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 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CXXXIX.
tör vény

az Országgyûlés és a Kormány európai uniós
ügyekben történõ együttmûködésérõl  szóló 

2004. évi LIII. tör vény módosításáról*

1. § Az Or szág gyû lés és a Kor mány euró pai uni ós
ügyek ben tör té nõ együtt mû kö dé sé rõl  szóló 2004. évi
LIII. tör vény (a továb biak ban: a tör vény) 7. § (1) bekez -
dése he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az Or szág gyû lés el nö ké nek kez de mé nye zé sé re a
mi nisz ter el nök az Euró pai Ta nács ülé se it és a stra té gi ai je -
len tõ sé gû ese mé nye ket meg elõ zõ en együt te sen tá jé koz tat -
ja az ér vény re jut tat ni kí vánt ál lás pont ról az Or szág gyû lés
el nö két, az or szág gyû lé si kép vi se lõ cso por tok ve ze tõ it, az
euró pai uni ós ügyek kel fog lal ko zó bi zott ság el nö két és al -
el nö ke it, az al kot má nyos ság gal fog lal ko zó bi zott ság el nö -
két, a kül ügyek kel fog lal ko zó bi zott ság el nö két, valamint
az Or szág gyû lés el nö ke ál tal meg hí vott or szág gyû lé si
tiszt ség vi se lõ ket, ál lan dó bi zott sá gi el nö kö ket, ál lan dó
bizott ságok in teg rá ci ós al bi zott sá ga i nak el nö ke it.”

2. § A tör vény 7. §-a a kö vet ke zõ új (2) be kez dés sel egé -
szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2)–(4) be kez dé sek je lö lé se 
(3)–(5) be kez dé sek re vál to zik:

„(2) A Kor mány kép vi se lõ je az (1) be kez dés ben meg -
jelölt tes tü le tet leg alább fél éven te, illetve szük ség sze rint
tá jé koz tat ja a 2011. elsõ fél évi ma gyar EU-el nök ség re
való fel ké szü lés rõl. A Kor mány az EU-el nök ség gel kap -
cso la tos fo lya ma tos tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gé nek egye -
bek ben az euró pai uni ós ügyek kel fog lal ko zó bi zott ság,
to váb bá szük ség sze rint az Or szág gyû lés más ha tás kör rel
ren del ke zõ bi zott sá gai út ján tesz ele get.”

3. § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon 
lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1. §-a és 2. §-a az e tör vény ki hir de té sét
kö ve tõ ki len ce dik na pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés az
e tör vény ki hir de té sét kö ve tõ ti ze dik na pon ha tá lyát vesz ti.

4. § (1) A tör vény e tör vénnyel meg ál la pí tott 7. §-ának
(2) be kez dé se 2011. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

(2) E tör vény 2011. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján fo gad ta el.

2007. évi CXL.
tör vény

a tõkeegyesítõ társaságok határokon átnyúló
egyesülésérõl*

Az Or szág gyû lés az Euró pai Unió tár sa sá gi jo gá val
össz hang ban a bel sõ piac meg va ló sí tá sá nak és za var ta lan
mû kö dé sé nek elõ se gí té sé re a tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok ha -
tá ro kon át nyú ló egye sü lé se ha zai sza bá lyo zá sá nak ki ala -
kí tá sa ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

Hatály

1.  § (1) E tör vény meg ha tá roz za a Ma gyar or szá gon
szék hellyel ren del ke zõ tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok ha tá ro kon
át nyú ló egye sü lé sek ben tör té nõ rész vé te lé vel, to váb bá
ezen tár sa sá gok ha tá ro kon át nyú ló egye sü lés ben való
rész vé te le út ján ma gyar or szá gi szék hellyel lét re jö võ tár sa -
sá gok ala pí tá sá val, valamint az ezek kel kap cso la tos cég el -
já rá sok ra irány adó sza bá lyo kat.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban
a) tõ ke egye sí tõ tár sa ság: a kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa -

ság, a rész vény tár sa ság, az euró pai rész vény tár sa ság,
valamint e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel a szö vet ke zet;

b) ha tá ro kon át nyú ló egye sü lés (a továb biak ban: egye -
sü lés): a tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok nak a gaz da sá gi tár sa sá -
gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.)
sze rin ti egye sü lé se, amennyi ben az egye sü lés ben részt ve -
võ va la mennyi tár sa sá got az Euró pai Unió va la mely tag ál -
la má nak joga sze rint ala pí tot ták, és lé te sí tõ ok irat sze rin ti
szék he lyük, köz pon ti ügy ve ze té sük vagy üz le ti te vé keny -
sé gük fõ he lye az Euró pai Unió va la mely tag ál la má ban
van, fel té ve, hogy kö zü lük leg alább egy re az Euró pai Unió 
va la mely más tag ál la má nak joga irány adó.

2.  § (1) A tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok e tör vény sze rin ti
egye sü lé sé re az e tör vény ben meg ha tá ro zott el té ré sek kel a 
Gt.-nek, valamint a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já -
rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vénynek 
(a továb biak ban: Ctv.) az egye sü lés re vo nat ko zó ren del ke -
zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az egye sü lés so rán az ab ban részt ve võ tõ ke egye sí tõ
tár sa sá gok nak be kell tar ta ni uk a kü lön jog sza bály sze rint
egye sü lés ese tén rá juk irány adó sza bá lyo kat.

Az egyesülési szerzõdés közös tervezete

3.  § (1) Az egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa -
sá gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõi el ké szí tik az egye sü lé si szer -
zõ dés kö zös ter ve ze tét, amely – a Gt. 79.  §-ának (1) be kez -
dé sé ben fel so rol ta kon túl – min den eset ben tar tal maz za a
kö vet ke zõ ket:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján fo gad ta el.
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a) az egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok
tár sa sá gi ré sze se dé se i nek cse re ará nyát és a jegy zett tõ kén
fe lü li va gyon ter hé re jut tat ha tó ki egé szí tõ kész pénz ki fi ze -
tés mér té két, erre vo nat ko zó meg álla po dás ese tén;

b) az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa ság ré sze se dé se i -
nek át ru há zá sá ra vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat;

c) az egye sü lés vár ha tó ha tá sát az ab ban részt ve võ tõ -
ke egye sí tõ tár sa sá gok mun ka vál la ló i nak foglalkoztatá -
sára;

d) azt az idõ pon tot, amely tõl fog va az egye sü lés út ján
lét re jö võ tár sa ság ré sze se dé sei az adó zott ered mény bõl
való ré sze se dés re jo go sí ta nak, valamint az e jog gal kap -
cso la tos va la mennyi fel té telt;

e) azt az idõ pon tot, ami kor az egye sü lés hez fû zõ dõ jog -
ha tá sok be áll nak;

f) azo kat a jo go kat, ame lye ket az egye sü lés út ján lét re -
jö võ tár sa ság a kü lön le ges jo gok kal fel ru há zott ta gok nak
(rész vé nye sek nek) és rész vé nye ken kí vü li más ér ték pa pí -
rok tu laj do no sa i nak biz to sí t, illetve az ezek kel kap cso la tos 
in téz ke dé si ja vas la to kat;

g) azo kat az eset le ges elõ nyö ket, ame lye ket az egye sü -
lés ter ve ze tét vizs gá ló könyv vizs gá lók nak vagy más szak -
ér tõk nek, illetve az egye sü lés ben részt vevõ tõ ke egye sí tõ
tár sa sá gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek, ve ze tõ ál lá sú mun -
ka vál la ló i nak, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja i nak nyúj ta nak;

h) uta lást arra, hogy az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa -
ság dön tés ho za ta li rend jé ben a mun ka vál la lói rész vé telt a
10.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak alap ján biz to sít ják; vagy
ada to kat ar ról az el já rás ról, amely nek ke re té ben – a 11.  §
sze rint – meg ál la pít ják az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa -
ság ban a mun ka vál la lói rész vé te li jo gok meg ha tá ro zá sá -
ban tör té nõ mun ka vál la lói köz re mû kö dést; vagy a rész vé -
te li sza bá lyok köz vet len al kal ma zá sá ra vo nat ko zó meg ál -
la po dást a 11.  § (3) be kez dé se a) pont já nak meg fele lõen;

i) szük ség ese tén a 4.  § (5) be kez dé sé nek al kal ma zá sá -
ra tör té nõ uta lást.

(2) Az egye sü lé si szer zõ dés el fo ga dá sát bár mely, az
egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa ság leg fõbb
szer ve ah hoz a fel té tel hez köt he ti, hogy az egye sü lés út ján
lét re jö võ tár sa ság ban való mun ka vál la lói rész vé tel re vo -
nat ko zó sza bá lyo kat ki fe je zet ten jó vá hagy ja.

(3) Az egye sü lé si szer zõ dés ben az egye sü lés sel érin tett
tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok ha tá roz hat nak úgy, hogy az egye -
sü lés út ján lét re jö võ ma gyar or szá gi szék he lyû tár sa ság
 fióktelepeként az egye sü lés ben részt ve võ tár sa sá gok más
tag ál lam ban be jegy zett szék he lyét, te lep he lyét vagy fi ók -
te le pét is fel tün te tik.

A vezetõ tisztségviselõk és a könyvvizsgáló jelentése
 az egyesülésrõl

4.  § (1) Az egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa -
sá gok ve ze tõ tiszt ség vi se lõi az egye sü lé si szer zõ dés kö zös 
ter ve ze té nek el ké szí té sé vel egy ide jû leg írás be li be szá mo -

lót ké szí te nek a ta gok (rész vé nye sek) szá má ra, amely ben a 
jogi és a gaz da sá gi szem pon tok is mer te té sé vel meg in do -
kol ják az egye sü lés szük sé ges sé gét, valamint annak ha tá -
sát a ta gok ra (rész vé nye sek re), a hi te le zõk re és a mun ka -
vál la lók ra (e tör vény al kal ma zá sá ban a továb biak ban: be -
szá mo ló). Az egye sü lés ben részt ve võ tár sa sá gok ve ze tõ
tiszt ség vi se lõi a Gt. 26.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
tak sze rint fe lel nek a ha tá ro kon át nyú ló egye sü lés elõ ké -
szí té se és vég re haj tá sa so rán ta nú sí tott fel ró ha tó ma ga tar -
tá suk kal oko zott ká rért.

(2) A va gyon mér leg-ter ve ze te ket fe lül vizs gá ló könyv -
vizs gá ló nak har minc nap pal az egye sü lé si szer zõ dés el fo -
ga dá sá ról dön tõ leg fõbb szer vi ülés nap ja elõtt je len tést
kell ké szí te nie, mely ben nyi lat koz nia kell, hogy a 3.  §
(1) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott cse re arányt a tár -
sa ság mi lyen mód sze rek kel ha tá roz ta meg, ezek a mód sze -
rek kü lön-kü lön mi lyen ér té ket ered mé nyez tek, és hogy ál -
lás pont ja sze rint a cse re arány meg fe le lõ-e. Ha az ér té ke -
lés nek kü lö nös ne héz sé gei vol tak, eze ket is is mer tet ni kell.

(3) A (2) be kez dés alap ján az egyes egye sü lõ tõ ke egye -
sí tõ tár sa sá gok meg bí zá sá ból el já ró könyv vizs gá lók,
illetve más szak ér tõk be vo ná sa he lyett, az egye sü lés ben
részt ve võ tár sa sá gok kö zös ké rel mé re, az egye sü lés sel
érin tett tár sa sá gok va la me lyi ké nek cég jegy zé két ve ze tõ
cég bí ró ság egy vagy több füg get len könyv vizs gá lót je löl -
het ki, vagy hagy hat jóvá, hogy azok va la mennyi tár sa ság
meg bí zá sá ból el jár ja nak és va la mennyi tag (rész vé nyes)
szá má ra egyet len kö zös írás be li je len tést ké szít se nek.

(4) A (2) és (3) be kez dés sze rin ti könyv vizs gá lót a je -
len tés el ké szí té sé hez szük sé ges mér ték ben meg il le tik
mind azon jo go sult sá gok, ame lyek a tár sa ság könyv vizs gá -
ló ját meg il le tik.

(5) Amennyi ben az egye sü lés ben részt ve võ va la mennyi 
tõ ke egye sí tõ tár sa ság va la mennyi tag ja egy han gú ha tá ro -
zat tal úgy ha tá roz, az egye sü lés so rán a (2)–(4) be kez dé -
sek ren del ke zé sei nem al kal ma zan dó ak.

Tájékoztatás

5.  § (1) Az egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa -
ság kö te les gon dos kod ni az egye sü lé si szer zõ dés kö zös
ter ve ze té nek a Cég köz löny ben tör té nõ, az egye sü lé si szer -
zõ dést el fo ga dó leg fõbb szer vi ülést leg alább har minc nap -
pal meg elõ zõ köz zé té te lé rõl.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti köz le mény nek tar tal maz nia 
kell to váb bá a hi te le zõ ket a ter ve zett egye sü lés sel kap cso -
lat ban meg il le tõ jo gok ról  szóló tá jé koz ta tást, valamint azt
a cí met, ahol ezen jo gok gya kor lá sá nak fel té te le i rõl té rí -
tés men te sen tel jes körû tá jé koz ta tás kap ha tó.

(3) Az egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa ság
har minc nap pal az egye sü lé si szer zõ dés el fo ga dá sá ról
dön tõ leg fõbb szerv ülé sé nek nap ja elõtt kö te les a tár sa ság
ve ze tõ tiszt ség vi se lõi ál tal ké szí tett be szá mo lót, valamint
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– amennyi ben ké szült – a könyv vizs gá ló nak, illetve a füg -
get len szak ér tõ nek az egye sü lé si szer zõ dés ter ve ze té re vo -
nat ko zó ál lás pont ját tar tal ma zó je len tést be nyúj ta ni a tár -
sa ság cég jegy zé két ve ze tõ cég bí ró ság hoz, valamint meg -
kül de ni a ta gok nak (rész vé nye sek nek) és a mun ka vál lalók
kép vi se lõ i nek vagy ezek hi á nyá ban a mun ka vál la lók nak.
Amennyi ben a be nyúj tás ra, illetve a meg kül dés re nyit va
álló ha tár idõ ben ren del ke zés re áll, a je len tés hez csa tol ni
kell a mun ka vál lalók kép vi se lõ i nek a be szá mo ló ra vo nat -
ko zó vé le mé nyét.

Tanúsítvány

6.  § (1) Az egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa -
ság cég jegy zé két ve ze tõ cég bí ró ság ké re lem re ti zen öt na -
pon be lül meg vizs gál ja, hogy a tár sa ság az egye sü lés re vo -
nat ko zó jog sza bá lyi kö ve tel mé nyek nek ele get tet t-e, és er -
rõl ta nú sít ványt ál lít ki.

(2) A ta nú sít vány ki adá sa irán ti ké re lem hez csa tol ni
kell mind azon ira to kat, me lye ket a Ctv. vo nat ko zó ren del -
ke zé sei az egye sü lés be jegy zé sé hez elõ ír nak, ki vé ve az
egye sü lés sel lét re jö võ tár sa ság va gyon mér leg-ter ve ze tét
és va gyon lel tár-ter ve ze tét. Ezen túl me nõ en a kö vet ke zõ
ira to kat kell a ké re lem hez csa tol ni:

a) a tár sa ság nyi lat ko za tát arra vo nat ko zó lag, hogy az
egye sü lés ben való rész vé te lét a rá vo nat ko zó jog sza bá lyok 
ren del ke zé sei nem zár ják ki;

b) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõk és az egye sü lõ tár sa ság va -
gyon mér leg-ter ve ze tét vizs gá ló könyv vizs gá ló 4.  § sze rin -
ti je len té sét, en nek hi á nyá ban a 4.  § (5) be kez dé se sze rin ti
ha tá ro za tot, valamint nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an,
hogy eze ket a tár sa ság a ta gok és a mun ka vál lalók ren del -
ke zé sé re bo csá tot ta az 5.  §-nak meg fele lõen;

c) az egye sü lé si szer zõ dés kö zös ter ve ze té nek köz zé té -
te lé re vo nat ko zó köz le mény meg je le né sét iga zo ló lap pél -
dány ki vo na tát;

d) ha az egye sü lés vál lal ko zá sok kö zös sé gi lép té kû
össze fo nó dá sát je len ti, az Euró pai Bi zott ság ha tá ro za tát
ar ról, hogy az össze egyez tet he tõ a kö zös pi ac cal, vagy a
tár sa ság nyi lat ko za tát, hogy a Ta nács nak a vál lal ko zá sok
kö zöt ti össze fo nó dá sok el len õr zé sé rõl  szóló 139/2004/EK 
(2004. ja nu ár 20.) ren de let sze rin ti be je len tés re nin csen
szük ség;

e) a 12.  § (3) be kez dé se sze rin ti ira to kat.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti ira to kat, amennyi ben azok
nem ma gyar nyel ven ké szül tek, hi te les ma gyar nyel vû for -
dí tás ban is csa tol ni kell.

(4) A ta nú sít vány ki adá sá ra vo nat ko zó cég bí ró sá gi el já -
rás ra egye bek ben a Ctv. 46–47.  §-ai ban fog lalt rendel -
kezéseket kell meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy
a Ctv. 47.  §-a (2) be kez dé se ese tén a ha tár idõ le té te lét kö -
ve tõ mun ka na pon a ta nú sít ványt – a ké re lem sze rin ti tar ta -
lom mal – ki adott nak kell te kin te ni.

7.  § (1) A ta nú sít vány tar tal maz za a ké rel me zõ ne vét,
szék he lyét és cég jegy zék szá mát, az egye sü lés sel lét re jö võ
tár sa ság for má ját, cég ne vét és szék he lyét, valamint azt,
hogy a ta nú sít vány ki adá sát ké rel me zõ tár sa ság ele get
 tett-e az át ala ku lás idõ pont ját meg elõ zõ en õt ter he lõ jog -
sza bá lyi kö te le zett sé ge i nek. Amennyi ben tár sa sá gi ha tá -
ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la tá ra irá nyuló per van fo lya mat -
ban, en nek té nyét a ta nú sít vány tar tal maz za.

(2) Amennyi ben a cég bí ró ság azt ál la pít ja meg, hogy a
ké rel me zõ kö te le zett sé ge i nek nem vagy nem meg fele lõen
tett ele get, úgy a ta nú sít vány ki adá sát vég zés ben el uta sít ja, 
és meg je lö li a hi á nyos sá go kat.

(3) A cég bí ró ság a ta nú sít ványt, illetve a ké re lem el uta -
sí tá sá ról ho zott ha tá ro za tot meg kül di a ta nú sít vány ki adá -
sát ké rõ nek. A ké re lem nek helyt adó vég zést nem kell in -
do kol ni.

(4) A cég bí ró ság nak ta nú sít vány ki adá sá ról  szóló vég -
zé se, valamint a ta nú sít vány irán ti ké re lem el uta sí tá sa tár -
gyá ban ho zott vég zé se el le ni jog or vos lat ra a Ctv. ren del -
ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

A határokon átnyúló egyesülés útján magyarországi
székhellyel létrejövõ társaságok cégbejegyzése, 

az átalakulás idõpontja

8.  § (1) Az egye sü lés sel lét re jö võ tár sa ság be jegy zé sé re
irá nyuló vál to zás be jegy zé si ké rel met a 6.  § (1) be kez dé se
sze rin ti – illetve az egyes tár sa sá gok sa ját tag ál la má nak
joga sze rint ki ál lí tott meg fe le lõ – ta nú sít vány ki ál lí tá sát
kö ve tõ hat hó na pon be lül kell be nyúj ta ni az egye sü lés út -
ján lét re jö võ tár sa ság szék he lye sze rint ille té kes cég bí ró -
ság nak.

(2) A cég bí ró ság a ké re lem el bí rá lá sa kor ellen õr zi, hogy 
az egye sü lés re vo nat ko zó el já rá si sza bá lyo kat be tar tot -
ták-e, így kü lö nö sen az egye sü lé si szer zõ dés kö zös ter ve -
ze té re, valamint a mun ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó
meg álla po dás meg kö té se ese tén az arra irány adó sza bá lyo -
kat. Egye bek ben az egye sü lés sel kap cso la tos cég bí ró sá gi
el já rás vo nat ko zá sá ban a Ctv.-nek a cég át ala ku lá sá nak
be jegy zé se irán ti el já rás ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell
meg fele lõen al kal maz ni az zal, hogy az egye sü lés sel lét re -
jö võ tár sa ság cég jegy zé ke a 3.  § (3) be kez dé se sze rin ti
eset ben a kül föl di fi ók te le pet is tar tal maz za.

(3) A cég bí ró ság az egye sü lés be jegy zé sé rõl, az át ala -
ku lás idõ pont já ról, valamint az el já rás meg szün te té sé rõl, a 
be jegy zé si (vál to zás be jegy zé si) ké re lem el uta sí tá sá ról ha -
la dék ta la nul ér te sí ti az egye sü lés sel érin tett tár sa sá gok
cég jegy zé két ve ze tõ nyil ván tar tá so kat.

(4) Az egye sü lés sel érin tett tár sa ság cég jegy zé két ve ze -
tõ cég bí ró ság az át ala ku lás idõ pont já ról más tag ál lam ille -
té kes ha tó ság át ól ka pott ér te sí tés alap ján a Gt. 87.  §-a
(1) be kez dé se sze rint jár el.
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(5) Az át ala ku lás idõ pont ját köve tõen az egye sü lés sel
lét re jött tár sa ság lé te sí tõ ok ira tát nem le het sem mis nek
nyil vá ní ta ni.

Egyszerûsített eljárás

9.  § Ha az egye sü lés egy olyan tár sa ság ba tör té nõ be ol -
va dás út ján tör té nik, amely ren del ke zik az összes olyan ré -
sze se dés sel és az összes egyéb ér ték pa pír ral a be ol va dó
tár sa ság ban, amely a leg fõbb szerv ülé sén sza va za ti jo got
biz to sí t, ak kor e tör vény 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a), b) és
d) pont ja, valamint 4.  §-ának (2)–(5) be kez dé se nem al kal -
ma zan dó, és a be ol va dó tár sa sá gok leg fõbb szer ve i nek az
egye sü lé si szer zõ dés el fo ga dá sá ról nem kell sza vaz nia.

Munkavállalói részvétel

10.  § (1) Az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa ság ban biz to -
sí ta ni kell a mun ka vál lalók dön tés ho za tal ban tör té nõ rész -
vé te lét a Gt. vo nat ko zó ren del ke zé se i nek meg fele lõen
(Gt. 38–39.  §).

(2) Az (1) be kez dés tõl el té rõ en a mun ka vál lalók dön tés -
ho za tal ba tör té nõ be vo ná sát a 11.  §-ban meg ha tá ro zott el -
já rás alap ján kell meg ál la pí ta ni, ha

a) az egye sü lés ben részt ve võ tár sa sá gok kö zül leg -
alább az egyik az egye sü lé si szer zõ dés kö zös ter ve ze té nek
5.  § (1) be kez dés sze rin ti köz zé té te lét meg elõ zõ hat hó -
nap ban át la go san több mint 500 mun ka vál la lót fog lal koz -
ta tott, és en nél a tár sa ság nál a dön tés ho za tal ban való mun -
ka vál la lói rész vé tel re vo nat ko zó rend szer mû kö dik,

b) az egye sü lés ben részt ve võ tár sa sá gok nál bár mely
ügy ve ze tõ vagy fel ügye le ti szerv ben vagy azok bár mely
bi zott sá gá ban a mun ka vál la lói rész vé tel ará nya ma ga sabb
volt, mint amit az (1) be kez dés alap ján al kal ma zan dó ren -
del ke zé sek elõ ír nak, vagy

c) az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa ság más tag ál la -
mok ban ta lál ha tó te lep he lye in a mun ka vál la lói rész vé tel re 
nem ugyan azon jo go kat biz to sít ja, mint a lé te sí tõ ok irat
sze rin ti szék he lyén.

11.  § (1) A 10.  § (2) be kez dé se sze rin ti ese tek ben a mun -
ka vál la lók nak az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa ság dön -
tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ra az euró pai rész -
vény tár sa ság ról  szóló 2004. évi XLV. tör vény (a továb -
biak ban: az euró pai rész vény tár sa ság ról  szóló tör vény)
Má so dik Ré szé nek ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
maz ni az zal, hogy e tör vény al kal ma zá sá ban az euró pai
rész vény tár sa ság ról  szóló tör vény 15.  §-ának (1) be kez dé -
sét, (2) be kez dé sé nek b) pont ját és (3) be kez dé sét, 16.  §-a
(2) be kez dé sé nek a) és c) pont ját, 17.  §-át, 29.  §-a (3) be -
kez dé sé nek b) pont ját, 30.  §-át, 31.  §-a (1) be kez dé sé nek
b)–f) pont ját és (3) be kez dé sét, valamint 48.  §-ának (2) be -
kez dé sét nem kell al kal maz ni.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban az euró pai rész vény tár sa -
ság ról  szóló tör vény 16.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban 
fog lalt ren del ke zés tõl el té rõ en, a ha tá ro kon át nyú ló egye -
sü lés ben részt ve võ tár sa sá gok ban rész vé te li jo gok kal ren -
del ke zõ mun ka vál la lók nak a részt ve võ tár sa sá gok va la -
mennyi mun ka vál la ló já hoz vi szo nyí tott mi ni má lis ará nya
egy har mad.

(3) A 10.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek fenn ál lá -
sa ese tén az (1) és (2) be kez dés ben fog lal tak tól el té rõ en

a) az egye sü lé si szer zõ dés ben az egye sü lés ben részt ve -
võ tár sa sá gok meg ál la pod hat nak ab ban, hogy elõ ze tes
egyez te tés nél kül köz vet le nül al kal maz zák az euró pai
rész vény tár sa ság ról  szóló tör vény 48–50.  §-ában fog lalt
rész vé te li sza bá lyo kat;

b) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let a mun ka vál lalók leg -
alább két har ma dát kép vi se lõ tag ja i nak – ide ért ve a leg -
alább két kü lön bö zõ tag ál lam mun ka vál la ló it kép vi se lõ ta -
go kat – két har ma dos több sé gé vel úgy ha tá roz hat, hogy
nem kez di meg a mun ka vál la lói rész vé tel sza bá lya i nak
meg ál la pí tá sá ra vo nat ko zó tár gya lá so kat, illetve a már
meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz ti, és az egye sü lés út ján 
lét re jö võ tár sa ság ban a 10.  § (1) be kez dé se sze rin ti rész vé -
te li sza bá lyok ke rül nek al kal ma zás ra.

(4) A (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben az euró pai
rész vény tár sa ság ról  szóló tör vény hi vat ko zott ren del ke zé -
se it ér te lem sze rû en kell al kal maz ni az zal, hogy a 48.  §
(2) be kez dé se eb ben az eset ben sem al kal ma zan dó.

12.  § (1) Amennyi ben az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa -
ság vo nat ko zá sá ban a 10.  § (1) be kez dé sé nek sza bá lyai al -
kal ma zan dó ak a mun ka vál lalók rész vé te li jo gá nak biz to sí -
tá sá ra, a tár sa ság nál fel ügye lõ bi zott ság lét re ho zá sa köte -
lezõ.

(2) Az át ala ku lás idõ pont ját kö ve tõ há rom éven be lül el -
ha tá ro zott, Gt. sze rin ti egye sü lés ese tén a ha tá ro kon át nyú -
ló egye sü lés út ján lét re jött tár sa ság vo nat ko zá sá ban meg -
ál la pí tott mun ka vál la lói rész vé te li jo gok tól csak a mun ka -
vál lalók ja vá ra le het el tér ni.

(3) A 6.  § (1) be kez dé se sze rin ti ta nú sít vány irán ti ké re -
lem hez, illetve az egye sü lés út ján ma gyar or szá gi szék -
hellyel lét re jö võ tár sa ság cég be jegy zé se irán ti ké re lem hez
csa tol ni kell

a) a mun ka vál la lók nak az egye sü lés út ján lét re jö võ tár -
sa ság dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról  szóló
meg ál la po dást, vagy

b) a kü lön le ges tár gya ló tes tü let 11.  § (3) be kez dés
b) pont ja sze rin ti ha tá ro za tát ar ról, hogy a mun ka vál la lók -
nak az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa ság dön tés ho za ta li
rend jé be tör té nõ be vo ná sá ról nem kez de nek tár gya lá so kat, 
vagy a meg kez dett tár gya lá so kat be re kesz tik, vagy

c) az egye sü lés ben részt ve võ tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok
ve ze tõ tiszt ség vi se lõ i nek kö zös nyi lat ko za tát ar ról, hogy a
mun ka vál la lók nak az egye sü lés út ján lét re jö võ tár sa ság
dön tés ho za ta li rend jé be tör té nõ be vo ná sá nak sza bá lya i ról
– az euró pai rész vény tár sa ság ról  szóló tör vény ben meg ha -
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tá ro zott ha tár idõn be lül – a kü lön le ges tár gya ló tes tü let tel
meg álla po dás nem jött lét re.

Szövetkezetek

13.  § E tör vény sze rin ti egye sü lés ben szö vet ke zet és
ma gyar or szá gi szék he lyû euró pai szö vet ke zet is részt ve -
het, azon ban az egye sü lés so rán a rá juk irány adó kü lön
jog sza bá lyok ren del ke zé se it is figye lembe véve kell el jár -
ni uk.

Záró rendelkezések

14.  § (1) E tör vény 2007. de cem ber 15-én lép ha tály ba.

(2) E tör vény ren del ke zé se it a ha tály ba lé pést köve tõen
in dult cég el já rá sok ra kell al kal maz ni.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

15.  § Ez a tör vény az Euró pai Par la ment és a Ta nács
2005. ok tó ber 26-i, a tõ ke egye sí tõ tár sa sá gok ha tá ro kon
át nyú ló egye sü lé sé rõl  szóló 2005/56/EK irány el vé nek
való meg fe le lést szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CXLI.
törvény

a felsõoktatásról  szóló 
2005. évi CXXXIX. tör vény módosításáról*

1.  § A fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény 
(a továb biak ban: Ftv.) 1. szá mú mel lék le té nek „Nem ál -
lam i fõ is ko lák” al cí me a ma gyar abc ál tal meg ha tá ro zott
fel so ro lás rend je sze rint ki egé szül a „We ker le Sán dor Üz -
le ti Fõ is ko la, Bu da pest” szö veg résszel.

2.  § Az Ftv. 1. szá mú mel lék le té ben a „Nem ál lam i fõ is -
ko lák” al cím „Vi téz Já nos Ró mai Ka to li kus Ta ní tó kép zõ
Fõ is ko la, Esz ter gom” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti.

3.  § Az Ftv. 1. szá mú mel lék le té ben
a) az „Ál la mi fõ is ko lák” al cím „Ber zse nyi Dá ni el Fõ is -

ko la, Szom bat hely” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti;

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján fo gad ta el.

b) az „Ál la mi egye te mek” al cím „Nyu gat-Ma gyar or -
szá gi Egye tem, Sop ron” szö veg ré sze ha tá lyát vesz ti;

c) az „Ál la mi egye te mek” al cím a ma gyar abc ál tal
meg ha tá ro zott fel so ro lás rend je sze rint ki egé szül a „Nyu -
gat-ma gyar or szá gi Egye tem, Sop ron” szö veg résszel.

