viszonyban
Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók) külföldi egyéb partnerrel szemben
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MNB azonosító kód: R46
Kitöltési előírások
Kijelölt gazdasági és nonprofit szervezetek eseti eszközfelmérő kérdőíve
I. Általános előírások
Az adatszolgáltatást, melyre az MNB az érintett szervezetet minden alkalommal esetileg, írásban jelöli ki, a kijelölés
kézhezvételétől számított 15 napon belül kell teljesíteni.

II. A táblában szerepeltetendő adatok tartalma
Az adatszolgáltatást a kijelölt szervezetre mint jogi személyre vonatkozóan kell kitölteni, nem konszolidált
adatokkal. Az állományi adatokat a kijelölést megelőző naptári negyedév végére vonatkozóan, millió forintban,
kerekítve kell megadni. A külföldi pénznemben nyilvántartott tételeket az adatszolgáltató által használt
árfolyamokon kell forintra átváltani. A magyar számviteli szabályokat és az IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltatókra
ugyanaz a tábla vonatkozik.
A mérleg az eszközöket befektetett eszközök és forgóeszközök bontásban tartalmazza, azok további részletezésével.
A kötelezettségek egy összegben, lejárati bontás nélkül, de fajta szerint tovább részletezve jelentendők a táblában.
A tábla az aktív és passzív időbeli elhatárolásokra nem kérdez rá, az eszközök összesen ezért a részeknél nagyobb
lehet.
A befektetett eszközök (01. sor) részletezése (02–13. sor) nem teljes körű, a halasztott adók (IFRS) nem szerepelnek.
A forgóeszközök (14. sor) részletezése (15–30. sor) sem teljes körű, az összesen adat a részek összegénél nagyobb
lehet. A táblában a forgóeszközök között külön nem jelentendő a pénztári készpénz állománya, az adókövetelések,
a munkavállalókkal kapcsolatos tételek és a származékos ügyletek.
A kötelezettségek (33. sor) részletezése (34–46. sor) sem teljes, így az összesen adat a részek összegénél nagyobb
lehet. A táblában itt sem jelentendők külön az államháztartással és a munkavállalókkal kapcsolatos tételek,
a származékos ügyletek. A táblában külön nem jelentendő a céltartalékok állománya sem, de a céltartalékokat
az IFRS-ek szerint jelentő adatszolgáltatónak a kötelezettségek összesen adatba bele kell foglalnia. Nem kell
szerepeltetni továbbá a kötelezettségek részletező soraiban a kibocsátott kötvényekből eredő tartozásokat.
A váltóköveteléseket az adott kölcsönök, a váltótartozásokat a kapott kölcsönök között kell szerepeltetni,
a megfelelő partnernél.
A pénzügyi eszközöket, követeléseket értékvesztéssel csökkentve, értékelési különbözettel korrigálva, tehát mérleg
szerinti nettó értéken kell feltüntetni az adatszolgáltatásban.
A különféle típusú eszközök és kötelezettségek a vállalatcsoporton belüli és azon kívüli partnerekre egyaránt
vonatkoznak. A legtöbb eszköztípusnál a belföldi és a külföldi partnerekkel kapcsolatos részt el kell különíteni,
külön kell megadni. A külfölddel kapcsolatos egyes tételeknél külön kell feltüntetni a részesedési viszonyban lévő,
illetve az egyéb partnerekhez kapcsolódó adatot. A részesedési viszonyban lévő partnerek alatt a kapcsolt és egyéb
részesedési viszonyban lévő partnereket kell érteni.”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelete
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.)
MNB rendelet 16. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az adatszolgáltató a 11. § szerinti felügyeleti jelentést a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelet módosításáról szóló 26/2021. (VIII. 18.)
MNB rendelet 1. és 2. mellékletével megállapított táblaszerkezetben és kitöltési előírások szerint első alkalommal
2021. I–III. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 2021. október 20. munkanapjáig teljesíti.”
2. §		
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 42/2020. (XI. 19.)
MNB rendelet
a)
16. melléklete helyébe az 1. melléklet,
b)
17. melléklete helyébe a 2. melléklet
lép.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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2. melléklet a 26/2021. (VIII. 18.) MNB rendelethez
„17. melléklet a 42/2020. (XI. 19.) MNB rendelethez

A pénzügyi szervezetek által Magyarország területén finanszírozott ingatlantranzakciós adatokra
vonatkozó felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó részletes előírások
I. Általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a felügyeleti
jelentésben és a kitöltési előírásokban használt fogalmakat az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.
2. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
2.1. A felügyeleti jelentésben azokra – a pénzügyi szervezet által ténylegesen, a tárgyidőszakban megkötött
hitel- és lízingszerződéssel finanszírozott – a Magyarország területén lévő, az adásvétel tárgyát
képező, a finanszírozás során a hitel- és lízingcélt szolgáló és egyúttal fedezetbe vont lakóingatlanfedezetre (a továbbiakban: Ingatlan) vonatkozóan kell adatot szolgáltatni, amelyet a pénzügyi szervezet
a finanszírozáshoz kapcsolódó értékbecslésekből megismert.
2.2. A tábla oszlopait – az Ingatlanokról szóló részletes információkat – az adatszolgáltató a finanszírozás során
megismert, a finanszírozáshoz kapcsolódó értékbecslések alapján tölti ki.
2.3. A felügyeleti jelentésben felhasználandó kódokat, valamint a kitöltést segítő módszertani útmutatást
tartalmazó technikai segédletet az MNB a honlapján teszi közzé.

II. A felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes szabályok
1. Az ingatlantranzakciók során megismert lakóingatlan-fedezetekre vonatkozó mezők felépítése
1.1. A felügyeleti jelentésben kitöltendő mezők/lakóingatlanadatok csoportosítása:
Lakóingatlanok adatainak csoportosítása I–VIII.
I.
Ingatlan

a1
1.2.

II.

III.

IV.

Tranzakció

Ingatlan

adatai

beazonosítása

b1–b8

c1–c13

Telek adatok

d1–d10

V.
Beépítési
lehetőségek

e1–e6

VI.

VII.

VIII.

Épület adatok

Lakás adatok

g1–g20

h1–h11

Ingatlan
alapterületi
adatok

f1–f10

A mezők kitöltésekor az Ingatlan alaptípusa (a1) mezőben megadott kódérték határozza meg az adott
Ingatlanra jellemző kitöltendő adatokat. Amennyiben az Ingatlan alaptípusa (a1) mezőben a LAK vagy
– a termőföldnek nem minősülő ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó
módszertani elvekről szóló 25/1997. (VIII. 1.) PM rendelet 2. § (2) bekezdés b) pontja alapján alkalmazott
statisztikai alapú értékelés esetében – az S_LAK kezdetű kódok bármelyike kerül megadásra, úgy a lakásra
vonatkozó oszlopok töltendők ki, amennyiben pedig a LAKOHAZ_ kezdetű kódok kerülnek megadásra,
úgy a lakóházakra vonatkozóan kell kitölteni az egyes mezőket. A felügyeleti jelentés kötelező, tilos és
az adatszolgáltató által opcionálisan töltendő mezőket tartalmaz. A kötelező és tilos mezőket az alábbi
táblázat mutatja:
Az alábbi oszlopok kitöltése kötelező

Az alábbi oszlopok kitöltése tilos

Lakások (társasházi, szövetkezeti)
esetében:

a1–b6, b8–c2, c5, c7–d1, f2, g4, g5,
g9, g13, g17, h3, h4, h6

d2–f1, g1, g6–g8, g10–g12, g14–g16

Lakóházak esetében:

a1–b6, b8–c2, c5, c7–c9, c11–d2, d4,
d8, f3, f8–f10, g2, g4–g11, g13–g15

c10, f2, g17–g19, h1–h11

A felsorolásban nem szereplő mezők kitöltése opcionális
(így üresen is hagyható)
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2. Az egyes mezőkben jelentendő adatok
2.1. Tranzakció adatai
b1
Ingatlan azonosító
Az adatszolgáltató belső egyedi azonosítója, amely egyértelműen azonosítja az Ingatlant.
b2
Ingatlantranzakció dátuma
Az Ingatlan adásvételi szerződésének dátumát szükséges megadni.
b3
Finanszírozás dátuma
Az Ingatlan adásvételéhez kapcsolódó finanszírozás, azaz a hitel- és lízingszerződés dátumát
szükséges megadni.
b4
vételár (bruttó)
Az Ingatlan bruttó vételárát szükséges megadni a b5 mezőben meghatározott devizanemben.
b6
Hitel- és lízingazonosító
Az ingatlantranzakcióhoz kapcsolódó hitel- és lízing HITREG instrumentum azonosítója, amelyet
az adatszolgáltató alkalmaz. Ha az adatszolgáltató a 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet szerinti
HITREG adatszolgáltatás (a továbbiakban: HITREG adatszolgáltatás) benyújtásra kötelezett, úgy
az itt jelentett azonosítónak meg kell egyeznie a HITREG adatszolgáltatás INSTR táblájában
szereplő INSTR_AZON mezőben megadott értékkel. Amennyiben az adatszolgáltató HITREG
adatszolgáltatást nem teljesít, úgy ebben a mezőben a hitel- és lízingszerződés egyedi azonosítóját
kell megadnia.
b7
HITREG fedezet azonosító
Akkor töltendő kötelezően, ha az adatszolgáltató a HITREG adatszolgáltatás benyújtására
kötelezett, és a finanszírozott Ingatlan fedezetként szerepel a hitel- és lízingügyletben. A mezőben
a HITREG adatszolgáltatás HITREG FEDE táblájában megadott fedezet azonosítót (FED_AZON)
kell megadni. Amennyiben a HITREG fedezetazonosító megegyezik a b8 mezőben jelentendő
fedezetazonosítóval, mindkét mezőben ugyanazt az azonosítót kell megadni.
b8
Fedezetazonosító
A fedezet adatszolgáltatónál alkalmazott egyedi azonosítója. Mivel a felügyeleti jelentés
az adásvétel és a finanszírozás tárgyát képező, a finanszírozás során fedezetbe is vont Ingatlanra
vonatkozik, a fedezetazonosítót mindenképpen meg kell adni.
2.2. Az Ingatlan beazonosítása
c1
tulajdoni hányad számláló
c2
tulajdoni hányad nevező
Az Ingatlan tulajdoni lap szerinti tulajdoni hányad számlálójában, illetve nevezőjében szereplő
értéket szükséges megadni az Ingatlant megvásárló vevő(k) együttes tulajdoni hányada
tekintetében.
c3
A közös tulajdonjog jogilag rendezett?
A mezőben meg kell adni, hogy osztatlan közös tulajdon esetén rendezett-e jogilag a közös
tulajdon. A mezőben az alábbi értékek valamelyikét kell megadni:
–
rendezett,
–
nem rendezett,
–
nem osztatlan közös tulajdon.
Az adatszolgáltatás szempontjából jogilag rendezettnek tekintendő az Ingatlan, ha rendelkezésre
áll az összes tulajdonos által elfogadott, ügyvéd vagy közjegyző által ellenjegyzett használati
megállapodás, mely a jogutódokra is kiterjed, valamint pontosan meghatározza és körülírja
az ingatlanrészeknek a tulajdonosok tulajdoni hányada szerinti arányban való közös és kizárólagos
használatát.
A területi alapú használati megállapodás kötelező eleme a vázrajz/alaprajz, mely alapján jelöléssel
egyértelműen beazonosíthatók a tulajdonosok által használt és birtokolt osztatlan közös tulajdonú
ingatlan részei. A rendezettség további kötelező feltételei a közművek önálló közműórákkal/
almérőkkel való mérhetősége.
c4
fennmaradó terhek
A mezőben azon bejegyzések megadása szükséges, melyek a tulajdonosváltást követően is
fennmaradnak. Amennyiben a mezőben több érték egyidejű megjelölése szükséges, úgy azokat
a zárójelekben szereplő értékekkel, „-” elválasztójellel elválasztva kell megadni.
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c11
szint
	Ebben a mezőben kell megadni, hogy a lakás hányadik szinten helyezkedik el az épületben.
c12
részleges helyrajzi szám
Szabad szöveges mező, melyet az alábbi szabályoknak megfelelően szükséges kitölteni:
–
amennyiben a helyrajzi számban lévő utolsó számjegy nem 0, akkor az utolsó számjegy
helyett x-et,
–
amennyiben a helyrajzi számban lévő utolsó számjegy 0, akkor a 0 és a megelőző
számjegy helyett is x-et,
–
amennyiben a helyrajzi szám egy számjegyű, akkor a számjegy helyett x-et
kell beírni.
c13
ingatlan típus
A szabad szöveges mezőben az Ingatlan tulajdoni lapján (tulajdoni lap I. rész, megnevezés
oszlopban) szereplő ingatlan típust kell megadni.
Telek adatok
d2
közművesítettség
Kizárólag saját telekkel rendelkező Ingatlan esetében kell megadni. Az országos településrendezési
és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK)
szerinti közmű fogalomba tartozó közművek közül vízellátás, szennyvízelvezetés, gázellátás,
villamosenergia-ellátás rendelkezésre áll-e az ingatlanon? A mezőben az alábbi értékek valamelyike
jelentendő:
–
összközműves (villamosenergia-, gáz-, vízellátás, szennyvízelvezetés közműhálózatról),
–
részleges (villamosenergia-, víz-, gázellátás közműhálózatról),
–
részleges (villamosenergia-, vízellátás közműhálózatról),
–
részleges (villamosenergia-ellátás közműhálózatról),
–
nincs közműellátás,
–
egyéb.
d3
összközművesíthetőség
A mezőben „I” értéket kell megadni, amennyiben az ingatlan a vezetékes vízellátó,
szennyvízelvezető, gázellátó, villamosenergia-ellátó hálózatra nem csatlakozott, de azok mindegyike
az ingatlan előtt rendelkezésre áll, azaz a rácsatlakozás lehetősége biztosított. Egyéb esetben (azaz
ha nem lehet összközművesíteni) az „N” érték megadása szükséges.
d4
közterületkapcsolat
A mezőben „I” értéket kell megadni, amennyiben az Ingatlan közterületről közvetlenül
megközelíthető. Egyéb eseteben az „N” érték megadása szükséges.
d8
telek területe
A telek területének méretét a tulajdoni lap alapján (tulajdoni lap I. rész, terület oszlopban szereplő
adat), m2-ben szükséges megadni.
Beépítési lehetőségek
e1
építési övezet
A beépítésre szánt vagy beépített területek területfelhasználási egységein belüli egyes
területrészeken a felhasználás és az építés feltételeit és módját meghatározó besorolást szükséges
megadni.
e6
tilalommal, korlátozással érintett
Amennyiben a telek tilalommal, egyéb korlátozással nem érintett, akkor a mezőben „nem” értéket
kell jelenteni, ha bármilyen korlátozással érintett, akkor ennek rövid szöveges összefoglalása
szükséges.
Ingatlan alapterületi adatok
f1
összes bruttó alapterület
Az OTÉK 1. melléklet 18. pontja szerinti bruttó alapterület.
f2
alapterület a földhivatali nyilvántartás szerint
A tulajdoni lapon (tulajdoni lap I. rész, terület oszlop) szereplő adat.
f3
összes nettó alapterület
Az OTÉK 1. melléklet 88. pontja szerinti nettó alapterület.
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összes hasznos alapterület
Az OTÉK 1. melléklet 46., 46a. pontja szerinti összes hasznos alapterület.
f5
ebből pinceszinti vagy alagsori nettó alapterület
Az OTÉK 1. melléklet 1. és 2. pontja szerinti alagsori vagy az OTÉK 1. melléklet 99. és 100. pontja
szerinti pinceszinti területek.
f6
ebből tetőtéri nettó alapterület
Az OTÉK 1. melléklet 126. pontja szerinti tetőtéri terület.
f7
ebből tetőtéri hasznos alapterület
Az OTÉK 1. melléklet 46. pontja és 126. pontja alapján az összes hasznos tetőtéri alapterület.
f9
főépületen kívüli melléképületek nettó alapterülete
A jogilag rendezettnek tekinthető melléképületek nettó alapterülete.
f10
redukált alapterület
Az a számolt alapterület, amely a jogilag rendezettnek tekinthető nettó alapterületi redukálást
(egyneműsítést) követően került meghatározásra, figyelembe véve az egyes épületek, épületrészek
és helyiségek jellegére, műszaki állapotára alkalmazható redukció %-os arányát.
Épület adatok (társasházi lakás esetén a társasház épületére vonatkozik)
g1
funkció
Az épület aktuális funkciója, használaton kívüli épület esetén az a funkció, amelynek az ellátására
jelentősebb átalakítás nélkül alkalmas lenne.
g14
szintszám
Az épület szintszáma – földszint + emeletek – megadása szükséges (lakóház ingatlan alaptípus
esetén).
g15
szobaszám
g16
félszobák száma
A természetbeni állapotnak megfelelően szükséges megadni.
g18
társasházi szintszám
A társasházi épület szintjei számának – földszint + emeletek – megadása szükséges (lakás ingatlan
alaptípus esetén).
g19
lakásszám
A társasházban lévő lakások száma.
g20
kockázat
Ha nincs az Ingatlant veszélyeztető kockázat, akkor a mezőben „N” értéket kell megadni.
Amennyiben van az ingatlant veszélyeztető kockázat (árvíz, löszfal stb.), úgy a mezőben „I” értéket
kell megadni.
Lakás adatok
h9
zárószint-e
Amennyiben a lakás az épület zárószintjén található, azaz felette már nincs további használt
lakó/egyéb szint, akkor a mezőt „I” értékkel kell feltölteni, ellenkező esetben „N” érték megadása
szükséges.
h10
szobaszám
h11
félszobák száma
A természetbeni állapotnak megfelelően szükséges kitölteni.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az agrárminiszter 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelete
a családi gazdaságokról szóló törvénnyel összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról
az 1., 2., 6., 7., 16., 17., 19., 22., 23., 24., 25., 27. alcím és az 1. melléklet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési,
valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény
81. § (4) bekezdés a) pontjában,
a 3–5., 8–10., 12., 13.,14. alcím, a 2. és a 3. melléklet tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati
támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés
a) pontjában,
a 11. alcím tekintetében az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 76. § (2) bekezdés
43. pontjában,
a 15. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (4) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében,
a 18., 120., 28. és 29. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében,
a 21. alcím tekintetében a halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény 72. § (1) bekezdés 5., 33. és
37. pontjában, valamint
a 26. alcím tekintetében a mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény 28. § (1) bekezdés h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 79. §
1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet módosítása
1. §		
Az Európa terv Agrár-hitel programjáról szóló 6/2004. (I. 22.) FVM rendelet 17. § (2) bekezdés a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(A hitelkérelmeket az igénylők két eredeti példányban kötelesek záradékolásra benyújtani, amelyek egy példánya
záradékolásra és 6 munkanapon belül az igénylőnek postázásra, egy példánya pedig a záradékoló szervnél letétbe
helyezésre kerül. A záradékoláshoz az igénylőnek csatolnia kell)
„a) a gazdálkodási formát igazoló okmányt (vállalkozói igazolvány; 30 napnál nem régebbi cégkivonat) vagy
az igénylő nyilatkozatát arról, hogy szerepel az őstermelői nyilvántartásban,”

2. A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági
területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet módosítása
2. §

(1) A Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet
[a továbbiakban: 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet] 5. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú melléklet C:21 mezőjében az „értékesítési betétlap” szövegrész helyébe
az „értékesítési betétlap vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat
a)
14. sorában az „őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező hitelesített” szövegrész és
b)
15. és 16. sora.
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3. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások
igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosítása
3. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének
általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet] 28/A. §
(4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez mellékelni kell:)
„a) az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozatot, az ügyfél nyilatkozatát arról, hogy szerepel az őstermelői
nyilvántartásban, az egyéni vállalkozásról szóló hatósági bizonyítványt, jegyzői igazolást, vagy a nyilatkozatát arról,
hogy az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésére irányuló szándékáról az egyéni vállalkozók nyilvántartását
vezető szervhez az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést
nyújtott be,”
(2) A 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet
a)
3. § 19. pontjában az „egyéni vállalkozói nyilvántartásba vételére, vagy őstermelői igazolványának kiadására”
szövegrész helyébe az „egyéni vállalkozói vagy az őstermelői nyilvántartásba vételére” szöveg,
b)
28/A. § (3) bekezdés b) pontjában az „őstermelői igazolvány száma” szövegrész helyébe az „őstermelői
nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója” szöveg
lép.

4. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához
nyújtandó támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet módosítása
4. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához nyújtandó
támogatás részletes feltételeiről szóló 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet [a továbbiakban: 83/2007. (VIII. 10.)
FVM rendelet] 3. számú melléklet 1.1.3. pontjában az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatóság”
szövegrész helyébe az „élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi feladatkörben eljáró megyei kormányhivatal”
szöveg lép.
(2) Hatályát veszti a 83/2007. (VIII. 10.) FVM rendelet
a)
9. § (2) bekezdés b) pontjában az „a kérelmező lakóhelye szerint illetékes megyei kormányhivatal
élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi igazgatósága (a továbbiakban: élelmiszerlánc-biztonsági
és állategészségügyi igazgatóság) által kiállított hatósági bizonyítvány hiteles másolatát arról, hogy
a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése alapján
az őstermelői igazolvány visszavonásra került, vagy” szövegrész,
b)
9. § (2) bekezdés c) pontja és
c)
3. számú melléklet 1.1.2. pontja.

5. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek
erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló
88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet módosítása
5. §

(1) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet [a továbbiakban: 88/2007. (VIII. 17.)
FVM rendelet] 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(2) A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. melléklet C:19 mezőjében az „értékesítési betétlap” szövegrész helyébe
az „értékesítési betétlap vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat
a)
13. sorában az „őstermelői igazolvány elválaszthatatlan részét képező hitelesített” szövegrész és
b)
14. és 15. sora.
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6. Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló
117/2007. (X. 10.) FVM rendelet módosítása
6. §		
Az egyes növényegészségügyi vizsgálatok költségeinek támogatásáról szóló 117/2007. (X. 10.) FVM rendelet 5. §
(1a) bekezdés a) pontjában az „igazolvány száma” szövegrész helyébe a „nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója”
szöveg lép.

7. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása
7. §		
Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 2. számú melléklet 1.4. pontjában az „igazolvány száma”
szövegrész helyébe a „nyilvántartásban szereplő FELIR azonosítója” szöveg lép.

8. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett
mezőgazdasági állatfajták genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó
támogatások részletes feltételeiről szóló 38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet módosítása
8. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a védett őshonos és a veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták
genetikai állományának tenyésztésben történő megőrzésére nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló
38/2010. (IV. 15.) FVM rendelet
a)
22. § (1) bekezdésében a „Családi gazdaságok” szövegrész helyébe az „Őstermelők családi gazdasága” szöveg,
az „a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi
gazdaságának bármely tagja” szöveg,
b)
22. § (3) bekezdés d) pontjában az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi
gazdaságának” szöveg,
c)
5. mellékletében foglalt táblázat C:3 mezőjében a „Családi gazdaság” szövegrész helyébe az „Őstermelők
családi gazdaságának” szöveg, *-gal jelölt lábjegyzetében az „A családi gazdaságok létrehozásáról,
nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.)
Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „A családi gazdaságokról szóló törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet” szöveg
lép.

9. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő
állatjóléti támogatás részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet módosítása
9. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a tejágazat szerkezetátalakítását kísérő állatjóléti támogatás
részletes feltételeiről szóló 18/2011. (III. 9.) VM rendelet
a)
19. § (2) bekezdésében a „Családi gazdaságok” szövegrész helyébe az „Őstermelők családi gazdasága” szöveg,
az „a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi
gazdaságának bármely tagja” szöveg,
b)
19. § (4) bekezdés c) pontjában az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi
gazdaságának” szöveg,
c)
2. mellékletében foglalt táblázat B:2 és B:3 mezőjében a „Családi gazdaság” szövegrész helyébe
az „Őstermelők családi gazdaságának” szöveg, *-gal jelölt lábjegyzetében az „A családi gazdaságok
létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001.
(XII. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése” szövegrész helyébe az „A családi gazdaságokról szóló törvény
végrehajtásáról szóló kormányrendelet” szöveg
lép.
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10. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés
keretében a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó
támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet módosítása
10. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a genetikai erőforrások megőrzése intézkedés keretében
a védett őshonos és veszélyeztetett mezőgazdasági állatfajták megőrzéséhez nyújtandó támogatások
igénybevételének részletes feltételeiről szóló 17/2012. (II. 29.) VM rendelet
a)
14. § (3) bekezdésében a „Családi gazdaságok” szövegrész helyébe az „Őstermelők családi gazdasága” szöveg,
az „a családi gazdaság vezetője vagy a családi gazdaság tagja” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi
gazdaságának bármely tagja” szöveg,
b)
14. § (5) bekezdés e) pontjában az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi
gazdaságának” szöveg
lép.

11. Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló
40/2012. (IV. 27.) VM rendelet módosítása
11. §		
Az élelmiszerlánc-felügyeleti díj bevallásának és megfizetésének szabályairól szóló 40/2012. (IV. 27.) VM rendelet 1. §
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„c) mezőgazdasági kistermelő: a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 50. § (2) bekezdése alapján
az átalányadózás választására jogosult őstermelő;”

12. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők
gazdaságátadásához a 2012. évtől igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló
121/2012. (XI. 28.) VM rendelet módosítása
12. §		
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági termelők gazdaságátadásához a 2012. évtől
igényelhető támogatások részletes feltételeiről szóló 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet [a továbbiakban: 121/2012.
(XI. 28.) VM rendelet] 3. melléklete a 3. melléklet szerinti módosul.

13. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 56/2013. (VI. 29.) VM rendelet módosítása
13. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2013. évi igénybevételének feltételeiről szóló
56/2013. (VI. 29.) VM rendelet
a)
3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő” szövegrész
helyébe a „mezőgazdasági őstermelő” szöveg, a „családi gazdálkodó” szövegrész helyébe az „őstermelők
családi gazdaságának képviselője” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe
az „az őstermelők családi gazdasága” szöveg és
c)
3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „őstermelő” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági őstermelő”
szöveg
lép.

14. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet módosítása
14. §

(1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről
szóló 7/2014. (II. 6.) VM rendelet [a továbbiakban: 7/2014. (II. 6.) VM rendelet] 1. § 10. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. mezőgazdasági őstermelő: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csgtv.) 3. §
(2) bekezdésében meghatározott személy;”
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(2) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 1. §-a a következő 15a. és 15b. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„15a. őstermelők családi gazdasága: a Csgtv. 6. § (1) bekezdése szerinti termelési közösség;
15b. őstermelők családi gazdaságának képviselője: a Csgtv. 8. § (1) bekezdésében meghatározott személy;”
(3) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 1. § 18. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„18. tanya: a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 25. pontjában
meghatározott fogalom;”
(4) A 7/2014. (II. 6.) VM rendelet
a)
3. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő” szövegrész
helyébe a „mezőgazdasági őstermelő” szöveg, a „családi gazdálkodó” szövegrész helyébe az „őstermelők
családi gazdaságának tagja” szöveg és
b)
3. § (1) bekezdés b) pontjában az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi
gazdasága” szöveg
lép.
(5) Hatályát veszti a 7/2014. (II. 6.) VM rendelet 1. § 2. és 3. pontja.

15. Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás,
valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes
kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.) FM rendelet módosítása
15. §		
Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz
kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2015. (II. 19.)
FM rendelet 8. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Átmeneti nemzeti támogatás igénybevételére az a mezőgazdasági termelő jogosult, aki
termeléstől elválasztott támogatási jogcím esetén)
„bb) őstermelők családi gazdasága esetében – ha a történelmi bázis, illetve kiegészítő történelmi bázis jogosultság
az őstermelők családi gazdasága tagjának a nevén szerepel a nyilvántartásban – a támogatásra az őstermelők
családi gazdaságának képviselője akkor jogosult, ha megfelel a termeléstől elválasztott támogatásra vonatkozó
egyéb feltételeknek, valamint a tárgyév szeptember 30-ig az őstermelők családi gazdaságának képviselője igazolja
a Kincstár részére, hogy a bázis jogosultsággal rendelkező személy az őstermelők családi gazdaságának tagja.”

16. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló
7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása
16. §		
A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 2. §
(5) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„E rendelet szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, valamint a családi gazdaságokról
szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői nyilvántartásban szereplő természetes személy
– ideértve a törvényben meghatározott őstermelők családi gazdaságának képviselőjét is – (a továbbiakban együtt:
ügyfél) jogosult, aki vagy amely”

17. A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet módosítása
17. §		
A fiatal mezőgazdasági termelők támogatásáról szóló 11/2015. (III. 13.) FM rendelet 2. § (6) bekezdésében
az „A családi gazdaságba” szövegrész helyébe az „Az őstermelők családi gazdaságába” szöveg, az „a fiatal
mezőgazdasági termelőnek minősülő családi gazdálkodó” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi gazdasága
fiatal mezőgazdasági termelőnek minősülő tagja” szöveg lép.
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18. A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú
kezességvállalás szabályairól szóló 31/2015. (VI. 9.) FM rendelet módosítása
18. §		
A mezőgazdasági csoportmentességi rendelet alapján nyújtott kedvezményes díjú kezességvállalás szabályairól
szóló 31/2015. (VI. 9.) FM rendelet 4. § (8) bekezdésében az „őstermelő” szöveg helyébe a „mezőgazdasági őstermelő”
szöveg lép.

19. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet módosítása
19. §

(1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2015. évi igénybevételének feltételeiről szóló
35/2015. (VI. 30.) FM rendelet [a továbbiakban: 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet] 1. §-a a következő 25a. és 25b. ponttal
egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„25a. őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének
megfelelő termelési közösség;
25b. őstermelők családi gazdaságának képviselője: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 8. §
(1) bekezdésében meghatározott személy;”
(2) A 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet
a)
3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „mezőgazdasági tevékenységet végző őstermelő” szövegrész
helyébe a „mezőgazdasági őstermelő” szöveg, a „családi gazdálkodó” szövegrész helyébe az „őstermelők
családi gazdaságának tagja” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdés a) pontjában az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe
az „az őstermelők családi gazdasága” szöveg,
c)
3. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „őstermelő” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági őstermelő”
szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti a 35/2015. (VI. 30.) FM rendelet 1. § 4. és 5. pontja.

20. A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély
összegű támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet módosítása
20. §		
A dohány szerkezetátalakítási nemzeti programról és az azzal összefüggésben igényelhető csekély összegű
támogatások feltételeinek megállapításáról szóló 53/2015. (IX. 14.) FM rendelet
a)
1. § 9. pontjában a „családi gazdaságban” szövegrész helyébe az „őstermelők családi gazdaságában” szöveg és
b)
4. § (3) bekezdésében az „a családi gazdálkodó” szövegrész helyébe az „az őstermelők családi gazdaságának
képviselője” szöveg
lép.

21. Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe,
valamint alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet módosítása
21. §		
Az államot megillető halgazdálkodási jog vagyonkezelésbe, pályázati úton történő haszonbérbe, valamint
alhaszonbérbe adásának egyes szabályairól szóló 89/2015. (XII. 22.) FM rendelet
a)
3. § (1) bekezdés b) pontjában a „családi gazdálkodó” szövegrész helyébe az „őstermelők családi
gazdaságának tagja” szöveg, a „családi gazdálkodóként vagy családi gazdaság tagjaként” szövegrész helyébe
az „őstermelők családi gazdaságának tagjaként” szöveg,
b)
3. § (1) bekezdés c) pontjában az „érvényes őstermelői igazolvánnyal” szövegrész helyébe az „őstermelői
nyilvántartásban FELIR azonosítóval” szöveg és
c)
1. mellékletében foglalt táblázat I. rész 1. sor 2. pontjában az „őstermelő, családi gazdálkodó” szövegrész
helyébe a „mezőgazdasági őstermelő, őstermelők családi gazdaságának tagja” szöveg
lép.
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22. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet módosítása
22. §

(1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2016. évi igénybevételének feltételeiről szóló
30/2016. (IV. 29.) FM rendelet [a továbbiakban: 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet] 1. §-a a következő 29a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„29a. őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének
megfelelő termelési közösség;”
(2) A 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet
a)
3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „őstermelő” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági őstermelő”
szöveg és
b)
3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe
az „az őstermelők családi gazdasága” szöveg
lép.
(3) Hatályát veszti a 30/2016. (IV. 29.) FM rendelet 1. § 4. pontja.

23. Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti
támogatásának feltételeiről szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet módosítása
23. §		
Az étkezési tojást termelő tyúkállományok, valamint tenyészbaromfi fajok állatjóléti támogatásának feltételeiről
szóló 38/2016. (VI. 6.) FM rendelet 2. § (2) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az (1) bekezdés szerinti támogatásra az a jogi személy, egyéb gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, valamint
a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői nyilvántartási
(FELIR) számmal rendelkező természetes személy – ideértve a törvényben meghatározott őstermelők családi
gazdaságának képviselőjét is – (a továbbiakban: igénylő) jogosult, aki vagy amely”

24. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet módosítása
24. §

(1) A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló
20/2017. (IV. 26.) FM rendelet [a továbbiakban: 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet] 1. §-a a következő 37a. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„37a. őstermelők családi gazdasága: a családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésének
megfelelő termelési közösség;”
(2) A 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés a) pontjában és (3) bekezdésében az „a családi gazdaság”
szövegrész helyébe az „az őstermelők családi gazdasága” szöveg lép.
(3) Hatályát veszti a 20/2017. (IV. 26.) FM rendelet 1. § 7. pontja.

25. A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci
években igényelhető támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet módosítása
25. §		
A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és átállításához a 2017/2018–2019/2020 borpiaci években igényelhető
támogatásról szóló 1/2018. (II. 1.) FM rendelet 7. § (2) bekezdésében és 12. § (2) bekezdésében a „családi gazdaság”
szövegrészek helyébe az „őstermelők családi gazdasága” szöveg lép.

26. A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló
jelentéssel kapcsolatos adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet módosítása
26. §		
A termésbecslésről, állapotminősítésről, valamint a mezőgazdasági munkák állásáról szóló jelentéssel kapcsolatos
adatszolgáltatásról szóló 5/2018. (II. 23.) FM rendelet 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „családi gazdálkodóról”
szövegrész helyébe az „őstermelők családi gazdaságának tagjáról” szöveg lép.
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27. A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének
feltételeiről szóló 33/2018. (XI. 29.) AM rendelet
27. §		
A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2018. évi igénybevételének feltételeiről szóló
33/2018. (XI. 29.) AM rendelet
a)
3. § (2) bekezdésében az „őstermelő” szövegrész helyébe a „mezőgazdasági őstermelő” szöveg és
b)
3. § (2) bekezdésében és (3) bekezdésében az „a családi gazdaság” szövegrész helyébe az „az őstermelők
családi gazdasága” szöveg
lép.

28. A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
39/2018. (XII. 13.) AM rendelet módosítása
28. §		
A sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet 4. § nyitó
szövegrészében az „a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági őstermelői
igazolvánnyal rendelkező természetes személy – ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló
2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is –” szövegrész helyébe az „a családi
gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának képviselője”
szöveg lép.

29. A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló
11/2019. (IV. 1.) AM rendelet módosítása
29. §		
A baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet
3. § nyitó szövegrészében az „a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerint mezőgazdasági
őstermelői igazolvánnyal rendelkező természetes személy – ideértve a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról
szóló 2013. évi CXXII. törvény 5. § 5. pontjában meghatározott családi gazdálkodót is –” szövegrész helyébe
az „a családi gazdaságokról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő és az őstermelők családi gazdaságának
képviselője,” szöveg lép.

30. Záró rendelkezések
30. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
		

Dr. Nagy István s. k.,

		

agrárminiszter
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1. melléklet a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelethez
1. A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)

(3.)

Az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy
a szerepel az őstermelői nyilvántartásban

2. A 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet 5. számú mellékletében foglalt táblázat 10–12. sora helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

10.

Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, az őstermelők családi gazdaságának
teljes bevételét figyelembe kell venni, amely az őstermelők családi gazdaságának tagjai által a támogatási
kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallások „adóalapba beszámító
bevételek” sorain szereplő értékek együttes összege.

11.

Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, és egyúttal az őstermelők családi
gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét,
valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely
a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallás „adóalapba
beszámító bevételek” során szereplő érték.

12.

Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem őstermelői
minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható
támogatás megállapításánál az őstermelők családi gazdasága bevételének azon része nem vehető
figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. Az őstermelők családi gazdaságának
a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem
adható össze.

2. melléklet a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelethez
1. A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat C:3 mezője helyébe a következő mező lép:
(C)

(3.)

Az őstermelői nyilvántartásba vételről szóló határozat vagy a támogatást igénylő nyilatkozata arról, hogy
a szerepel az őstermelői nyilvántartásban

2. A 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet 4. számú mellékletében foglalt táblázat 9–11. sora helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

9.

Ha az őstermelők családi gazdaságának képviselője veszi fel a támogatást, az őstermelők családi
gazdaságának teljes bevételét figyelembe kell venni, amely a tagok által a támogatási kérelem
benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallások „adóalapba beszámító bevételek” sorain
szereplő értékek együttes összege.

10.

Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja veszi fel a támogatást, és egyúttal az őstermelők családi
gazdaságától elkülönült, mezőgazdasági tevékenységet is folytat, a családi gazdaság teljes bevételét,
valamint az elkülönült tevékenységből származó bevételeit összevontan kell figyelembe venni, amely
a támogatási kérelem benyújtásának évéről készített személyi jövedelemadó bevallás „adóalapba
beszámító bevételek” során szereplő érték.
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11.

Ha az őstermelők családi gazdaságának tagja a családi gazdaságától elkülönülten, tehát nem őstermelői
minőségében végzett mezőgazdasági tevékenységei után igényli a támogatást, akkor az adható
támogatás megállapításánál az őstermelők családi gazdasága bevételének azon része nem vehető
figyelembe, amely nem mezőgazdasági tevékenységnek minősül. Az őstermelők családi gazdaságának
a mezőgazdasági tevékenysége utáni gazdasági bevétele és az elkülönült tevékenység utáni bevétel nem
adható össze.

