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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelete
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeirõl
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában
meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) E rendelet tekintetében felügyeleti díj fizetésére kötelezettek:
a) a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 139/A. §-ában,
b) a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 380. és 381. §-ában,
c) a befektetési alapkezelõkrõl és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény (a továbbiakban:
Batv.) 130. §-ában,
d) a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 155–157. §-ában,
e) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 207. §-ában,
f) a viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény 123. §-ában,
g) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 116. §-ában,
h) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 9/A. §-ában,
i) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény 71. §-ában,
j) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény (a továbbiakban: Krt.) 12/A. §-ában
meghatározott adatszolgáltatók (a továbbiakban együtt: felügyeleti díj fizetésére kötelezett).
(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a felügyeleti díj számítása, és annak bevallása érdekében az e rendeletben
foglaltak szerint bevallást készítenek, amelyet megküldenek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
(a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(3) Amennyiben a felügyeleti díj fizetésére kötelezett több külön ágazati törvény hatálya alá tartozó tevékenységet végez,
vagy a tevékenységek végzéséhez engedéllyel rendelkezik, akkor minden tevékenység után külön-külön köteles
bevallást készíteni és a felügyeleti díjat megfizetni.

2. A felügyeleti díj bevallása
2. §

(1) A Felügyelet részére rendszeres adatszolgáltatást teljesítõ felügyeleti díj fizetésére kötelezetteknek a felügyeleti díj
bevallását a rendszeres adatszolgáltatás keretében, a felügyeleti díj fizetésére kötelezettre vonatkozó külön
adatszolgáltatási rendeletben foglaltaknak megfelelõen, e rendelet figyelembevételével kell teljesíteniük.
(2) A Felügyelet részére rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítõ felügyeleti díj fizetésére kötelezettek a felügyeleti díj
bevallásukat az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ tartalommal és formában, és a 2. mellékletben meghatározott
kitöltési útmutató szerint teljesítik.

3. §

(1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat keltétõl
a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt dátumig, vagy a Felügyelet által történõ
nyilvántartásba vétel napjától a nyilvántartásból történõ törlés napjáig köteles a bevallás teljesítésére.
(2) A fióktelep a tevékenysége megkezdésének napjától a tevékenysége befejezésének a Felügyelethez történõ
bejelentése napjáig köteles a bevallás teljesítésére.
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(3) Felügyeleti alapdíj bevallást köteles készíteni minden, a naptári év elsõ napján engedéllyel rendelkezõ vagy a
Felügyelet nyilvántartásában szereplõ felügyeleti díj fizetésére kötelezett.
(4) Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a tevékenységi engedély megadása vagy visszavonása negyedév közben
történik, vagy a felügyeleti nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben kerül sor,
a felügyeleti változó díj számítása a mûködés idõtartamára történik. A mûködés idõtartamának kiszámításánál egy
negyedévet 90 naposnak kell tekinteni. A teljes tárgynegyedévi mûködés esetén 90 napot kell a felügyeleti díj fizetésére
kötelezettnek a Felügyelet részére bevallani. Ha az adatszolgáltatásra kötelezett nem mûködött a teljes negyedévben,
akkor a mûködés idõtartamának kiszámításakor a mûködésben nem töltött napok számát 90-bõl le kell vonni.
(5) A teljes éves mûködés esetén 360 napot kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek a Felügyelet részére bevallani.
Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem mûködött a teljes évben, akkor az éves mûködés idõtartamának
meghatározásához a negyedéves számításokat kell összesíteni.
4. §

(1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a bevallási
kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.
(2) Szervezeti átalakulása esetén a felügyeleti díj fizetésére kötelezett az átalakulást kimondó határozatban megjelölt
dátumig köteles a bevallás teljesítésére. A jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is köteles a bevallást
benyújtani, ha a kiszámítási idõszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

3. A felügyeleti díj bevallásának és fizetésének határideje és módja
5. §

A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítõ felügyeleti díj fizetésre kötelezett felügyeleti díj bevallását
a) elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve a Felügyelet
Kihelyezett Adatküldõ Program rendszerén keresztül, vagy
b) papíralapon
köteles eljuttatni a Felügyelet részére.