4.  § Az Ftv. 1. szá mú mel lék le té ben a „Nem ál lam i fõ is -
ko lák” al cím „Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la (In ter na ti o nal
Bu si ness Scho ol), Bu da pest” szö veg ré sze he lyé be a ma -
gyar abc ál tal meg ha tá ro zott fel so ro lás rend je sze rint az
„IBS Nem zet kö zi Üz le ti Fõ is ko la, Bu da pest” szö veg rész
lép.

5.  § (1) E tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott el -
té ré sek kel – ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na pon ha tály ba
lép.

(2) E tör vény 2–3.  §-a 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(3) E tör vény 2008. feb ru ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CXLII.
tör vény

egyes iparjogvédelmi tör vények módosításáról*

A használati minták oltalmáról  szóló
1991. évi  XXXVIII. tör vény módosításai

1.  § (1) A hasz ná la ti min ták ol tal má ról  szóló 1991. évi
XXXVIII. tör vény (a továb biak ban: Hmtv.) 27.  §-a (4) be -
kez dé sé nek be ve ze tõ rész e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„A sza ba dal mi tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si ké re lem
alap ján és csak annak a bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá ig
mó do sít hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ kér dé sek ben
ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét:”

(2) A Hmtv. 27.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A sza ba dal mi tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a (4) be kez dés c) és d) pont já ban em lí tett kér dé sek ben
ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján is csak ak -
kor mó do sít hat ja vagy von hat ja vissza, ha meg ál la pít ja,
hogy dön té se jog sza bályt sért, vagy ha a fe lek a dön tés mó -
do sí tá sát vagy vissza vo ná sát egy be hang zó an ké rik.”

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján fo gad ta el.
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2.  § A Hmtv. 36.  §-a (3) be kez dé sé nek elsõ mon da ta he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A min ta ol ta lom meg adá sá ra a sza ba dal mi tör vénynek
a sza ba da lom meg adá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se it kell
al kal maz ni.”

3.  § A Hmtv. 37.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A meg vál toz ta tá si ké re lem elõ ter jesz tésének har -
minc na pos ha tár ide jét az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met
vagy az iga zo lá si ké rel met el uta sí tó vagy be nem nyúj tott -
nak te kin tõ vég zés köz lé sé tõl kell szá mí ta ni, ha

a) ez a ké sõb bi, mint a (6) be kez dés sze rin ti dön tés köz -
lé sé nek nap ja, és

b) az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met vagy az iga zo lá si 
ké rel met olyan mu lasz tás kö vet kez mé nye i nek az el há rí tá -
sá ra ter jesz tet ték elõ, amely köz vet le nül a (6) be kez dés
sze rin ti dön tés alap já ul szol gált.”

A mikroelektronikai félvezetõ termékek topográfiájának
oltalmáról  szóló 1991. évi XXXIX. tör vény módosításai

4.  § (1) A mik ro elekt ro ni kai fél ve ze tõ ter mé kek to po -
grá fi á já nak ol tal má ról  szóló 1991. évi XXXIX. tör vény
(a továb biak ban: Toptv.) 17.  §-a (4) be kez dé sé nek be ve ze -
tõ rész e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A sza ba dal mi tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si ké re lem
alap ján és csak annak a bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá ig
mó do sít hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ kér dé sek ben
ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét:”

(2) A Toptv. 17.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A sza ba dal mi tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a (4) be kez dés c) és d) pont já ban em lí tett kér dé sek ben
ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján is csak ak -
kor mó do sít hat ja vagy von hat ja vissza, ha meg ál la pít ja,
hogy dön té se jog sza bályt sért, vagy ha a fe lek a dön tés mó -
do sí tá sát vagy vissza vo ná sát egy be hang zó an ké rik.”

5.  § A Toptv. 19.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„19.  § Az ol ta lom mal össze füg gõ el já rá sok ban nincs
he lye iga zo lás nak

a) a 6.  § (3) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ha tár idõ el mu -
lasz tá sa ese tén;

b) az iga zo lá si és az el já rás foly ta tá sa irán ti ké re lem
elõ ter jesz tésére meg sza bott ha tár idõk el mu lasz tá sa ese -
tén.”

6.  § A Toptv. 23.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A meg vál toz ta tá si ké re lem elõ ter jesz tésének har -
minc na pos ha tár ide jét az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met

vagy az iga zo lá si ké rel met el uta sí tó vagy be nem nyúj tott -
nak te kin tõ vég zés köz lé sé tõl kell szá mí ta ni, ha

a) ez a ké sõb bi, mint a (6) be kez dés sze rin ti dön tés köz -
lé sé nek nap ja, és

b) az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met vagy az iga zo lá si 
ké rel met olyan mu lasz tás kö vet kez mé nye i nek az el há rí tá -
sá ra ter jesz tet ték elõ, amely köz vet le nül a (6) be kez dés
sze rin ti dön tés alap já ul szol gált.”

A találmányok szabadalmi oltalmáról  szóló
1995. évi XXXIII. tör vény módosításai

7.  § (1) A ta lál má nyok sza ba dal mi ol tal má ról  szóló
1995. évi XXXIII. tör vény (a továb biak ban: Szt.)
2.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(4) A (2) és a (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek
nem zár ják ki a tech ni ka ál lá sá hoz tar to zó anyag (ve gyü -
let) vagy ke ve rék sza ba dal ma zá sát em ber i vagy ál la ti test
ke ze lé sé re szol gá ló gyó gyá sza ti vagy se bé sze ti el já rás ban, 
illetve em ber i vagy ál la ti tes ten vé gez he tõ di ag nosz ti kai
el já rás ban [6.  § (10) bek.] tör té nõ al kal ma zás ra, ha az ilyen 
el já rás ban  való al kal ma zás nem tar to zik a tech ni ka ál lá sá -
hoz.”

(2) Az Szt. 2.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A (2) és a (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek
szin tén nem zár ják ki a tech ni ka ál lá sá hoz tar to zó anyag
(ve gyü let) vagy ke ve rék sza ba dal ma zá sát em ber i vagy ál -
la ti test ke ze lé sé re szol gá ló gyó gyá sza ti vagy se bé sze ti el -
já rás ban, illetve em ber i vagy ál la ti tes ten vé gez he tõ di ag -
nosz ti kai el já rás ban [6.  § (10) bek.] tör té nõ meg ha tá ro zott
al kal ma zá sá ra, ha az adott al kal ma zás nem tar to zik a tech -
ni ka ál lá sá hoz.”

8.  § (1) Az Szt. 6.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A ta lál mány ra sza ba dal mat kell adni, ha a ta lál mány)
„a) ki elé gí ti az 1–5/A.  §-ok ban fog lalt kö ve tel mé nye -

ket, valamint a (2)–(4) be kez dé sek vagy a (10) be kez dés
alap ján nincs ki zár va a sza ba dal mi ol ta lom ból; és”

(2) Az Szt. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A ta lál mány nem ré sze sül het sza ba dal mi ol ta lom -
ban, ha gaz da sá gi te vé keny ség kö ré ben tör té nõ hasz no sí -
tá sa a köz rend be vagy a köz er kölcs be üt köz ne; az ilyen
hasz no sí tás nem te kint he tõ a köz rend be üt kö zõ nek pusz -
tán azért, mert va la mely jog sza bállyal el len tét ben áll.”

(3) Az Szt. 6.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki:

„(10) Nem ré sze sül het nek sza ba dal mi ol ta lom ban az
em ber i vagy ál la ti test ke ze lé sé re szol gá ló gyó gyá sza ti
vagy se bé sze ti el já rá sok, valamint az em ber i vagy ál la ti
tes ten vé gez he tõ di ag nosz ti kai el já rá sok. E ren del ke zés az
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ilyen el já rá sok ban al kal ma zott ter mék re – így kü lö nö sen
anyag ra (ve gyü let re) és ke ve rék re – nem vo nat ko zik.”

9.  § Az Szt. 8.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha töb ben egy más tól füg get le nül al kot ták meg a ta -
lál mányt, a sza ba da lom azt a fel ta lá lót vagy jog utód ját il -
le ti meg, aki a ta lál mányt ko ráb bi el sõbb ség gel je len tet te
be, fel té ve, hogy e ko ráb bi el sõbb sé gû be je len tést közzé -
teszik vagy annak tár gyá ra sza ba dal mat ad nak.”

10.  § Az Szt. 12.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott eset ki vé te lé vel,
szol gá la ti ta lál mány ese tén a mun kál ta tó a sza ba da lom
meg adá sát ki zá ró el já rá si cse lek mény – ide ért ve az ide ig -
le nes sza ba dal mi ol ta lom ról  való le mon dást is – vagy
szán dé kos mu lasz tás elõtt kö te les fel aján la ni a fel ta lá ló -
nak a sza ba dal mi igény in gye nes át ru há zá sát, az al kal ma -
zot ti ta lál mány te kin te té ben ér vé nye sü lõ hasz no sí tá si jog
ki kö té sé vel vagy anél kül. Ha az ide ig le nes ol ta lom ról a
mun kál ta tó le mond, e le mon dás a fel ta lá ló hoz zá já ru lá sa
nél kül is ha tá lyos.”

11.  § Az Szt. 24.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Annak meg ál la pí tá sa kor, hogy a sza ba dal mi ol ta -
lom ki ter jed-e va la mely ter mék re vagy el já rás ra, meg fele -
lõen figye lembe kell ven ni a ter mék nek vagy az el já rás nak
az igény pont ban fog lal tak kal egyen ér té kû jel lem zõ it is.”

12.  § Az Szt. 41.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a le mon dás más sze mély nek jog sza bá lyon, ha -
tó sá gi ha tá ro za ton, a sza ba dal mi lajst rom ba be jegy zett
hasz no sí tá si vagy egyéb szer zõ dé sen ala pu ló jo gát érin ti,
vagy ha a sza ba dal mi lajst rom ba per van be je gyez ve, a le -
mon dás csak az érin tett sze mély hoz zá já ru lá sá val ha tá -
lyos, fel té ve, hogy e tör vény nem ren del ke zik el té rõ en.”

13.  § (1) Az Szt. 48.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ahol a tör vény nem ál la pít meg ha tár idõt a hi ány -
pót lás ra, illetve a nyi lat ko zat té tel re, az ügy fél ré szé re leg -
alább két hó na pos, de leg fel jebb négy hó na pos ha tár idõt
kell ki tûz ni, amely a le já rat elõtt elõ ter jesz tett ké re lem re
leg alább két hó nap pal, de leg fel jebb négy hó nap pal meg -
hosszab bít ha tó. Kü lö nö sen in do kolt eset ben ad ha tó több -
szö ri, illetve négy hó na pot meg ha la dó, de leg fel jebb hat
hó na pos ha tár idõ-hosszab bí tás is.”

(2) Az Szt. 48.  §-a a kö vet ke zõ (3)–(6) be kez dé sek kel
egé szül ki, és egy ide jû leg a je len le gi (3) be kez dés szá mo -
zá sa (7) be kez dés re vál to zik:

„(3) A (2) be kez dés ben sza bá lyo zott va la mely ha tár idõ
el mu lasz tá sa ese tén a mu lasz tás  miatt ho zott dön tés köz lé -

sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül az el já rás foly ta tá sa irán -
ti ké rel met le het elõ ter jesz te ni.

(4) Az el já rás foly ta tá sa irán ti ké re lem elõ ter jesz tésével
egy ide jû leg pó tol ni kell az el mu lasz tott cse lek ményt is.

(5) Ha a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az el já rás foly ta tá -
sa irán ti ké re lem nek helyt ad, a mu lasz tó ál tal pó tolt cse -
lek ményt az el mu lasz tott ha tár idõn be lül tel je sí tett nek kell 
te kin te ni, és a mu lasz tás foly tán ho zott dön tést – a szük -
ség hez ké pest – rész ben vagy egész ben vissza kell von ni
vagy mó do sí ta ni kell.

(6) Az el já rás foly ta tá sa iránt nem ter jeszt he tõ elõ ké re -
lem a meg sem mi sí té si el já rás ban, a nem le ges meg ál la pí tá -
si el já rás ban és a 83/E–83/G.  §-ok ban sza bá lyo zott el já rá -
sok ban.”

14.  § Az Szt. 49.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„49.  § (1) Sza ba dal mi ügyek ben – ha a (6) vagy a (7) be -
kez dés nem zár ja ki – az el mu lasz tott ha tár nap tól, illetve
az el mu lasz tott ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott két hó -
na pon be lül iga zo lá si ké rel met le het elõ ter jesz te ni, ha a
mu lasz tás az ügy fél ön hi bá ján kí vül kö vet ke zett be. Az
iga zo lá si ké re lem ben  valószínûsíteni kell a mu lasz tás okát
és vét len sé gét.

(2) Ha a mu lasz tás az ügy fél nek ké sõbb ju tott tu do má -
sá ra, vagy az aka dály ké sõbb szûnt meg, a ha tár idõ a tu do -
más ra ju tás tól vagy az aka dály el há ru lá sá tól szá mít. Az el -
mu lasz tott ha tár nap tól, illetve az el mu lasz tott ha tár idõ
utol só nap já tól szá mí tott ti zen két hó na pon túl iga zo lá si
ké rel met nem le het elõ ter jesz te ni.

(3) Az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült Pá ri zsi Uni ós
Egyez mény 4. cik ké ben – az el sõbb sé gi igény ér vé nye sí té -
sé hez szük sé ges be je len tés be nyúj tá sá ra – elõ írt és a bel sõ
el sõbb ség ér vé nye sí té sé re meg sza bott [61.  § (1) bek.
c) pont] ti zen két hó na pos ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén iga -
zo lá si ké re lem e ha tár idõ utol só nap já tól szá mí tott két hó -
na pon be lül ter jeszt he tõ elõ.

(4) Ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén az iga zo lá si ké re lem
elõ ter jesz tésével egy ide jû leg pó tol ni kell az el mu lasz tott
cse lek ményt is.

(5) Ha a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az iga zo lá si ké re -
lem nek helyt ad, a mu lasz tó ál tal pó tolt cse lek ményt az el -
mu lasz tott ha tár idõn be lül tel je sí tett nek kell te kin te ni, az
el mu lasz tott ha tár na pon meg tar tott tár gya lást pe dig a
szük sé ges ke ret ben meg kell is mé tel ni. A mu lasz tás foly -
tán ho zott dön tést – a szük ség hez ké pest, illetve az új tár -
gya lás ered mé nyé tõl füg gõ en – rész ben vagy egész ben
vissza kell von ni, mó do sí ta ni kell vagy ha tály ban kell tar -
ta ni.

(6) Az iga zo lás ki van zár va a kö vet ke zõ ha tár idõk el -
mu lasz tá sa ese tén:

a) az iga zo lá si és az el já rás foly ta tá sa irán ti ké re lem
elõ ter jesz tésére meg sza bott ha tár idõk [(1)–(3) bek. és
48.  § (3) bek.];

b) az el sõbb sé gi nyi lat ko zat meg té te lé re és ki ja ví tá sá ra
meg sza bott ha tár idõk [61.  § (2) és (6) bek.].
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(7) Nincs he lye iga zo lás nak olyan ha tár idõk kel kap cso -
lat ban, ame lyek el mu lasz tá sá nak kö vet kez mé nye it az el já -
rás foly ta tá sa irán ti ké re lem mel [48.  § (3)–(6) bek.] el le het 
há rí ta ni.”

15.  § Az Szt. 52.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Az el sõbb sé gi irat [61.  § (4) bek.] ma gyar nyel vû
for dí tá sá nak be nyúj tá sa csak ak kor ír ha tó elõ, ha az el -
sõbb sé gi igény ér vé nyes sé ge be fo lyá sol hat ja a ta lál mány
sza ba dal maz ha tó sá gá nak meg íté lé sét. Az el sõbb sé gi irat
for dí tá sá nak be nyúj tá sa he lyett a be je len tõ nyi lat koz hat
úgy is, hogy a sza ba dal mi be je len tés nem más, mint a kül -
föl di be je len tés for dí tá sa. A 61.  § (5) be kez dé sét az el -
sõbb sé gi irat for dí tá sá ra is al kal maz ni kell.”

16.  § Az Szt. 53.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal el nö ke hon vé del mi
vagy nem zet biz ton sá gi ér dek bõl, illetve nem zet kö zi szer -
zõ dés alap ján – kü lön jog sza bály sze rin ti el já rás ban – el -
ren del he ti, hogy a sza ba dal mi be je len tést ál lam ti tok ként
ke zel jék. Eb ben az eset ben a köz zé té tel és a le írás nyil vá -
nos ság ra ho za ta la el ma rad.”

17.  § (1) Az Szt. 53/A.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ
rész e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján
és csak annak a bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá ig mó do sít -
hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ kér dé sek ben ho zott
– az el já rást be fe je zõ – dön té sét:”

(2) Az Szt. 53/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a (3) be -
kez dés c)–e) pont ja i ban em lí tett kér dé sek ben ho zott – az
el já rást be fe je zõ – dön té sét a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján is csak ak kor mó do sít hat -
ja vagy von hat ja vissza, ha meg ál la pít ja, hogy dön té se jog -
sza bályt sért, vagy ha a fe lek a dön tés mó do sí tá sát vagy
vissza vo ná sát egy be hang zó an ké rik.”

18.  § Az Szt. VII. fe je ze te a kö vet ke zõ al cím mel és
53/E.  §-sal egé szül ki:

„A Szabadalmi Jogi Szerzõdés alkalmazása

53/E.  § (1) A Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés és e tör vény
má so dik rész e kö zöt ti el té rés ese tén a be je len tõ és a sza ba -
dal mas szá má ra ked ve zõbb ren del ke zést kell al kal maz ni,
ki vé ve, ha a Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés er rõl el té rõ en ren -
del ke zik.

(2) Ha a sza ba dal mi ügy ben elõ ter jesz tett be ad vány
meg fe lel a Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés ben meg sza bott kö -
ve tel mé nyek nek, az e tör vény ben, illetve az e tör vény
alap ján elõ írt – azo nos tár gyú – kö ve tel mé nye ket is tel je sí -
tett nek kell te kin te ni, azok nak a kö ve tel mé nyek nek a ki vé -

te lé vel, ame lye ket e tör vény vagy e tör vény alap ján más
jog sza bály a Sza ba dal mi Jogi Szer zõ dés ben ka pott fel ha -
tal ma zás sze rint ír elõ.”

19.  § Az Szt. 58.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„58.  § (1) A sza ba dal mi be je len tés nap ja az a nap, ame -
lyen a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz be ér ke zett be je len -
tés leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:

a) uta lást a sza ba da lom irán ti igény re,
b) a be je len tõ azo no sí tá sá ra al kal mas és a vele  való

kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ ada to kat,
c) le írást, illetve le írás nak te kint he tõ ira tot – füg get le -

nül at tól, hogy az meg fe lel-e az egyéb követelmények -
nek –, vagy he lyet te hi vat ko zást va la mely ko ráb bi bejelen -
tésre.

(2) Az (1) be kez dés a) és b) pont já ban fog lal ta kat ma -
gyar nyel ven kell fel tün tet ni a be je len té si nap el is me ré sé -
hez is.

(3) A be je len té si nap el is me ré sé hez a ko ráb bi be je len -
tés re  való hi vat ko zást szin tén ma gyar nyel ven kell fel tün -
tet ni, valamint meg kell adni a ko ráb bi be je len tés szá mát
és meg kell ne vez ni azt az ipar jog vé del mi ha tó sá got,
amely hez be nyúj tot ták. A hi vat ko zás ból ki kell tûn nie,
hogy az a be je len té si nap el is me ré se cél já ból he lyet te sí ti a
le írás és a rajz be nyúj tá sát.

(4) Ha a be je len té si nap el is me ré sé hez a le írás he lyett
ko ráb bi be je len tés re hi vat koz nak, az e hi vat ko zást tar tal -
ma zó be je len tés be ér ke zé sé tõl szá mí tott két hó na pon be lül 
be kell nyúj ta ni a ko ráb bi be je len tés má so la tát és – ha az
ide gen nyel ven ké szült – ma gyar nyel vû for dí tá sát. A 61.  § 
(5) be kez dé sé ben fog lalt ren del ke zést e má so lat ra és for dí -
tás ra is meg fele lõen al kal maz ni kell.”

20.  § Az Szt. 59.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„59.  § A sza ba dal mi be je len tés ben csak egy ta lál mány ra 
igé nyel he tõ sza ba da lom, vagy pe dig olyan ta lál má nyok
cso port já ra, ame lyek úgy kap cso lód nak össze, hogy egyet -
len ál ta lá nos ta lál má nyi gon do la tot al kot nak.”

21.  § Az Szt. 61.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„61.  § (1) Az el sõbb sé get meg ala po zó nap
a) ál ta lá ban a sza ba dal mi be je len tés nap ja (be je len té si

el sõbb ség);
b) az ipar i tu laj don ol tal má ra lé te sült Pá ri zsi Uni ós

Egyez mény ál tal meg ha tá ro zott eset ben a kül föl di be je len -
tés nap ja (uni ós el sõbb ség);

c) a be je len tõ azo nos tárgy kö rû ko ráb bi, fo lya mat ban
lévõ sza ba dal mi be je len té sé nek ti zen két hó nap nál nem ko -
ráb bi be je len té si nap ja, ha az zal kap cso lat ban más el sõbb -
sé get nem ér vé nye sí tet tek (bel sõ el sõbb ség).

(2) Az uni ós el sõbb sé get – az erre irá nyuló nyi lat ko zat
meg té te lé vel – a leg ko ráb bi igé nyelt el sõbb ség nap já tól
szá mí tott ti zen hat hó na pon be lül kell igé nyel ni. Az el -
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sõbb sé gi nyi lat ko zat ki ja ví tá sa is e ha tár idõn be lül kér he -
tõ. Ha azon ban a ki ja ví tás a leg ko ráb bi igé nyelt el sõbb sé -
get érin ti, a leg ko ráb bi igé nyelt el sõbb ség ki ja ví tott nap já -
tól kell szá mí ta ni a ki ja ví tás ra nyit va álló ti zen hat hó na pos 
ha tár idõt, fel té ve, hogy ez jár le ko ráb ban. Az el sõbb sé gi
nyi lat ko zat ki ja ví tá sa bár mely eset ben kér he tõ a be je len tés 
nap já tól szá mí tott négy hó na pon be lül.

(3) A (2) be kez dés nem al kal maz ha tó azt köve tõen,
hogy a be je len tõ a sza ba dal mi be je len tés ko ráb bi idõ pont -
ban tör té nõ köz zé té te lét kér te [70.  § (2) bek.], ki vé ve, ha
e ké rel met utóbb – a sza ba dal mi be je len tés köz zé té te lé re
irá nyuló tech ni kai elõ ké szü le tek be fe je zé sé ig – vissza von -
ja.

(4) Az uni ós el sõbb sé get meg ala po zó ok ira tot (az el -
sõbb sé gi ira tot) a leg ko ráb bi igé nyelt el sõbb ség nap já tól
szá mí tott ti zen hat hó na pon be lül kell be nyúj ta ni.

(5) Az el sõbb sé gi ira tot – a kül föl di be je len tés másola -
tát – be nyúj tott nak kell te kin te ni, ha az a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal szá má ra egyéb úton hoz zá fér he tõ, és ha
nem zet kö zi szer zõ dés vagy a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
el nö ké nek a nem zet kö zi együtt mû kö dés re fi gye lem mel
ho zott és a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los lap já ban
köz zé tett dön té se alap ján – kü lön be nyúj tá sa nél kül is – a
sza ba dal mi be je len tés mel lék le té nek mi nõ sül.

(6) A bel sõ el sõbb sé get a sza ba dal mi be je len tés be nyúj -
tá sá tól szá mí tott négy hó na pon be lül kell igé nyel ni. Bel sõ
el sõbb ség ér vé nye sí té se ese tén a ko ráb bi sza ba dal mi be je -
len tést vissza vont nak kell te kin te ni.

(7) A sza ba dal mi be je len tés ben – ha erre mód van – egy
igény pont ra is igé nyel he tõ több el sõbb ség.

(8) Az egyes igé nyelt el sõbb sé gek a sza ba dal mi be je -
len tés nek csak azok ra a ré sze i re ter jed nek ki, ame lye ket az 
adott el sõbb sé get meg ala po zó be je len tés a 60.  § (1) és
(2) be kez dé sé nek meg fele lõen fel tár.

(9) Az uni ós el sõbb ség – a Pá ri zsi Uni ós Egyez mény ben 
meg ha tá ro zott egyéb fel té te lek kel – ak kor is igé nyel he tõ,
ha a kül föl di be je len tést a Ke res ke del mi Vi lág szer ve zet -
nek a Pá ri zsi Uni ós Egyez mény ha tá lya alá nem tar to zó
Tag já ban vagy – vi szo nos ság ese tén – más ál lam ban tet -
ték. A vi szo nos ság kér dé sé ben a Ma gyar Sza ba dal mi Hi -
va tal el nö ké nek ál lás fog la lá sa az irány adó.”

22.  § Az Szt. 66.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„66.  § (1) Ha a be je len té si nap nem is mer he tõ el, a be je -
len tõt fel kell hív ni a hi á nyok két hó na pon be lül tör té nõ
pót lá sá ra.

(2) A hi á nyok ha tár idõ ben tör té nõ pót lá sa ese tén a be je -
len tés nap já nak a hi ány pót lás be ér ke zé si nap ját kell te kin -
te ni. El len ke zõ eset ben a be ér ke zett be ad vány nem te kint -
he tõ sza ba dal mi be je len tés nek és az el já rást meg kell szün -
tet ni.

(3) A be je len tõ vel  való kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ
ada tok hi á nyá ban nem kell ki ad ni fel hí vást hi ány pót lás ra,
és a be je len tés be ér ke zé sé tõl kell szá mí ta ni a hi ány pót lás -
ra nyit va álló két hó na pos ha tár idõt.

(4) Ha a le írás va la mely rész e vagy a le írás ban vagy az
igény pon tok ban hi vat ko zott va la mely rajz a be je len tés bõl
hi á nyoz ni lát szik, a be je len tõt fel kell hív ni e hi ány két hó -
na pon be lül tör té nõ pót lá sá ra. A be je len tõ nem hi vat koz -
hat e fel hí vás el ma ra dá sá ra.

(5) Ha a be je len tõ a le írás hi ány zó ré szét vagy a hi ány zó
raj zot a be je len tés nap ját köve tõen, de e nap tól vagy a
(4) be kez dés alap ján ki adott fel hí vás tól szá mí tott két hó -
na pon be lül nyújt ja be, a be je len tés nap já nak e hi ány pót -
lá sá nak nap ját kell te kin te ni és a be je len tés nap ját en nek
meg fele lõen mó do sí ta ni kell.

(6) Ha a be je len tõ a hi ányt az (5) be kez dés ben meg je lölt 
ha tár idõn be lül pó tol ja, és a be je len tés egy olyan ko ráb bi
be je len tés el sõbb sé gét igény li, amely tar tal maz ta a be je -
len tés bõl ere de ti leg hi ány zó le írás részt vagy raj zot, a be je -
len tés nap ja az a nap ma rad, ame lyen tel je sül tek az 58.  §
(1)–(3) be kez dé se i ben elõ írt kö ve tel mé nyek, fel té ve, hogy 
az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül a be je -
len tõ be nyújt ja

a) a ko ráb bi be je len tés má so la tát,

b) ide gen nyel vû ko ráb bi be je len tés ese tén annak ma -
gyar nyel vû for dí tá sát,

c) annak meg je lö lé sét, hogy a be je len tés bõl ere de ti leg
hi ány zó le írás rész vagy rajz a ko ráb bi be je len tés ben,
illetve annak for dí tá sá ban hol ta lál ha tó meg.

(7) A (6) be kez dés a) és b) pont já ban elõ írt fel té te le ket
tel je sí tett nek kell te kin te ni, ha a 61.  § (5) be kez dé sé ben
fog lalt ren del ke zés al kal ma zá sá nak van he lye.

(8) Ha a be je len tõ a ha tár idõn be lül nem tesz ele get a
(6) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nyek nek, a be -
je len tés nap já nak azt a na pot kell te kin te ni, ame lyen a be -
je len tõ be nyúj tot ta a le írás ból hi ány zó részt és a hi ány zó
raj zot, és a be je len tés nap ját en nek meg fele lõen mó do sí ta -
ni kell.

(9) Ha a be je len tõ nem nyújt ja be a le írás hi ány zó ré szét
vagy a hi ány zó raj zot a (4), illetve az (5) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ha tár idõn be lül, vagy ha a (11) be kez dés
alap ján vissza von ja az (5) be kez dés sel össz hang ban be -
nyúj tott le írás részt vagy raj zot, az e rész re, illetve rajz ra
vo nat ko zó hi vat ko zá so kat úgy kell te kin te ni, hogy azo kat
a be je len tõ a le írás ból, illetve az igény pon tok ból tö röl te.
Er rõl a be je len tõt ér te sí te ni kell.

(10) Az el is mert be je len té si nap ról, illetve annak mó do -
sí tá sá ról a be je len tõt ér te sí te ni kell.

(11) Ha az el is mert be je len té si nap nak az (5) be kez dés
vagy a (8) be kez dés sze rin ti mó do sí tá sá ról  szóló ér te sí tés -
tõl szá mí tott egy hó na pon be lül a be je len tõ vissza von ja a
hi ány pót lás ként be nyúj tott le írás részt vagy raj zot, azt úgy
kell te kin te ni, mint ha a be je len tés nap ját nem mó do sí tot -
ták vol na. A be je len tõt er rõl ér te sí te ni kell.

(12) Ha a be je len té si és ku ta tá si dí jat nem fi zet ték meg,
illetve a ma gyar nyel vû sza ba dal mi le írást, ki vo na tot és
raj zot nem nyúj tot ták be, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal fi -
gyel mez te ti a be je len tõt a tör vény ál tal meg ha tá ro zott ha -
tár idõ ben [57.  § (4) és (5) bek.] tör té nõ hi ány pót lás ra. En -
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nek el ma ra dá sa ese tén a be je len tést vissza vont nak kell te -
kin te ni.”

23.  § Az Szt. 69/A.  §-a (8) be kez dé sé nek d) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal az írá sos vé le ménnyel
ki egé szí tett új don ság ku ta tá si je len tés díj át ké re lem re
vissza fi ze ti, ha)

„d) az írá sos vé le ménnyel ki egé szí tett új don ság ku ta tá si
je len tés pos tá zá sá ra nem a miatt ke rült sor az el is mert be je -
len té si nap tól szá mí tott ha to dik hó nap utol só nap ját köve -
tõen, hogy a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal helyt adott a (3)
vagy a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár idõ el mu lasz -
tá sá val szem ben elõ ter jesz tett iga zo lá si ké re lem nek.”