3. melléklet a 28/2021. (VIII. 18.) AM rendelethez
A 121/2012. (XI. 28.) VM rendelet 3. melléklet 1.1.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az átadó gazdálkodóra vonatkozóan)
„1.1.2. értékesítési betétlapok vagy az értékesítési betétlaptól eltérő alapnyilvántartás,”

Az innovációért és technológiáért felelős miniszter 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelete
a haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról
szóló 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet módosításáról
A haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának engedélyezéséről szóló 2005. évi
CIX. törvény 10. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 116. § 15. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 107. §-ában meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel,
valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában
meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:
1. §		
A haditechnikai termékek jelöléséről, valamint a haditechnikai termékek és szolgáltatások nyilvántartásáról szóló
32/2007. (III. 19.) GKM rendelet [a továbbiakban: 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet] 2. § a) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„a) azonosító jel: a termék egyértelmű azonosítására alkalmas alfanumerikus adat, amely – e rendelet eltérő
rendelkezése hiányában – a latin betűk és arab számok (karakterek) vagy karakterek és szimbólumok kombinációját
tartalmazza;”
2. §

(1) A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Beérkezett vagy behozott termék esetén a jelölési kötelezettség az importőrt, kivitel vagy kiszállítás esetén
a gyártót terheli. Ennek keretében az importőr és a gyártó ellenőrzi a terméken a jelölés megtörténtét, ennek
hiányában gondoskodik az azonosító jel pótlásáról. A Htkr. 1. melléklet I. Fejezet a)–c) pontjában meghatározott
tűzfegyverek esetében az azonosító jelnek a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Kr.) 6. § (1a) bekezdésében meghatározott követelményeknek kell megfelelnie.”
(2) A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 3. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Htkr. 1. melléklet 1. Fejezet a)–c) pontja szerinti tűzfegyver polgári célokra való átadása előtt biztosítani kell,
hogy azon a jelölések megfeleljenek Kr.-ben és a fegyverek, lövőkészülékek, valamint ezek lőszereinek vizsgálatáról
szóló 31/2006. (VI. 1.) GKM rendeletben meghatározott követelményeknek, valamint kormányzati készletekből
átadott tűzfegyverek esetén az átadás pillanatában ellássák azokat az átadó szervezeti egység azonosítására
alkalmas jelöléssel.”
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3. §		
A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha e rendelet szigorúbb követelményt nem támaszt, az azonosító jel elhelyezhető
a) a terméken közvetlenül,
b) a termékre szerelt adathordozón vagy
c) a termék csomagolásán.”
4. §		
A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 11. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(4) Ez a rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
valamint
b) a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv módosításáról szóló,
2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
5. §		
A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul,
b)
2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.
7. §

(1)	E rendelet tervezetének a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
(2)	Ez a rendelet a fegyverek megszerzésének és tartásának ellenőrzéséről szóló 91/477/EGK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2017. május 17-i (EU) 2017/853 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést
szolgálja.
		
		

Dr. Palkovics László s. k.,
innovációért és technológiáért felelős miniszter

1. melléklet a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelethez
1. A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 1. melléklet I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„I. Sima csövű fegyverek 20 mm-nél kisebb kaliberrel, más kézifegyverek és automata fegyverek 12,7 mm
(0,50 hüvelyk/inch) vagy kisebb kaliberrel és tartozékok és a kifejezetten azokhoz tervezett részegységek (ML 1).
Minden egyes lövészfegyvert (lőfegyvert) gyártásakor egyedi azonosító jelöléssel kell ellátni. A jelölésnek
tartalmaznia kell a gyártó nevét, Magyarország mint az előállítás helye szerinti ország angol nevét („Made in
Hungary”) vagy Magyarország hárombetűs ISO 3166-1 országkódját (HUN) és az Európai Uniónak mint az előállítás
helyének angol nevét („Made in EU”), a fegyver típus (modell) megnevezését (típusjelét) és kaliberjelét, a gyártási
évet és a gyártási számot. Jelölni kell a fegyver műszaki megbízhatóságát (átvételét) is. Az egyedi jelölést a fegyver
olyan lényegi részén kell alkalmazni, mely rész roncsolása a fegyvert tartósan működésképtelenné vagy újbóli
beüzemelésre képtelenné tenné. A gyári kiegészítő felszerelés (például: irányzék) rögzítésére szolgáló sínek alá
lehetőleg ne kerüljön azonosító jel.
A fegyver cserélhető fődarabjain (például: tokszerkezet, zár, cső) lehetőség szerint részleges szétszerelés nélkül is jól
látható helyen, könnyen felismerhető gyártási számot kell elhelyezni.
Ha a cső a tokrészbe fixen van beszerelve, a csövet nem kell gyártási számmal ellátni.
A különálló, cserélhető alkatrészként forgalomba kerülő tűzfegyver fődarabokon a fegyverekre előírt valamennyi
jelölést alkalmazni kell. Amennyiben a követelményeknek megfelelő jelölésnek a tűzfegyver fődarabon történő
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elhelyezése a tűzfegyver fődarab mérete folytán nem lehetséges, a tűzfegyver fődarabot a gyártás során kizárólag
az egyedi azonosításra alkalmas gyártási (azonosítási) számmal kell ellátni.
A lőfegyverek szétszerelése után értékesítésre, illetve további felhasználásra kerülő fődarabokon minden esetben el
kell helyezni a lőfegyver eredeti gyártási számát, valamint kaliberjelét.
Beérkezett vagy behozott, jelölés nélküli fegyver esetén minimális adatként a gyártó nevét, a gyártó ország nevét,
a gyártási számot és a kereskedelmi ügylet évét kell megadni, továbbá fel kell tüntetni a fegyver típusjelét és
a kaliberjelet.
A gyártási számot a záron, a forgódobon, a tokon és a csövön, a felirat jellegű azonosító jeleket a szánon, a csövön
vagy a tokrészen, a kaliberjelet pedig a csövön vagy a szánon kell elhelyezni.”
2. A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 1. melléklet III.1. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a) Minden katonai lőszeren, a töltényhüvely fenékrészének homloklapján az úgynevezett fenékbélyegzésnek
tartós kivitelben kell megjelennie. A jelölésnek utalnia kell a gyártóra, és tartalmaznia kell a gyártási év utolsó két
számjegyét. A megrendelő kérésére a fenékrészen megjelenhet a megrendelőre és a használat jellegére utaló jel is
(például: K=kiképzés; SZ=szolgálat).”
3. A 32/2007. (III. 19.) GKM rendelet 1. melléklet III.2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III.2. 20 mm-nél nagyobb űrméretű lőszerek
A lőszeren tartós módon, illetve a gyűjtőcsomagoláson minden esetben fel kell tüntetni a gyártóra, a termék
jellemzőire (például: típus, űrméret, tömeg, sorozatszám) vonatkozó információkat.
A gyűjtőcsomagoláson a lőszerre (például a gyártó ország neve), illetve a csomagolásra vonatkozóan további
adatokat lehet feltüntetni. Minden esetben jelezni kell a csomagolásban lévő lőszerek darabszámát, a lőszer
veszélyességi besorolását és a lőszer műszaki megbízhatóságát (átvételét) is.”

2. melléklet a 40/2021. (VIII. 18.) ITM rendelethez
„2. melléklet a 32/2007. (III. 19.) GKM rendelethez

Tűzfegyver, illetve lőszer gyártásának, hatástalanításának, megsemmisítésének értékesítésének
nyilvántartási és adatszolgáltatási lapja
[a Htkr. 1. melléklet I. Fejezet a), b), c) pontja és III. Fejezete szerinti termékekhez]
KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Gyártó/kereskedő megnevezése: a tevékenységi engedélyben szereplő megnevezés.
Működési helye: a tevékenységi engedélyben szereplő hely adatai.
Engedély száma: a Hivatal által kiadott tevékenységi engedély száma.
Kategória: az adott tűzfegyver/lőszer besorolása a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény
1. mellékletében szereplő kategóriák és alkategóriák.
Azonosító: a fegyver rendelkezik-e az 1. melléklet I. pontjában meghatározott azonosítóval. Igen (I), nem (N).
Darabszám:
Csak lőszer esetén kell kitölteni.
Fajta:
A fajtára utaló betűjel
–
tűzfegyver esetén: T: tűzfegyver
–
tűzfegyver fődarab esetén: F: fegyvercső
V: váltócső B: betétcső Z: zár
D: forgódob
K: tokszerkezet
–
lőszer esetén: L.
Jelleg:
A tűzfegyver jellegére utaló betűjelek: G: golyós, S: sörétes, M: marok (rövid tűzfegyver).
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Kaliberjel: a tűzfegyver hivatalos tanúsítványán (bevizsgálás, szemlézés) szereplő jel, vagy az egyéb szabvány
által, illetve nem szabványosított kaliber esetén a gyártó által megadott, a fegyverhez használható lőszerfajta
megnevezése.
Gyártási szám: tűzfegyver esetén a termék egyértelmű azonosítására szolgáló, a gyártó/kereskedő által adott,
a tűzfegyver fődarabjain lévő azonosító jel. Csak a különböző azonosító jeleket kell feltüntetni, egymástól „/” jellel
elválasztva a következő sorrendben: tokszám/csőszám(ok)/zárszám/dobszám.
Ha a tűzfegyver rendelkezik tanúsítvánnyal (bevizsgálás, szemlézés), akkor az abban szereplő gyártási számot kell
megadni.
Lőszer esetén a gyártási tételszámot kell ebben a rovatban szerepeltetni.
Vevő: a hazai értékesítésekor a haditechnikai termékek gyártásának és a haditechnikai szolgáltatások nyújtásának
engedélyezéséről szóló 2005. évi CIX. törvény (a továbbiakban: Httv.) szerinti engedélyes, vagy a Magyar
Honvédség, a rendvédelmi szervek, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat vagy
kooperációs együttműködő; kiszállítás és kivitel esetén a külföldi fél neve.
Esemény: a tűzfegyveren végrehajtott művelet:
Gy: gyártás
A: átalakítás
TB: fődarab beépítése tűzfegyverbe; ebben az esetben fel kell tüntetni annak a tűzfegyvernek a gyártási számát,
amelybe a fődarabot beépítették
H: hatástalanítás
M: megsemmisítés
F: forgalmazás (hadiipari tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozók között)
P: polgári nyilvántartásba átvezetve (ebben az esetben fel kell tüntetni a polgári forgalmazást végző kereskedő
rendőrségi engedélyének a számát)

Tűzfegyver, illetve lőszer gyártásának, hatástalanításának, megsemmisítésének értékesítésének
nyilvántartási és adatszolgáltatási lapja
[a Htkr. 1. melléklet I. Fejezet a), b), c) pontja és III. Fejezete szerinti termékekhez]
Gyártó/kereskedő megnevezése:
.....................................................................................................