6. §

(1) A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítõ felügyeleti díj fizetésre kötelezett
a) a tárgyévre vonatkozó felügyeleti alapdíj számításáról szóló bevallást a tárgyév január 31. napjáig,
b) a tárgynegyedévre vonatkozó változó díj számításról szóló bevallást a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó
napjáig,
c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második
negyedévére vonatkozó bevallás keretében külön korrekciós tételként
köteles eljuttatni a Felügyelet részére.
(2) A felügyeleti díj fizetésre kötelezettnek
a) a tárgyévre vonatkozó éves felügyeleti alapdíjat a tárgyév január 31. napjáig,
b) a tárgynegyedévre számított felügyeleti változó díjat a tárgynegyedévet követõ hónap utolsó napjáig,
c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj különbözetet a tárgyévet követõ második negyedéves díjszámításból
származó díjfizetési kötelezettséggel egy idõben
kell megfizetni a Felügyelet Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00283834-00000000 számú pénzforgalmi
számlájára.

7. §

(1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett valamennyi esetben köteles gondoskodni a bevallások és módosításaik
nyilvántartásáról.
(2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a bevallásokat a bevallás készítését követõ ötödik naptári év végéig a Felügyelet
kérésére bármikor köteles rendelkezésre bocsátani.
(3) A felügyeleti díj kiszámításának és megfizetésének alapbizonylatait, adatszolgáltatási hátterét a Felügyelet jogosult a
helyszínen bármikor ellenõrizni, vagy erre vonatkozó adatbekéréssel annak helyességérõl meggyõzõdni.

4. Záró rendelkezés
8. §

Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet az 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelethez

PUTAD
Független közvetítĘk felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
1
2
a
b
001
PUTAD1
ElĘírt alapdíj
002
PUTAD2
Megfizetett alapdíj
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PFELDAD
Pénzfeldolgozók felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
Sorszám PSZÁF kód
Megnevezés
1
2
a
b
001
PFELDAD1 ElĘírt alapdíj
002
PFELDAD2 Megfizetett alapdíj
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BKAD
Bankképviselet felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Nagyságrend: ezer forint
Érték Mód
Megnevezés
Sorszám PSZÁF kód
1
2
a
b
001
BKAD1
ElĘírt alapdíj
002
BKAD2
Megfizetett alapdíj
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SZPAD
Szabályozott piac, EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása
(éves)

Sorszám
001
002

PSZÁF kód
SZPAD1
SZPAD2

Megnevezés
ElĘírt alapdíj
Megfizetett alapdíj

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b
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SZPVDN
EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Sorszám

PSZÁF kód

001

SZPVDN01

002

SZPVDN02

003

SZPVDN03

004

SZPVDN04

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Érték
Mód.
1
2
a
b

Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma
(nap)
Tárgynegyedévi változó díj alapja mérlegfĘösszeg
Tárgynegyedévre számított változó díj
összesen - mérlegfĘösszeg után
Tárgynegyedévi változó díjfizetési
kötelezettség összesen (SZPVDN03 SZPVDN11)
ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendĘ)

005

SZPVDN05

ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap)*

006

SZPVDN06

ElĘzĘ évi változó díj alapja - mérlegfĘösszeg
után - auditált adatok alapján*

007

SZPVDN07

008

SZPVDN08

009

SZPVDN09

010

SZPVDN10

011

SZPVDN101

012

SZPVDN102

013

SZPVDN11

ElĘzĘ évre számított változó díj mérlegfĘösszeg után - auditált adatok
alapján*
ElĘzĘ évre számított és negyedévente
bevallott változó díj*
ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója
(SZPVDN08 - SZPVDN07)*
ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj (SZPVDN101 +
SZPVDN102)*
ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi
évekre vonatkozó korrekció)*
ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre
vonatkozóan felügyeleti változó díjként
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi
évekre vonatkozó korrekció nélkül)*
ElĘzĘ évre számított pénzügyileg
rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés + /
hiány -) (SZPVDN102 - SZPVDN07)*

MAGYAR KÖZLÖNY

•

1461

2012. évi 21. szám

TOZSDEAD
TĘzsde, EU tagállami tĘzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása
Sorszám
001
002