24.  § Az Szt. 74.  §-a (2) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az ér de mi vizs gá lat arra ter jed ki, hogy a ta lál mány)
„a) ki elé gí ti-e az 1–5/A.  §-ok ban meg ha tá ro zott kö ve -

tel mé nye ket, és a 6.  § (2)–(4) be kez dé sei, valamint
(10) be kez dé se alap ján nincs-e ki zár va a sza ba dal mi ol ta -
lom ból,”

25.  § Az Szt. 84/F.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha az euró pai sza ba dal mi be je len tést az Egyez -
mény 14. cik ké nek (2) be kez dé se, 77. cik ké nek (3) be kez -
dé se vagy 78. cik ké nek (2) be kez dé se alap ján vissza vont -
nak kell te kin te ni, a be je len tõ ké rel mé re a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal e tör vény IX. fe je ze te alap ján – a (2)–(5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel – meg in dít ja a sza -
ba da lom meg adá sá ra irá nyuló el já rást.”

26.  § Az Szt. 84/I.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„84/I.  § A 84/H.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal -
maz ni kell az Egyez mény sze rin ti fel szó la lá si és kor lá to -
zá si el já rás ered mé nye ként mó do sí tás sal fenn tar tott euró -
pai sza ba da lom ra is.”

27.  § Az Szt. 84/L.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Azo kat a fenn tar tá si dí ja kat, ame lyek az euró pai
sza ba da lom – mu lasz tás foly tán vagy a Bõ ví tett Fel leb be -
zé si Ta nács ál tal fe lül vizs gált ha tá ro zat alap ján tör tént –
meg vo ná sa ese tén a meg vo nást köve tõen ese dé kes sé vál -
tak vol na, a jo gok ba  való vissza he lye zés rõl, illetve a fel -
leb be zé si ta nács új el já rás ra uta sí tá sá ról ho zott ha tá ro zat
köz lé sé tõl szá mí tott hat hó na pos tü rel mi idõ alatt is meg
le het fi zet ni.”

28.  § Az Szt. 84/M.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„84/M.  § (1) Ha az euró pai sza ba dal mat az Egyez mény
sze rin ti fel szó la lá si, kor lá to zá si vagy meg vo ná si el já rás -

ban meg von ják vagy mó do sí tás sal tart ják fenn, a 81.  §
(8) be kez dé sé ben fog lal ta kat meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) Az euró pai sza ba da lom meg sem mi sí té sé re irá nyuló
el já rást az Egyez mény sze rin ti fel szó la lá si, kor lá to zá si
vagy meg vo ná si el já rás jog erõs be fe je zé sé ig in do kolt eset -
ben fel kell füg gesz te ni, ha ugyan az zal az euró pai sza ba -
da lom mal szem ben fel szó la lást nyúj tot tak be, vagy ugyan -
an nak az euró pai sza ba da lom nak a kor lá to zá sát vagy meg -
vo ná sát kér ték az Egyez mény alap ján.

(3) A fel füg gesz tett meg sem mi sí té si el já rást bár me lyik
fél ké rel mé re foly tat ni kell az Egyez mény sze rin ti kor lá to -
zá si el já rás jog erõs be fe je zé sét köve tõen, illetve, ha az
Egyez mény sze rin ti fel szó la lá si vagy meg vo ná si el já rás
jog erõs be fe je zé se nem ered mé nye zi az euró pai sza ba da -
lom meg vo ná sát.”

29.  § Az Szt. 84/N.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az euró pai sza ba dal mat az Egyez mény 138. cik ké -
nek (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ok ból kell meg sem -
mi sí te ni és az Egyez mény e cik ké nek (2) be kez dé sé ben
sza bá lyo zott eset ben kell kor lá toz ni. Az euró pai sza ba da -
lom meg sem mi sí té sé re irá nyuló el já rás ban al kal maz ni kell 
az Egyez mény 138. cik ké nek (3) be kez dé sét is.”

30.  § Az Szt. 85.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A meg vál toz ta tá si ké re lem elõ ter jesz tésének har -
minc na pos ha tár ide jét az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met
vagy az iga zo lá si ké rel met el uta sí tó vagy be nem nyúj tott -
nak te kin tõ vég zés köz lé sé tõl kell szá mí ta ni, ha

a) ez a ké sõb bi, mint a (6) be kez dés sze rin ti dön tés köz -
lé sé nek nap ja, és

b) az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met vagy az iga zo lá si 
ké rel met olyan mu lasz tás kö vet kez mé nye i nek az el há rí tá -
sá ra ter jesz tet ték elõ, amely köz vet le nül a (6) be kez dés
sze rin ti dön tés alap já ul szol gált.”

31.  § Az Szt. 98.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A 84/M.  §-ban fog lalt ren del ke zé se ket a bí ró sá gi
el já rás fel füg gesz té sé re is meg fele lõen al kal maz ni kell.”

32.  § Az Szt. 104.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességgel
ren del ke zik és a 87.  §-ban meg ha tá ro zott össze té te lû ta -
nács ban jár el a kö vet ke zõ pe rek ben:

a) a sza ba dal mi kény szer en ge dély meg adá sá ra, mó do -
sí tá sá ra és vissza vo ná sá ra irá nyuló pe rek, a 816/2006/EK
ren de let [33/A.  § (1) bek.] ha tá lya alá tar to zó kényszer -
engedélyekkel össze füg gõ ügyek (83/A–83/H.  §-ok) ki vé -
te lé vel;

b) az elõ hasz ná la ti és a to vább hasz ná la ti jog, to váb bá a
84/K.  § (6) be kez dé sé ben és az Egyez mény [84/A.  §
a) pont] 112a. cik ké nek (6) be kez dé sé ben és 122. cik ké -
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nek (5) be kez dé sé ben sza bá lyo zott jo go sult ság fenn ál lá sá -
val kap cso la tos pe rek; valamint

c) a ta lál mány- vagy sza ba da lom bi tor lás  miatt in dí tott
pe rek.”

33.  § (1) Az Szt. 114/G.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(Az iga zo lás ra a 49.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni
 azzal, hogy az iga zo lás ki van zár va)

„b) az iga zo lá si és az el já rás foly ta tá sa irán ti ké re lem
elõ ter jesz tésére meg sza bott ha tár idõk [48.  § (3) bek. és
49.  § (1)–(2) bek.] el mu lasz tá sa ese tén;”

(2) Az Szt. 114/G.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

(Az iga zo lás ra a 49.  § ren del ke zé se it kell al kal maz ni
 azzal, hogy az iga zo lás ki van zár va)

„c) a nö vény faj ta-ol ta lom fel élesz té sé re irá nyuló ké re -
lem elõ ter jesz tésére meg sza bott há rom hó na pos ha tár idõ
[115/B.  § (1) bek.] el mu lasz tá sa ese tén.”

34.  § (1) Az Szt. 114/G.  §-a (7) be kez dé sé nek be ve ze tõ
rész e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján
és csak annak a bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá ig mó do sít -
hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ kér dé sek ben ho zott
– az el já rást be fe je zõ – dön té sét:”

(2) Az Szt. 114/G.  §-ának (8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(8) E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a (7) be -
kez dés c)–e) pont ja i ban em lí tett kér dé sek ben ho zott – az
el já rást be fe je zõ – dön té sét a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján is csak ak kor mó do sít hat -
ja vagy von hat ja vissza, ha meg ál la pít ja, hogy dön té se jog -
sza bályt sért, vagy ha a fe lek a dön tés mó do sí tá sát vagy
vissza vo ná sát egy be hang zó an ké rik.”

35.  § Az Szt. 114/J.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A nö vény faj ta-ol tal mi be je len tés nap ja az a nap, ame -
lyen a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz be ér ke zett be je len -
tés leg alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:)

„b) a be je len tõ azo no sí tá sá ra al kal mas és a vele  való
kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ ada to kat;”

36.  § Az Szt. 114/M.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A be je len tés be nyúj tá sát kö ve tõ vizs gá lat so rán a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a 66.  § (1)–(3) be kez dé se i nek, 
valamint (10) be kez dé sé nek meg fe le lõ al kal ma zá sá val
jár el.”

37.  § Az Szt. 118.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a sza ba dal mi
be je len tés ál lam ti tok ká mi nõ sí té sé hez szük sé ges el já rás
rész le tes sza bá lya it ren de let tel meg ál la pít sa.”

A védjegyek és a földrajzi árujelzõk oltalmáról  szóló
1997. évi XI. tör vény módosításai

38.  § (1) A véd je gyek és a föld raj zi áru jel zõk ol tal má ról
 szóló 1997. évi XI. tör vény (a továb biak ban: Vt.)
46/A.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ rész e he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján
és csak annak a bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá ig mó do sít -
hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ kér dé sek ben ho zott
– az el já rást be fe je zõ – dön té sét:”

(2) A Vt. 46/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) E tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a (3) be -
kez dés e) és f) pont já ban em lí tett kér dé sek ben ho zott – az
el já rást be fe je zõ – dön té sét a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal
meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján is csak ak kor mó do sít hat -
ja vagy von hat ja vissza, ha meg ál la pít ja, hogy dön té se jog -
sza bályt sért, vagy ha a fe lek a dön tés mó do sí tá sát vagy
vissza vo ná sát egy be hang zó an ké rik.”

39.  § A Vt. 59.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) A véd jegy be je len tés ala ki vizs gá la ta so rán meg -
fele lõen al kal maz ni kell a 61.  § (6)–(7) be kez dé se it is.”

40.  § A Vt. 61.  §-a a kö vet ke zõ (6) és (7) be kez dés sel
egé szül ki:

„(6) A véd jegy be je len tés rész be ni el uta sí tá sá ról ho zott
ha tá ro zat ellen elõ ter jesz tett meg vál toz ta tá si ké re lem nek a 
bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá val [77.  § (9) és (10) bek.]
egy ide jû leg az áru jegy zék fenn ma ra dó rész e te kin te té ben
a véd jegy lajst ro mo zá sá ra irá nyuló el já rást fel kell füg -
gesz te ni a bí ró sá gi el já rás jog erõs be fe je zé sé ig.

(7) A hi va tal ból vég zett ér de mi vizs gá lat alap ján a véd -
jegy be je len tést rész ben el uta sí tó ha tá ro zat jog erõ re emel -
ke dé sét köve tõen a véd jegy lajst ro mo zá sá ra irá nyuló el já -
rást az áru jegy zék fenn ma ra dó rész e te kin te té ben kell
foly tat ni.”

41.  § (1) A Vt. 64/A.  §-ának (6) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

(Gyor sí tott el já rás ese tén – a VII. és a IX. fe je zet sza bá -
lya i tól el té rõ en –)

„c) a fel szó la lás sal kap cso lat ban a Ma gyar Sza ba dal mi
Hi va tal ak kor tart szó be li tár gya lást, ha a tény ál lás tisz tá -
zá sá hoz szük ség van a be je len tõ és a fel szó la ló együt tes
meg hall ga tá sá ra, vagy ha ezt a fe lek kel lõ idõ ben egy be -
hang zó an ké rik.”
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(2) A Vt. 64/A.  §-a a kö vet ke zõ (7) és (8) be kez dés sel
egé szül ki:

„(7) Ha a be je len tõ a gyor sí tott el já rás irán ti ké rel mé ben 
ezt kü lön kéri, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal a véd jegy be -
je len tés meg hir de té sé vel egy ide jû leg a be je len tett meg je -
lö lést véd jegy ként lajst ro moz za (kü lön le ges gyor sí tott el -
já rás) az zal, hogy a 64.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt ren del -
ke zés csak a fel szó la lás be nyúj tá sá ra elõ írt ha tár idõ
[61/B.  § (1) és (2) bek.] el tel té vel al kal maz ha tó. A kü lön -
le ges gyor sí tott el já rás irán ti ké re lem csak a gyor sí tott el já -
rás irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra az (1) be kez dés ben elõ írt
ha tár idõn be lül ter jeszt he tõ elõ; a kü lön le ges gyor sí tott el -
já rás irán ti ké re lem díja a gyor sí tott el já rás irán ti ké re lem
dí já nak más fél sze re se.

(8) Ha a be je len tett meg je lö lés véd jegy ként  való lajst ro -
mo zá sá val szem ben fel szó lal nak, a véd jegy lajst ro mo zá sát 
a (7) be kez dés sze rint el ren de lõ ha tá ro za tot vissza kell
von ni és a véd jegy lajst ro mo zá sá ra irá nyuló el já rást foly -
tat ni kell. A véd jegy lajst ro mo zá sát a (7) be kez dés sze rint
el ren de lõ ha tá ro zat vissza vo ná sát be kell je gyez ni a véd -
jegy lajst rom ba (47.  §), és ar ról ha tó sá gi tá jé koz ta tást kell
kö zöl ni a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hi va ta los lap já ban
(49.  §).”

42.  § A Vt. 76/P.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha a be je len tõ a fel hí vás ra a ki tû zött ha tár idõ ben
nem vá la szol, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ér te sí ti a
Nem zet kö zi Iro dát ar ról, hogy a meg je lö lés Ma gyar Köz -
tár sa ság ra ki ter je dõ ol tal mát – rész ben vagy egész ben – el -
uta sít ja (vég le ges el uta sí tás). Ha azon ban a be je len tõ
olyan fel hí vás ra nem vá la szol a ki tû zött ha tár idõ ben, ame -
lyet a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal ki zá ró lag ész re vé tel,
illetve fel szó la lás alap ján adott ki, a Ma gyar Sza ba dal mi
Hi va tal a ren del ke zés re álló ada tok alap ján ha tá roz a véd -
jegy lajst ro mo zá sá nak kér dé sé ben, és en nek meg fe le lõ ér -
te sí tést küld a Nem zet kö zi Iro dá nak. Ha a be je len tõ a fel -
hí vás ra vá la szol, a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal foly tat ja az 
ér de mi vizs gá la tot, annak alap ján ha tá roz a véd jegy lajst -
ro mo zá sá nak kér dé sé ben, és en nek meg fe le lõ ér te sí tést
küld a Nem zet kö zi Iro dá nak.”

43.  § A Vt. 77.  §-a (7) be kez dé sé nek be ve ze tõ rész e he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A meg vál toz ta tá si ké re lem elõ ter jesz tésének har minc -
na pos ha tár ide jét az iga zo lá si ké rel met el uta sí tó vagy be
nem nyúj tott nak te kin tõ vég zés köz lé sé tõl kell szá mí ta ni,
ha”

44.  § A Vt. 91.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ mon -
dat tal egé szül ki:

„A bí ró ság a véd jegy ügy ben ho zott dön tés meg vál toz ta -
tá sa he lyett a dön tést ha tá lyon kí vül he lye zi, és a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va talt az el já rás foly ta tá sá ra uta sít ja, ha a
meg vál toz ta tá si ké rel met a véd jegy be je len tés el uta sí tá sá -
ról, vissza vo ná sá ról vagy vissza vont nak te kin té sé rõl ho -

zott olyan dön tés sel szem ben ter jesz tet ték elõ, amely nek
hi á nyá ban a Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal nál a véd jegy
lajst ro mo zá sá ra irá nyuló el já rás foly ta tá sá nak lett vol na
he lye.”

A formatervezési minták oltalmáról  szóló
2001. évi XLVIII. tör vény módosításai

45.  § (1) A for ma ter ve zé si min ták ol tal má ról  szóló
2001. évi XLVIII. tör vény (a továb biak ban: Fmtv.)
32/A.  §-a (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ rész e he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A sza ba dal mi tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal csak meg vál toz ta tá si ké re lem
alap ján és csak annak a bí ró ság hoz tör té nõ to váb bí tá sá ig
mó do sít hat ja és von hat ja vissza a kö vet ke zõ kér dé sek ben
ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét:”

(2) Az Fmtv. 32/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A sza ba dal mi tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá -
ban a (3) be kez dés e) és f) pont já ban em lí tett kér dé sek ben
ho zott – az el já rást be fe je zõ – dön té sét a Ma gyar Sza ba -
dal mi Hi va tal meg vál toz ta tá si ké re lem alap ján is csak
 akkor mó do sít hat ja vagy von hat ja vissza, ha meg ál la pít ja,
hogy dön té se jog sza bályt sért, vagy ha a fe lek a dön tés mó -
do sí tá sát vagy vissza vo ná sát egy be hang zó an ké rik.”

46.  § Az Fmtv. 33.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki:

(Min ta ol tal mi ügyek ben az iga zo lás ki van zár va:)
„c) az iga zo lá si és az el já rás foly ta tá sa irán ti ké re lem

elõ ter jesz tésére meg sza bott ha tár idõk el mu lasz tá sa ese -
tén.”

47.  § Az Fmtv. 37.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A min ta ol tal mi be je len tés nap ja az a nap, ame lyen a
Ma gyar Sza ba dal mi Hi va tal hoz be ér ke zett be je len tés leg -
alább a kö vet ke zõ ket tar tal maz za:)

„b) a be je len tõ azo no sí tá sá ra al kal mas és a vele  való
kap cso lat fel vé telt le he tõ vé tevõ ada to kat,”

48.  § Az Fmtv. 61.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A meg vál toz ta tá si ké re lem elõ ter jesz tésének har -
minc na pos ha tár ide jét az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met
vagy az iga zo lá si ké rel met el uta sí tó vagy be nem nyúj tott -
nak te kin tõ vég zés köz lé sé tõl kell szá mí ta ni, ha

a) ez a ké sõb bi, mint a (6) be kez dés sze rin ti dön tés köz -
lé sé nek nap ja, és

b) az el já rás foly ta tá sa irán ti ké rel met vagy az iga zo lá si 
ké rel met olyan mu lasz tás kö vet kez mé nye i nek az el há rí tá -
sá ra ter jesz tet ték elõ, amely köz vet le nül a (6) be kez dés
sze rin ti dön tés alap já ul szol gált.”
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Záró rendelkezések

49.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(8) be kez dé sek ben meg ha -
tá ro zott ki vé te lek kel, illetve fel té te lek kel – 2008. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba; ren del ke zé se it csak a ha tály ba lé pé sét
köve tõen in dult el já rá sok ban le het al kal maz ni.

(2) E tör vény 7–8.  §-ai, 11.  §-a, 24–29.  §-ai és
31–32.  §-ai 2007. de cem ber 13-án lép nek ha tály ba.

(3) Az Szt. 5.  §-ának (2) be kez dé se 2007. de cem ber
13-án ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény 1., 3., 4–6.  §-ait, 13.  §-ának (2) be kez dé -
sét, 14., 17., 23., 30., 33–34., 45–46. és 48.  §-át a tör vény
ha tály ba lé pé sét köve tõen le já ró ha tár idõk re és az azt kö ve -
tõ idõ pont ra ki tû zött ha tár na pok ra kell al kal maz ni.

(5) E tör vény 2.  §-át, 10. és 12.  §-át, 13.  §-ának (1) be -
kez dé sét, valamint 42. és 44.  §-át a tör vény ha tály ba lé pé -
se kor fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal maz ni kell.

(6) E tör vény 7.  §-át al kal maz ni kell a ha tály ba lé pé sét
meg elõ zõ en be nyúj tott sza ba dal mi be je len té sek re, ha azok 
alap ján a tör vény ha tály ba lé pé sé ig nem szü le tett jog erõs
dön tés a sza ba da lom meg adá sa kér dé sé ben.

(7) Az e tör vény ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ be je len té si
nap pal meg adott sza ba da lom meg sem mi sí té sé nek fel té te -
le i re a be je len tés nap ján ha tá lyos sza bá lyok az irány adók.

(8) A tör vény ha tály ba lé pé se elõtt meg kez dett hasz no sí -
tás ra a sza ba dal mi ol ta lom ter je del me te kin te té ben a ko -
ráb ban ha tá lyos ren del ke zé se ket kell al kal maz ni a hasz no -
sí tás nak az e tör vény ha tály ba lé pé se kor meg lé võ mérté -
kéig.

(9) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az Szt.
78.  §-a (1) be kez dé sé nek má so dik mon da tá ban a „hoz zá -
fû zi a ki nyom ta tott” szö veg rész he lyé be a „mel lé ke li” szö -
veg rész lép, 84/F.  §-ának (5) be kez dé sé ben a „(4) be kez -
dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „(12) be kez dé sé ben” szö -
veg rész lép, 84/H.  §-ának (10) be kez dé sé ben a „ki nyom -
tat ja” szö veg rész he lyé be a „meg te kint he tõ vé te szi” szö -
veg rész lép.

(10) E tör vény ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti az Szt. 77.  §-ának (4) be kez dé sé ben és 84/H.  §-ának
(6) be kez dé sé ben az „és ki nyom ta tá si” szö veg rész,
84/H.  §-ának (4) be kez dé sé ben az „és ki nyom ta tá sá ért”
szö veg rész, 84/H.  §-ának (8) be kez dé sé ben az „– az euró -
pai sza ba dal mi nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok kal –”
szö veg rész, a Vt. 64/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben a „ , ha a
be je len tõ a Mad ri di Meg álla po dás alap ján nem zet kö zi
véd jegy be je len tést tett, és az zal kap cso lat ban a Ma gyar
Sza ba dal mi Hi va tal nál tett be je len té se alap ján uni ós el -
sõbb sé get kí ván igé nyel ni” szö veg rész.

(11) A (3) és a (9)–(10) be kez dé sek, valamint e tör vény
1–48.  §-ai 2008. ja nu ár 31-én ha tá lyu kat vesz tik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2007. évi CXLIII.
tör vény

az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü let 
2006. évi költ ség ve té sé nek vég re haj tá sá ról*

Az Or szág gyû lés az Or szá gos Rá dió és Te le ví zió Tes tü -
let 2006. évi költ ség ve té sé rõl szóló 2005. évi CLII. tör -
vény ben meg ha tá ro zott költ ség ve té se vég re haj tá sá ról a
követ kezõ tör vényt al kot ja:

A fõ össze gek ala ku lá sa

1. § (1) Az Or szág gyû lés az Or szá gos Rá dió és Te le ví -
zió Tes tü let (a to váb bi ak ban: ORTT) 2006. évi költség -
vetése vég re haj tá sát 1 498,416 M Ft, azaz egymilliárd-
 négyszáz kilencvennyolcmillió-négyszáztizenhatezer fo -
rint be vé tel lel és 1 444,815 M Ft, azaz egymil liárd-
 négyszá z negyven négymillió-nyolcszáztizenötezer fo rint
ki adás sal jóvá hagyja.

(2) Az ORTT 2006. évi költ ség ve té se vég re haj tá sá nak
mér le gét e tör vé ny 1. és 2. mel lék le te tar tal maz za.

A be vé te lek rész le te zé se

2. § (1) Az ORTT ál ta lá nos mû kö dé si és fel hal mo zá si
ki adá sa i nak fe de ze té re a Mû sor szol gál ta tá si Alap ál tal – a
rá di ó zás ról és te le ví zi ó zás ról szóló 1996. évi I. tör vé ny
(a to váb bi ak ban: Rttv.) 84. § (2) és (3) be kez dé se alap ján – 
 átutalt összes tá mo ga tás 1 023,868 M Ft, azaz egymil -
liárd-huszonhárommillió-nyolcszázhatvannyolcezer fo -
rint.

(2) Az ORTT in téz mé nyi mû kö dé si és fel hal mo zá si be -
vé te le 13,949 M Ft, azaz ti zen há rom mil lió-ki lenc száz -
negy ven ki lenc fo rint. 

(3) Az elõ zõ évek ben kép zett pénz ma rad vány el szá molt 
be vé te le 16,599 M Ft, azaz ti zen hat mil lió-öt száz ki lenc -
ven ki lenc ezer fo rint.

(4) A Mû sor szol gál ta tá si Alap tól át vett pénz esz köz
443,000 M Ft, azaz négy száz negy ven há rom mil lió fo rint.

A ki adá sok rész le te zé se

3. § (1) Az ORTT ál ta lá nos mû kö dé si ki adá sai össze sen
1 385,557 M Ft, az az egy mil li árd-há rom száz nyolc van öt -
mil lió-öt száz öt ven hét ezer fo rint, a fel hal mo zá si ki adás
59,258 M Ft, azaz öt ven ki lenc mil lió-ket tõ száz öt ven -
nyolcezer fo rint.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján fo gad ta el.
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(2) A mû kö dé si ki adá sok ból 835,769 M Ft, azaz nyolc -
száz har minc öt mil lió-hét száz hat van ki lenc ezer fo rint a sze -
mé lyi jut ta tás, 267,745 M Ft, az az ket tõ száz hat van hét mil -
lió-hét száz negy ven öt ezer fo rint a mun ka adó kat ter he lõ já -
ru lék és 282,043 M Ft, azaz ket tõ száz nyolc van ket tõ mil -
lió-negy ven há rom ezer fo rint a do lo gi ki adás.

A pénz ma rad vány  jó vá ha gyá sa

4. § (1) Az Or szág gyû lés az ORTT 2006. évi mó do sí tott
pénz ma rad vá nyát az éves mér leg for rá sok ol da lán sze rep -
lõ össze gé vel egye zõ en 53,601 M Ft, az az öt ven há rom mil -
lió-hat száz egy ezer fo rint ér ték ben hagy ja jóvá.

(2) A pénz ma rad vány össze ge a 2006. évi kö te le zett ség -
vál la lá sok 2007. évre át hú zó dó pénz ügyi tel je sí té sé nek fe -
de ze té re hasz nál ha tó fel.

Költ ség ve té sen kí vü li ORTT ke ze lé sû  be vé te lek 
és ki adá sok alakulása

5. § (1) Az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT ke ze lé -
sû 2006. évi be vé te le 7 075,128 M Ft, azaz hét mil li árd-het -
ven öt mil lió-száz hu szon nyolc ezer fo rint.

(2) Az ORTT költ ség ve té sen kí vü li, ORTT ke ze lé sû
2006. évi ki adá sa 7 071,733 M Ft, azaz hét mil li árd-het -
ven egy mil lió-hét száz har minc há rom ezer fo rint.

(3) Az (1) be kez dés ben meg ál la pí tott be vé te lek és a
(2) be kez dés ben meg ál la pí tott ki adá sok rész le te zé sét
e tör vé ny 3. és 4. mel lék le te tar tal maz za.

A Mû sor szol gál ta tá si Alap költ ség ve té sé nek 
vég re haj tása

6. § Az Or szág gyû lés az Rttv. 32. §-ában és a 77. §
(6) be kez dé sé ben fog lal tak nak meg fe le lõ en az ORTT zár -
szám adá sá nak mel lék le te ként jó vá hagy ja a Mû sor szol gál -
ta tá si Alap 2006. évi költ ség ve té se vég re haj tá sá nak mér le -
gét (5. mel lék let).

Záró ren del ke zés

7. § Ez a tör vé ny a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha -
tály ba.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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1. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Bevételek

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2006. évi tel je sí tés

Tör vény sze rin ti bevételek 1 023,868 1 023,868 1 023,868

Mû kö dé si és fel hal mo zá si bevételek 6,956 13,949 13,949

Mû sor szol gál ta tá si Alap tól át vett pénzeszköz 443,000 443,000

2005. évi pénz ma rad vány felhasználása 16,578 16,578

Elõ zõ évek költ ség ve té si tar ta lé ká nak
elszámolása

0,021 0,021

La kás köl csön visszatérülése 1,000 1,000

Össze sen: 1 030,824 1 498,416 1 498,416
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2. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT 2006. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

Kiadások

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõirányzat Mó do sí tott elõirányzat 2006. évi teljesítés

Sze mé lyi juttatások 600,296 835,781 835,769

Mun ka adó kat ter he lõ járulékok 192,910 267,766 267,745

Do lo gi kiadások 208,118 306,913 282,043

Fel hal mo zá si kiadások 29,500 87,956 59,258

Össze sen: 1 030,824 1 498,416 1 444,815

3. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli bevételeinek mérlege

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2006. évi tel je sí tés

Mû sor szol gál ta tá si díj 4 626,766 5 159,017 5 159,017

Frek ven cia pá lyá za ti díj 1,500 32,253 32,253

Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 82,500 189,615 189,615

Áfa 1 176,418 1 094,316 1 094,316

Áfa kö te le zett ség fi nan szí ro zás MA-tól 13,809 13,809

Ké se del mi kamat 2,700 15,632 15,632

Kötbér 50,000 288,086 288,086

Bírság 30,000 140,575 140,575

Óvadék 10,067 126,943 126,943

Bank költ ség térítése 1,972 1,972

MA tá mo ga tás (át fu tó) 12,888 12,888

Füg gõ bevétel 0,022 0,022

Össze sen: 5 979,951 7 075,128 7 075,128

4. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

Az ORTT költségvetésen kívüli kiadásainak mérlege

Mil lió fo rint ban

Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2006. évi tel je sí tés

Mû sor szol gál ta tá si díj 4 626,766 5 140,292 5 140,292

Frek ven cia pá lyá za ti díj 1,500 34,632 34,632

Tá mo ga tá si pá lyá za ti díj 82,500 194,606 194,606

Áfa 1 176,418 1 053,809 1 053,809
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Elõ irány zat neve Ere de ti elõ irány zat Mó do sí tott elõ irány zat 2006. évi tel je sí tés

Fi nan szí ro zott áfa vissza té rí tés MA-nak 63,880 63,880

Ké se del mi ka mat 2,700 1,688 1,688

Köt bér 50,000 295,072 295,072

Bír ság 30,000 138,072 138,072

Óva dék 10,067 134,791 134,791

Bank költ ség kifizetése 1,972 1,972

MA tá mo ga tás át fu tó 12,820 12,820

Füg gõ kiadás 0,099 0,099

Össze sen: 5 979,951 7 071,733 7 071,733

5. melléklet a 2007. évi CXLIII. törvényhez

A Mûsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése – bevételi oldal

Ki emelt 
elõ irány zat

   elõ irány zat

Ki emelt elõ irány zat

   elõ irány zat

2006. év

ki emel t e lõ irány zat

elõ irány zat

2006. év (mó do sí tott)

ki emelt elõ irány zat

elõ irány zat

2006. év tel je sü lés

ki emel t e lõ irány zat

elõ irány zat

1. üzem ben tar tá si díj pót lá sa 25 597 25 597 25 597

2. mû sor szol gál ta tá si díj 4 626 4 626 4 626

  2.1.    MTM-SBS Te le ví zió Rt. 1 638 1 638 1 620

  2.2.    Ma gyar RTL Te le ví zió Rt. 1 488 1 488 1 471

  2.3.    Or szá gos Ke res ke del mi Rá dió Rt. 200 200 183

  2.4.    Slá ger jo go sult ság 200 200 281

  2.5.    nem or szá gos mû sor szol gál ta tá si
   jo go sult sá gok

1 100 1 100 1 071

3. pá lyá za ti dí jak 84 84 54

4. köt bér, kár té rí tés, bír ság 83 83 445

5. ön kén tes be fi ze té sek 0 0 0

6. egyéb be vé te lek 122 122 223

7. át vett pénz esz kö zök – 605 605

  7.1.    OKM (volt: NKÖM) – 595 595

  7.2.    IRM (volt: IM) – 10 10

8. az ORTT-t ter he lõ, mû sor szol gál ta tók
 által be nem fi ze tett áfa té rü lé se

– – 64

9. be vé te lek be sze dé sé vel és egyéb 
át vál lalt jogi költ sé gek kel össze füg gõ
 díjak té rü lé se

– – 12

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK 30 512    31 117    31 626    

Pénz ma rad vány vál to zás 798    2 587    –263    

ÖSSZES BEVÉTEL 31 310    33 704    31 363    

Költ ség ve té si be vé te lek 30 512    31 117    31 626    

Költ ség ve té si ki adá sok 31 310    33 704    31 363    

EGYENLEG –798    –2 587    263    
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A Mûsorszolgáltatási Alap 2006. évi költségvetésének teljesülése – kiadási oldal

Ki emelt 
elõ irány zat

   elõ irány zat

Ki emelt elõ irány zat

   elõ irány zat

2006. év

ki emel t e lõ irány zat

elõ irány zat

2006. év (mó do sí tott)

ki emelt elõ irány zat

elõ irány zat

2006. év tel je sü lés

ki emel t e lõ irány zat

elõ irány zat

1. to vább uta lan dó üzem ben tar tá si díj 24 061 24 061 24 061

  1.1.   Ma gyar Te le ví zió Rt. 10 239 10 239 10 239

  1.2.   Ma gyar Rá dió Rt. 7 167 7 167 7 167

  1.3.   Duna Te le ví zió Rt. 6 143 6 143 6 143

  1.4.   ORTT 256 256 256

  1.5.   köz ala pít vá nyok össze sen 256 256 256

2. cél tá mo ga tá sok 2 588 4 243 2 194

  2.1.   köz szol gá la ti mû sor szá mok támo -
gatása

315 812 438

  2.2.   köz szol gá la ti mû so rok tá mo ga tá sa 880 822 683

  2.3.   mû sor szó rás és -el osz tás fej lesz té se 853 2 058 606

  2.4.   nem nye re ség ér de kelt mû sor szol gál ta-
  tók tá mo ga tá sa

270 276 197

  2.5   köz mû sor-szol gál ta tók tá mo ga tá sa 270 275 270

3. to vább uta lan dó mû sor szol gál ta tá si díj 1 838 1 838 1 820

   3.1.   Ma gyar Te le ví zió Rt. 1 147 1 147 1 134

  3.2.   Duna Te lel ví zió Rt. 491 491 486

  3.3.   Ma gyar Rá dió Rt. 200 200 200

4. ki egé szí tõ tá mo ga tá sok 973 1 416 1 416

  4.1.   ORTT 768 1 211 1 211

  4.2.   köz ala pít vá nyok össze sen 205 205 205

5. Igaz ga tó ság 898 969 838

  5.1.   sze mé lyi jut ta tá sok 407 458 431

   5.2.   mun ka adót ter he lõ já ru lé kok 132 148 140

  5.3.   do lo gi ki adá sok 320 324 247

  5.4.   fel hal mo zá si kiadások 39 39 20

6. szer zõi jog dí jak 197 197 197

7. pá lyá za tok bí rá la tá nak költ sé gei 82 84 60

8. az ORTT-t ter he lõ, mû sor szol gál ta tók ál -
tal be nem fi ze tett áfa

42 42 14

9. rend kí vü li fi nan szí ro zás az ORTT ré szé re 443 0 0

10. Iro da há zi el he lye zés 188 0 0

11. át vett pénz esz kö zök fel hasz ná lá sa – 641 507

  11.1.  OKM (volt: NKÖM) – 631 499

  11.2.  IRM (volt: IM) – 10 8

12. egye di tá mo ga tá sok – 213 245

13. be vé te lek be sze dé sé vel és egyéb át vál lalt 
jogi költ sé gek kel össze füg gõ dí jak

– – 11

ÖSSZES KIADÁS 31 310 33 704 31 363



2007. évi CXLIV.
tör vény

az Európa Tanács keretében 2001. november 8-án
létrejött, az audiovizuális örökség védelmérõl  szóló

Európai Egyezmény kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés az Euró pa Ta nács ke re té ben 2001. 
no vem ber 8-án lét re jött, az au di o vi zu á lis örök ség vé del -
mé rõl  szóló Euró pai Egyez ményt (a továb biak ban: Egyez -
mény) e tör vénnyel ki hir de ti.