Adószáma:
.................................................................................................................

Működési helye: .................................................................... Engedély száma:
...................................................................................................... .................................................................................................................
TŰZFEGYVER / LŐSZER TÖRZSADATAI

Fajta betűjele:

Eredeti gyártó/típus (modell): .........................................
.....................................................................................................

Jelleg betűjele:

Eredeti gyártási szám:
.....................................................................................................

Eredeti kategória betűjele:

Darabszám

Gyártó

Eladó

Vevő

Gyártási
szám

Kaliberjel

Azonosító:

Kategória/alkategória
jele

Esemény
betűjele

Polgári nyilvántartásba kerülés esetén a kereskedő rendőrségi engedélyének száma:
Kelt: ......................................................., .......................... év ................................................................... hónap ........................ nap
aláírás: ...................................................................................”

Esemény
dátuma
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IX. Határozatok tára

A Kormány 1605/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 elfogadásáról
A Kormány
1. elfogadja a Magyar Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia 2030 (a továbbiakban: MNTFS 2030) című
dokumentumot;
2. felhívja az érintett minisztereket, hogy az MNTFS 2030 céljait, beavatkozási területeit és szempontjait vegyék
figyelembe a szakpolitikák alakítása, valamint a hazai és a 2021–2027-es időszak uniós társfinanszírozású
programjainak tervezése és végrehajtása során;
Felelős:
érintett miniszterek
Határidő:
folyamatos
3. felhívja a belügyminisztert, hogy gondoskodjon az MNTFS 2030 kormányzati honlapon való közzétételéről.
Felelős:
belügyminiszter
Határidő:
azonnal
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1606/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
Magyarország Űrstratégiája elfogadásáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a magyar űrkutatás és űrtevékenység hosszú távon sikeres nemzetközi szerepvállalásának
fenntartásához elengedhetetlen, hogy Magyarország az európai nemzetek többségéhez hasonlóan űrstratégiában
jelölje ki azokat a sarokpontokat, melyek rögzítik hazánk lehetőségeit és a jövő fejlesztési irányvonalait;
2. megtárgyalta és elfogadta a „Magyarország Űrstratégiája” című dokumentumot (a továbbiakban: Stratégia), és
elrendeli a Stratégia kormányzati portálon történő közzétételét;
3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy gondoskodjon a Stratégiában 2030-ig feltüntetett célok
végrehajtásának megkezdéséről, illetve a legsürgősebb beavatkozások végrehajtásáról, összhangban a Kormány,
valamint a Külgazdasági és Külügyminisztérium gazdaságfejlesztési és munkahelyvédelmi szándékaival;
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az érintett miniszterek bevonásával készítsen évente előterjesztést
Magyarország Űrstratégiájának végrehajtásához szükséges intézkedésekről és a kapcsolódó forrásigényekről.
Felelős:
külgazdasági és külügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1607/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
egyes kormányhatározatoknak a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatóságának létrehozásával
kapcsolatos módosításáról
1. A sportversenyek tiltott befolyásolása elleni nemzeti platformról szóló 1609/2018. (XI. 27.) Korm. határozat
a)
5. pont d) alpontjában a „szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért” szövegrész helyébe a „szerencsejáték
szabályozásért” szöveg,
b)
5. pont f ) alpontjában a „Szerencsejáték Felügyelet” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatósága” szöveg
lép.
2. A Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsról szóló 1409/2019. (VII. 9.) Korm. határozat
a)
4. pont f ) alpontjában a „szerencsejáték-szervezés állami felügyeletéért” szövegrész helyébe a „szerencsejáték
szabályozásért” szöveg,
b)
4. pont o) alpontjában a „Szerencsejáték Felügyelet” szövegrész helyébe a „Szabályozott Tevékenységek
Felügyeleti Hatóságának” szöveg
lép.
3.	Ez a határozat 2021. október 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1608/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
az egészségügyi szakirányú szakmai továbbképzés keretében megszerezhető licenc képzéssel végezhető
háziorvosi alapellátási feladatokról
A Kormány felhívja az emberi erőforrások miniszterét, hogy vizsgálja meg az egészségügyi szakirányú szakmai
továbbképzés keretében megszerezhető licenc képzéssel végezhető háziorvosi alapellátási feladatok ellátásának
lehetőségeit, valamint a végrehajtásához szükséges intézkedések megtételét.
Felelős:
emberi erőforrások minisztere
Határidő:
2021. augusztus 31.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a gazdaság-újraindítási programok finanszírozása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról
A Kormány – a gazdaság újraindítása érdekében a költségvetésben rendelkezésre álló szabad források mozgósításával –
1. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 33. § (2) bekezdésében biztosított
jogkörében eljárva 47 508 240 109 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási
Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaság-újraindítási
programok jogcímcsoport javára, az 1. melléklet szerint;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
azonnal
2. felhívja a belügyminisztert, hogy a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaságújraindítási Foglalkoztatási Alap cím, 6. Start-munkaprogram alcímen 2021. november 30-ig gondoskodjon összesen
20 000 000 000 forint összeg rendelkezésére állásáról, annak érdekében, hogy az Áht. 33. § (2) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.)
Korm. rendelet 34. § (2) bekezdés b) pontja értelmében az innovációért és technológiáért felelős miniszter
az itt megjelölt összeget a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 4. Gazdaság-újraindítási
Foglalkoztatási Alap cím, 6. Start-munkaprogram alcím előirányzatról utalja át a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 1. Központi kezelésű előirányzatok cím, 1. Központi tartalékok alcím, 1. Gazdaságújraindítási programok jogcímcsoport javára.
Felelős:
belügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 7 800 000 000 forint összeg utalása tekintetében azonnal
a fennmaradó összeg tekintetében részletekben, a havonta keletkezett szabad forrás mértékéig,
a tárgyhó 30-áig
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

XXXI. Központi Statisztikai Hivatal
XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap

Államháztartási egyedi
azonosító
007087

Fejezet
szám

XXXI.

XLI.

Cím
szám

1

32

031006
33

031183
XLVII.

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1

353617
XLII.

Alcím
szám

1

385484
2
379395

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: 2021.
Kiemelt
előir.
szám

K1
K2
K3
1

1

2

K3

4

K5

5

1

8

K5

1

K5

2

K5

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal

forintban
A módosítás jogcíme

KIADÁSOK
Kiemelt előirányzat
neve

Személyi juttatások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

-8 656 600 000
-1 341 800 000
-566 000 000

Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások
Devizában fennálló adósság és követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek kamatelszámolásai
Egyéb devizahitelek kamata
Dologi kiadások
A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai
Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások
Felszámolásokkal és szanálással kapcsolatos kiadások
Egyéb működési célú kiadások
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése
Garantiqa Hitelgarancia Zrt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
Egyéb működési célú kiadások
Gazdaság-újraindítási Alap
Központi kezelésű előirányzatok
Központi tartalékok
Gazdaság-újraindítási programok
Egyéb működési célú kiadások
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása
Egyéb működési célú kiadások

-1 600 000 000
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1. melléklet az 1609/2021. (VIII. 18.) Korm. határozathoz

-500 000 000
-12 000 000 000

47 508 240 109

-22 843 840 109

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

BEVÉTEL
Kiemelt előirányzat
neve

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Módosítás
(+/-)

A módosítás
következő
évre
áthúzódó
hatása

A módosítást elrendelő
jogszabály/határozat száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű
forintban
Államháztartási egyedi
azonosító
007087

379395

Fejezet
szám

XXXI.
XLVII.

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

1
2

8

2

Kiemelt
előir.
szám

Magyar Államkincstár 1 példány

Kiemelt előirányzat
neve

Központi Statisztikai Hivatal
Központi Statisztikai Hivatal
Gazdaság-újraindítási Alap
Fejezeti kezelésű előirányzatok
Gazdaság újraindítását szolgáló emberi erőforrások fejezeti kezelésű előirányzatok
2019–2027 közötti idegen nyelvi stratégia megvalósítása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A módosítás jogcíme

TÁMOGATÁS

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-)
időarányos
teljesítésarányos
egyéb:
azonnal