PSZÁF kód
TOZSDEAD1
TOZSDEAD2

Megnevezés
ElĘírt alapdíj
Megfizetett alapdíj

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b
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TOZSDEVDN
TĘzsde, EU tagállami tĘzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Sorszám

PSZÁF kód

001

TOZSDEVDN01

002

TOZSDEVDN02

003

TOZSDEVDN03

004

TOZSDEVDN04

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Érték
Mód.
1
2
a
b

Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma
(nap)
Tárgynegyedévi változó díj alapja mérlegfĘösszeg
Tárgynegyedévre számított változó díj
összesen - mérlegfĘösszeg után
Tárgynegyedévi változó díjfizetési
kötelezettség összesen (TOZSDEVDN03 TOZSDEVDN11)
ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendĘ)

005

TOZSDEVDN05

ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap)

006

TOZSDEVDN06

ElĘzĘ évi változó díj alapja - mérlegfĘösszeg
után - auditált adatok alapján*

007

TOZSDEVDN07

008

TOZSDEVDN08

009

TOZSDEVDN09

010

TOZSDEVDN10

011

TOZSDEVDN101

012

TOZSDEVDN102

013

TOZSDEVDN11

ElĘzĘ évre számított változó díj mérlegfĘösszeg után - auditált adatok
alapján*
ElĘzĘ évre számított és negyedévente
bevallott változó díj*
ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója
(TOZSDEVDN08 - TOZSDEVDN07)*
ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj (TOZSDEVDN101 +
TOZSDEVDN102)*
ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi
évekre vonatkozó korrekció)*
ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre
vonatkozóan felügyeleti változó díjként
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi
évekre vonatkozó korrekció nélkül)*
ElĘzĘ évre számított pénzügyileg
rendezendĘ korrekció összesen (túlfizetés +
/ hiány -) (TOZSDEVDN102 TOZSDEVDN07)*
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KETAD
Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelep felügyeleti alapdíj számítása

Sorszám
001
002

PSZÁF kód
KETAD1
KETAD2

Megnevezés
ElĘírt alapdíj
Megfizetett alapdíj

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b
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KETVDN
Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Sorszám

PSZÁF kód

001
002

KETVDN01
KETVDN02

003

KETVDN03

004

KETVDN04

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Érték
Mód.
1
2
a
b

Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma (nap)
Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfĘösszeg
Tárgynegyedévre számított változó díj összesen mérlegfĘösszeg után
Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség
összesen (KETVDN03 - KETVDN11)
ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendĘ)

005

KETVDN05

006

KETVDN06

ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap)
ElĘzĘ évi változó díj alapja - mérlegfĘösszeg után auditált adatok alapján*
ElĘzĘ évre számított változó díj - mérlegfĘösszeg után auditált adatok alapján*
ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott változó
díj*
ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója
(KETVDN08 - KETVDN07)*

007

KETVDN07

008

KETVDN08

009

KETVDN09

010

KETVDN10

ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj (KETVDN101 + KETVDN102)*

011

KETVDN101

ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett
felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó
korrekció)*

012

KETVDN102

ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre vonatkozóan
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*

013

KETVDN11

ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)
(KETVDN102 - KETVDN07)*
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KSZFAD
Központi szerzĘdĘ fél, EU tagállami központi szerzĘdĘ fél fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Sorszám
001
002

PSZÁF kód
KSZFAD1
KSZFAD2

Megnevezés
ElĘírt alapdíj
Megfizetett alapdíj

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b
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KSZFVDN
Központi szerzĘdĘ fél, EU tagállami központi szerzĘdĘ fél fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Sorszám

PSZÁF kód

001

KSZFVDN01

002

KSZFVDN02

003

KSZFVDN03

004

KSZFVDN04

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi változó díj
Érték
Mód.
1
2
a
b

Tárgynegyedévi mĦködés napjainak száma
(nap)
Tárgynegyedévi változó díj alapja mérlegfĘösszeg
Tárgynegyedévre számított változó díj
összesen - mérlegfĘösszeg után
Tárgynegyedévi változó díjfizetési
kötelezettség összesen (KSZFVDN03 KSZFVDN11)
ElĘzĘ évi változó díjra vonatkozó adatok
(csak a II. negyedévben töltendĘ)