2.  § Az Egyez mény hi te les an gol nyel vû szö veg e és
annak hi va ta los ma gyar for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„European Convention for the protection
of the audiovisual heritage

Preamble

The member States of the Council of Europe, the other
States Parties to the European Cultural Convention and the 
European Community, signatory hereto,

Considering that the aim of the Council of Europe is to
achieve a greater unity between its members for the
purpose, in particular, of safeguarding and fostering the
ideals and principles which are their common heritage;

Considering that Europe’s heritage reflects the cultural
identity and diversity of its peoples;

Considering that moving image material is an integral
part of European cultural heritage, and that States shall
ensure that it is safeguarded and protected for posterity;

Considering that moving image material is a form of
cultural expression reflecting contemporary society and
that it is an excellent means of recording everyday events,
the basis of our history and a reflection of our civilisation;

Aware of the fragility of moving image material and the
dangers which threaten its existence and its handing down
to future generations;

Emphasising the importance of the Parties’
responsibility to safeguard, restore and keep available this
heritage;

Resolved to co-operate and undertake joint action in
order to safeguard and ensure the continuation of
audiovisual cultural heritage;

Taking account of the international treaties in force for
the protection of copyright and neighbouring rights;

Taking account of the work carried out by other
international fora in the field of the protection of the
audiovisual heritage,

Have agreed as follows:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. no vem ber 12-i ülés nap ján fo gad ta el.

Chapter I

INTRODUCTION

Article 1

Aim of the Convention

The aim of this Convention is to ensure the protection
of the European audiovisual heritage and its appreciation
both as an art form and as a record of our past by means of
its collection, its preservation and the availability
of moving image material for cultural, scientific and
research purposes, in the public interest.

Article 2

Definitions

For the purpose of this Convention:
a ,,moving image material” means any set of moving

images recorded by whatever means and on whatever
medium, whether or not accompanied by sound, capable of 
conveying an impression of movement;

b ,,cinematographic work” means moving image
material of any length, in particular cinematographic
works of fiction, cartoons and documentaries, which is
intended to be shown in cinemas;

c ,,archive body” refers to any institution designated by
a Party to carry out the functions of legal deposit;

d ,,voluntary deposit body” refers to any institution
designated by a Party for that purpose.

Article 3

Scope of application

1 The Parties to this Convention shall apply the
provisions of the Convention to all cinematographic works 
as from its entry into force.

2 By protocols drawn up in accordance with Article 18
of this Convention, the application of this Convention
shall be extended to moving image material other than
cinematographic works, such as television productions.

Article 4

Copyright and neighbouring rights

The obligations of this Convention shall in no way
affect the provisions in international treaties on the
protection of copyright and neighbouring rights. No
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provision of this Convention may be interpreted as
prejudicing such protection.

Chapter II

LEGAL DEPOSIT

Article 5

General obligation of legal deposit

1 Each Party shall introduce, by legislative or other
appropriate means, the obligation to deposit moving image 
material forming part of its audiovisual heritage and
having been produced or co-produced in the territory of
the Party concerned.

2 Each Party shall be free to provide for an exemption
from legal deposit if the moving image material is legally
deposited in one of the other Parties concerned.

Article 6

Designation and tasks of archive bodies

1  Each Party shall designate one or more archive
bodies, whose tasks shall be to ensure the preservation,
documentation, restoration and availability for
consultation of deposited moving image material.

2  The designated bodies shall be either public or
private, but shall not be controlled directly or indirectly by
any natural or legal person principally engaged in
profit-making activities in the media sector.

3  The Parties undertake to oversee the execution of the
tasks assigned to the archive bodies.

Article 7

Technical and financial means

Each Party shall ensure that archive bodies have the
necessary means for carrying out their tasks as defined in
Article 6, paragraph 1, of this Convention.

Article 8

Conditions of legal deposit

1  Each Party shall designate the natural or legal persons
submitted to the obligation of deposit. It shall provide for
the conditions of this deposit. It shall particularly ensure

that the archive bodies receive the original or a material
from which the original quality can be reconstituted.

2  The material shall be deposited within a maximum of
twelve months after the final version has been shown for
the first time to the public or any other reasonable period
specified by a Party. If it has not been shown to the public,
the time-limit shall begin at the end of the production.

Article 9

Restoration of deposited material

1 Each Party shall encourage and promote the
restoration of legally deposited moving image material
forming part of its audiovisual heritage whose physical
quality has deteriorated.

2 Each Party may permit in its legislation the
reproduction of legally deposited moving image material
for the purpose of restoration.

Article 10

Emergency measures

Each Party shall make appropriate arrangements to
ensure the protection of moving image material forming
part of its audiovisual heritage which is exposed to an
imminent danger which threatens its material existence, if
it is not otherwise protected under the terms of legal
deposit.

Chapter III

VOLUNTARY DEPOSIT

Article 11

Promotion of voluntary deposit

Each Party shall encourage and promote the voluntary
deposit of moving image material forming part of its
audiovisual heritage, including ancillary material, which
does not qualify under Article 5 of this Convention.

Article 12

Availability to the public

Each Party shall encourage voluntary deposit bodies to
specify by contract with the rights holders the conditions
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under which the deposited moving image material may be
made available to the public.

Chapter IV

GENERAL PROVISIONS COMMON TO ARCHIVE
AND VOLUNTARY DEPOSIT BODIES

Article 13

Joint archives

1  In order to fulfil the aims of the present Convention
more effectively, the Parties may decide to establish joint
archive bodies and voluntary deposit bodies.

2  The archive body and the voluntary deposit body may
be one and the same institution, on condition that the
provisions specific to each function are applied.

Article 14

Co-operation between archive and voluntary deposit
bodies

Each Party shall encourage its archive or voluntary
deposit bodies to co-operate with one another and with the
bodies of other Parties with a view to facilitating:

a  exchange of information on moving image material;
b the compilation of a European audiovisual

filmography;
c  the development of a standard procedure for storing,

pooling and updating moving image material and related
information;

d  the development of a common standard for electronic
information exchange;

e  the preservation of equipment for showing moving
image material.

Article 15

Contractual terms of deposit

Each Party shall encourage archive and voluntary
deposit bodies to conclude contracts with the depositors
specifying the rights and obligations as to the deposited
moving image material. Unless regulated by law, such
contracts may specify the conditions on the liability for
any damage of the deposited material, its temporary or
permanent withdrawal from the deposit by the rights
holders, and the compensation to be paid by the rights
holders for its restoration or other services of the archive or 
voluntary deposit bodies.

Chapter V

FOLLOW-UP OF THE CONVENTION

Article 16

Standing Committee

1 For the purposes of this Convention, a standing
committee shall be set up.

2 Each Party may be represented on the standing
committee by one or more delegates. Each Party has a right 
to vote. Each State which is a Party to this Convention
shall have one vote. Concerning questions within its
competence, the European Community shall exercise its
right to vote and cast a number of votes equal to the
number of its member States that are Parties to this
Convention. The European Community shall not exercise
its right to vote when a question does not fall within its
competence.

3 The European Community or any State referred to in
Article 19, which is not a Party to this Convention, may be
represented on the standing committee by an observer.

4 The standing committee shall be convened by the
Secretary General of the Council of Europe. Its first
meeting shall be held within six months of the date of entry 
into force of the Convention. It shall subsequently meet
whenever one-third of the Parties or the Committee of
Ministers of the Council of Europe so requests, or on the
initiative of the Secretary General of the Council of
Europe in accordance with the provisions of Article 18,
paragraph 2, or at the request of one or more Parties in
accordance with the provisions of Articles 17, paragraph
1.c.

5 A majority of Parties shall constitute the quorum
required for the adoption of decisions. Subject to the
provisions of Article 16, paragraph 6, and Article 18,
paragraph 3, the decisions of the Standing Committee shall 
be taken by a majority of two-thirds of the Parties present.

6 The Standing Committee may seek the advice of
experts in order to discharge its function under this
Convention. It may, on its own initiative or at the request
of the body concerned, invite any international or national, 
governmental or non-governmental body technically
qualified in the fields covered by this Convention to be
represented by an observer at all or part of its meetings.
The decision to invite such experts or bodies shall be taken
by a majority of two-thirds of the Parties.

7 Subject to the provisions of this Convention, the
Standing Committee shall draw up its own rules of
procedure.
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Article 17

Functions and reports of the Standing Committee

1 The Standing Committee shall be responsible for
examining the operation and implementation of this
Convention. It may:

a  make recommendations to the Parties concerning the
application of the Convention;

b suggest any necessary modifications to the
Convention and examine those proposed in accordance
with the provisions of Article 18;

c  examine, at the request of one or more Parties, any
question concerning the interpretation of the Convention;

d  make recommendations to the Committee of
Ministers concerning States, other than those referred to in
Article 19, to be invited to accede to this Convention.

2 After each meeting, the Standing Committee shall
forward to the Parties and the Committee of Ministers of
the Council of Europe a report on its discussions and any
decisions taken.

Chapter VI

PROTOCOLS AND AMENDMENTS

Article 18

Protocols and amendments

1  Protocols dealing with moving image material other
than cinematographic works shall be concluded with a
view to developing, in specific fields, the principles
contained in this Convention.

2  Any proposal for a protocol referred to in paragraph 1
or any proposal for an amendment to such a protocol, or for 
any amendment to this Convention, presented by a Party,
the Standing Committee or the Committee of Ministers
shall be communicated to the Secretary General of the
Council of Europe and forwarded by him to the member
States of the Council of Europe, to the other States which
may become Parties to this Convention and to the
European Community. The Secretary General of the
Council of Europe shall convene a meeting of the Standing 
Committee at the earliest two months following the
communication of the proposal.

3  The Standing Committee shall examine the proposal
not earlier than two months after it has been forwarded by
the Secretary General in accordance with paragraph 2. The 
Standing Committee shall submit the text approved by a
majority of three-quarters of the Parties to the Committee
of Ministers for adoption.

4 Any amendment to the Convention adopted in
accordance with the preceding paragraph shall come into

force on the thirtieth day after all the Parties have informed 
the Secretary General of their acceptance thereof. If an
amendment has been adopted by the Committee of
Ministers, but has not yet entered into force, a State or the
European Community may not express their consent to be
bound by the Convention without accepting this
amendment at the same time.

5 The Committee of Ministers shall determine the
conditions for the entry into force of protocols to this
Convention and amendments to such protocols based on
the text submitted by the Standing Committee in
accordance with paragraph 3.

Chapter VII

FINAL PROVISIONS

Article 19

Signature, ratification, acceptance, approval

This Convention shall be open for signature by the
member States of the Council of Europe, by the other
States Parties to the European Cultural Convention and by
the European Community. It is subject to ratification,
acceptance or approval. Instruments of ratification,
acceptance or approval shall be deposited with the
Secretary General of the Council of Europe.

Article 20

Entry into force

1  This Convention shall enter into force on the first day
of the month following the expiration of a period of three
months after the date on which five States, including at
least four member States of the Council of Europe, have
expressed their consent to be bound by the Convention, in
accordance with the provisions of Article 19.

2 In respect of any signatory which subsequently
expresses its consent to be bound by it, the Convention
shall enter into force on the first day of the month
following the expiration of a period of three months after
the date of the deposit of its instrument of ratification,
acceptance or approval.

Article 21

Relations between the Convention and Community law

In their mutual relations, Parties which are members of
the European Community shall apply Community rules
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and shall not therefore apply the rules arising from this
Convention except in so far as there is no Community rule
governing the particular subject concerned.

Article 22

Accession by other States

1 After the entry into force of this Convention, the
Committee of Ministers of the Council of Europe, after
having consulted the Parties, may invite any State which is
not referred to in Article 19 to accede to the Convention,
by a decision taken by the majority provided for in Article
20.d of the Statute of the Council of Europe, and by the
unanimous vote of the representatives of the Contracting
States entitled to sit on the Committee of Ministers.

2  In respect of any acceding State, the Convention shall
enter into force on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of
deposit of the instrument of accession with the Secretary
General of the Council of Europe.

Article 23

Territorial application

1 Any State or the European Community may, at the
time of signature or when depositing the instrument of
ratification, acceptance, approval or accession, specify the
territory or territories to which this Convention shall
apply.

2 Any Party may, at any later date, by a declaration
addressed to the Secretary General of the Council of
Europe, extend the application of this Convention to any
other territory specified in the declaration. In respect of
such territory, the Convention shall enter into force on the
first day of the month following the expiration of a period
of three months after the date of receipt of such declaration 
by the Secretary General.

3 Any declaration made under the two preceding
paragraphs may, in respect of any territory specified in
such declaration, be withdrawn by a notification addressed 
to the Secretary General. The withdrawal shall become
effective on the first day of the month following the
expiration of a period of three months after the date of
receipt of such notification by the Secretary General.

Article 24

Reservations

No reservation may be made in respect of the provisions 
of this Convention.

Article 25

Denunciation

1  Any Party may at any time denounce this Convention
by means of a notification addressed to the Secretary
General of the Council of Europe.

2  Such denunciation shall become effective on the first
day of the month following the expiration of a period of six 
months after the date of receipt of the notification by the
Secretary General.

Article 26

Notifications

The Secretary General of the Council of Europe shall
notify the member States of the Council of Europe, the
other States which may become Parties to this Convention
and the European Community:

a  any signature;
b the deposit of any instrument of ratification,

acceptance, approval or accession;
c  any date of entry into force of this Convention, in

accordance with Articles 20, 22 and 23;
d  any amendment or protocol adopted in accordance

with Article 18, and the date on which such an amendment
or protocol enters into force;

e  any other act, notification or communication relating
to this Convention.

In witness whereof the undersigned, being duly
authorised thereto, have signed this Convention.

Done at Strasbourg, this 8th day of November 2001,
in English and in French, both texts being equally
authentic, in a single copy which shall be deposited in the
archives of the Council of Europe. The Secretary General
of the Council of Europe shall transmit certified copies to
each member State of the Council of Europe, to the other
States Parties to the European Cultural Convention, to the
European Community and to any other State invited to
accede to this Convention.

Az audiovizuális örökség védelmérõl szóló 
Európai Egyezmény

Preambulum

Az Euró pa Ta nács tag ál la mai, az Euró pai Kul tu rá lis
Egyez mény egyéb ré szes ál la mai és az Euró pai Kö zös ség,
mint alá írók,
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figye lembe véve, hogy az Euró pa Ta nács cél ja a tag jai
kö zöt ti na gyobb egy ség el éré se kü lö nö sen a kul tu rá lis
örök sé gü ket al ko tó esz mék és el vek meg óvá sa és ápo lá sa;

figye lembe véve, hogy az euró pai örök ség Euró pa
 népeinek kul tu rá lis iden ti tá sát és sok szí nû sé gét tük rö zi;

figye lembe véve, hogy moz gó kép anyag az euró pai kul -
tu rá lis örök ség szer ves ré szét ké pe zi, valamint hogy az ál -
la mok nak óv ni uk és vé de ni ük kell azt az utó kor szá má ra;

figye lembe véve, hogy a moz gó kép anyag a nap ja ink
tár sa dal mát áb rá zo ló kul tu rá lis ki fe je zé si for mák egyi ke,
to váb bá hogy ki vá ló an al kal mas a min den na pi ese mé nyek
rög zí té sé re, ame lyek tör té nel münk alap ját ké pe zik és tük -
rö zik ci vi li zá ci ónk sa já tos sá ga it;

annak tu da tá ban, hogy a moz gó kép anyag sé rü lé keny és
ve szé lyek fe nye ge tik fenn ma ra dá sát és az el jö ven dõ nem -
ze dé kek hez való el ju tá sát;

hang sú lyoz va a Fe lek ezen örök ség meg óvá sá ra, hely -
re ál lí tá sá ra és hoz zá fér he tõ vé té te lé re irá nyuló fe le lõs sé -
gé nek fon tos sá gát;

az zal az el ha tá ro zás sal, hogy az au di o vi zu á lis kul tu rá lis
örök ség meg õr zé se és fenn ma ra dá sá nak biz to sí tá sa ér de -
ké ben együtt mû köd je nek és együt te sen lép je nek fel;

figye lembe véve a szer zõi és szom szé dos jo gok vé del -
mét szol gá ló, ha tá lyos nem zet kö zi egyez mé nye ket;

figye lembe véve az egyéb nem zet kö zi fó ru mok ál tal az
au di o vi zu á lis örök ség vé del mé nek te rü le tén vég zett mun -
kát,

a kö vet ke zõk ben ál la pod tak meg:

I. Fejezet

BEVEZETÉS

1. cikk

Az Egyezmény célja

Ezen Egyez mény cél ja, hogy biz to sít sa az euró pai
 audiovizuális örök ség vé del mét és azt, hogy kü lön mû vé -
sze ti for ma ként, múl tunk le nyo ma ta ként gyûj té se meg kez -
dõd jék; to váb bá azt, hogy a nagy kö zön ség ér de ké ben a
moz gó ké pe ket meg õriz zék és hoz zá fér he tõ vé te gyék kul -
tu rá lis, tu do má nyos és ku ta tá si te vé keny sé gek cél já ra.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen Egyez mény al kal ma zá sá ban:
a) ,,moz gó kép anyag”: bár mi lyen esz köz zel, bár mi lyen

mé di um ra rög zí tett moz gó kép so ro zat, amely – hang kí sé -

ret tel vagy anél kül – ké pes moz gás be nyo má sát közvetí -
teni;

b) ,,film al ko tás”: bár mi lyen hosszú sá gú moz gó kép -
anyag, kü lö nö sen a film szín há zak ban tör té nõ be mu ta tás ra
szánt já ték film, rajz film vagy do ku men tum film;

c) ,,kö te les pél dány ar chí vum”: va la mely Fél ál tal a kö -
te le zõ le tét be he lye zés sel kap cso la tos fel ada tok el lá tá sá ra
ki je lölt in téz mény;

d) ,,ön kén tes ar chí vum”: va la mely Fél ál tal e cél ból ki -
je lölt in téz mény.

3. cikk

Hatály

(1) Az Egyez mény ré szes ál la mai az Egyez mény ren del -
ke zé se it min den film al ko tá suk ra al kal maz zák annak ha -
tály ba lé pé sét köve tõen.

(2) Az Egyez mény 18. cik ké vel össz hang ban lét re ho -
zott jegy zõ köny vek ré vén ezen Egyez mény ha tá lya ki ter -
jed a film al ko tá so kon kí vü li moz gó kép anyag ra – mint pél -
dá ul a te le ví zi ós al ko tá sok ra – is.

4. cikk

Szerzõi és szomszédos jogok

Az ezen Egyez mény ben sze rep lõ kö te le zett sé gek sem -
mi lyen mó don nem érin tik a nem zet kö zi szer zõ dé sek ben a
szer zõi és szom szé dos jo gok vé del mé re vo nat ko zó an sze -
rep lõ ren del ke zé se ket. Ezen Egyez mény egyet len ren del -
ke zé se sem ér tel mez he tõ az ilyen vé del met sér tõ mó don.

II. Fejezet

KÖTELESPÉLDÁNYOK LETÉTBE HELYEZÉSE

5. cikk

A kötelespéldányok letétbe helyezésére irányuló
általános kötelezettség

(1) Jog al ko tá si vagy egyéb esz köz zel mind egyik Fél be -
ve ze ti a sa ját au di o vi zu á lis örök sé ge ré szét ké pe zõ és az
érin tett Fél te rü le tén gyár tott vagy ko pro duk ci ó ban ott ké -
szí tett moz gó kép anyag le tét be he lye zé sé re irá nyuló kö te -
le zett sé get.

(2) Mind egyik Fél men tes sé get ír hat elõ a kö te le zõ le -
tét be he lye zés kö te le zett sé ge alól, ha az érin tett moz gó -
kép anya got va la mely má sik Fél te rü le tén kö te le zõ le tét be
he lye zik.
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6. cikk

A kötelespéldány archívumok kijelölése és feladatai

(1) Mind egyik Fél ki je löl egy vagy több kö te les pél dány
ar chí vu mot, ame lyek nek fel ada ta a le tét be he lye zett moz -
gó kép anyag meg õr zé se, do ku men tá lá sa, hely re ál lí tá sa és
hoz zá fér he tõ vé té te le.

(2) A ki je lölt in téz mé nyek le het nek ál lam i szer vek vagy 
ma gán szer ve ze tek, de azo kat sem köz vet le nül, sem köz -
vet ve nem el len õriz he ti a mé dia szek tor ban mû kö dõ, alap -
ve tõ en nye re ség ori en tált te vé keny sé ge ket vég zõ ter mé -
sze tes vagy jogi sze mély.

(3) A Fe lek vál lal ják a kö te les pél dány ar chí vu mok ra bí -
zott fel ada tok vég re haj tá sá nak fel ügye le tét.

7. cikk

Mûszaki és pénzügyi eszközök

A Fe lek biz to sít ják, hogy a kö te les pél dány ar chí vu mok
ren del kez nek az ezen Egyez mény 6. cik ké nek (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada tok el vég zé sé hez szük sé ges
esz kö zök kel.

8. cikk

Kötelespéldány letétbe helyezésének feltételei

(1) A Fe lek ki je lö lik a le tét be he lye zés re kö te le zett ter -
mé sze tes és jogi sze mé lye ket. A Fe lek elõ ír ják a le tét be
he lye zés fel té te le it. Kü lö nö sen azt biz to sít ják, hogy a kö -
te les pél dány ar chí vu mok az ere de ti pél dányt vagy olyan
anya got kap nak meg, amely bõl az ere de ti mi nõ ség rep ro -
du kál ha tó.

(2) Az anya go kat leg ké sõbb ti zen két hó nap pal a vég sõ
vál to zat nak elsõ al ka lom mal a nyil vá nos ság ré szé re tör té -
nõ köz ve tí té sét köve tõen vagy más, a Fél ál tal meg ha tá ro -
zott éssze rû ha tár idõn be lül he lye zik le tét be. Ha az anya -
got nem mu tat ták be a nyil vá nos ság ré szé re, a ha tár idõ a
gyár tás be fe je zé se kor kez dõ dik.

9. cikk

A letétbe helyezett anyag helyreállítása

(1) A Fe lek ösz tön zik és elõ se gí tik az au di o vi zu á lis
örök sé gük ré szét ké pe zõ, kö te le zõ le tét be he lye zett olyan
moz gó kép anyag hely re ál lí tá sát, amely nek fi zi kai mi nõ -
ség e meg rom lott.

(2) A Fe lek jog sza bály ban en ge dé lyez he tik a kö te le zõ
le tét be he lye zett moz gó kép anyag hely re ál lí tás cél já ból
tör té nõ rep ro duk ci ó ját.

10. cikk

Rendkívüli intézkedések

A Fe lek meg fe le lõ ren del ke zé se ket hoz nak az audio -
vizuális örök sé gük ré szét ké pe zõ olyan moz gó kép anyag
vé del mé nek biz to sí tá sá ra, ame lyek nek anya gi lé tét köz -
vet len ve szély fe nye ge tik, ha a moz gó kép anya got a kö te -
le zõ le tét be he lye zés fel té te lei más ként nem védik.

III. Fejezet

ÖNKÉNTES LETÉTBE HELYEZÉS

11. cikk

Az önkéntes letétbe helyezés elõmozdítása

A Fe lek ösz tön zik és elõ moz dít ják az au di o vi zu á lis
örök sé gük ré szét ké pe zõ moz gó kép anyag – be le ért ve az
ezen Egyez mény 5. cik ké nek ha tá lya alá nem tar to zó film -
kel lé ke ket is – ön kén tes le tét be he lye zé sét.

12. cikk

A nyilvánosság számára történõ rendelkezésre bocsátás

A Fe lek arra ösz tön zik az ön kén tes ar chí vu mo kat, hogy
szer zõ dés ben ál la pod ja nak meg a jo go sul tak kal azok ról a
fel té te lek rõl, ame lyek mel lett a le tét be he lye zett moz gó -
kép anyag a nyil vá nos ság ren del ke zé sé re bo csát ha tó.

IV. Fejezet

AZ ARCHÍVUMOK ÉS AZ ÖNKÉNTES ARCHÍVUMOK
VONATKOZÁSÁBAN AZONOS, ÁLTALÁNOS

RENDELKEZÉSEK

13. cikk

Közös archívumok

(1) Az ezen Egyez mény cél ja i nak ha té ko nyabb meg va -
ló sí tá sa ér de ké ben bár mely Fél dönt het úgy, hogy kö zös
ar chí vu mo kat és ön kén tes ar chí vu mo kat hoz lét re.
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(2) Az ar chí vum és az ön kén tes ar chí vum le het ugyan az
az in téz mény, fel té ve, hogy a két kü lön bö zõ funk ció vo -
nat ko zá sá ban meg ha tá ro zott egye di ren del ke zé se ket al -
kal maz zák.

14. cikk

Az archívum és az önkéntes archívumok közötti
együttmûködés

Ar chí vu mát és ön kén tes ar chí vu mát mind egyik Fél ösz -
tön zi az egy más sal és a töb bi fél in téz mé nye i vel tör té nõ
együtt mû kö dés re az aláb bi ak meg könnyí té se cél já ból:

a) a moz gó kép anyag ra vo nat ko zó in for má ci ók cse ré je;
b) euró pai au di o vi zu á lis fil mog rá fia össze ál lí tá sa;
c) a moz gó kép anyag és az arra vo nat ko zó in for má ci ók

tá ro lá sá ra, meg osz tá sá ra és fris sí té sé re irá nyuló, egy sé ges
el já rás ki dol go zá sa;

d) az elekt ro ni kus in for má ció cse ré re vo nat ko zó kö zös
szab vány ki dol go zá sa;

e) a moz gó kép anyag be mu ta tá sá ra hasz nált be ren de zé -
sek meg õr zé se.

15. cikk

A letét szerzõdéses feltételei

A Fe lek arra ösz tön zik az ar chí vu mo kat és az ön kén tes
ar chí vu mo kat, hogy az anya go kat le tét be he lye zõk kel a le -
tét be he lye zett moz gó kép anyag ra vo nat ko zó jo go kat és
kö te le zett sé ge ket meg ha tá ro zó szer zõ dé se ket kös se nek. E
szer zõ dé sek – amennyi ben jog sza bály nem sza bá lyoz za –
meg ha tá roz hat ják a le tét be he lye zett anyag bár mi lyen sé -
rü lé sé re vo nat ko zó fe le lõs ség fel té te le it, az anyag nak a jo -
go sult ál tal a le tét bõl tör té nõ ide ig le nes vagy vég le ges
vissza vo ná sát, to váb bá jo go sul tak ál tal az anyag hely re ál -
lí tá sá ért vagy az ar chí vum vagy ön kén tes ar chí vum egyéb
szol gál ta tá sa i ért fi ze ten dõ el len té te le zést.