-10 564 400 000

-22 843 840 109

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Összesen

I. n. év
47 508 240 109

II. n. év

III. n. év

IV. n. év

47 508 240 109

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.
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A Kormány 1610/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
az Erdélyi Református Egyházkerület intézményfejlesztésének és beruházásainak, valamint a Sapientia
Alapítvány működésének támogatásához szükséges forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért az Erdélyi Református Egyházkerület intézményfejlesztésével, valamint a Sapientia Alapítvány
működésének központi költségvetési támogatásával;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a miniszterelnök általános helyettese bevonásával az 1. pontban meghatározott
támogatási cél megvalósítása érdekében gondoskodjon
a)
1 050 324 900 forint egyszeri forrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai
célú támogatások cím javára 1 049 800 000 forint, valamint a Kvtv. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap
fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím javára 524 900 forint összegben,
b)
264 132 000 forint egyszeri forrás biztosításáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2.) 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet, 4. Nemzetpolitikai
célú támogatások cím javára 264 000 000 forint, valamint a Kvtv2. 1. melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap
fejezet, 5. Működtetési célú kifizetések cím javára 132 000 forint összegben;
Felelős:
pénzügyminiszter
a miniszterelnök általános helyettese
Határidő:
az a) alpont tekintetében 650 124 900 forint azonnal, 400 200 000 forint a felmerülés ütemében
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
3. felhívja a miniszterelnök általános helyettesét, hogy – a Bethlen Gábor Alap irányításáért felelős Bizottság útján –
gondoskodjon az 1. pontban meghatározott támogatási cél megvalósításáról.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1611/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló beruházásokhoz
kapcsolódó ingóságok beszerzéséről
A Kormány a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program végrehajtásával kapcsolatos feladatokról szóló
1523/2015. (VII. 31.) Korm. határozatban, valamint a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének
keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló
1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozatban foglaltak végrehajtása érdekében
1. egyetért a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program beruházásainak megvalósításához kapcsolódóan
az azok rendeltetésszerű használatához szükséges ingóságok (a továbbiakban: Ingóságok) Beruházási Ügynökség
általi beszerzésével;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon az Ingóságok 2021. évi beszerzéséhez szükséges 804 909 059 forint forrás biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
3. az Ingóságok 2022–2023. évi beszerzése érdekében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. §
(4c) bekezdés a) pontjában biztosított jogkörében eljárva a központi költségvetés 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím,
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4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások alcím terhére vállalható
kötelezettségvállalás felső korlátját
a)
a 2022. év vonatkozásában 647 902 106 forint,
b)
a 2023. év vonatkozásában 534 618 609 forint
összegben állapítja meg;
4. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert és a pénzügyminisztert, hogy gondoskodjanak
a központi költségvetés kiemelt kormányzati magasépítési beruházásokat finanszírozó fejezetében a 3. pont szerinti
források biztosításáról.
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
pénzügyminiszter
Határidő:
a 2022. év tekintetében a felmerülés ütemében
a 2023. év tekintetében a központi költségvetés tervezése során
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1612/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztésekről, valamint a szükséges
beruházások támogatásáról
A Kormány
1. egyetért a Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztésekkel, valamint a szükséges
beruházások előkészítésével;
2. egyetért azzal, hogy a víziturizmus fejlesztéséhez és a kerékpáros megállóhelyek kialakításához, működtetéséhez
szükséges eszközök beszerzéséhez és kisléptékű infrastruktúra-fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységeket a Magyar
Kajak-Kenu Szövetség valósítsa meg;
3. felhívja a belügyminisztert és az aktív Magyarországért felelős kormánybiztost, hogy tegyék meg az 1. pont szerinti
cél megvalósítása érdekében a szükséges intézkedéseket
a)
az árvédelmi töltéseken kialakítandó, kerékpározható utak előkészítéséhez,
b)
az egyéb kerékpárutak és kerékpározható utak előkészítéséhez,
c)
a térségi aktív turisztikai fejlesztési terv kidolgozásához;
Felelős:
az a) alpont tekintetében belügyminiszter
a b) alpont tekintetében az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos
a c) alpont tekintetében az aktív Magyarországért felelős kormánybiztos és a belügyminiszter
Határidő:
az a) és b) alpontok tekintetében a forrás rendelkezésre állását követően azonnal
a c) alpont tekintetében azonnal
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a 2. pontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében gondoskodjon
875 721 600 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 9. Gazdaság újraindítását szolgáló miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím,
2. Aktív kikapcsolódást szolgáló feladatok, programok, beruházások jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. augusztus 31.
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a 3. pont a) alpontban foglalt előkészítési és tervezési feladatok
megvalósítása érdekében – gondoskodjon 296 000 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. augusztus 31.
6. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – a 3. pont b) és c) alpontban foglalt előkészítési és tervezési feladatok
megvalósítása érdekében – gondoskodjon 651 500 000 forint többletforrás biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet
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XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 23. Aktívés Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
2021. augusztus 31.
7. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva
engedélyezi, hogy
a)
a miniszterelnök kabinetfőnöke
aa)
a 2. pontban foglalt feladat megvalósítása érdekében a 2021. évben a szabad előirányzatot
meghaladó mértékű, legfeljebb 875 721 600 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 9. Gazdaság újraindítását szolgáló
miniszterelnöki kabineti fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2. Aktív kikapcsolódást szolgáló
feladatok, programok, beruházások jogcímcsoport terhére,
ab)
a 3. pont b) és c) alpontjában foglalt feladatok megvalósítása érdekében a 2021. évben a szabad
előirányzatot meghaladó mértékű legfeljebb 651 500 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet
XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok
alcím, 23. Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
jogcímcsoport terhére,
b)
a belügyminiszter a 3. pont a) alpontban foglalt feladatok megvalósítása érdekében a 2021. évben
a szabad előirányzatot meghaladó mértékű legfeljebb 296 000 000 forint összegben a Kvtv. 1. melléklet
XIV. Belügyminisztérium fejezet, 17. Vízügyi Igazgatóságok cím terhére
kötelezettséget vállaljon;
8. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a miniszterelnök kabinetfőnökét, hogy – a pénzügyminiszter
bevonásával – vizsgálja meg a Közép-Duna mentén megvalósuló kerékpáros- és vízi turisztikai célú fejlesztések
európai uniós finanszírozásának lehetőségeit, és ennek eredményeként tegye meg a szükséges intézkedéseket
az európai uniós finanszírozás érdekében, ideértve a 2021–2027. évi európai uniós programozási időszak forrásai
terhére történő haladéktalan átforgatást és elszámolást is, amennyiben erre a vonatkozó európai uniós szabályozás
lehetőséget biztosít.
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
a miniszterelnök kabinetfőnöke
pénzügyminiszter
Határidő:
folyamatos
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1613/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a mórahalmi kollégiumfejlesztés megvalósításához szükséges támogatás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért a mórahalmi kollégium építése, a kapcsolódó eszközbeszerzés és az ideiglenes kollégium kialakítása
központi költségvetési támogatás felhasználásával megvalósuló önkormányzati magasépítési beruházással
(a továbbiakban: Beruházás) az ingatlan-nyilvántartás szerinti Mórahalom belterület 892 és 916/34 helyrajzi számú
ingatlanokon;
2. a Beruházás megvalósításának kormányzati felelőseként az innovációért és technológiáért felelős minisztert jelöli ki;
3. egyetért azzal, hogy a Beruházás megvalósítója Mórahalom Városi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat)
legyen;
4. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – a Beruházás
finanszírozása érdekében gondoskodjon
a)
1 564 492 391 forint többletforrás biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
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előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák
jogcímcsoport javára,
b)
999 910 337 forint rendelkezésre állásáról a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló
2021. évi XC. törvény 1. melléklet XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű
előirányzatok cím, 36. Ágazati szakmai és társadalmi szervezetek feladatai alcím, 3. Kormányzati szakpolitikák
jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
az a) alpont tekintetében azonnal
a b) alpont tekintetében a 2022. évi központi költségvetés végrehajtása során, a felmerülés
ütemében
5. felhívja az innovációért és technológiáért felelős minisztert, hogy a 4. pont szerinti forrás terhére adjon ki támogatói
okiratot az Önkormányzat részére elszámolási kötelezettség, a fel nem használt támogatási összeg tekintetében
visszafizetési kötelezettség rögzítésével;
Felelős:
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a 4. pont a) alpontja szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
6. egyetért azzal, hogy a Beruházás eredményeként létrejövő vagyonelemek vagyonkezelője a Szegedi Szakképzési
Centrum legyen;
7. az állami magasépítési beruházások megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 11. § (1) bekezdésében
biztosított jogkörében eljárva úgy határoz, hogy a Beruházás megvalósítása során az állami magasépítési
beruházásokról szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet 2. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása alól
a Beruházási Ügynökséget mentesíti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1614/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a KEHOP-3.3.0-15-2021-00010 azonosító számon benyújtott, „Szentendre Regionális Déli Vízbázis
megóvásához szükséges kármentesítés” megnevezésű támogatási kérelemhez szükséges forrás
biztosításáról
A Kormány a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 44/C. § (4) bekezdésében foglalt jogkörében
eljárva jóváhagyja a 2014–2020 programozási időszakra vonatkozó indikatív támogatási keretösszegekről,
valamint a kötelezettségvállalási szükségletről szóló 1207/2021. (IV. 29.) Korm. határozat 2. mellékletében foglalt
táblázat E:42 mezőjében meghatározott maximális kötelezettségvállalási szintet meghaladó kötelezettségvállalás
megtételét legfeljebb 1 500 028 113 forint összegben a KEHOP-3.3.0-15-2021-00010 azonosító számon benyújtott,
„Szentendre Regionális Déli Vízbázis megóvásához szükséges kármentesítés” című kiemelt projekt vonatkozásában.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány 1615/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos
intézkedésekről szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat módosításáról
1. A Kossuth Lajos téri Igazságügyi Palota és Agrárminisztérium épület rekonstrukciójával kapcsolatos intézkedésekről
szóló 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat [a továbbiakban: 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat] 1. pont a) alpontja
a következő ak) ponttal egészül ki:
[A Kormány
a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit gazdasági
társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 5. pont a) alpontjában és 6. pontjában, a Budapest
V. kerület, Alkotmány utca alatt megépítésre kerülő mélygarázs megvalósítása érdekében a Beruházás Előkészítési Alap
alcím terhére történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1574/2017. (VIII. 28.) Korm. határozatban, a Steindl Imre
Program harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat
1. és 2. pontjában, a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések meghozataláról szóló
1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 1–4. pontjában foglaltakkal összhangban, az Agrárminisztérium épület és
az Igazságügyi Palota beruházások kapcsán egyetért azzal, hogy]
„ak) az Agrárminisztérium épület és az Igazságügyi Palota beruházás részeként, a Belváros-Lipótváros Budapest
Főváros V. kerület Önkormányzatával egyeztetett módon és mértékben megújításra kerüljön a Kozma Ferenc utca és
a Vajkay utca;”
2. Az 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. A Kormány
a) a Steindl Imre Program egyes elemei megvalósításának előkészítését végző állami tulajdonú nonprofit
gazdasági társaság alapításáról szóló 1788/2016. (XII. 17.) Korm. határozat 6. pontjában, a Steindl Imre Program
harmadik ütemével kapcsolatos egyes döntések meghozataláról szóló 2025/2017. (XII. 22.) Korm. határozat 1. pont
1.7. alpontjában és 2. pontjában, valamint a Steindl Imre Program harmadik ütemével kapcsolatos további döntések
meghozataláról szóló 1372/2018. (VIII. 13.) Korm. határozat 1. pontjában foglaltakkal összhangban egyetért azzal,
hogy az Igazságügyi Palotának és az Agrárminisztérium épületének rekonstrukciója, az Agrárminisztérium épülete
alatt megvalósítandó mélygarázs-beruházás és egyéb csatlakozó beruházáselemek azok műszaki, gazdasági és
lebonyolítási összefüggéseire tekintettel – az elkészült együttes kivitelezési dokumentáció alapján – a Steindl Imre
Program Nonprofit Zrt. által együttesen, egy kivitelezési projekt keretében kerüljenek megvalósításra;
b) egyetért azzal, hogy a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. a fővállalkozó kivitelező kiválasztását
megelőzően további műszaki előkészítő és tervezési feladatokat hajtson végre, 2022. december 31. napjáig tartó
határidővel;
c) felhívja a pénzügyminisztert, hogy a b) alpont szerinti műszaki előkészítés és az ennek következtében szükség
szerint felmerülő áttervezés finanszírozása érdekében gondoskodjon 5 500 000 000 forint biztosításáról
a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet I. Országgyűlés fejezet,
4. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 14. Steindl Imre program támogatása alcím javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
d) felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert, és felkéri az Országgyűlés Hivatalának főigazgatóját, hogy
gondoskodjanak a b) alpont szerinti műszaki előkészítéshez szükséges finanszírozás biztosítása érdekében
– a meglévő, az Igazságügyi Palota és az Agrárminisztérium épület beruházás tervezésével és előkészítésével
kapcsolatos feladatok megvalósítása céljából kötött támogatási szerződés módosításával – a Steindl Imre Program
Nonprofit Zrt. részére támogatás nyújtásáról;
Felelős:
Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő:
a c) alpont szerinti forrás rendelkezésre állását követően azonnal
e) egyetért azzal, hogy a rekonstrukció során az Agrárminisztérium épületében az Egységes Kormányzati
Beléptetőrendszer kiépítésre kerüljön;
f ) egyetért azzal, hogy az Agrárminisztérium épület és az Igazságügyi Palota beruházás megvalósítása során
ideiglenesen kieső parkolóhelyek részleges és ideiglenes visszapótlása érdekében a Steindl Imre Program
Nonprofit Zrt., a Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzatával kötött megállapodás szerint,
a kieső parkolóhelyek környezetében élő kerületi lakosok számára, legfeljebb 500 méteren belül, legfeljebb
10 parkolóhelyet béreljen.”
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3. Az 1002/2021. (I. 7.) Korm. határozat 1. pont c) alpontjában a „2021. június 30.” szövegrész helyébe
a „2022. december 31.” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1616/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló
1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
A Márton Áron Szakkollégium felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1774/2019. (XII. 23.) Korm. határozat
a következő 7–9. ponttal egészül ki:
[A Kormány a Márton Áron Szakkollégium 1037 Budapest, Kunigunda útja 35. szám alatti épületének teljes körű
felújításáról és a kollégiumi infrastruktúra javításáról szóló 1856/2016. (XII. 27.) Korm. határozatban foglaltak alapján]
„7. egyetért a Beruházás megvalósításához kapcsolódóan az annak rendeltetésszerű használatához szükséges
ingóságok Beruházási Ügynökség általi beszerzésével;
8. az Áht. 36. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva engedélyezi, hogy a nemzeti vagyon kezelésért
felelős tárca nélküli miniszter – a Beruházási Ügynökség útján – a 7. pont szerinti feladat végrehajtása érdekében
a 2021. évben a szabad előirányzatot meghaladó mértékű, legfeljebb 321 521 272 forint összegben kötelezettséget
vállaljon a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv2021.)
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati
Magasépítési Beruházások cím, 4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások
alcím terhére;
9. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon a 8. pont szerinti kötelezettségvállalás fedezetéül szolgáló forrás biztosításáról a Kvtv2021.
1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaság-újraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati
Magasépítési Beruházások cím, 4. A Beruházási Ügynökség tevékenységéhez kapcsolódó egyéb kiadások
alcím javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
		