005

KSZFVDN05

006

KSZFVDN06

007

KSZFVDN07

008

KSZFVDN08

009

KSZFVDN09

010

KSZFVDN10

011

KSZFVDN101

012

KSZFVDN102

013

KSZFVDN11

ElĘzĘ évi mĦködés napjainak száma (nap)
ElĘzĘ évi változó díj alapja - mérlegfĘösszeg
után - auditált adatok alapján*
ElĘzĘ évre számított változó díj mérlegfĘösszeg után - auditált adatok alapján*
ElĘzĘ évre számított és negyedévente bevallott
változó díj*
ElĘzĘ évre számított változó díj korrekciója
(KSZFVDN08 - KSZFVDN07)*
ElĘzĘ évben összesen ténylegesen befizetett
felügyeleti változó díj (KSZFVDN101 +
KSZFVDN102)*
ElĘzĘ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre
vonatkozó korrekció)*
ElĘzĘ évben kizárólag az elĘzĘ évre
vonatkozóan felügyeleti változó díjként
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre
vonatkozó korrekció nélkül)*
ElĘzĘ évre számított pénzügyileg rendezendĘ
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)
(KSZFVDN102 - KSZFVDN07)*
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TESZAD
TĘkepiac egyéb szereplĘi felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Sorszám
001
002

PSZÁF kód
TESZAD1
TESZAD2

Megnevezés
ElĘírt alapdíj
Megfizetett alapdíj

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b
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BPEAD
Biztosítási piac egyéb szereplĘi felügyeleti felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

BPEAD1

ElĘírt alapdíj

002

BPEAD2

Megfizetett alapdíj

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b
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KOZRAD
Közraktár felügyeleti alapdíj számítása
Sorszám
001
002

PSZÁF kód
KOZRAD1
KOZRAD2

Megnevezés
ElĘírt alapdíj
Megfizetett alapdíj

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b
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2. melléklet az 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelethez
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A FELÜGYELETI DÍJAKKAL KAPCSOLATOS BEVALLÁS ELKÉSZÍTÉSÉHEZ
A mellékletben csak a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatást nem teljesítõ felügyeleti díj fizetésre kötelezettek
felügyeleti díj bevallás tábláinak kitöltési útmutatói találhatók. A rendszeres adatszolgáltatást teljesítõ intézmények
felügyeleti díj számítási tábláit és kitöltési útmutatóit az intézményekre vonatkozó, rendszeres adatszolgáltatási
kötelezettséget megállapító adatszolgáltatási rendeletek tartalmazzák.
A felügyeleti díj számítása és bevallása ezer forintban történik.
Elektronikus bevallás esetén a módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve
az összegzõ sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.

I. A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítõ felügyeleti díj fizetésére kötelezettek
1. Pénzpiac
Független közvetítõk [Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti]
Kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minõsülõ – vállalkozás (pénzfeldolgozó)
Bankképviselet
2. Tõkepiac
Külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete
Függõ ügynök (Bszt. 4. § 47. pontja szerinti)
Szabályozott piac
Tõzsde
Központi értéktár
Központi szerzõdõ fél
Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac, tõzsde, központi értéktár, központi
szerzõdõ fél magyarországi fióktelepe
3. Biztosítási piac
Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ független biztosításközvetítõ magyarországi fióktelepe
Biztosítási szaktanácsadó
Külföldi biztosító, biztosításközvetítõ, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete
4. Közraktár