V. Fejezet

AZ EGYEZMÉNY VÉGREHAJTÁSÁNAK NYOMON
KÖVETÉSE

16. cikk

Állandó bizottság

(1) Ezen Egyez mény vég re haj tá sa cél já ból ál lan dó bi -
zott sá got hoz nak lét re.

(2) A Fe le ket egy vagy több kül dött kép vi sel he ti az ál -
lan dó bi zott ság ban. Mind egyik Fél sza va za ti jog gal ren -
del ke zik. Az ezen Egyez mény ben ré szes min den ál lam

egy sza va zat tal ren del ke zik. A ha tás kö ré be tar to zó kér dé -
sek rõl az Euró pai Kö zös ség gya ko rol ja sza va za ti jo gát,
sza va za ta i nak szá ma meg egye zik azon tag ál la ma i nak szá -
má val, ame lyek ezen Egyez mény ré sze sei. Az Euró pai
Kö zös ség nem gya ko rol hat ja sza va za ti jo gát a ha tás kö ré be 
nem tar to zó kér dé sek vo nat ko zá sá ban.

(3) Meg fi gye lõ kép vi sel he ti az ál lan dó bi zott ság ban az
Euró pai Kö zös sé get vagy min den olyan, a 19. cikk ben em -
lí tett ál la mot, amely nem ré szes fele az ezen Egyez mény -
nek.

(4) Az ál lan dó bi zott sá got az Euró pa Ta nács fõ tit ká ra
hív ja össze. Az elsõ ülés re hat hó nap pal az ezen Egyez -
mény ha tály ba lé pé sét köve tõen ke rül sor. Ezt köve tõen az
ál lan dó bi zott ság ak kor ül össze, ha az Egyez mény ré szes
ál la ma i nak egy har ma da vagy az Euró pa Ta nács Mi nisz te ri 
Bi zott sá ga ezt kéri, vagy az Euró pa Ta nács fõ tit ká rá nak
kez de mé nye zé sé re a 18. cikk (2) be kez dé sé ben sze rep lõ
ren del ke zé sek kel össz hang ban, vagy az ezen Egyez mény
egy vagy több ré szes fe lé nek ké ré sé re a 17. cikk (1) be kez -
dé sé nek c) pont já val össz hang ban.

(5) A ré szes fe lek több sé ge ké pe zi a ha tá ro za tok el fo ga -
dá sá hoz szük sé ges lét szá mot. A 16. cikk (6) be kez dé sé nek 
és a 18. cikk (3) be kez dé sé nek ren del ke zé se i re is fi gye -
lem mel az ál lan dó bi zott ság ha tá ro za ta it a je len lé võ Fe lek
két har ma dos több sé gé vel hoz za.

(6) Az ezen Egyez mény sze rin ti fel ada ta i nak el vég zé se
ér de ké ben az ál lan dó bi zott ság ki kér he ti szak ér tõk ta ná -
csa it. Sa ját kez de mé nye zé sé re vagy az érin tett in téz mény
ké ré sé re, meg hív hat bár mely, az ezen Egyez mény ha tá lya
alá tar to zó te rü le te ken tech ni ka i lag fel ké szült nem zet kö zi
vagy nem ze ti, kor mány za ti vagy nem kor mány za ti szer -
vet, hogy meg fi gye lõ vel kép vi sel tes se ma gát az ál lan dó
bi zott ság min den ülé sén vagy azok egy ré szén. A Fe lek
két har ma dos több sé gé vel ha tá roz nak az ilyen szak ér tõk
vagy szer vek meg hí vá sá ról.

(7) Az ezen Egyez mény ren del ke zé se i re is fi gye lem mel
az ál lan dó bi zott ság lét re hoz za el já rá si sza bály za tát.

17. cikk

Az állandó bizottság feladatai és jelentései

(1) Az ál lan dó bi zott ság fe le lõs az ezen Egyez mény mû -
kö dé sé nek és vég re haj tá sá nak el len õr zé sé ért. Az ál lan dó
bi zott ság:

a) aján lá so kat te het a Fe lek nek az Egyez mény al kal ma -
zá sá ra vo nat ko zó an;

b) ja va sol hat ja az Egyez mény szük sé ges mó do sí tá sát
és meg vizs gál hat ja a 18. cikk ren del ke zé se i vel össz hang -
ban ja va solt mó do sí tá so kat;

c) egy vagy több Fél ké ré sé re meg vizs gál hat az Egyez -
mény ér tel me zé sé vel kap cso la tos bár mely kér dést;
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d) aján lá so kat te het a Mi nisz te ri Bi zott sá gá hoz arra vo -
nat ko zó an, hogy a 19. cikk ben em lí tett ál la mo kon kí vü li
ál la mo kat az ezen Egyez mény hez való csat la ko zás ra hív -
jon fel.

(2) Ülé se it köve tõen az ál lan dó bi zott ság a Fe lek és az
Euró pa Ta nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga ré szé re to váb bít egy, 
a ta nács ko zá sá ról és a meg ho zott ha tá ro za tok ról  szóló je -
len tést.

VI. Fejezet

JEGYZÕKÖNYVEK ÉS MÓDOSÍTÁSOK

18. cikk

Jegyzõkönyvek és módosítások

(1) Az ezen Egyez mény ben sze rep lõ el vek kü lö nös te -
rü le te ken tör té nõ ki dol go zá sa cél já ból a film al ko tá so kon
kí vü li moz gó kép anyag gal fog lal ko zó jegy zõ köny ve ket
hoz nak lét re.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett jegy zõ könyv re irá nyuló 
bár mely ja vas la tot vagy az ilyen jegy zõ könyv mó do sí tá sá -
ra irá nyuló ja vas la to kat, vagy az ezen Egyez mény mó do sí -
tá sá ra irá nyuló bár mely Fél, az ál lan dó bi zott ság vagy a
Mi nisz te ri Bi zott ság ál tal elõ ter jesz tett bár mely ja vas la tot
köz lik az Euró pa Ta nács fõ tit ká rá val, aki azt to váb bít ja az
Euró pa Ta nács tag ál la ma i nak, valamint az eset le ge sen
ezen Egyez mény ré szes fe le i vé vált ál la mok nak és az
 Európai Kö zös ség nek. Az ilyen ja vas lat köz lé sét köve tõen 
leg ha ma rabb két hó nap pal Euró pa Ta nács fõ tit ká ra össze -
hív ja az ál lan dó bi zott sá got.

(3) Az ál lan dó bi zott ság leg ha ma rabb két hó nap pal azt
köve tõen vizs gál ja meg a ja vas la tot, hogy azt a fõ tit kár a
(2) be kez dés sel össz hang ban to váb bí tot ta. Az ál lan dó bi -
zott ság el fo ga dás cél já ból be nyújt ja a Mi nisz te ri Bi zott -
ság nak a Fe lek há rom ne gye de ál tal jó vá ha gyott szö ve get.

(4) Az Egyez mény elõ zõ be kez dés sel össz hang ban el fo -
ga dott bár mely mó do sí tá sa az azt kö ve tõ har min ca dik na -
pon lép ha tály ba, hogy mind egyik Fél ér te sí tett a fõ tit kárt
annak el fo ga dá sá ról. Ha egy mó do sí tást a Mi nisz te ri Bi -
zott ság el fo ga dott, de az még nem lé pett ha tály ba, ak kor
egy ál lam vagy az Euró pai Kö zös ség nem fe jez he ti ki az
ah hoz való hoz zá já ru lá sát, hogy ma gá ra néz ve az Egyez -
ményt a mó do sí tás egy ide jû el fo ga dá sa nél kül kö te le zõ -
nek te kint se.

(5) A Mi nisz te ri Bi zott ság ha tá roz za meg az ezen
Egyez mény jegy zõ köny vei és az ilyen jegy zõ köny vek ál -
lan dó bi zott ság ál tal a (3) be kez dés sel össz hang ban be -
nyúj tott szö veg alap ján tör té nõ mó do sí tá sa ha tály ba lé pé -
sé nek fel té te le it.

VII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

19. cikk

Aláírás, megerõsítés, elfogadás és jóváhagyás

Az Egyez mény alá írás ra nyit va áll az Euró pa Ta nács
tag ál la mai, az euró pai kul tu rá lis egyez mény ré szes fe lei és
az Euró pai Kö zös ség szá má ra. Az Egyez ményt meg kell
erõ sí te ni, el kell fo gad ni, vagy jóvá kell hagy ni. A meg erõ -
sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok ira tot az Euró pa Ta nács
fõ tit ká rá nál he lye zik le tét be.

20. cikk

Hatálybalépés

(1) Az Egyez mény azt az idõ pon tot kö ve tõ há rom hó -
napos idõ szak le jár ta utá ni hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba, 
ami kor öt ál lam – ame lyek kö zül leg alább négy az Euró pa
Ta nács tag ál la ma – a 19. cikk ren del ke zé se i nek meg fele -
lõen el is me ri az Egyez mény kö te le zõ ha tá lyát.

(2) Az olyan alá író tag ál lam te kin te té ben, amely az
Egyez mény ha tály ba lé pé se után fe je zi ki az Egyez mény
kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re vo nat ko zó szán dé kát, az
Egyez mény a meg erõ sí tõ, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó ok irat
le tét be he lye zé sé nek nap ja utá ni há rom hó na pos idõ sza kot 
kö ve tõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

21. cikk

Az Egyezmény és a közösségi jog kapcsolata

Egy más kö zöt ti kap cso la ta ik ban az Egyez mény azon
ré sze sei, ame lyek az Euró pai Kö zös ség tag jai, a kö zös sé gi
jo got al kal maz zák és en nél fog va nem al kal maz zák az ezen 
Egyez mény bõl kö vet ke zõ sza bá lyo kat, ki vé ve amennyi -
ben nincs az adott tárgy ra vo nat ko zó an irány adó kö zös sé gi 
sza bály.

22. cikk

Egyéb államok csatlakozása

(1) Az Egyez mény ha tály ba lé pé se után az Euró pa Ta -
nács Mi nisz te ri Bi zott sá ga – a ré szes fe lek kel foly ta tott
kon zul tá ci ót köve tõen – az Euró pa Ta nács Alap sza bá lya
20. cik ké nek d) pont já ban elõ írt több ség gel meg ho zott ha -
tá ro zat tal és a Mi nisz te ri Bi zott ság ban való rész vé tel re jo -
go sult ál la mok kép vi se lõ i nek egy han gú sza va za tá val bár -
mely, a 19. cikk ben nem em lí tett ál la mot fel hív hat az
Egyez mény hez való csat la ko zás ra.

(2) Bár mely csat la ko zó ál lam te kin te té ben az Egyez -
mény a csat la ko zá si ok irat Euró pa Ta nács fõ tit ká rá nál tör -
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té nõ le tét be he lye zé sé nek nap ját kö ve tõ há rom hó na pos
idõ szak le jár ta után kö vet ke zõ hó nap elsõ nap ján lép ha -
tály ba.

23. cikk

Területi hatály

(1) Bár mely ál lam vagy az Euró pai Kö zös ség az alá írás -
kor vagy a meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat la -
ko zá si ok irat le tét be he lye zé se kor meg ha tá roz hat ja azt a
te rü le tet vagy azo kat a te rü le te ket, ame lyek re az Egyez -
mény al kal ma zan dó.

(2) Bár mely Fél az Euró pa Ta nács fõ tit ká rá hoz cím zett
nyi lat ko zat tal bár mi lyen ké sõb bi idõ pont ban ki ter jeszt he ti 
az Egyez mény al kal ma zá sát a nyi lat ko zat ban meg ha tá ro -
zott bár mely más te rü let re. Az ilyen te rü let te kin te té ben az
Egyez mény az ilyen nyi lat ko zat fõ tit kár ál ta li kéz hez vé te -
lé nek idõ pont ját kö ve tõ há rom hó na pos idõ szak le jár ta
után kö vet ke zõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(3) Az elõ zõ két be kez dés alap ján tett bár mely nyi lat ko -
zat – a nyi lat ko zat ban meg ha tá ro zott bár mely te rü let te -
kin te té ben – a fõ tit kár hoz cím zett ér te sí tés sel vissza von -
ha tó. A vissza vo nás az ilyen ér te sí tés fõ tit kár ál ta li kéz -
hez vé te lé nek idõ pont ját kö ve tõ há rom hó na pos idõ szak le -
jár ta után kö vet ke zõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

24. cikk

Fenntartások

Ezen Egyez mény ren del ke zé sei te kin te té ben fenn tar tás
nem te he tõ.

25. cikk

Felmondás

(1) Bár mely Fél bár mi kor fel mond hat ja az Egyez ményt
az Euró pa Ta nács fõ tit ká rá hoz cím zett ér te sí tés sel.

(2) Az ilyen fel mon dás az ilyen ér te sí tés fõ tit kár ál ta li
kéz hez vé te lé nek idõ pont ját kö ve tõ hat hó na pos idõ szak
le jár ta után kö vet ke zõ hó nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

26. cikk

Értesítések

Az Euró pa Ta nács fõ tit ká ra ér te sí ti az Euró pa Ta nács
tag ál la ma it, az ezen Egyez mény ré sze se i vé vált töb bi ál la -
mot és az Euró pai Kö zös sé get a kö vet ke zõk rõl:

a) bár mely alá írás;
b) bár mely meg erõ sí tõ, el fo ga dó, jó vá ha gyó vagy csat -

la ko zá si ok irat le tét be he lye zé se;
c) az Egyez mény ha tály ba lé pé sé nek bár mely idõ pont ja

a 20., 22. és 23. cik kel össz hang ban;
d) a 18. cik kel össz hang ban el fo ga dott bár mely mó do sí -

tás vagy jegy zõ könyv, valamint az ilyen mó do sí tás vagy
jegy zõ könyv hatályba lépésének idõ pont ja;

e) az ezen Egyez mény re vo nat ko zó min den egyéb in téz -
ke dés, ér te sí tés vagy köz lés.

A fen ti ek hi te lé ül, az alul írott, erre kel lõ en fel jo go sí tott
meg ha tal ma zot tak alá ír ták ezt az Egyez ményt.

Kelt Stras bo urg ban, 2001. no vem ber 8. nap ján an gol és
fran cia nyel ven, amely szö ve gek mind egyi ke egy aránt hi -
te les, egy pél dány ban, ame lyet az Euró pa Ta nács Le vél tá -
rá ban he lyez nek le tét be. Az Euró pa Ta nács fõ tit ká ra hi te -
les má so la to kat to váb bít az Euró pa Ta nács min den tag ál la -
má nak, az euró pai kul tu rá lis egyez mény töb bi ré szes fe lé -
nek, az Euró pai Kö zös ség nek és az Egyez mény hez tör té nõ 
csat la ko zás ra fel hí vott bár mely más ál lam nak.”

3.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 1–2.  §-a az Egyez mény 20. cikk (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint 2008. ja nu ár 1-jén lép
ha tály ba.

(3) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kul tú rá ért fe le lõs mi nisz ter az in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel kö zö sen gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

A Ma gyar Nem ze ti Bank
El nö ké nek ren de le tei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének
14/2007. (XI. 29.) MNB

rendelete

a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó
információk körérõl, a szolgáltatás módjáról

és határidejérõl

A Ma gyar Nem ze ti Bank ról  szóló 2001. évi LVIII. tör -
vény 60.  §-a (1) be kez dé sé nek i) pont ja alap ján fenn ál ló
jog kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

E ren de let ha tá lya ki ter jed a jogi sze mély re és a gaz da -
sá gi (ter me lõ, szol gál ta tó, üze mi, üz le ti) te vé keny sé get
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foly ta tó jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet re,
annak gaz da sá gi te vé keny sé gé re vo nat ko zó an (a továb -
biak ban együtt: adat szol gál ta tók).

2.  §

(1) Az adat szol gál ta tók az e ren de let 1. mel lék le té ben
fel so rolt in for má ci ó kat az ott meg ha tá ro zott mó don, gya -
ko ri ság gal és ha tár idõ ben szol gál tat ják a Ma gyar Nem ze ti
Bank (a továb biak ban: MNB) ré szé re.
 (2) Az e ren de let 1. mel lék le té ben nem ne ve sí tett, a
hitel intézetek ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel -
ügye le te ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat -
szol gál ta tás mód já ról  szóló PM ren de let ben meg ha tá ro -
zott in for má ci ó kat a hi tel in té zet és az Euró pai Gaz da sá gi
Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes (va la mely más)
tag ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet magyar -
országi fi ók te le pe (a továb biak ban: EGT fi ók te lep) az ott
meg ha tá ro zott mó don, gya ko ri ság gal és ha tár idõ ben szol -
gál tat ja az MNB ré szé re is.
 (3) A jegy ban ki in for má ci ós rend szer hez a fi ze té si mér -
leg-sta tisz ti kák össze ál lí tá sa cél já ból szol gál ta tan dó in for -
má ci ók kö rét, a szol gál ta tás mód ját és ha tár ide jét az MNB
el nö ke kü lön ren de let ben sza bá lyoz za.

3.  §

(1) A szol gál ta tan dó in for má ci ók hoz kap cso ló dó táb lá -
kat és az azok ki töl té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se ket – a
(2) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé vel – e ren de let 2. mel -
lék le te tar tal maz za.

(2) A 2.  § (2) be kez dé se sze rin ti in for má ci ók hoz kap -
cso ló dó táb lá kat és az azok ki töl té sé re vo nat ko zó ren del -
ke zé se ket az ott hi vat ko zott jog sza bály tar tal maz za.
 (3) Az in for má ci ók szol gál ta tá sá hoz szük sé ges – e ren -
de let 3. mel lék le té ben meg ha tá ro zott – tech ni kai segéd -
leteket az MNB e ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg,
a hon lap ján te szi köz zé.

4.  §

(1) E ren de let – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel –
2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.
 (2) Az 5.  § (2) be kez dé se e ren de let ki hir de té se nap ján
lép ha tály ba.

5.  §

(1) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti a jegy ban ki in for má ci ós rend szer hez szol gál ta tan dó 
in for má ci ók kö ré rõl, a szol gál ta tás mód já ról és ha tár ide jé -
rõl  szóló 22/2006. (XI. 24.) MNB ren de let az zal, hogy a
2007. évre mint tárgy idõ szak ra vo nat ko zó adat szol gál ta tá -
so kat az ab ban fog lal tak sze rint kell tel je sí te ni.
 (2) A jegy ban ki in for má ci ós rend szer hez a fi ze té si mér -
leg-sta tisz ti kák össze ál lí tá sa cél já ból szol gál ta tan dó in for -
má ci ók kö ré rõl, a szol gál ta tás mód já ról és ha tár ide jé rõl
 szóló 3/2007. (II. 21.) MNB ren de let 2. mel lék le té ben az
I. rész B.2. és E pont ja e ren de let 4. mel lék le te sze rin ti tar -
ta lom mal lép ha tály ba.

Si mor And rás s. k.,
a Ma gyar Nem ze ti Bank el nö ke
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1. melléklet a 14/2007. (XI. 29.) MNB rendelet 2. §-ának (1) bekezdéséhez
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A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk 

I.

Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

D01 Operatív napi 
jelentés a 
hitelintézetek 
devizahelyzetén
ek változásáról 

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

napi elektronikus úton tárgynapot 
követ
munkanap  
11.30 óra 

E04 Napi jelentés 
az értékpapír 
állományokról  

központi értéktári 
tevékenységet végz
Tpt. szerinti 
elszámolóház, 
központi értéktár, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

napi elektronikus úton tárgynapot 
követ
munkanap 9 óra 

E06 DVP 
értékpapír-
számla
transzfer és 
els dleges piaci 
ügyletek adatai 

Tpt. szerinti 
elszámolóházak, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

napi elektronikus úton tárgynapot 
követ
munkanap  

E14 Határid s
részvényügy-
letek a BÉT-en 

Tpt. szerinti 
elszámolóházak, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

napi elektronikus úton t zsdenapot 
követ
munkanap  
14 óra 

E20 A befektetési 
vállalkozások 
tulajdonában 
lév , valamint a 
náluk letétbe 
helyezett 
(rezidensek és 
nem-rezidensek 
által
kibocsátott) 
értékpapírok 
állománya,
tulajdonosi
bontásban  

befektetési 
vállalkozások, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

havi elektronikus úton  tárgyid szakot 
követ  hó 8. 
munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

E21 A bankok és 
szakosított 
hitelintézetek 
saját
tulajdonában 
lév , valamint a 
náluk letétbe 
helyezett 
(rezidensek és 
nem rezidensek 
által
kibocsátott) 
értékpapírok 
állománya,
tulajdonosi
bontásban  

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
8. munkanap 

E23 A központi 
értéktárnál 
vezetett 
egyesített
összevont
értékpapírszám
lákon és 
biztosíték 
értékpapír letéti 
számlákon lév
értékpapír-
állományok

központi értéktári 
tevékenységet végz
Tpt. szerinti 
elszámolóház, 
központi értéktár, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek    

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
3. munkanap 

E27 Értékpapírok 
központi
értéktár által 
kiadott ISIN-
kódjai és egyéb 
alapadatai  

központi értéktári 
tevékenységet végz
Tpt. szerinti 
elszámolóház, 
központi értéktár, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek    

napi elektronikus úton tárgynapot 
követ
munkanap  
9.00 óra 

E43 Opciós 
részvényügy-
letek a BÉT-en 

Tpt. szerinti 
elszámolóházak, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek   

napi elektronikus úton t zsdenapot 
követ
munkanap 
14 óra 

E48 A BÉT-es 
részvények 
kapitalizációja 
és forgalma, 
részvények 
t zsdei be- és 
kivezetése

pénzügyi eszközök 
kereskedését 
lebonyolító t zsdék,
az ezen típusú EGT 
fióktelepek  

havi elektronikus 
úton

a tárgyid szakot 
követ  hó 
5. munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

E57 T zsdére
bevezetend /
bevezetett 
hitelviszonyt
megtestesít
értékpapírok 
adata(i) 

pénzügyi eszközök 
kereskedését 
lebonyolító t zsdék,
az ezen típusú EGT 
fióktelepek 

eseti elektronikus úton 01. tábla esetén 
az új kibocsátás 
dokumentációján
ak a kibocsátótól 
a t zsdére
érkezését követ
2. munkanap 
11:30 óra;
02., 03. tábla 
esetén az 
információnak a 
t zsde
tudomására 
jutását
(keletkezését) 
követ
1. munkanap 
11:30 óra

E60 Adatszolgáltatá
s repó-típusú és 
egyéb 
értékpapír 
ügyletekr l

bankok, szakosított 
hitelintézetek, 
befektetési 
vállalkozások, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
5. munkanap 

E61 A 
Magyarorszá--
gon kibocsátott 
jelzáloglevelek 
adatai 

jelzálog-
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
2. munkanap

E62 A nem állam 
által kibocsátott 
kötvények 
adatai 
(Magyarorszá-
gon és 
külföldön)

kötvényt kibocsátó 
önkormányzatok, 
jogi személyiséggel 
rendelkez
gazdálkodó 
szervezetek, jogi 
személyiséggel 
rendelkez  külföldi 
gazdálkodó 
szervezetek
magyarországi 
fióktelepei

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
2. munkanap 

E64 Hitelintézetek 
és befektetési 
vállalkozások 
által kibocsátott 
értékpapírok 
adatai, illetve az 
általuk
letétkezelt 
egyes
értékpapírokra 
vonatkozó ár-
információk

bankok, szakosított 
hitelintézetek, 
befektetési 
vállalkozások, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

havi elektronikus úton a tárgyid szakot 
követ  hó  
8. munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

F01 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimut
atás (hó végi 
záró állomány) 

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

havi, illetve 
intézményi
változás esetén 

elektronikus úton a naptári 
negyedév els
két hónapja 
tekintetében:
tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap;  
a naptári 
negyedév utolsó 
hónapja 
tekintetében
el zetes: 
tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap; 
végleges:
tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap; 
intézményi
változás esetén: 
az intézményi 
változást követ
20. munkanap 

F02 Biztosítók
statisztikai
mérlege

biztosítók, az ezen 
típusú EGT 
fióktelepek 

negyedéves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
13. munkanap 

F03 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimut
atás (hó végi 
záró állomány) 

szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

havi, illetve 
intézményi
változás esetén 

elektronikus úton a naptári 
negyedév els
két hónapja 
tekintetében:
tárgyid szakot 
követ  hó 11. 
munkanap;  
a naptári 
negyedév utolsó 
hónapja 
tekintetében
el zetes: 
tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap; 
végleges:
tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap; 
intézményi
változás esetén: 
az intézményi 
változást követ
20. munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

F08 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimut
atás (tárgyév 
végi záró 
állomány)

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

éves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  év 
március 31. 

F09 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimut
atás (tárgyév 
végi auditált 
záró állomány) 

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

éves, illetve 
változás esetén 

elektronikus úton záró-közgy lést
követ  15. 
munkanap,  
utána változás 
esetén 
(indoklással): a 
változást követ
11. munkanap 

F14 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimu-
tatás (tárgyév 
végi záró 
állomány)

szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

éves, illetve 
változás esetén 

elektronikus úton záró-közgy lést
követ  15. 
munkanap, 

utána változás 
esetén 
(indoklással): a 
változást követ
11. munkanap 

F19 A Felügyeleti 
mérleghez 
kapcsolódó 
negyedéves 
jelentés

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

negyedéves, illetve 
változás esetén 

elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó 20. 
munkanap, utána 
változás esetén: a 
változást követ
11. munkanap 

F33 A Felügyeleti 
mérleghez 
kapcsolódó 
negyedéves 
jelentés

szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

negyedéves, illetve 
változás esetén  

elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap, 
utána változás 
esetén: a 
változást követ
11. munkanap 

F39 Nem monetáris 
pénzügyi 
közvetít k
statisztikai 
mérlege 

kijelölt –  az e 
rendelet 2. 
mellékletének I.A. 
pontja szerinti D) 
Egyéb
pénzügyi közvetít k
és E) Pénzügyi 
kiegészít
tevékenységet
végz k
szektorába sorolt – 
gazdasági
szervezetek

negyedéves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

F77 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimu-
tatás külföldi 
bankfióktele-
pek adataival 
együtt (hó végi 
záró állomány) 

Külföldön 
fióktelepe(ke)t 
m ködtet  bankok, 
szakosított 
hitelintézetek 

havi, illetve 
intézményi
változás esetén  

elektronikus úton a naptári 
negyedév els
két hónapja 
tekintetében:
tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap; 
a naptári 
negyedév utolsó 
hónapja 
tekintetében:
tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap; 
intézményi
változás esetén: 
az intézményi 
változást követ
20. munkanap 

F78 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimu-
tatás külföldi 
bankfióktele-
pek adataival 
együtt (hó végi 
záró állomány) 

külföldön
fióktelepe(ke)t 
m ködtet
szövetkezeti 
hitelintézetek 

havi, illetve 
intézményi
változás esetén 

elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap; 
a naptári 
negyedév utolsó 
hónapja 
tekintetében
tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap; 
intézményi
változás esetén: 
az intézményi 
változást követ
20. munkanap 

F79 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimu-
tatás külföldi 
bankfióktele-
pek adataival 
együtt (tárgyév 
végi záró 
állomány)

külföldön
fióktelepe(ke)t 
m ködtet  bankok, 
szakosított 
hitelintézetek 

éves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  év 
március 31. 