Orbán Viktor s. k.,
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A Kormány 1617/2021. (VIII. 18.) Korm. határozata
a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat
módosításáról
1. A Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények infrastrukturális
fejlesztéseinek további előkészítéséről szóló 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat)
4. és 5. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kormány a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat 9. pont b) alpontja szerinti
feladat végrehajtása érdekében]
„4. az 1. mellékletben foglalt táblázat 1–6. pontja szerinti Fejlesztéseknek az állami magasépítési beruházásokról
szóló 299/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 4. § c), l) és m) pontja szerinti előkészítési
fázisai 2021. augusztus 30. napjáig, valamint az 1. mellékletben foglalt táblázat 7–16. pontja szerinti Fejlesztéseknek
a Korm. rendelet 4. § c), l) és m) pontja szerinti előkészítési fázisai 2021. október 31. napjáig történő teljesítése
érdekében, a Beruházási Ügynökség által vállalható kötelezettségek felső korlátjáról szóló 1776/2018. (XII. 21.)
Korm. határozat 1. pontja szerinti kötelezettségvállalási keret terhére a Beruházási Ügynökség által vállalható
kötelezettség összegét 1 172 591 000 forintban határozza meg;
5. felhívja a pénzügyminisztert, hogy a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter kezdeményezése
alapján gondoskodjon a 4. pont szerinti összeg biztosításáról a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről
szóló 2020. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet XLVII. Gazdaság-újraindítási Alap fejezet, 3. Gazdaságújraindítási Alap – Kiemelt Kormányzati Magasépítési Beruházások cím, 2. Programszerű magasépítési beruházások
alcím, 6. Budapesti agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítése jogcímcsoport javára;
Felelős:
pénzügyminiszter
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében”
2. A Korm. határozat 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A Kormány a Budapesti Agglomerációhoz tartozó Pest megyei településeken működő köznevelési intézmények
infrastrukturális fejlesztéseinek előkészítéséről szóló 1692/2019. (XII. 10.) Korm. határozat 9. pont b) alpontja szerinti
feladat végrehajtása érdekében]
„6. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy az állami magasépítési beruházások
megvalósításáról szóló 2018. évi CXXXVIII. törvény 7. §-a alapján, a Beruházási Ügynökség útján gondoskodjon
a 2. melléklet szerinti ingatlanok, valamint az ezen ingatlanokból a telekalakítási eljárásban hozott döntés
véglegessé válását követően kialakított ingatlanok tulajdonjogának az állam javára történő ingyenes, per-, teher- és
igénymentes megszerzése iránt;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
2021. december 31.
7. felhívja a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli minisztert, hogy a Fejlesztések további előkészítésére és
megvalósítására lefolytatott feltételes közbeszerzési eljárások eredménye alapján készítsen előterjesztést a Kormány
részére a Fejlesztések további előkészítéséről és megvalósításáról, a kapcsolódó kötelezettségvállalási összegek és
a kifizetések ütemezésének, valamint a Fejlesztések helyszíneire, a létrejövő vagyonelemek tulajdoni viszonyaira és
vagyonkezelőjére vonatkozó javaslatának bemutatásával;
Felelős:
nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter
Határidő:
a Fejlesztések további előkészítésére és megvalósítására vonatkozó feltételes közbeszerzési
eljárások lefolytatását követően”
3. A Korm. határozat az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.
		

Orbán Viktor s. k.,
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1. melléklet az 1617/2021. (VIII. 18.) Korm. határozathoz
„2. melléklet az 1051/2021. (II. 15.) Korm. határozathoz
Sorszám

Település

Fejlesztés

Fejlesztéssel érintett ingatlan

1.

Csömör

új 16 osztályos iskola építése

Csömör külterület 0163/13 helyrajzi számú
ingatlan

2.

Veresegyház

új 24 osztályos iskola építése

Veresegyház belterület 8831/8 és 8831/9
helyrajzi számú ingatlanok

3.

Dunaharaszti

új 24 osztályos iskola építése

Dunaharaszti belterület 7844, 7845 és 7847
helyrajzi számú ingatlanok
”
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