II. Felügyeleti díj kiszámítása és bevallása
1. Pénzpiac
1.1. Független közvetítõk, amelyeket a Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja definiál
A Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti független közvetítõk közül a pénzpiaci alkuszok felügyeleti díj bevallása
a rendszeres adatszolgáltatás keretében történik.
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A független közvetítõk által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A független közvetítõk változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
PUTAD Független közvetítõk alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (PUTAD1) sor tartalmazza a független közvetítõk részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (PUTAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
1.2. Kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minõsülõ vállalkozások (pénzfeldolgozók)
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minõsülõ jogi személy (pénzfeldolgozó) által
fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minõsülõ vállalkozások változó díjat nem
fizetnek a Felügyelet részére.
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PFELDAD Pénzfeldolgozók alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (PFELDAD1) sor tartalmazza a pénzfeldolgozók részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj ((PFELDAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
1.3. Bankképviselet
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A bankképviselet által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A bankképviselet változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
BKAD Bankképviselet alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (BKAD1) sor tartalmazza a bankképviseletek részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BKAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
2. Tõkepiac
2.1. Szabályozott piac, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac magyarországi
fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A szabályozott piac, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac magyarországi
fióktelepe által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
SZPAD Szabályozott piac, EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés
kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (SZPAD1) sor tartalmazza a szabályozott piac, illetve fióktelep részére elõírt felügyeleti alapdíj
összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (SZPAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
Szabályozott piac változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac magyarországi fióktelepe által
fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
SZPVDN EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
Az SZPVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell
írni.
Az SZPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi
mérlegfõösszeget.
Az SZPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg az SZPVDN02 soron feltüntetett
mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos része. Nem teljes
negyedévi mûködés esetén az SZPVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:
SZPVDN05 sortól a SZPVDN11 sorig.
Az SZPVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az SZPVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfõösszeg
alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén az SZPVDN05/360 tényezõvel korrigált
értéket kell szerepeltetni.
2.2. Tõzsde, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ tõzsde magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A tõzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ tõzsde magyarországi fióktelepe által
fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEAD Tõzsde, EU tagállami tõzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (TOZSDEAD1) sor tartalmazza a tõzsde, illetve fióktelep részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (TOZSDEAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
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Felügyeleti változó díj éves mértéke
A tõzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ tõzsde magyarországi fióktelepe által
fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEVDN Tõzsde, EU tagállami tõzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés
kitöltése
A TOZSDEVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát
kell írni.
A TOZSDEVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfõösszeget
jelenteni.
A TOZSDEVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett
mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos része. Nem teljes
negyedévi mûködés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:
TOZSDEVDN05 sortól a TOZSDEVDN11 sorig.
A TOZSDEVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell
írni.
Az TOZSDEVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti
mérlegfõösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén a TOZSDEVDN05/360
tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.3. Központi értéktár, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi értéktár magyarországi
fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi értéktár
magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell
meghatározni.
KETAD Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés
kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (KETAD1) sor tartalmazza a központi értéktár, illetve fióktelep részére elõírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KETAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi értéktár
magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell
meghatározni.
KETVDN Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) jelentés
kitöltése
A KETVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell
írni.
A KETVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfõösszeget
jelenteni.
A KETVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KETVDN02 soron feltüntetett
mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos része. Nem teljes
negyedévi mûködés esetén a KETVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:
KETVDN05 sortól a KETVDN11 sorig.
A KETVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KETVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfõösszeg
alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén a KETVDN05/360 tényezõvel korrigált
értéket kell szerepeltetni.
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2.4. Központi szerzõdõ fél, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi szerzõdõ fél magyarországi
fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi szerzõdõ fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi szerzõdõ
fél magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell
meghatározni
KSZFAD Központi szerzõdõ fél, EU tagállami központi szerzõdõ fél fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)
jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (KSZFAD1) sor tartalmazza a központi szerzõdõ fél illetve fióktelep részére elõírt felügyeleti alapdíj
összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KSZFAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi szerzõdõ fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi szerzõdõ
fél magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell
meghatározni.
KSZFVDN Központi szerzõdõ fél, EU tagállami központi szerzõdõ fél fióktelepe felügyeleti változó díj számítása
(negyedéves) jelentés kitöltése
A KSZFVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell
írni.
A KSZFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfõösszeget
jelenteni.
A KSZFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KSZFVDN02 soron feltüntetett
mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos része. Nem teljes
negyedévi mûködés esetén a KSZFVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat: KSZFVDN05
sortól a KSZFVDN11 sorig.
A KSZFVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KSZFVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfõösszeg
után számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén a KSZFVDN05/360 tényezõvel korrigált
értéket kell szerepeltetni.
2.5. Tõkepiac egyéb szereplõi
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontja szerinti függõ ügynök és a külföldi befektetési vállalkozás magyarországi
képviselete által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján kell meghatározni.
Az imént felsorolt tõkepiaci egyéb szereplõk változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
TESZAD tõkepiac egyéb szereplõi felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (TESZAD1) sor tartalmazza a tõkepiac egyéb szereplõi részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (TESZAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.
3. Biztosítási piac
3.1. A biztosítási piac egyéb szereplõi (biztosítási szaktanácsadó; külföldi biztosító, biztosításközvetítõ, biztosítási
szaktanácsadó magyarországi képviselete valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ
független biztosításközvetítõ magyarországi fióktelepe)
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A biztosítási piac egyéb szereplõi által fizetendõ alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
A biztosítási piac egyéb szereplõi felügyeleti változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére
BPEAD Biztosítási piac egyéb szereplõi felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (BPEAD1) sor tartalmazza a biztosítási piac egyéb szereplõi részére elõírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BPEAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.