F80 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimu-
tatás külföldi 
bankfióktele-
pek adataival 
együtt (tárgyév 
végi auditált 
záró állomány) 

külföldön
fióktelepe(ke)t 
m ködtet  bankok, 
szakosított 
hitelintézetek 

éves, illetve 
változás esetén 

elektronikus úton záró-közgy lést
követ  15. 
munkanap, 
utána változás 
esetén 
(indoklással): a 
változást követ
11. munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

F81 Felügyeleti 
mérleg és 
eredménykimu-
tatás külföldi 
bankfióktele-
pek adataival 
együtt (tárgyév 
végi auditált 
záró állomány) 

külföldön
fióktelepe(ke)t 
m ködtet
szövetkezeti 
hitelintézetek 

éves, illetve 
változás esetén  

elektronikus úton záró-közgy lést
követ  15. 
munkanap, 
utána változás 
esetén 
(indoklással): a 
változást követ
11. munkanap 

F82 Átsorolások az 
F01-es
jelentésre
vonatkozóan 

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

havi elektronikus úton a naptári 
negyedév els
két hónapja 
tekintetében:
tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap; 
a naptári 
negyedév utolsó 
hónapja 
tekintetében
el zetes:
tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap; 
végleges:
tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap 

F83 Átsorolások az 
F03-as
jelentésre
vonatkozóan 

szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

havi elektronikus úton a naptári 
negyedév els
két hónapja 
tekintetében:
tárgyid szakot 
követ  hó  
11. munkanap; 
a naptári 
negyedév utolsó 
hónapja 
tekintetében
el zetes:
tárgyid szakot 
követ  hó 11. 
munkanap; 
végleges:
tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap 

F84 Átsorolások az 
F09-es
jelentésre
vonatkozóan 

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

éves, illetve 
változás esetén 

elektronikus úton záró-közgy lést
követ
15. munkanap, 
utána változás 
esetén 
(indoklással): a 
változást követ
11. munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

F85 Átsorolások az 
F14-es
jelentésre
vonatkozóan 

szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

éves, illetve 
változás esetén 

elektronikus úton záró-közgy lést
követ  15. 
munkanap, 
utána változás 
esetén 
(indoklással): a 
változást követ
11. munkanap 

F86 Átsorolások az 
F19-es
jelentésre
vonatkozóan 

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

negyedéves, illetve 
változás esetén  

elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó 20. 
munkanap, utána 
változás esetén: a 
változást követ
11. munkanap 

F87 Átsorolások az 
F33-as
jelentésre
vonatkozóan 

szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

negyedéves, illetve 
változás esetén 

elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó 20. 
munkanap, utána 
változás esetén: a 
változást követ
11. munkanap 

F97 Állami, 
önkormányzati, 
illetve
közszolgáltató 
vállalatok f bb 
pénzügyi adatai

kijelölt – többségi 
állami vagy 
önkormányzati 
tulajdonban lév ,
illetve
közszolgáltatást 
nyújtó, pénzügyi 
intézménynek nem 
min sül  – 
gazdálkodó 
szervezetek

negyedéves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 

H01 A nem 
pénzügyi 
vállalatokkal 
szembeni
követelések
állományai

bankok, szakosított 
hitelintézetek, ezen 
típusú 100 milliárd 
forintot meghaladó 
mérlegf összeggel
rendelkez  EGT 
fióktelepek 

negyedéves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó 20. 
munkanap 

H08 Hitel- és 
betétállomány 
település-
típusonkénti 
bontásban  

szövetkezeti 
hitelintézetek 

féléves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap 

H09 A nem 
pénzügyi 
vállalatokkal 
szembeni
követelések
állományai

6 milliárd forintot 
meghaladó 
mérlegf összeggel
rendelkez
szövetkezeti 
hitelintézetek 

negyedéves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap 



11862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/163. szám

Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

H34 A háztartási 
szektor részére 
nyújtott 
hitelállomány 
összetétele

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú 100 
milliárd forintot 
meghaladó 
mérlegf összeggel
rendelkez  EGT 
fióktelepek 

negyedéves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
20. munkanap 

K01 Jelentés a nem 
pénzügyi 
vállalatok
forintbetéte- 
inek és 
forinthiteleinek 
kamatlábáról  

kijelölt
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

egyedi elrendelés 
alapján, havi 

elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó 
9. munkanap 

K02 Napi jelentés a 
bankközi Ft-
hitelek és Ft-
betétek 
kamatlábáról  

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

napi elektronikus úton tárgynapot 
követ
munkanap  
10 óra 

K03 Jelentés a 
háztartások és a 
háztartásokat 
segít
nonprofit 
intézmények 
forintbetéte- 
inek és 
forinthiteleinek 
kamatlábáról, 
hitelköltség 
mutatójáról  

kijelölt
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

egyedi elrendelés 
alapján, havi 

elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó 
9. munkanap 

K12 Napi jelentés a 
bankközi 
overnight Ft-
hitelek és Ft-
betétek 
kamatlábáról  

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

napi elektronikus úton VIBER tárgynapi 
zárását követ
30 perc 

K13 Jelentés a nem 
pénzügyi 
vállalatok és a 
háztartások 
betéteinek és 
hiteleinek 
kamatlábáról 

bankok, – Tpt. 
szerinti
elszámolóházak 
kivételével – a 
szakosított 
hitelintézetek, 
szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

éves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  év 
február
28.
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

L09 Napi jelentés 
az egyes 
követelések és 
kötelezettségek 
könyv szerinti 
bruttó 
állományáról  

kijelölt bankok, 
szakosított 
hitelintézetek  

egyedi elrendelés 
alapján, napi 

elektronikus úton elrendelést 
követ  els
alkalommal a 
tárgynapot 
követ
1. munkanap
17 óra; az 
elrendelést 
követ  második 
naptól a 
tárgynapot 
követ
1. munkanap
12 óra 

P01 Bankjegy- és 
érmeállomány
jelentés

bankok, szakosított 
hitelintézetek, 6 
milliárd forintot 
meghaladó 
mérlegf összeggel
rendelkez
szövetkezeti 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó 
10. munkanap 

P04 Az 
ügyfélkövetelé-
sek
nyilvántartására 
szolgáló
számlák száma 

bankok, 
pénzforgalmi 
szolgáltatást végz
szakosított 
hitelintézetek, 
pénzforgalmi 
szolgáltatást végz
szövetkezeti 
hitelintézetek,  az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek, Magyar 
Államkincstár

éves elektronikus úton  tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 

P05 Forint és 
deviza fizetések 
jóváírási és 
terhelési
forgalma  

bankok, 
pénzforgalmi 
szolgáltatást végz
szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek, Magyar 
Államkincstár

negyedéves,  
a Magyar 
Takarékszö-
vetkezeti Bank 
Zrt.
levelezettjeinek
bels  köri adatai 
tekintetében
féléves

elektronikus úton  tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

P07 Bankkártya 
elfogadói 
üzletág

hitelintézetek, pénzü
gyi vállalkozások, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek,  
pénzügyi 
intézménynek nem 
min sül , ATM 
szolgáltatást 
közvetlenül nyújtó, 
vagy készpénzfelvét
eli funkcióval 
rendelkez  POS 
berendezést 
üzemeltet  jogi 
személyek  

féléves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 

P27 Bankkártya 
kibocsátói 
üzletág

hitelintézetek, 
pénzügyi 
vállalkozások, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

féléves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 

P34 Visszaélések a 
bankkártya 
üzletágban  

hitelintézetek, 
pénzügyi 
vállalkozások, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek   

féléves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  negyedik 
hó utolsó 
munkanap 

P37 Havi jelentés a 
levelez
banknál 
számlát vezet
levelezett
hitelintézetek 
pénzforgalmi  
(elszámolási) 
számla
egyenlegér l

hitelintézetek 
számára számlát 
vezet  bankok, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek   

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
1. munkanap
10 óra 

P38 Fizetési 
forgalom 
statisztikák  

hitelintézeti 
elszámolóházak 

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
10. munkanap 

P39 Fizetési 
rendszer
statisztikák   

hitelintézeti 
elszámolóházak 

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
10. munkanap 

P40 BKR 
statisztikák   

hitelintézeti 
elszámolóházak 

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
5. munkanap 

P41 Felvigyázói 
statisztikák 

Tpt. szerinti 
elszámolóház, 
központi értéktári 
tevékenységet végz
Tpt. szerinti 
elszámolóház, 
központi értéktár, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

havi elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó  
10. munkanap 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

P42 Elektronikus 
pénz 

hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek  

féléves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 

P44 Értékpapír-
elszámolási 
rendszer
statisztikák 

központi értéktári 
tevékenységet végz
Tpt. szerinti 
elszámolóház, 
központi értéktár, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

éves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  év 
március 31. 

P45 Visszaélések a 
pénzforgalom-
ban 

bankok, szakosított 
hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

negyedéves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hó utolsó 
munkanap 

P47 Postai
fizetési
forgalom

A postáról szóló 
2003. évi CI. 
törvény szerinti 
postai készpénz-
átutalási 
tevékenységet,
postai pénzforgalmi 
közvetít i
tevékenységet és 
postautalvány-
szolgáltatást végz
szervezet.

féléves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hónap 
utolsó munkanap

P48 Készpénz- 
átutalási
forgalom

A Hpt. szerinti 
készpénzátutalási 
tevékenységet 
végz  szervezet

féléves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  hónap 
utolsó munkanap

P49 Központi
szerz d  fél 
(CCP)
statisztikák

központi
szerz d  félként 
m köd
Tpt. szerinti 
elszámolóház, az 
ezen típusú EGT 
fióktelep

éves elektronikus úton tárgyid szakot 
követ  év 
február 28. 

W05 A hitelintézetek 
rendszeres 
negyedéves 
beszámolója 

bankok, szakosított 
hitelintézetek 

negyedéves papíron tárgyid szakot 
követ  hó 
20. munkanap 

W06 A hitelintézetek 
szöveges
jelentése
aktuális
témákban 

kijelölt bankok, 
szakosított 
hitelintézetek 

egyedi elrendelés 
alapján, eseti 

papíron az egyedi 
elrendelésben 
foglaltak szerint 
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Azonosító
kód

Megnevezés
Adatszolgáltatók

köre
Adatszolgálta-
tás gyakorisága 

Teljesítésének 
módja

Teljesítésének 
határideje

W08 Jelentés 
krízis/kataszt-
rófahelyzetr l
és elhárításáról 

Tpt. szerinti és a 
hitelintézeti 
elszámolóházak, 
központi értéktári 
tevékenységet végz
Tpt. szerinti 
elszámolóház, 
központi értéktár, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek   

eseti elektronikus úton 
s papíron 

az esemény 
kivizsgálását
követ
5. munkanap, de 
legkés bb az 
eseményt követ
20. munkanap 

W09 Rendkívüli 
események 

Tpt. szerinti 
elszámolóházak, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

eseti elektronikus 
úton

az esemény 
kivizsgálását
követ
5. munkanap, de 
legkés bb az 
eseményt követ
20. munkanap 

W11 Jelentés a banki 
pénzforgalmat 
érint
üzemzavarok-
ról

bankok, szakosított 
hitelintézetek 

eseti elektronikus úton 
s papíron 

az esemény 
kivizsgálását
követ
5. munkanap, de 
legkés bb az 
eseményt követ
20. munkanap 

W12 Jelentés 
nagyérték
visszaélésr l

bankok, szakosított 
hitelintézetek 

eseti elektronikus úton 
s papíron 

az esemény 
kivizsgálásának
befejezését l
számított 2 hét 

II.

1. A bankok, a szakosított hitelintézetek és az ezen típusú EGT fióktelepek az e melléklet I. pontjában nem 
nevesített, a hitelintézetek által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok 
körér l és az adatszolgáltatás módjáról szóló PM rendeletben meghatározott információkat az ott 
meghatározott gyakorisággal és határid ben szolgáltatják az MNB részére is. 

2. A kereskedési könyvet vezet  bankok és szakosított hitelintézetek a befektetési szolgáltató és a külföldi 
székhely  befektetési szolgáltató magyarországi fióktelepe üzleti, szolgáltatási tevékenységéhez, a befektetési 
vállalkozás és hitelintézet kereskedési könyv vezetéséhez, az árut zsdei szolgáltató és az elszámolóház 
szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódó, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére történ
adatszolgáltatási kötelezettségér l szóló PM rendeletben meghatározott alábbi információt az ott 
meghatározott gyakorisággal és határid ben szolgáltatják az MNB részére is: 

30A1 A kereskedési könyv és a deviza-árfolyamkockázat napi t kekövetelménye. 

3. Az adatszolgáltatók az e melléklet II.1.-2. pontja szerinti adatszolgáltatásokat szöveges jelentés esetén papíron 
és elektronikus úton,  egyéb esetben  elektronikus úton kötelesek az MNB részére megküldeni. 

Az elektronikus úton történ  beküldéshez kapcsolódó számítástechnikai el írásokat az e rendelet 3. 
mellékletének 6. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. 
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I. AZ INFORMÁCIÓK SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

A szolgáltatandó információkhoz kapcsolódó táblákban (továbbiakban: táblák) és az azok kitöltésére vonatkozó 
útmutatókban (továbbiakban: kitöltési útmutató) használt kifejezések tartalmára – e rendelet eltér  rendelkezése 
hiányában – az egyes adatszolgáltatókra vonatkozó számviteli és egyéb jogszabályokban foglaltak tekintend k
irányadónak.

Amennyiben valamely adatszolgáltatás teljesítésére e rendelet 1. mellékletében foglaltak szerint az EGT fióktelep is 
köteles, a kitöltési útmutató alkalmazása szempontjából az ott nevesített pénzügyi szervezet típuson – 
adatszolgáltatói vonatkozásban – az ugyanezen típusú EGT fióktelepet is érteni kell. 

A jelen mellékletben használt rövidítések a táblákra és a kitöltési útmutatókra érvényesek. 

A. Szektor-meghatározások

1. Változások a szektor-meghatározásokban 

Az MNB a G) Központi kormányzatba sorolt gazdasági társaságokról is külön listát készít, amelyet a jelen 
melléklet I.A.5.2. alpontjában foglaltak szerint, a honlapján tesz közzé. 

2. A szektorok

Az adatgy jtésekben a következ  szektorok szerepelnek: 

Szektorkód Szektor 

Rezidensek:

A)   Nem pénzügyi vállalatok 
B)   Központi bank 
C)   Egyéb monetáris pénzügyi intézmények 
D)   Egyéb pénzügyi közvetít k
E)   Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k
F)   Biztosítók és nyugdíjpénztárak 
G)   Központi kormányzat 
H)   Helyi önkormányzatok 
I)   Társadalombiztosítási alapok 
J)   Háztartások 
K)   Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 

Nem-rezidensek:

L)   Külföld 

3. Rezidensek és nem-rezidensek elkülönítése 

Rezidens: minden olyan természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkez  szervezet, 
amely gazdasági érdekeltségének központja Magyarország gazdasági területén van. Ennek megfelel en rezidensnek 
min sül:

1. a Magyar Köztársaság területén állampolgárságától függetlenül legalább egy éve életvitelszer en tartózkodó, 
vagy szándékai szerint tartózkodni akaró természetes személy, ide nem értve az itt m köd  külföldi diplomáciai és 
konzuli képviseletek nem magyar állampolgárságú tagját, alkalmazottját és azok családtagját, továbbá a 
tanulmányok folytatása vagy gyógyászati kezelés céljából itt tartózkodó illetve ide érkez  személyt,  

2. a külföldön m köd  magyar diplomáciai és konzuli képviseletek, valamint azok magyar állampolgárságú tagja, 
alkalmazottja és az említett személyek családtagja,  

2. melléklet a 14/2007. (XI. 29.) MNB rendelet 3. §-ának (1) bekezdéséhez
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3. a Magyar Köztársaság területén – ideértve a vámszabad- és a tranzitterületet is – székhellyel, telephellyel 
rendelkez  vagy egyébként gazdasági tevékenységet folytató jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkez
szervezet.

Nem rezidens: a rezidensnek nem min sül  természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkez  szervezet. Nem rezidensnek min sülnek az olyan gazdálkodó szervezetek, amelyekre egyidej leg igaz, 
hogy adószámuk 51-re végz dik, gazdálkodási forma kódjuk 931 (a statisztikai számjel 13.-15. karaktere) és 
magyar cégbíróságnál nincsenek bejegyezve.  

4. A rezidens szektorok leírása 

Egyes szervezetek többféle tevékenységet végeznek egymás mellett. A szektorba soroláshoz mindig az adott 
szervezet  f tevékenysége szolgál alapul.  

A) Nem pénzügyi vállalatok 
A nem pénzügyi vállalatok szektorába tartoznak azok a gazdasági szervezetek, amelyek f  tevékenységként piaci 
értékesítésre szánt javakat állítanak el , illetve nem pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak. Gazdálkodási forma 
szerint - a pénzügyi szolgáltatást nyújtók kivételével - ide tartoznak: 
- a jogi személyiség  gazdasági társaságok, kivéve azokat, amelyeket közgazdasági szempontok alapján, az e 
rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett listának megfelel en a központi 
kormányzatba kell sorolni. 
- a szövetkezetek  (a szövetkezeti hitelintézetek kivételével), 
- egyéb jogi személyiség  vállalkozások , 
- jogi személyiség nélküli vállalkozások,
- a gazdasági szervezeteket segít  és azok által finanszírozott nonprofit intézmények. 

B) Központi bank 
Ide a Magyar Nemzeti Bank tartozik. 

C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények 
Jellegzetesen a betétgy jt  pénzügyi intézmények alkotják ezt a szektort. 
Ide a központi bank kivételével a bankok, a szakosított hitelintézetek és a szövetkezeti hitelintézetek tartoznak, 
valamint a befektetési alapok közül a pénzpiaci alapok. A pénzpiaci alapokhoz azok a befektetési alapok 
sorolandók, amelyek befektetési jegyei likviditás szempontjából a bankbetétekhez hasonlóak, és eszközeiket 
els sorban pénzpiaci eszközökbe, vagy maximum 1 éves hátralév  lejáratú transzferálható hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírokba, vagy pénzpiaci eszközök kamataihoz hasonló megtérülés  eszközökbe fektetik. 
(Pénzpiaci eszköz: a Tpt. szerint meghatározott fogalom.)

D) Egyéb pénzügyi közvetít k
Ide azok a pénzügyi közvetít k tartoznak, amelyek nem végeznek betétgy jtést, de f tevékenységként jelent s
mennyiség  egyéb forrást gy jtenek, amelyet kihelyeznek a pénz- és t kepiacon. 
Ide sorolandók például a pénzügyi vállalkozások jelent s része, a befektetési alapok a pénzpiaci alapok kivételével, 
a befektetési alapkezel  társaságok, a kockázatit ke-társaságok és alapok, valamint a befektetési vállalkozások 
közül az értékpapír-befektetési társaságok és az értékpapír-keresked k.

E) Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k
Itt azok az intézmények szerepelnek, amelyeknek f  tevékenysége olyan pénzügyi kiegészít  szolgáltatás nyújtása, 
amely szorosan kapcsolódik valamilyen pénzügyi közvetítési tevékenységhez. Ezen intézmények azonban nem 
gy jtenek jelent s mennyiség  forrást, hanem a hitelnyújtók és a hitelfelvev k között úgy létesítenek kapcsolatot, 
hogy az nem érinti lényegesen a mérlegüket. Ide tartoznak azok a pénzügyi intézmények is, amelyek f
tevékenységként a pénzügyi közvetítés biztonságát garantálják. 
Ide tartoznak például a t zsde, a központi értéktár, a betétbiztosítási, intézményvédelmi és befektetésvédelmi 
alapok, egyéb pénzügyi kiegészít  szolgáltatást végz  intézmények, és a befektetési vállalkozások közül az 
értékpapír-bizományosok.  
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F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak 
Ide a biztosítótársaságok, a biztosítási egyesületek, a magánnyugdíjpénztárak, az önkéntes kölcsönös nyugdíj, 
egészség és önsegélyez  pénztárak tartoznak. 

G) Központi kormányzat 
A központi kormányzat magába foglalja a központi költségvetést, a központi költségvetés intézményeit, az 
elkülönített állami pénzalapokat, és azokat a gazdasági társaságokat, amelyek közgazdasági szempontok alapján, az 
e rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett külön listának megfelel en a központi 
kormányzatba sorolandók. Ide tartoznak azok a nonprofit szervezetek is, amelyeket els sorban a központi 
kormányzat finanszíroz, és amelyek felett a központi kormányzat gyakorolja az irányítást. 

H) Helyi önkormányzatok 
A helyi önkormányzatok magukba foglalják a megyei és a települési önkormányzatokat és azok intézményeit, 
valamint a helyi kisebbségi önkormányzatokat és azok intézményeit. Ide tartoznak azok a nonprofit szervezetek is, 
amelyeket els sorban a helyi önkormányzatok finanszíroznak, és amelyek felett a helyi önkormányzatok 
gyakorolják az irányítást. 

I) Társadalombiztosítási alapok 
Ide tartoznak a Nyugdíjbiztosítási Alap és az Egészségbiztosítási Alap, valamint ezek intézményei.

J) Háztartások 
A háztartások szektora a természetes személyeket és az egyéni vállalkozókat foglalja magába. Az egyéni 
vállalkozók a vállalkozói igazolvánnyal rendelkez  és egyéb egyéni vállalkozók (mez gazdasági stermel k,
mez gazdasági kistermel k, kisiparosok, magánkeresked k, stb.). 

K) Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
A nonprofit intézmények közül csak a háztartásokat segít  nonprofit intézmények alkotnak külön szektort a 
nemzetközi makrostatisztikai módszertan szerint. Azok a nonprofit intézmények, amelyeket az üzleti szervezetek 
finanszíroznak és irányítanak, a nem pénzügyi vállalatokhoz tartoznak. Azok a nonprofit szervezetek, amelyeket az 
államháztartás intézményei finanszíroznak és irányítanak, a központi kormányzatba vagy a helyi 
önkormányzatokhoz sorolódnak.
A háztartásokat segít  nonprofit intézmények körébe tartoznak azok a nonprofit szervezetek, amelyek els sorban 
a háztartásoktól kapják forrásaikat vagy nincsenek az állam vagy a gazdálkodó szervezetek irányítása alatt. Ezek a 
szervezetek lehetnek szakszervezetek, munkavállalói érdekképviseleti szervezetek, politikai pártok, egyházak, 
egyházi intézmények, egyesületek és az alapítványok jelent s része.

5. A szektor meghatározásának módja

Egy adott ügyfél megfelel  szektorát a következ képpen kell meghatározni: 

5.1. Meg kell vizsgálni, hogy az ügyfél rendelkezik-e egységes statisztikai számjellel, illetve a befektetési alapok 
esetében PSZÁF engedély számmal vagy MNB által adott technikai törzsszámmal. Ha igen, akkor a jelen pont 5.2. 
alpontjában leírtakat kell követni, ha nem, akkor az 5.4. alpont el írásait. 

5.2. Ha az ügyfél rendelkezik egységes statisztikai számjellel, illetve PSZÁF engedély számmal vagy MNB technikai 
törzsszámmal, akkor meg kell vizsgálni, hogy szerepel-e valamelyik, az MNB által készített listán. A listákon azok 
az intézmények szerepelnek, amelyek szektorbesorolásánál gazdálkodási forma kódjukat, azaz egységes statisztikai 
számjelük 13-15. számjelét nem kell felhasználni. Ha az ügyfél szerepel valamelyik listán, akkor a lista alapján kell a 
megfelel  szektorba sorolni. Ha az ügyfél nem szerepel a listákon, akkor a jelen pont 5.3. alpontja szerint kell 
eljárni. 
Az MNB listát készített azokról a pénzügyi vállalatokról, amelyek a B) Központi bank, a C) Egyéb monetáris 
intézmények, a D) Egyéb pénzügyi közvetít k, az E) Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k és az F) Biztosítók 
és nyugdíjpénztárak szektorba tartoznak. 
Ugyancsak listát készített az MNB azokról a non-profit intézményekr l, amelyeket az A) Nem pénzügyi vállalatok, 
a G) Központi kormányzat vagy H) Helyi önkormányzatok szektorába kell besorolni.  
Lista készült továbbá azokról a gazdasági társaságokról is, amelyeket a G) Központi kormányzat szektorba kell 
sorolni.
Ha az ügyfél nem szerepel a fenti listák egyikén sem, akkor a jelen pont 5.3. alpontja szerint kell eljárni. 
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A fentiekben említett, e rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerinti listák tartalmazzák az érintett szervezetek 
nevét, törzsszámát (az egységes statisztikai számjel els  nyolc számjegyét) és a megfelel  szektorbesorolást. A 
listákat az MNB egy fájlba összevonva, a honlapján teszi közzé. A fájlt az MNB havonta, a hónap utolsó el tti
munkanapján frissíti, és ezt kell alkalmazni valamennyi, a frissítést követ  hónapban beküldend  adatszolgáltatás 
elkészítéséhez. 
5.3. Ha az ügyfél rendelkezik egységes statisztikai számjellel és nincs egy listán sem, akkor az egységes statisztikai 
számjele alapján a jelen melléklet I.A.6. pontjában leírt algoritmus alapján kell a megfelel  szektorba sorolni. Ha az 
algoritmus alapján nem lehet szektorba sorolni, akkor a jelen pont 5.4. alpontjában leírtakat kell követni. 

5.4. Ha a besorolandó ügyfélnek nincs egységes statisztikai számjele, (ami a magánszemélyeknél és a nem 
rezidenseknél tipikusan el forduló helyzet), vagy az egységes statisztikai számjel alapján nem lehet meghatározni a 
megfelel  szektort, akkor a jelen melléklet I.A. 3., 4. pontjaiban leírt információk alapján (tehát a rezidensek és 
nem rezidensek elkülönítése, valamint a rezidens szektorok leírása alapján) kell meghatározni a megfelel  szektort. 

6. Az egységes statisztikai számjel felhasználása a gazdasági szerepl k szektorának meghatározásában 

6.1. Az egységes statisztikai számjel (ESS) 

Az egységes statisztikai számjel (ESS) használatát  a Központi Statisztikai Hivatal elnökének – a statisztikáról szóló 
1993. évi  XLVI. törvény 6. §-a (1) bekezdésének f) pontja alapján kiadott – az egységes statisztikai számjel 
elemeir l és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közleménye határozza meg. 
Az ESS els  8 számjegye a törzsszám, a szervezetek egyedi azonosítója, ennek alapján lehet eldönteni, hogy egy 
adott szervezet szerepel-e a kivétel listákon vagy sem. Az ESS 9-12. számjegye a szervezet f tevékenysége szerinti 
szakágazatát fejezi ki. Ez a négy számjegy megegyezik az adott szervezet négyjegy  TEÁOR besorolásával. A 
TEÁOR besorolást nem kell használni a szektor-meghatározás során, mivel a B)-F) szektorba sorolt pénzügyi  
vállalatokat az MNB külön listákon határozza meg. Az ESS 13-15. számjegye a gazdálkodási forma szerinti kód. 
Ennek a kódnak van szerepe a megfelel  szektor meghatározásában. 
Az ESS 16-17. számjegye a területi (megye) kód. Nincs szerepe a szektorizációban. 

6.2. A listákon nem szerepl , egységes statisztikai számjellel rendelkez  gazdasági szerepl k
szektorának meghatározása az ESS segítségével 

6.2.1. Az A) Nem pénzügyi vállalatok szektorba kell sorolni a következ  szervezeteket: 
a) Az ESS 13-14. számjegye 11, 12, 13, 21, 22, 54, 61, 71, 72, 73, 92  
b) Az ESS 13-15. számjegye 571, 591, 592. 

6.2.2. A G) Központi kormányzat szektorba kell sorolni a következ  szervezeteket: 
a) Az ESS 13-14. számjegye 31, 34, 35. 
b) Az ESS 13-15. számjegye 561, 562, 911, 912. 

6.2.3. A H) Helyi önkormányzatok szektorba kell sorolni a következ  szervezeteket: 
Az ESS 13-14. számjegye 32, 36, 95. 

6.2.4. Az I) Társadalombiztosítási alapok szektorba kell sorolni a következ  szervezeteket: 
a) Az ESS 13-14. számjegye 33. 
b) Az ESS 13-15. számjegye 913, 914. 

6.2.5. A J) Háztartások szektorba kell sorolni a következ  szervezeteket: 
a) Az ESS 13-14. számjegye 23. 
b) Az ESS 13-15. számjegye 811. 

6.2.6. A K) Háztartásokat segít  nonprofit intézmények szektorba kell sorolni a következ , a listákon nem 
szerepl  szervezeteket: 
Az ESS 13-14. számjegye 51, 52, 53, 55, 69. 
Az ESS 13-15. számjegye 569, 599. 

6.2.7. Az L) Külföld szektorba kell sorolni a következ  szervezeteket: 
Az ESS 13-15. számjegye 931 (adószámuk 51-re végz dik), 941. 
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B. Számítástechnikai segédlet (általános leírás) 

Az általános számítástechnikai leírás célja, hogy az adatszolgáltatások készít it ellássa azon információkkal, 
amelyek ahhoz szükségesek, hogy az adatszolgáltatásokat elektronikus formában be tudják nyújtani az MNB-be. 

1. Általános tartalmi tudnivalók 

1.1. Egy adatszolgáltatás egy vagy több táblából áll, a táblák sorokból, a sorok rovatokból állnak. 

– Egy fájlban egy adatszolgáltatónak eredeti („E” jel ) adatszolgáltatás esetén egy adott adatgy jtési 
egység egy konkrét vonatkozási idejéhez tartozó összes adatát kell beküldenie. 

– Amennyiben módosított („M” jel ) adatszolgáltatást tartalmaz a fájl, akkor is teljes adatszolgáltatást 
kell mindig beküldeni, azaz a beküldött módosított adatszolgáltatásnak az adott adatszolgáltatáshoz 
tartozó összes táblára vonatkozó adatszolgáltatást tartalmaznia kell. Módosításkor az adott 
adatszolgáltatást teljes egészében a módosított értékekkel együtt kell megküldeni.

– Amennyiben az adatszolgáltató a megadott vonatkozási id re nem rendelkezik adattal, tehát a teljes 
adatszolgáltatása (azaz minden táblája) nemleges, ekkor a „bizonylat jellege” mez  értéke „N”.   

– Minden jelentett táblára a nem beküldött sorok (illetve a beküldött sorok adatot nem tartalmazó 
celláinak) adatait üresnek veszi a rendszer, ami azt jelenti, hogy numerikus típusú adat esetén nullát, 
karakteres és dátum típus esetén null adatot tárol le. 

– Ha a számértéket tartalmazó rovat értéke nulla, és a tizedesjegy jelentése nincs meghatározva, akkor 
ezek a rovatok üresen hagyhatók, de tetszés szerint a nulla érték be is írható. Amennyiben a 
tizedesjegyek jelentése el írás, akkor a nulla értéket a meghatározott számú tizedesjeggyel kell megadni.  

– Ha a tizedesjegyek száma meghatározott, akkor kevesebb megadása hibának számít, több esetén a 
befogadó rendszer kerekít az el írt tizedesjegy számra. 

1.2. Az elektronikus állományban a táblák adatrovatait tartalmazó információkon kívül, azonosító információk 
is szerepelnek. Ezek adnak információt a feldolgozó rendszer számára, hogy az adatok: 

- melyik adatgy jtésb l származnak, 
- melyik id szakra/id pontra vonatkoznak (vonatkozási id  dátuma), 
- melyik adatszolgáltatótól érkeznek, 
- az adatszolgáltató mely napon készítette az adatszolgáltatást (kitöltés dátuma), 
- a bizonylat eredeti, módosító vagy nemleges jelleg -e,
- melyik tábla melyik sorában szerepelnek. 

1.3. A vonatkozási id  jelzésére az alábbi táblában közölt dátumkódokat kell használni:  

200 0–9 éves gyakoriság esetén  

200  F 1 vagy 2 féléves gyakoriság esetén   

200  N 1–4 negyedéves gyakoriság esetén 

200 01–12 havi gyakoriság esetén 

200 H 01–52 heti gyakoriság esetén  

200 01–31 napi gyakoriság esetén 

200 ... egyszeri * 

200 ... eseti * 
*Az adatgy jtés konkrét vonatkozási ideje alapján lehet bekódolni. 

2. Az adatszolgáltatásoknak az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén (EBEAD) történ
beküldésére vonatkozó alapvet  szabályok 

2.1 Az EBEAD rendszer használatának feltételei: 
- az Internetre közvetlenül, vagy proxy kiszolgálón keresztül kapcsolódó számítógép, 
- HTTPS protokollon keresztül kommunikálni képes WEB böngész  program, 
- Microsoft Excel szoftver vagy ennek fájljait megjeleníteni képes program, 
- E-mail postafiók, 
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- HTTPS alapú kommunikáció, 
- sikeres felhasználói teszt, 
- a bejelentkezés módjától függ en a 2.2.1. vagy a 2.2.2. alpontokban felsorolt többletkövetelmények 

teljesítése.

2.2 Az EBEAD rendszerbe történ  bejelentkezés tanúsítvány vagy felhasználónév és jelszó használata útján 
történik.. 

2.2.1. A tanúsítvány alapú azonosításhoz kapcsolódó többletkövetelmények: 
- a tanúsítvány alapú azonosítást biztosító eszközök, 

az alkalmazott WEB böngész re telepített, min sített hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott, OCSP alapú 
 lekérdezhet séggel rendelkez , fokozott biztonságú tanúsítvány. 

2.2.2. A felhasználónév és jelszó alapú azonosításhoz kapcsolódó többletkövetelmények: 
-  postai úton történ  regisztráció az MNB-nél, 
- a regisztráció elektronikus úton, felhasználónév és jelszó megadásával történ  érvényesítése. 

2.3 Az EBEAD rendszeren beküldött adatszolgáltatások tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény 9. §-ának (2) bekezdése szerinti aláírásra kötelezett személynek az MNB felé kapcsolattartással megbízott 
vezet , ennek hiányában a szervezet ügyvezetését/vezetését ellátó személy min sül.

2.4. Az EBEAD használatához szükséges további információkat, így különösen a rendszerhez történ  csatlakozás 
lépéseit, a támogatott fájl típusokat, a fájl típusok megnevezésére és szerkezetére vonatkozó szabályokat, valamint 
a rendszer funkcióinak részletes leírását e rendelet 3. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédlet tartalmazza. 