1474

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 21. szám

4. Közraktár
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A Krt. 12/A. § (3) bekezdése értelmében a Krt. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel
rendelkezõ közraktár felügyeleti díjat fizet a Felügyelet részére. Az általa fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét
a Krt. 12/A. §-a alapján kell meghatározni.
Közraktár felügyeleti változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
KOZRAD Közraktár felügyeleti alapdíj számítása jelentés kitöltése
Az 1. Elõírt alapdíj (KOZRAD1) sor tartalmazza a közraktárak részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KOZRAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell
figyelembe venni.

MAGYAR KÖZLÖNY

IX.

•

1475

2012. évi 21. szám

Határozatok Tára

A Kormány 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozata
Magyarország vízgyûjtõ-gazdálkodási tervérõl
A Kormány a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló, 2000. október 23-i 2000/60/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelvben foglalt tagállami kötelezettség teljesítése érdekében Magyarország
vízgyûjtõ-gazdálkodási tervét e határozat mellékleteként közzéteszi.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Melléklet az 1042/2012. (II. 23.) Korm. határozathoz*

* A kormányhatározat Melléklete a Magyar Közlöny honlap Melléklet szekciójában az „1042/2012. (II. 23.) Korm. határozat melléklete” hivatkozás
alatt található. A Melléklet ezen része a jelen közlöny 1476–1765. oldalait képezi.
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A Kormány 1043/2012. (II. 23.) Korm. határozata
az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány megszüntetésérõl
A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi
LXV. törvény 1. §-a alapján a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2006. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdése alapján kezdeményezi az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány
(a továbbiakban: Alapítvány) megszüntetését, arra hivatkozással, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása,
feladatának további ellátása kizárólagos állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság által hatékonyabban
megvalósítható.
2. A Kormány
a) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért Alapítvány
megszüntetésérõl szóló 1124/2011. (IV. 28.) Korm. határozat 2. a) pontja alapján a Fõvárosi Törvényszékhez
benyújtott törlési kérelmet visszavonja;
b) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapítvány társalapítóival egyeztetve, az állami
alapító nevében kérelmezze a Fõvárosi Törvényszéknél az Alapítvány megszüntetését, kérje kérelmének soron
kívüli elbírálását, továbbá a megszüntetés kapcsán felmerülõ kérdésekben az Alapító nevében eljárjon, és az
ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye;
c) felhatalmazza a közigazgatási és igazságügyi minisztert vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint az
átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek kijelölésére, illetve az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért
Alapítvány megszüntetésérõl szóló 1124/2011. (IV. 28.) Korm. határozat alapján kijelölt vagyonelszámoló,
könyvvizsgáló és az átadás-átvételi eljárásban közremûködõ személyek beszámoltatására;
d) egyetért azzal, hogy a megszûnt Alapítvány feladatait – ideértve az Alapítvány megszûnésekor fennálló
kötelezettségeiért való helytállást és fennálló jogainak érvényesítését is – a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Közhasznú Nonprofit Kft. lássa el, és felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert tegye meg az ennek
érdekében szükséges intézkedéseket;
e) felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy az Alapítvány megszûnése
napjával mint mérlegfordulónappal elkészítésre kerüljön az Alapítványnak a számviteli törvény szerinti egyes
egyéb szervezetek beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolója.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
2012. április 30.
3. A Kormány az Alapítvány vagyonának számbavételére és a hitelezõk kielégítésére – az Alapítvány vagyona értéke
erejéig –, valamint a megszûnõ Alapítvány iratainak jogszabály szerint kötelezõ õrzésére a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft.-t jelöli ki. A Kormány egyetért azzal, hogy az Alapítvány hitelezõk kielégítése után
fennmaradt vagyonát – ideértve a vagyoni értékû jogokat is – az állami alapító nevében a közigazgatási és igazságügyi
miniszter a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. támogatására fordítja, amely vagyont a Bay
Zoltán Alkalmazott Kutatási Közhasznú Nonprofit Kft. egyéb bevételként számolja el, és köteles azt a 2. pont szerinti
feladatokra fordítani.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az Alapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését követõen azonnal
4. A Kormány felhívja a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy az Alapítvány megszüntetésérõl és a 3. pontban
foglalt intézkedésekrõl a nyilvánosságot közleményben tájékoztassa.
Felelõs:
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
az Alapítvány bírósági nyilvántartásból való törlését követõen azonnal
5. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
6. Hatályát veszti az Ipar a Korszerû Mérnökképzésért alapítvány megszüntetésérõl szóló 1124/2011. (IV. 28.) Korm.
határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY

•

1767

2012. évi 21. szám

A Kormány 1044/2012. (II. 23.) Korm. határozata
a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról
A Kormány a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/B. § (5) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1. § (2) bekezdése, valamint a Kormány
által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos idõszerû intézkedésekrõl szóló 1159/2010. (VII. 30.)
Korm. határozat által elõírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekrõl szóló 1316/2010. (XII. 27.)
Korm. határozat 10. pontja alapján a következõ határozatot hozza:
1. A Kormány
a) módosítja a Tempus Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) alapító okiratát (a továbbiakban: alapító
okirat) és elfogadja annak egységes szerkezetbe foglalt szövegét;
b) felhatalmazza a nemzeti erõforrás minisztert, hogy az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratnak a Kormány
nevében történõ aláírása tárgyában, valamint az alapító okirat módosításának bírósági nyilvántartásba vétele
iránti eljárásban az alapító Kormány nevében és képviseletében eljárjon.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
Határidõ:
azonnal
2. A Kormány felhívja a nemzeti erõforrás minisztert és a közigazgatási és igazságügyi minisztert, hogy a Közalapítvány
módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a bírósági nyilvántartásba vételt követõen a Magyar Közlöny
mellékleteként megjelenõ Hivatalos Értesítõben közzétegye.
Felelõs:
nemzeti erõforrás miniszter
közigazgatási és igazságügyi miniszter
Határidõ:
a bíróság határozatának jogerõre emelkedését követõen azonnal
3. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
4. Hatályát veszti a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról szóló 1199/2011. (VI. 17.) Korm. határozat.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 25/2012. (II. 23.) ME határozata
a Magyarország, valamint az Üzbegisztáni Köztársaság, Uruguayi Keleti Köztársaság, Görögország,
Malajzia Szövetségi Állam, Indiai Köztársaság, Kazah Köztársaság között a kettõs adóztatás
elkerülésérõl és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók
területén tárgyú Egyezmények módosítására adott felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
a nemzetgazdasági miniszter és a külügyminiszter elõterjesztése alapján
1. egyetértek a Magyarország, valamint az Üzbegisztáni Köztársaság, Uruguayi Keleti Köztársaság, Görögország, Malajzia
Szövetségi Állam, Indiai Köztársaság, Kazah Köztársaság között a kettõs adóztatás elkerülésérõl és az adóztatás
kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén tárgyú Egyezmények (a továbbiakban:
Egyezmények) módosításával;
2. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon részt
vevõ személyeket kijelölje;
3. felhatalmazom a nemzetgazdasági minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként
elõálló szövegtervezeteket kézjegyével lássa el;
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4. felhívom a külügyminisztert, hogy az Egyezmények módosításához szükséges meghatalmazási okiratokat adja ki;
5. felhívom a nemzetgazdasági minisztert és a külügyminisztert, hogy az Egyezmények módosítását követõen az
Egyezmények szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul
terjesszék a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Helyesbítés:
A Magyar Közlöny 2012. évi 19. számának 1388. oldalán az 1036/2012. (II. 21.) Korm. határozat 7. pontjában a törvény
száma helyesen: 2011. évi CLXXXVIII. törvény.

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