C. Eljárás bankszünnap esetén 

A Hpt. 215. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak alapján a hitelintézeteknek a PSZÁF-nál, illetve az MNB-nél tett 
bejelentésében pontosan fel kell tüntetniük, hogy a bankszünnap könyvelési szünnapot (a), pénztári szünnapot (b), 
vagy könyvelési és pénztári szünnapot (c) együttesen jelent-e. 

A b) eset el fordulása esetén, azaz csak pénztári bankszünnapon valamennyi aznapra, mint tárgynapra vonatkozó, 
és az aznapi  határid s adatszolgáltatást is teljesíteni kell.  

Amennyiben az a) vagy a c) esetr l van szó, azaz a bankszünnap egyben könyvelési szünnapot is jelent, a  napi 
gyakorisággal elrendelt adatszolgáltatásokra az alábbiak érvényesek: 

Ha az adatszolgáltatás vonatkozási id pontja bankszünnapra esik, és azon a napon bármilyen ügylet 
lebonyolítására sor került, arra vonatkozóan az adatszolgáltatást minden esetben teljesíteni kell. 
Ha az adatszolgáltatás vonatkozási id pontja bankszünnapra esik, de azon a napon ügyletkötés nem történt, 
akkor aznapra nemleges adatszolgáltatást kell beküldeni. 
Ha az adatszolgáltatás teljesítési határideje bankszünnapra esik és ezért az adatszolgáltató aznap 
adatszolgáltatást nem tud küldeni, akkor gondoskodnia kell arról, hogy az ezen a napon teljesítend
adatszolgáltatások a megel z  nap 22 óráig beérkezzenek az MNB-hez. 

Havi, negyedéves, féléves vagy éves adatszolgáltatásnál, amennyiben az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítési 
határideje könyvelési szünnapra esik, akkor az adatszolgáltatást a banküzem szünetelését l függetlenül az e 
rendelet 1. mellékletében rögzített  id szakra vonatkozóan, az ott meghatározott teljesítési határid re kell 
megküldeni.

D. A nem elektronikusan küldött adatszolgáltatások kísér levele

Minden nem elektronikusan küldött adatszolgáltatáshoz az alábbi adatokat tartalmazó, kitöltött táblát kell 
mellékelni:   
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    MAGYAR NEMZETI BANK 

Az adatszolgáltatás kötelez ! Az adatszolgáltatást az MNB elnöke a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény 
60. §-a (1) bekezdésének i) pontja alapján fennálló jogkörében eljárva rendelte el.                                                                         
Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése, valamint a késedelmes adatszolgáltatás a Hpt. és a Tpt. hatálya alá 
tartozó adatszolgáltatók esetében felügyeleti, az említett jogszabályok hatálya alá nem tartozó adatszolgáltatók esetében pedig
büntet , illetve szabálysértési eljárást von maga után!                                                   

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÍSÉR LEVELE
    

Az adatszolgáltatás címe:   

MNB azonosító kódja:        

gyakorisága:

beküldési határideje: 

címzettje: Magyar Nemzeti Bank, Statisztika  

Az adatszolgáltató neve:  

Az adatszolgáltató címe: 

                    

2 0 0  év né     hó   Az adatszolgáltatás tárgyid szaka (eseti gyakoriságú 
adatszolgáltatásnál nem kell kitölteni): 

              
      

               
Az adatszolgáltató törzsszáma: 

                   

A bizonylat jellege: 
eredeti (E) - módosító (M) - nemleges 

(N)
    

Az adatszolgáltatást kitölt  személy neve: 

   telefonszáma: 

   e-mail címe: 

Az MNB felé kapcsolattartással megbízott vezet , ennek 
hiányában a szervezet ügyvezetését/vezetését ellátó 
személy neve, aláírása: 

   telefonszáma: 

   e-mail címe: 

A kitöltés dátuma: 2 0 0   év      hó      nap 
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Ha az adott id szakban valamelyik adatszolgáltatás egyetlen táblájában sincs adat, tehát az adatszolgáltatás 
"nemleges", ezt az adatszolgáltatáshoz tartozó kísér levél kitöltésével, és annak az adott adatszolgáltatásra 
irányadó, e rendelet 1. mellékletében meghatározott gyakorisággal és határid re történ  beküldésével kell jelezni.

Ha az adatszolgáltatónak valamelyik, több táblából álló adatszolgáltatás egyes táblái tekintetében nincs 
jelentésköteles adata, az adatszolgáltatás kísér  levelével azokat a táblákat kell beküldenie, amelyekben a 
tárgyid szakban jelentésköteles adata van. Az adatszolgáltatás be nem küldött táblái nemlegesnek tekintend k.
Amennyiben az egyes adatszolgáltatóknak több olyan, az MNB által papíron bekért adatgy jtése van, amely az 
általuk folytatott tevékenységi körökre figyelemmel egész évben „nemleges” lesz, elegend  azok egy összefoglaló 
listán történ  egyszeri megküldése az MNB Statisztika Adatbefogadó és -el készít  osztálya részére.

E. Eljárás az adatszolgáltatások módosítása esetén 

Amennyiben az adatszolgáltató bármely okból kifolyólag módosító adatszolgáltatást küld, a módosítás 
beküldésér l az adatszolgáltató írásban – postai úton, faxon vagy elektronikus levélben –, az adatszolgáltatás 
megküldésével egyidej leg köteles tájékoztatni az e rendelet 3. mellékletének 10. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletben az adott adatszolgáltatás bankszakmai felel seként megjelölt személyt. 
Az Mnbtv. 29. §-a szerinti jegybanki ellen rzés a módosító adatszolgáltatásokra is kiterjed. Az MNB által ennek 
keretében jelzett, az adott adatváltozás okára irányuló megkeresésére az adatszolgáltató köteles írásban - a 
módosító adatszolgáltatás beküldésér l szóló tájékoztatás megküldésével egyez  módon - érdemben nyilatkozni. 

F. Irányelvek a statisztikai információszolgáltatásokhoz

A statisztikai információk helyessége érdekében: 
- teljesülnie kell valamennyi lineáris megkötöttségnek (pl. a mérleg két oldalának egyensúlyban kell lennie, a 

részösszegek összegének meg kell egyeznie a végösszeggel); 
- a különböz  gyakoriságú adatoknak egymással konzisztensnek kell lenniük; 
- a szolgáltatott statisztikai információknak teljes kör eknek kell lenniük.  
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MNB adatgy jtés azonosító: D01

01. Állományi adatok külföld

Értéknap:  _ _ _ _ _ _ _ _ Az állomány típusa: K (külföld)

(adatok tizedesjegy nélkül, kerekítve, ezerben)

Sorkód ISO Nostro Bankközi Egyéb Érték- Egyéb Pénztári Loro Bankközi Egyéb Érték- Egyéb
kód számlák kihelyezések kihelyezések papír  eszköz valuta- számlák  felvétek felvétek papír forrás

állománya követelés készlet állománya tartozás
Rövid Hosszú Rövid Hosszú Bank Egyéb Rövid Hosszú Rövid Hosszú

a b c d e f g h i j k l m n o p q
01 USD
02 CHF
03 CAD
04 GBP
… …

02. Állományi adatok belföld

Értéknap:  _ _ _ _ _ _ _ _ Az állomány típusa: B (belföld)

(adatok tizedesjegy nélkül, kerekítve, ezerben)

Sorkód ISO Nostro Bankközi Egyéb Érték- Egyéb Loro Bankközi Egyéb Érték- Egyéb
kód számlák kihelyezések kihelyezések papír  eszköz számlák  felvétek felvétek papír forrás

állománya követelés állománya tartozás
Rövid Hosszú Rövid Hosszú Bank Egyéb Rövid Hosszú Rövid Hosszú

a b c d e f g h i j k l m n o p
01 USD
02 CHF
03 CAD
04 GBP
… …

Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról
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MNB adatgy jtés azonosító: D01

03.Nyitott pozíció(külföldi állomány + belföldi állomány)

Értéknap: _ _ _ _ _ _ _ _
(adatok tizedesjegy nélkül, kerekítve, millió Ft-ban)

Sorkód ISO  Nettó  Nettó bankközi Nettó egyéb Nettó egyéb  Mérleg szerinti Azonnali Nettó határid s Visszavonhatatlan Jöv beli Opciós 
kód számla-

állomány
kihelyezések/

felvétek
kihelyezések/

felvétek
eszköz/forrás  nettó nyitott

 pozíció
pozíció pozíció garanciák

pozíciója
bevételek/kiadások

pozíciója
ügyletek
pozíciója

nettó nyitott
pozíció

a b c d e f g h i j k l
01 USD
02 CHF
03 CAD
04 GBP
… …

04.Nyitott pozíciók összesen (külföldi állomány + belföldi állomány)

Értéknap: _ _ _ _ _ _ _ _
(adatok tizedesjegy nélkül, kerekítve, millió Ft-ban)

 Mérleg szerinti

Sorkód Megnevezés nettó nyitott
 pozíció

a b
01 Összesített hosszú pozíció
02 Összesített rövid pozíció
03 Teljes nyitott pozíció
04 Szavatoló t ke

Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról

Mérleg szerinti + 
mérlegen kívüli

nettó nyitott
pozíció

Mérler szerinti + 
mérlegen kívüli
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MNB adatgy jtés azonosító: D01

05.Tranzakciós adatok

(adatok ezerben, 6 tizedesjeggyel)

Kötésnap Értéknap Üzlettípus
Vételi deviza 
ISO kódja

Vételi
összeg

Eladási
deviza ISO 

kódja

Eladott
összeg

Swap termin 
értéknap

Swap termin 
vételi összeg

Swap termin 
eladási
összeg

Bankközi/
ügyfél

Külföldi/
belföldi

Partner
azonosítója

OTC / 
T zsde

Opciós
díj

Törlés / 
módosítás

Határid s
ügylet

leszállítása / 
opció

lehívása

Bels ,
összevont,
féloldalas

tételek

Technikai
tranzakciók

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

01

02

03

04

…

Sorkód

Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról
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MNB adatgy jtés azonosító: D01 

Kitöltési útmutató 

Operatív napi jelentés a hitelintézetek 
devizahelyzetének változásáról 

I. Általános tudnivalók 

1. A deviza operatív napi jelentésnek a benyújtást megel z  napra, mint értéknapra vonatkozó 
deviza állományi adatokat és alapesetben az e napra, mint kötésnapra vonatkozó forgalmi adatokat 
kell tartalmaznia. 

2. Az adatszolgáltatás elkészítésekor a kitöltési útmutató 1. táblájában felsorolt devizákat külön-
külön kell megjeleníteni, míg a táblában meg nem jelölt devizákra illetve az aranyra vonatkozó 
állományi és forgalmi adatokat forintra átszámítva, EGY ISO kóddal (egyéb deviza) kell jelenteni. 

3. A forintra történ  átszámításhoz valamennyi esetben a kereskedési könyvben nyilvántartott 
pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges 
t kekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes 
szabályairól szóló 244/2000. (XII.24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 244/2000. (XII. 24.) Korm. 
rendelet) 8. §-ában meghatározott árfolyamot kell alkalmazni. Állományi és nyitott pozíciós adatok 
esetén az értéknapra, tranzakciós adatok esetén a kötésnapra vonatkozó árfolyamot kell használni. 

4. Az adatokat a 01 és 02. táblákban tizedesjegy nélkül, kerekítve ezerben kell megadni, a 03 és 04. 
táblákban tizedesjegy nélkül, kerekítve, millió forintban. A 05. forgalmi tábla tranzakciós értékeit 
(ideértve az opciós díjat is) ezres nagyságrendben, 6 tizedesjegy kiírásával kell megadni. 

1. tábla: a D01 jelentésben használandó devizák megnevezése és ISO kódjai

ISO Megnevezés A jelentésben használt egység 

USD USA DOLLÁR 1.000 
CHF SVÁJCI FRANK 1.000 
CAD KANADAI DOLLÁR 1.000 
GBP ANGOL FONT 1.000 
DKK DÁN KORONA 1.000 
SEK SVÉD KORONA 1.000 
NOK NORVÉG KORONA 1.000 
AUD AUSZTRÁL DOLLÁR 1.000 
JPY JAPÁN YEN 1.000 
EUR EURO  1.000 
HUF MAGYAR FORINT 1.000 
CZK CSEH KORONA 1.000 
PLN LENGYEL Z OTY 1.000 
SKK SZLOVÁK KORONA 1.000 
HRK HORVÁT KUNA 1.000 
ISK IZLANDI KORONA 1.000 
KRW DÉLKOREAI WON 1.000 
MXN MEXIKÓI PESO 1.000 
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NZD ÚJ-ZÉLANDI DOLLÁR 1.000 
RON ROMÁN LEI 1.000 
TRY ÚJ TÖRÖK LÍRA 1.000 
BGN BOLGÁR LEVA 1.000 
RSD SZERB DÍNÁR 1.000 
RUB OROSZ RUBEL 1.000 
UAH UKRÁN HRYVNIA 1.000 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01-es tábla: Állományi adatok külföld és 02-es tábla: Állományi adatok belföld 

1. A 01. táblában a nem rezidensekkel, a 02. táblában a rezidensekkel szembeni követeléseket és 
kötelezettségeket kell szerepeltetni. A rezidens, nem-rezidens kör pontos meghatározása e rendelet 2. 
sz. mellékletének I.A.3. pontjában található. 

2. Az állományi adatok között a forint állományokat nem kell feltüntetni. 

3. Az állományi adatoknak értéknapos egyenlegeket kell tükrözniük. Ennek megfelel en, a nem 
értéknapos könyvelést alkalmazó adatszolgáltatóknak a mérlegen kívüli nyitott deviza pozíciót 
eredményez  tranzakciók lekönyvelt állományával is korrigálni kell a mérleg tételeket. 

4. Az egyes mérleg-kategóriák tartalmi definícióit külön táblába foglalva az MNB honlapján 
közzétett, e rendelet 3. sz. mellékletének 5 pontja szerinti technikai segédlet tartalmazza. A deviza 
eredmény számláikat hónap közben devizában vezet  adatszolgáltatók a deviza eredmény tételeket is 
szerepeltethetik a deviza mérlegtételek között, amíg azokat devizában tartják nyilván.  

5. A táblák elkészítésénél, eltér  rendelkezés hiányában, a Felügyeleti mérlegnél el írt értékelési 
elveket kell alkalmazni. 

03-as tábla: Nyitott pozíciók 

1. Mind a mérleg szerinti, mind a mérlegen kívüli deviza nyitott pozíció számításának keretében 
devizanemenként kell meghatározni és külön sorban feltüntetni a deviza nyitott pozíciós adatokat. 
A pozíció meghatározást a 244/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 40. §-ában meghatározottak szerint 
kell elvégezni, azzal a kiegészítéssel, hogy az azonnali ügyletek nyitott pozícióját is meg kell 
határozni, a jelen pont 3. alpontjában részletezettek szerint 

2. A mérleg szerinti nyitott deviza pozíciót és összetev it a 01. és 02. állományi táblák alapján úgy 
kell meghatározni, hogy a következ  összefüggések teljesüljenek. A hivatkozás az állományi táblák 
táblaszámát és oszlopainak bet jelét tartalmazza. 

a) Nettó számlaállomány (tábla b oszlopa): [(01b + 01i + 02b) - (01j + 01k + 02i + 02j)] 
b) Nettó bankközi kihelyezések/felvétek (tábla c oszlopa): [(01c + 01d + 02c + 02d ) - (01l + 01m + 
02k + 02l)] 
c) Nettó egyéb kihelyezések/felvétek (tábla d oszlopa): [(01e + 01f + 02e + 02f) - (01n + 01o + 02m 
+ 02n)] 
d) Nettó egyéb eszköz/forrás, értékpapírok (tábla e oszlopa): [(01g + 01h + 02g + 02h) - (01p + 01q 
+ 02o +02p)] 
e) Mérleg szerinti nettó nyitott pozíciók (tábla f oszlopa): [03b + 03c + 03d + 03e] 
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3. A mérlegen kívüli nyitott pozíciók között, a nettó határid s pozíciótól elkülönítetten kell 
megjeleníteni az azonnali pozíciót. 
a) Azonnali pozíció (tábla g oszlopa): az adatszolgáltatók spot konverziói által generált pozíciók, 
beleértve a swap ügyletek spot illetve termin lábai által generált pozícióit is, amennyiben ezek nem 
képezik részét a nettó határid s pozíciónak. 

b) A mérleg szerinti + mérlegen kívüli nettó nyitott pozíciók (tábla l oszlopa) a nyitott pozíciók tábla 
oszlopainak bet jelével leírva: [03f+03g + 03h + 03i +03j +03k] 

04-es tábla: Nyitott pozíciók összesen 

1. A tábla a mérleg szerinti illetve a mérleg szerinti + mérlegen kívüli nettó nyitott pozícióra 
vonatkozó adatokat tartalmazza, külön-külön oszlopokban. 

2. Az összesített hosszú pozíció, az összesített rövid pozíció és az összesített nyitott pozíció alatt a 
244/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 41. §-ában rögzített definíciókat kell érteni. 
A teljes nyitott pozíciót el jelhelyesen kell megjeleníteni. 

3. A mérleg szerinti adatok meghatározásához a 03. nyitott pozíciós tábla f oszlopában szerepl
adatokat kell felhasználni, míg a mérleg szerinti + mérlegen kívüli nettó nyitott pozíciós oszlop 
értékeinek a 03. nyitott pozíciós tábla l oszlopában szerepl  adatokkal kell konzisztensnek lenniük. 

4. A szavatoló t ke a Hpt. 5. számú mellékletében leírtak szerinti szavatoló t ke. A tábla mindkét 
oszlopában ugyanannak az értéknek kell szerepelnie. 

05–ös tábla: Tranzakciós adatok 

1. A táblában a jelentés benyújtását megel z  munkanapon kötött, valamennyi deviza-deviza és 
deviza-forint tranzakciót (spot, határid s, swap, opció) szerepeltetni kell, beleértve a bels , nem 
treasury által kötött konverziókat is. A valuta-deviza, valuta-valuta, valuta-forint ügyleteket nem kell 
feltüntetni.
Abban az esetben, amikor az adatszolgáltatásból kimaradnak bizonyos el z  munkanapon kötött 
ügyletek (pl. a jelentés beküldésének id pontját követ en könyvelt ügyletek), akkor az 
adatszolgáltatónak ezeket az ügyleteket a következ  napi jelentésében fel kell tüntetnie. Egyben 
indoklást kell küldeni a tranzakciók jelentése csúszásának okáról. A jelen táblához kapcsolódó 6. 
pontban részletezett, módosító jelz vel ellátott tranzakciók esetén nem kell indokolni a lejelentett 
tranzakció visszamen leges értéknapját. 

2. Az adatszolgáltatás elkészítésekor két kivételt l eltekintve tranzakciónként külön soron kell 
feltüntetni az ügyleteket. 
a) Az 5 millió forint értékhatár alatti ügyleteket az adatszolgáltatóknak összevontan kell 
szerepeltetniük az adatszolgáltatásban. Az összevonást abban az esetben kell megtenni, ha azonos az 
üzlettípus, a deviza pár, a futamid , az ügyletkötési helyszín (t zsde, otc), illetve azonosak a 
„törlés/módosítás”, a „határid s ügylet leszállítása/opció lehívása” és a „technikai tranzakciók” 
oszlopokban szerepl  kódok. A tábla, partnerre vonatkozó információkat tartalmazó, k, l és m 
oszlopait ebben az esetben nem kötelez  kitölteni. 
b) Az 5 millió forint érték  vagy 5 millió forint értékhatár fölötti, nem treasury által kötött bels
konverziók esetén az adatszolgáltatóknak lehet ségük van az összevont megjelenítésre. Az 
összevonást abban az esetben lehet megtenni, ha azonos az üzlettípus, a deviza pár, a futamid , az 
ügyletkötési helyszín (t zsde, otc), illetve azonosak a „törlés/módosítás”, a „határid s ügylet 
leszállítása/opció lehívása” és a „technikai tranzakciók” oszlopokban szerepl  kódok. A tábla, 
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partnerre vonatkozó információkat tartalmazó, k, l és m oszlopait ebben az esetben nem kötelez
kitölteni. Tranzakciónkénti megjelenítés esetén sem kötelez  a tábla, partnerre vonatkozó 
információkat tartalmazó, k, l és m oszlopainak a kitöltése. 

3. Rendkívüli esetekben, amikor az adatszolgáltatók nem tudják összepárosítani bizonyos 
tranzakciók vételi és eladási oldalát, és amennyiben az egyik oldalon forint szerepel, úgy az 
adatszolgáltatóknak lehet ségük van a következ re. A forint oldali összeg és devizanem megfelel
oldalon történ  feltüntetése mellett azt kell megadni, hogy a másik oldalon, forinton kívüli másik 
devizanem szerepel. Értékét ezer forintban kell megjeleníteni, ISO kódja DEV (mint deviza). Az 
említett tranzakciókat megkülönböztetett jelz  alkalmazásával kell jelenteni. 

4. A határid s ügyletek jelentésének módja: az adatszolgáltatók által kötött tranzakciókat, a 
szerz déskötés napját követ  napi adatszolgáltatásban kell szerepelteti, szerz dés szerinti értéken. 
Leszállításos (nem eredmény elszámolásos) teljesítés esetén, megkülönböztetett jelz vel ellátott spot 
konverzióként le kell jelenteni a pénzmozgást. A konverziót a kapcsolódó spot ügylet „kötésnapjára” 
vonatkozó adatszolgáltatásban kell szerepeltetni. 

5. Az opciós ügyletek jelentésének módja: az adatszolgáltatók által kötött tranzakciókat, a 
szerz déskötés napját követ  napi adatszolgáltatásban kell szerepelteti, szerz dés szerinti értéken. A 
korábban kötött opciók lehívása esetén, megkülönböztetett jelz vel ellátott spot konverzióként le 
kell jelenteni a pénzmozgást. A konverziót a kapcsolódó spot ügylet „kötésnapjára” vonatkozó 
adatszolgáltatásban kell szerepeltetni. 

6. A már korábban lejelentett ügyletek kés bbi törlését, illetve módosítását meg kell jeleníteni az 
adatszolgáltatásban. Tranzakciók törlésekor az eredeti tranzakciót ismételten le kell jelenteni, törlési 
jelz vel ellátva. Tranzakció módosításakor az eredeti ügyletet szintén ismét le kell jelenteni, 
ugyanazon törlési jelz vel ellátva. Emellett az új, módosított tranzakciót, szintén megkülönböztetett 
jelzéssel ellátva, újonnan szerepeltetni kell az adatszolgáltatásban. 

7. Korábban már lejelentett ügyletekkel kapcsolatos (pl. korábbi adatszolgáltatási) hiba feltárása 
esetén a már lejelentett tranzakciókat korrigálni kell, szükség esetén törlési, módosító tranzakciók 
segítségével.

8. A deviza eredmény számláikat az adatszolgáltatásban szerepeltet  adatszolgáltatóknak az 
állományi adatként lejelentett eredménytételek forintosításához kapcsolódó konverziókat is 
szerepeltetniük kell a tranzakciós adatok között, megkülönböztetett jelz  használatával. A tábla, 
partnerre vonatkozó információkat tartalmazó, k, l és m oszlopait üresen kell hagyni. Amennyiben az 
eredmény számlára könyvelt tétel nem kerül be a jelentésbe, akkor a vele szemben lekönyvelt deviza 
mérleg tételhez nem kell konverziót jelenteni. 

9. A fentiekben nem jelzett technikai ügyleteket nem kell szerepeltetni a jelentésben, amennyiben 
azok mégis belekerülnek, a technikai jelz  használata kötelez . A tábla, partnerre vonatkozó 
információkat tartalmazó, k, l és m oszlopait üresen kell hagyni  

10.  A tábla oszlopainak tartalma: 

a) Kötésnap: az üzletkötés napja. 
b) Értéknap: az üzlet értéknapja, swap üzlet esetén az üzlet induló lábának értéknapja. 
c) Üzlettípus: a lejelentett tranzakciók típusának megnevezése 

SP: az adatszolgáltató által kötött azonnali, spot konverziók 
TM: az adatszolgáltató által kötött határid s ügyletek 
SW: az adatszolgáltató által kötött swap tranzakciók 



11882 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/163. szám

OE: az adatszolgáltató által eladott / kiírt opciós (vételi vagy eladási) ügyletek 
OV: az adatszolgáltató által vásárolt opciós (vételi vagy eladási) ügyletek 

d) Vételi deviza: a vásárolt deviza ISO kódja, swap üzlet esetén az induló láb vételi oldalának 
devizaneme. 
e) Vételi összeg: a vásárolt deviza összege, swap üzlet esetén az induló láb megvásárolt összege. 
f) Eladási deviza: az eladott deviza ISO kódja, swap üzlet esetén az induló láb eladási oldalának 
devizaneme. 
g) Eladott összeg: az eladott deviza összege, swap üzlet esetén az induló láb eladott összege. 
h) Swap termin értéknap: a swap üzletek termin lábának értéknapja. 
i) Swap termin vételi összeg: a swap üzletek termin lábának vételi összege. 
j) Swap termin eladási összeg: a swap üzletek termin lábának eladási összege. 
k) Bankközi/ügyfél: B, amennyiben az ügylet partnere hitelintézet vagy külföldi hitelintézet 

magyarországi fióktelepe 
   E, amennyiben az üzlet partnere nem az el z  csoportba tartozik 
l) Külföldi/belföldi: K, amennyiben a partner nem rezidens 
   B, amennyiben a partner rezidens 
m) Partner azonosítója:

A partner törzsszáma: amennyiben a partner rezidens, és a B (Központi Bank), C (egyéb 
monetáris pénzügyi intézmények), D (egyéb pénzügyi közvetít k), E (pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k), F (biztosítók és nyugdíjpénztárak) szektorok valamelyikébe tartozik. 
A partner swift kódjának els  nyolc karaktere: amennyiben a partner nem rezidens 
hitelintézet.
00000002: a fenti felsorolásban nem szerepl  rezidens partnerek esetén. 
00000001: a fenti felsorolásban nem szerepl  nem rezidens partnerek esetén. 

A szektor-meghatározások e melléklet I.A. pontjában találhatók. A törzsszámokat az e rendelet 3. 
mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. 
n) OTC/T zsde: O, amennyiben a tranzakció t zsdén kívüli 
   T, amennyiben az adatszolgáltató a t zsdén kötötte az ügyletet 
Az adatszolgáltatók nem t zsdei spot konverziói esetén nem kell kitölteni. 
o) Opciós díj: az adatszolgáltatók által kötött opciók (mind vett, mind eladott) opciós díját kell megadni, 
el jel nélkül, ezer forintban kifejezve. 
p) Törlés / módosítás:
  T, amennyiben a tranzakció egy korábbi ügylet törlése 
  M, amennyiben a tranzakció egy korábbi tranzakció módosított paramétereit mutatja 
q) Határid s ügylet leszállítása / opció lehívása: 

TM, amennyiben a spot konverzió egy korábban lejelentett határid s ügylet 
leszállításos teljesítését jelenti 
OE, amennyiben a spot konverzió egy korábban lejelentett, eladott / kiírt opciós 
(vételi vagy eladási) ügylet lehívását jelenti 
OV, amennyiben a spot konverzió egy korábban lejelentett, vásárolt opciós (vételi  
vagy eladási) ügylet lehívását jelenti 

r) Bels , összevont, féloldalas tételek: 
  BT: 5 millió forint érték  vagy 5 millió forint értékhatár fölötti, nem treasury által 

kötött tranzakciók tételes lejelentésekor 
  BO: 5 millió forint érték  vagy 5 millió forint értékhatár fölötti, nem treasury által 

kötött tranzakciók összevont lejelentésekor 
  O: 5 millió forint alatti (treasury és nem treasury által kötött)  ügyletek összevont 

lejelentésekor
 F: amennyiben az adatszolgáltató a tranzakciónak csak a forint oldali összegét tünteti 
fel pontosan (ld. 3. pont) 

s) Technikai tranzakciók: 
  TH: nem valódi, hanem technikai ügyletek esetén 
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  E: állományi adatként lejelentett deviza eredmény forintosításához kapcsolódó 
konverzió esetén 

Amennyiben a 05-ös tábla m) Partner azonosítója oszlop nem tartalmaz adatot (ld. a korábbi 
pontokat), akkor ebben az oszlopban nem üres értéket, hanem N/A-t kell szerepeltetni. 
Amennyiben az adott sorban megadott tranzakció nem eladott/kiírt opciós és nem vásárolt opciós 
ügylet, akkor az o) Opciós díj oszlopban nem üres értéket, hanem N/A-t kell szerepeltetni. Opciós 
ügylet esetében mindenképpen kell értéket megadni; ez természetesen nulla is lehet. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: E04

Napi jelentés az értékpapír állományokról 
Az adatok: forintban vagy devizában, teljes összegben, kerekítés nélkül
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MNB adatgy jtés azonosító: E04 

Kitöltési útmutató 
Napi jelentés az értékpapír állományokról 

I. Általános tudnivalók

1. Az adatszolgáltatást az adatszolgáltatónak naponta kell benyújtania az államkötvény, 
kincstárjegy, MNB kötvény és egyéb értékpapír állományokról (belföldön és a 
külföldön kibocsátott papírokról egyaránt) forintban, illetve a devizában kibocsátott 
papírokról a kibocsátás devizanemében. 

2. A jelentésnek az értékpapír típusánál megjelölt papír tényleges, az 
értékpapírszámlákon lekönyvelt állományának adatait kell tartalmaznia. 

3. Az intézmény típus megállapításánál (1:hitelintézet, 2:bróker) az e melléklet I. A. 
pontjában meghatározott szektorbontásokat kell figyelembe venni. 

4. A jelentésben nem kell szerepeltetni a tárgynapon lejáró értékpapír állományokat. 

5. A jelentésben nem kell szerepeltetni a befektetési jegyek ún. "puffer" számláinak 
állományát.

6. Hibás adatok javításának módja: abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás 
adatot tartalmaz, a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten el kell küldeni. 

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok 
összeállításának módja 

01.tábla:

Az adatokat intézménycsoportok, értékpapír típus, saját/idegen tulajdonú értékpapír 
szerinti, valamint állomány összesen forintban vagy devizában, és ebb l nem-rezidens 
bontásban kell megadni. 

A tábla mez inek leírása 

Tárgynap: az üzlet elszámolási m veletének lebonyolítási napja. 

Intézménycsoportok: 
 Típus= 1: hitelintézetek 
  2: brókerek 
  3: Magyar Államkincstár 
  4: Magyar Nemzeti Bank 
  5: külföldi intézmények (Clearstream, Euroclear, stb.) 
  6: egyéb belföldi intézmények 

 KSH törzsszám = az adószám 1-8 számjegye 
 Név = a jelentésben szerepl  intézmények teljes neve 
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Értékpapír típusa:
  A: államkötvén 
  K: kincstárjegy 
  E: egyéb értékpapír 
  M: MNB kötvény 

Az értékpapír azonosítója (ISIN-kódja): az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 
karakteres egyedi értékpapír-azonosító. 

Értékpapír rövid neve: az értékpapír rövid nevét kell megadni. 

Saját/Idegen tulajdonú értékpapír:
  S: saját 
  I: idegen 

Deviza ISO-kód: az ISO 4217 szabványnak megfelel  3 karakteres kód. 

Állomány összesen: az egyes intézmények által vásárolt, illetve letétkezelt teljes értékpapír 
állomány. Az adatokat névértéken, teljes összegben, egész számra kerekítve kell 
szerepeltetni.
(A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az 
adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének denominálva, az állományok értékét pedig 
az euro-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni.) 

Nem-rezidens: a rezidens/nem-rezidens fogalmának meghatározását lásd a jelen 
melléklet I.A.3. pontjában. Az adatokat névértéken, teljes összegben, kerekítés nélkül kell 
szerepeltetni.

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD  
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: E06 

Kitöltési útmutató 

A DVP értékpapír-számla transzfer és az els dleges piaci ügyletek adatai 

I. Általános tudnivalók

1. Az adatszolgáltatás a bruttó elv  DVP elszámolások közül a DVP értékpapír-számla transzfer 
és az els dleges piaci ügyletek adatait tartalmazza ügyletenként. 

2. A táblában szerepl  tételek közül az értéknapot, az ISIN-kódot, az értékpapír rövid nevét, az 
ügylet típusát (OTC típus), a visszavásárlás napját (reponál vagy passzív reponál), a névértéket 
(forintban), a vételárat (forintban) és az árfolyamot az "Elszámolási jegy” alapján kell 
feltüntetni.

3. Az értékpapírfajta, az értékpapírkód, a sorozat és a jelleg az adatszolgáltató saját jelölései 
alapján töltend k ki. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

1. Értékpapírok fajtái: 

0 Kötvény 
1 Államkötvény 
2 Hitelkonszolidációs kötvény 
3 Diszkont kincstárjegy 
4 Kamatozó kincstárjegy 
5 Egyéb külföldiek által vásárolható állampapír 
6 Jelzáloglevél 
9 Külföldi kibocsátás 
B Befektetési jegy 
R Részvény 

2. Az OTC-ügylet típusa: 

0 Prompt 
1 Repo 
2 Repo hosszabbítása 
3 Lejárt repo 
4 Szállításos repo 
5 Szállításos repo hosszabbítása 
8 Els dleges kibocsátás 
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3. OTC forrás: 

0 T. napi 
1 Lejárt repo 
2 Repo-hosszabbítás 

4. Az ügylet szerepl i : 

1 Bróker-bróker 
2 Hitelintézet-bróker 
3 Hitelintézet-hitelintézet 
4 MNB-bróker 
5 MNB-hitelintézet 

5. Hosszabbítás típusa: 

0 teljes 
1 rész 

6. Visszavásárlási árat csak repo, illetve szállításos repo esetén kell megadni. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú  fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: E14

01.  tábla  Napi forgalom a határid s piacon
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MNB adatgy jtés azonosító: E14

03.  tábla  A t zsdenapon lezárt pozíciók
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a b c d e  f
001
002
003
004
...
...
...

nnn

04.  tábla   A nyitott pozíciókon keletkezett t zsdenapi árkülönbözet

forint

Határid s
részvénytermék

Határid Rezidens Nem rezidens

a b c d
001
002
003
004
005
...
...
...

nnn

Sor-
szám

Határid s részvényügyletek a BÉT-en

Határid s
részvénytermék

HatáridSor-
szám
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MNB adatgy jtés azonosító: E14

Kitöltési útmutató

Határid s részvényügyletek a BÉT-en 

I. Általános tudnivalók 

1. A rezidensek, illetve a nem-rezidensek meghatározásánál e melléklet I. A. 3. pontjában leírtakat 
kell figyelembe venni.

2. A táblák a rezidensek, illetve a nem rezidensek összevont adatait tartalmazzák (tehát 
brókerenkénti, illetve megbízónkénti adatok nem szerepelnek bennük).

3. A határid ket arab számokkal kell megadni. Például 200403 jelenti 2004. márciust. Mindegyik 
határid  csak egyszer szerepelhet az egyes táblákban.

4. Valamennyi, aktuálisan létez  instrumentumot hiánytalanul szerepeltetni kell. A már létez
instrumentumok elnevezése, kódja nem változhat. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

1. Összefüggések a 01. táblán belül:

Minden határid re külön-külön igaz, hogy az összes vétel (kontraktusban kifejezve) 
megegyezik az összes eladással (c+e = d+f).

2. Összefüggések a 02. táblán belül:

Minden határid re külön-külön igaz, hogy az összes nyitott vételi pozíció (kontraktusban 
kifejezve) megegyezik az összes nyitott eladási pozícióval (c+e = d+f).

3. A t zsdenapon keletkezett árkülönbözet kiszámítása a t zsdenapi és az el z  napi 
elszámolóárak alapján történik. Az adatokat forintban kell megadni.

4. Összefüggések a 04. táblán belül:

Minden határid re külön-külön igaz, hogy a rezidensek nyeresége egyenl  a nem rezidensek 
veszteségével, és fordítva. Tehát: c = -d. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú  fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: E20

01. tábla Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint

(darab ill. ezer deviza)

Sor-

szám
Rezidens ügyfelek tulajdonában lév  értékpapírok állománya szektoronként **

a b c d=e+f+r e f=g+...+q g h i j k l m n o p q r

01

02

03

04

05

…

…

…

nn

A zárójelben lév  nyomtatott nagybet k az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 

*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lév  állományt nem szabad  az e-q oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az "r" oszlop szolgál.)

Értékpapír-

azonosító

(ISIN-kód)

Értékpapír

neve

Az állomány 

megfigyelési

egységének

kódja*

Összes állomány Az adatszol-

gáltató saját

tulajdonában

lév , nem 

általa

kibocsátott

állomány**

Ügyfelek

tulajdonában

lév  nem 

általuk

kibocsátott

állomány

összesen**

(L)

Nem-rezidens

ügyfelek

tulajdonában

lév  érték-

papírok

állománya**

A kibocsátó 

tulajdonában

lév , általa 

kibocsátott

értékpapírok

állománya

(A)

Nem pénzügyi 

vállalatok

(C)-b l

Szövetkezeti

hitelintézetek és 

pénzpiaci

alapok

(D)

Egyéb

pénzügyi

közvetít k

(E)

Pénzügyi

kiegészít

tevékenységet

végz k

(F)

Biztosítók,

nyugdíjpénz-

tárak

(G)

Központi

költségvetés

(H)

Helyi önkor-

mányzatok

(I)

Társadalom-

biztosítási

alapok

(J)

Háztartások

(K)

Háztartásokat

segít  nonprofit 

intézmények
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MNB adatgy jtés azonosító: E20

02. tábla Nem-rezidens tulajdonban lév  értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint

(darab ill. ezer deviza)

a b c d=e+f+….+m+n e f g h i j k l m n

01

02

03

04

05

…

…

…

nn

A zárójelben lév  nyomtatott nagybet k az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.

*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB, hitelviszonyt megtestesít papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

(C)

Egyéb monetáris 

intézmények

(D)

Egyéb

pénzügyi

közvetít k

Sor-

szám

Értékpapír-

azonosító

(ISIN-kód)

Értékpapír

neve

Az állomány 

megfigyelési

egységének

kódja*

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) 

kell a táblában szerepeltetni. 

(I)

Társadalom-

biztosítási

alapok

(J)

Háztartások

(K)

Háztartásokat

segít  nonprofit 

intézmények

(E)

Pénzügyi

kiegészít

tevékenységet

végz k

(F)

Biztosítók,

nyugdíjpénz-

tárak

(G)

Központi

költségvetés

(H)

Helyi önkor-

mányzatokÖsszes állomány

(A)

Nem pénzügyi 

vállalatok
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MNB adatgy jtés azonosító: E20

03. tábla Nem-rezidensek tulajdonában lév  értékpapírok tulajdonosok szerinti 
országbontása

(darab ill. ezer deviza)

Sorszám
Értékpapír-azonosító

(ISIN-kód)
Értékpapír neve

Az állomány 

megfigyelési

egységének kódja*

Ország

ISO-kódja
Értékpapír-állomány

a b c d e

01

02

03

04

05

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

nn

*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) 

állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 
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MNB adatgy jtés azonosító: E20

 04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szerepl  értékpapírok jellemz i

Hivatkozott

Táblaszám

Hivatkozott

Sorszám

Értékpapír

neve

Értékpapír-

azonosítók

Értékpapír

hosszú

neve

Kibocsátó

neve

Kibocsátó

országa

Kibocsátás

dátuma

Lejárat

dátuma
Denomináció Címletérték

Jogviszony

jellege
Kamatláb

Kamatozás

típusa

Kamatfizetés

dátuma

Kamatfizetési

gyakoriság

Els

kamatfizetés

dátuma

T ke-

törlesztések

adatai

Hozam/kamat

/osztalék

kifizetésének

adatai

Értékpapírhoz

kapcsolódó

speciális jogok

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

01

02

03

04

05

…

…

…

nn

Sorszám
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MNB adatgy jtés azonosító:E20

05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különböz  helyen elhelyezett értékpapírok állománya

Értékpapír-azonosító

(ISIN-kód)

Értékpapír neve Az állomány megfigyelési 

egységének kódja**

Értékpapír állománya

(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének kódja Értékpapír helye Értékpapír helyének 

törzsszáma

a b c d e f g

01

02

03

…

…

nn

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 

* Összevont értékpapírszámla; T zsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla

**/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

06. tábla: Más jelent  letétkezel  által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya

Értékpapír-azonosító

(ISIN-kód)

Értékpapír neve Az állomány megfigyelési 

egységének kódja*

Értékpapír állománya

(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének kódja Jelent  letétkezel

neve

Jelent  letétkezel

törzsszáma

a b c d e f g

01

02

03

…

…

nn

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 

*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

Sorszám

Sorszám
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MNB adatgy jtés azonosító: E21

01. tábla Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint

(darab ill. ezer deviza)

Rezidens ügyfelek tulajdonában lév  értékpapírok állománya szektoronként **

a b c d=e+f+r e f=g+...+q g h i j k l m n o p q r

01

02

03

04

05

…

…

…

nn
A zárójelben lév  nyomtatott nagybet k az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 
*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lév  állományt nem szabad  az e-q oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az "r" oszlop szolgál.)

(J)

Háztar-
tások

(G)

Központi
költség-

vetés

Sor-
szám

Ügyfelek
tulajdo-
nában

lév  nem 
általuk

kibocsátott
állomány

összesen**

Az
állomány
megfigye-

lési
egységének

kódja*

Értékpapír-
azonosító

(ISIN-
kód)

Értékpapír
neve

Összes
állomány

Az adatszol-
gáltató
saját

tulajdo-
nában lév ,
nem általa
kibocsátott
állomány**

(L)
Nem-rezidens

ügyfelek
tulajdonában
lév  érték-

papírok
állománya**

A kibocsátó 
tulajdonában
lév , általa 
kibocsátott

értékpapírok
állománya

(F)

Biztosítók,
nyugdíj-

pénztárak

(A)

Nem
pénzügyi
vállalatok

(C)-b l

Szövetkezeti
hitelintézetek
és pénzpiaci 

alapok

(D)

Egyéb
pénzügyi

közvetít k

(E)

Pénzügyi
kiegészít
tevékenysé
get végz k

(H)

Helyi önkor-
mányzatok

(I)

Társadalom-
biztosítási

alapok

(K)

Háztartásokat
segít

nonprofit
intézmények
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MNB adatgy jtés azonosító: E21

02. tábla Nem-rezidens tulajdonban lév  értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint

(darab ill. ezer deviza)

a b c d=e+f+….+m+n e f g h i j k l m n

01

02

03

04

05

…

…

…

nn
A zárójelben lév  nyomtatott nagybet k az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 
*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

(I)

Társadalom-
biztosítási alapok

(J)

Háztartások

(K)

Háztartásokat segít
nonprofit

intézmények

(E)

Pénzügyi
kiegészít

tevékenységet
végz k

(F)

Biztosítók,
nyugdíjpénz-tárak

(G)

Központi
költségvetés

(H)

Helyi önkor-
mányzatokSor-

szám

(A)

Nem pénzügyi 
vállalatok

(C)

Egyéb monetáris 
intézmények

(D)

Egyéb pénzügyi 
közvetít k

Értékpapír-
azonosító

(ISIN-kód)

Értékpapír
neve

Az állomány 
megfigyelési

egységének kódja*

Összes
 állomány
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MNB adatgy jtés azonosító: E21

03. tábla:  Nem-rezidensek tulajdonában lév  értékpapírok tulajdonosok szerinti 
országbontása

(darab ill. ezer deviza)

Sorszám
Értékpapír-azonosító

(ISIN-kód)
Értékpapír neve

Az állomány megfigyelési 
egységének kódja*

Ország
ISO-kódja

Értékpapír-állomány

a b c d e

01

02

03

04

05

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

nn

*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer 
devizában) kell a táblában szerepeltetni. 
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MNB adatgy jtés azonosító: E21

 04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szerepl  értékpapírok jellemz i

Hivatkozott

táblaszám

Hivatkozott

sorszám

Értékpapír

neve

Értékpapír-

azonosítók

Értékpapír

hosszú

neve

Kibocsátó

neve

Kibocsátó

országa

Kibocsátás

dátuma

Lejárat

dátuma

Denomi-

náció

Címlet-

érték

Jogviszony

jellege
Kamatláb

Kamatozás

típusa

Kamatfizetés

dátuma

Kamatfizetési

gyakoriság

Els

kamatfizetés

dátuma

T ketörlesztések

adatai

Hozam/kamat/o

sztalék

kifizetésének

adatai

Értékpapírhoz

kapcsolódó

speciális jogok

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

01

02

03

04

05

…

…

…

nn

Sor-

szám
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MNB adatgy jtés azonosító: E21

05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különböz  helyen elhelyezett értékpapírok állománya

Sorszám Értékpapír-azonosító

(ISIN-kód)

Értékpapír neve Az állomány megfigyelési 

egységének kódja**

Értékpapír állománya

(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének kódja Értékpapír helye Értékpapír helyének 

törzsszáma

a b c d e f g

01

02

03

…

…

nn

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 

* Összevont értékpapírszámla; T zsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla

**/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

06. tábla: Más jelent  letétkezel  által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya

Sorszám Értékpapír-azonosító

(ISIN-kód)

Értékpapír neve Az állomány megfigyelési 

egységének kódja*

Értékpapír állománya

(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének kódja Jelent  letétkezel  neve Jelent  letétkezel

törzsszáma

a b c d e f g

01

02

03

…

…

nn

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 

*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
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MNB adatgy jtés azonosító: E20, E21 

Kitöltési útmutató 

A befektetési vállalkozások tulajdonában lév , valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek 
és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban 

A bankok és a szakosított hitelintézetek tulajdonában lév , valamint a náluk letétbe helyezett 
(rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi 

bontásban

I. Általános tudnivalók 

1. Az  adatszolgáltatásban használt egyes fogalmak definiálása 

a) Értékpapír-sorozat: a t kepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom.  

b) Jelent  letétkezel : Ezen adatgy jtésben a jelent  letétkezel k körébe tartozik valamennyi rezidens 
befektetési vállalkozás, bank, szakosított hitelintézet, ezen típusú EGT fióktelep, valamint a Magyar 
Államkincstár. A jelent  letétkezel k e rendelet 3. mellékletének 12. pontja szerinti listája az MNB 
honlapján olvasható. 

c) Letétkezelt értékpapír: Ezen adatszolgáltatás keretében letétkezelt értékpapírnak min sülnek az 
adatszolgáltatónál értékpapír-számlán, valamint értékpapír-letétkezelés, letéti rzés, vagy felel s rzés
keretében elhelyezett értékpapírok, abban az esetben is, ha az adatszolgáltató az értékpapírt máshol 
helyezte letétbe, letéti rzésbe vagy értékpapír számlára (Részletesebben lásd II. 1. pont: másodlagos 
letétkezelés). 

d) Másodlagos letétkezelés: Az a tevékenység, melynek keretében egy jelent  letétkezel  a saját vagy 
ügyfele tulajdonában lév  értékpapírt

– egy másik jelent  letétkezel nek adja tovább letétkezelés (letéti rzés, felel s rzés) céljából, 
vagy
– egy másik jelent  letétkezel  KELER Zrt-nél vezetett számláján tartja, úgy hogy – ügyfél 
tulajdonú papír esetén – az értékpapír eredeti tulajdonosával továbbra is  (mint els dleges
letétkezel ) áll kapcsolatban. 

e) Tárgynap: 
– KELER Zrt.-nél nyilvántartott értékpapírok esetében: a KELER Zrt. szabályzata szerinti 
„Elszámoló nap”. 
– KELER Zrt.-nél nem nyilvántartott értékpapírok esetében: a számviteli elszámolás 
id pontja.

2. Az adatgy jtésben szerepl  értékpapírok köre 

a) Az adatgy jtés az adatszolgáltatók tulajdonában lév , valamint a náluk letéti rzés, letétkezelés, vagy 
felel s rzés során elhelyezett (rezidensek, illetve nem-rezidensek által sorozatban kibocsátott) 
értékpapírok hó utolsó napjára (mint tárgynapra) vonatkozó záró állományát tartalmazza, tulajdonosi 
bontásban.

b) Az adatszolgáltatásban valamennyi, sorozatban kibocsátott értékpapírt (államkötvény, MNB-
kötvény, kincstárjegy, egyéb kötvény, részvény, beleértve a letéti igazolás formájában forgalmazott 
részvényeket is, befektetési jegy, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, letéti jegy) szerepeltetni kell, függetlenül 
attól, hogy azt rezidens vagy nem-rezidens bocsátotta-e ki, illetve hogy a kibocsátás külföldön, vagy 
belföldön történt-e. (A letéti igazolások aszerint min sülnek rezidens, vagy nem-rezidens 
kibocsátásúnak, hogy a mögötte lév  részvény rezidens, vagy nem-rezidens kibocsátású értékpapír-e.) 
A táblákban a jelentett értékpapíroknak sorozatonként kell megjelenniük. 
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c) Az adatszolgáltatásban a nyilvános és a zárt körben kibocsátott értékpapírokat egyaránt 
szerepeltetni kell. 

d) A saját tulajdonban lév  értékpapír-állomány teljes mennyiségét jelenteni kell, függetlenül attól, hogy 
az értékpapír fizikailag hol található (KELER Zrt-nél, idegen helyen, saját trezorban). A letétkezelés, 
letéti rzés, vagy felel s rzés keretében az adatszolgáltatónál elhelyezett értékpapírokat szintén teljes 
mennyiségben jelenteni kell, még akkor is, ha az adatszolgáltató az értékpapírt máshol helyezte letétbe, 
vagy letéti rzésbe (Részletesebben lásd II. 1. pont: másodlagos letétkezelés). Az adatszolgáltatónál más 
jelent  letétkezel  által elhelyezett értékpapír-állományok a 01. táblában nem jelenhetnek meg. 
A lejárt értékpapírokat az adatszolgáltatásban nem szabad szerepeltetni. 

3. Az értékpapírok azonosítása és egyéb kérdések 

a) Az értékpapír azonosítója (ISIN-kódja): az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi 
értékpapír-azonosító.

b) A 111-es gy jt kód: Ha az értékpapír nem rendelkezik ISIN-kóddal, akkor a 111-es kódot kell 
azonosító-kódként szerepeltetni. Ezeknél az értékpapíroknál (egy adott jelent  esetében) az 
“Értékpapír neve” mez  szolgál egyedi azonosítóként: A 111-es kód alatt megjelen
értékpapír-sorozatoknál egymástól eltér  nevet kell alkalmazni, viszont ugyanannak a sorozatnak 
minden táblában tökéletesen megegyez  néven kell szerepelnie.  
Azokról az értékpapírokról, amelyek az adatszolgáltatásban 111-es kóddal szerepelnek a 04. táblában is 
kell leíró jelleg  adatokat szolgáltatni. 

c) A letéti igazolások (ADR, EDR, GDR stb.) esetében a letéti igazolás saját ISIN-kódját kell megadni. 

4. Az értékpapír-állományok számbavétele 

a) Az értékpapír-állományokat az adatszolgáltatás minden táblájában egységesen az alábbiak szerint kell 
jelenteni:
A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetén az állományokat darabszám szerint kell a 
táblákban szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) névértéken kerülnek 
az adatszolgáltatásba ezer egységben, az értékpapír eredeti denominációjában. (az I.4.c.) pontban leírtak 
figyelembevételével)
Ebben az adatszolgáltatásban tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapíroknak (a nemzetközi 
terminológia szerint „equity”-típusú értékpapíroknak) min sülnek a részvények, valamint a befektetési 
alapok által kibocsátott befektetési jegyek. 

b) A futamid  alatt is törleszt  kötvényeknél a táblákban a törlesztéssel korrigált névértéket kell 
jelenteni. Az adatszolgáltatás összeállításakor a tárgynapi T761-es KELER–kivonatot kell használni, 
amely a névértékes állomány mellett tartalmazza a fennálló t keértékre vonatkozó információt is. A 
törlesztés napján már a csökkentett t keértéket kell jelenteni. Amennyiben a hó utolsó napja 
munkaszüneti napra esik, a t ke továbbvezetését ennek az “elméleti” vonatkozási id pontnak
megfelel  állapotra kell elvégezni, tehát az adatszolgáltatásban a korrigált értéknek kell szerepelnie. 
(Lásd még ezen útmutató IV.4. pontját.) 

c) A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, 
mintha euróban lennének denominálva, az állományok értékét pedig az euro-tagdevizák euróhoz 
rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni. 

d) A tárgynapi értékpapír-állományokat az adatszolgáltatás készítés napja és a tárgynap között ismertté 
vált események figyelembevételével kell szerepeltetni. 
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5. Az adatgy jtés logikája és szerkezete 

Az adatszolgáltatás f  táblája a 01-es, szektorok szerinti megoszlást mutató tábla, ehhez kapcsolódik 
a02-es a nem-rezidens szektort további alszektorokra tagoló, illetve 03-as, nem-rezidens szektort 
országbontásban részletez  tábla. A 04-06 táblák segédtáblák, amelyeknek dönt en technikai szerepük 
van. A 04-es tábla adatai a többi táblában egyedi ISIN-kóddal nem rendelkez  értékpapírok 
azonosítását teszi lehet vé. A 05 és 06 táblák biztosítják a 01-es táblában szerepl  értékpapír-
állományok teljeskör ségét és a duplikációk elkerülését. Lehet vé teszik továbbá, hogy a 01-es táblában 
jelentett összállományok összehasonlíthatóak legyenek a KELER Zrt-nél vezetett számla 
állományaival.

II. Speciális kezelést igényl  esetek 

1. Néhány sajátos értékpapírügylet adatszolgáltatásban való szerepeltetése 

a) Másodlagos letétkezelés: Az értékpapírt a 01. táblában mindig az jelenti, aki az eredeti tulajdonossal 
letétkezel ként kapcsolatban van. Ezért többszörös letétkezelés esetén a következ ket kell alkalmazni: 
Az a jelent  letétkezel , akinél az értékpapírt tulajdonosa eredetileg elhelyezte, a 01-es és 05-ös 
táblában is jelenti az adott értékpapírt. A más jelent  letétkezel  által az adatszolgáltatónál elhelyezett 
értékpapírokat a 01. tábla kitöltésekor nem szabad szerepeltetni, ezek a 06-os táblába kerülnek. 
El fordulhat olyan eset is, hogy az adatszolgáltató a más jelent  letétkezel t l kapott értékpapírt 
továbbadja letétkezelésre egy újabb jelent  letétkezel nek. Ekkor az adott értékpapír-állománynak a 06-
os és 05-ös táblában egyaránt meg kell jelennie (a 01. táblában viszont értelemszer en nem 
szerepelhet). 

b) Repó-ügyletek: Eladási és visszavásárlási megállapodások, amelyeknek két fajtája különböztetend
meg ebben az adatszolgáltatásban: az óvadéki és a szállításos repó. Óvadéki repó esetén az értékpapír 
vev je csak korlátozott rendelkezési jogot szerez, míg szállításos repó esetén a vev  teljes kör en 
rendelkezik a megvásárolt értékpapírok felett.
Ezen adatgy jtés keretében az a lényeges szempont, hogy a repó-ügyletben szerepl  értékpapírok  
kinek a birtokában vannak, ki rendelkezik felettük.  
Óvadéki repó-ügylet esetén a vev  az ügylet id tartama alatt az értékpapírral nem rendelkezik 
szabadon (pl. a KELER Zrt-n keresztül végrehajtott ügyletek esetén az eladó számlájáról nem veszik le 
azt, csak zárolják), ezért az értékpapírt az eladó tulajdonaként kell jelenteni. 
Szállításos repó-ügylet esetén az értékpapír vev je tulajdonosi és birtokosi jogot is szerez az értékpapír 
fölött (pl. a KELER Zrt-n keresztül végrehajtott ügyletek esetén az értékpapírokat a pénzügyi 
teljesítéssel egyidej leg az eladó KELER Zrt-nél vezetett értékpapír-számlájáról transzferálják a vev
értékpapír-számlájára), ezért az értékpapír vev jének kell jelentenie, az eladó viszont nem 
szerepeltetheti az adatszolgáltatásban. (El fordulhat, hogy a letétkezel  saját ügyfelével köt szállításos 
repó-ügyletet, ezért a KELER Zrt-nél vezetett számláját nem érinti közvetlenül az ügylet, de ekkor is 
az el bbiekkel analóg módon kell eljárni: vagyis, az adatszolgáltató eladói min ségében nem 
szerepeltetheti saját tulajdonaként az értékpapírt, viszont mint a vev  letétkezel je, a vev  szektorában 
jelentenie kell.)

c) Kölcsönszerz dések: A kölcsönszerz dés keretében átadott értékpapírt minden esetben a 
kölcsönbevev  tulajdonában kell kimutatni, a kölcsönbeadó állományában nem szerepelhet azon id
alatt, amíg az kölcsönben van. 

– Amennyiben egy jelent  letétkezel  konkrét és meghatározott számú értékpapírt kölcsönvesz 
egy másik jelent  letétkezel t l, akkor a kölcsönbeadó letétkezel  a saját tulajdonú értékpapír-
állományát a kölcsönadott értékpapír-mennyiséggel az adatszolgáltatásaiban csökkenti, a 
kölcsönbevev  letétkezel  pedig ezt az értékpapír-mennyiséget a saját tulajdonaként az 
adatszolgáltatásaiban kimutatja. 
– Ha a letétkezel  saját ügyfelének adott mennyiség  értékpapírt kölcsönöz, akkor a 
kölcsönbeadó letétkezel  a kölcsönbeadott értékpapír mennyiségével csökkenti saját tulajdonát. 
Ha az értékpapír kölcsönbevev je az értékpapírt a hitelez  letétkezel nél vezetett számlán 
tartja, akkor a letétkezel  az értékpapírt abban az ügyfélszektorban jelenti le, amelybe a 
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kölcsönbevev  ügyfél tartozik. Ha pedig az ügyfél már eladta (vagy más 
letétkezel nél vezetett számlára transzferáltatta) az értékpapírt, akkor a hitelez  letétkezel
adatszolgáltatásában az általa kölcsönzött értékpapír már nem szerepelhet. 
– A fentiek szerint kell az adatszolgáltatásokat elkészíteni abban az esetben is, amikor a 
t zsdetag letétkezel  (adatszolgáltató) az ügyfele megbízásából annak t zsdei értékpapírját adja 
el, de az eladni kívánt t zsdei értékpapír (az ügyfél késedelmes értékpapír-teljesítése miatt) nem 
érkezik meg az elszámolóház által el írt elszámolási napra a letétkezel  KELER Zrt-nél 
vezetett számlájára, és a letétkezel  – a köztük lév  szerz dés alapján – saját állományával 
hidalja át az ügyfele késedelmes értékpapír-szállítását (számlatranszferét). Ebben az esetben az 
adatszolgáltató saját állománya csökken az általa biztosított értékpapír mennyiségével, az 
ügyfele szektorában pedig nem történik állományváltozás. 
A kölcsönügyleteket a teljesítés napjától kezdve kell az adatszolgáltatásokban kimutatni. A 
teljesítés napja leggyakrabban a kölcsönbevev  KELER Zrt-nél vezetett számláján történ
jóváírás értéknapja. 

d) Hitelmegállapodás fedezeteként a jelent nél elhelyezett értékpapírok: Amennyiben bármilyen hitel-
megállapodás keretében (pl. lombard hitel) fedezetként az ügyfél értékpapírt helyez el az 
adatszolgáltatónál, akkor ezeket az értékpapírokat is jelenteni kell a megfelel  ügyfélszektorban. 

e) Vagyonkezelés (portfóliókezelés): Ha az adatszolgáltató olyan vagyonkezelést (portfóliókezelést) 
végez, amelynél más a letétkezel , akkor az értékpapír-állományt a 01. táblában nem kell jelentenie. 
Viszont a vagyonkezelt értékpapírokkal kapcsolatos bizományosi tevékenysége keretében átmenetileg 
hozzá került (KELER Zrt-nél vezetett számláján lév ) értékpapír-állományokra a másodlagos 
letétkezelésnél leírt jelentési technikát kell alkalmazni, azaz a 06-os táblában szerepeltetnie kell. 
A vagyonkezelt értékpapírok letétkezel jének adatszolgáltatási kötelezettsége a vagyonkezelésbe került 
értékpapír vásárlásának tárgynapjától az értékpapír eladásának tárgynapjáig áll fenn. (Az adatszolgáltatás 
tárgynapjára vonatkozó információkat az adatszolgáltatás beküldéséig rendelkezésre álló id  alatt kell 
korrigálnia.)

2. Egyéb esetek 

a) Puffer-számla a befektetési jegyeknél. (2003. május 5-t l a KELER Egységes Szabályzatának II. 
2.4.5. pontja értelmében a KELER Zrt. naponta megszünteti a puffer állományokat. A befektetési 
alapok technikai számláin lév  állományokat (676767, 787878, 606060-as számlák) a dematerializált 
értékpapírok esetében a korábbi puffer-számla állományokhoz hasonlóan kell jelenteni.) Az un. puffer 
számlán lév , ki nem bocsátott vagy visszavásárolt állományokat az adatszolgáltatásban technikai okok 
miatt – a kibocsátó tulajdonában lév ként (r oszlop) – szerepeltetni kell.  

 – Az az adatszolgáltató, akinél az összevont címlet  fizikai értékpapírt letétkezelés, letéti rzés
vagy felel s rzés keretében elhelyezték (abban az esetben is ha azt a letétkezel  adatszolgáltató 
a KELER Zrt-be beszállította) az alábbi módon szerepeltesse az állományokat 
adatszolgáltatásában: A 01. táblában az ügyfelek és saját tulajdonában lév  állomány mellett, 
jelentse le a puffer-számla állományát is. (r oszlop) A 05. táblában szerepeltesse az értékpapír 
teljes mennyiségét amennyiben az az értéktárában, vagy egyéb a KELER Zrt-t l különböz
helyen van. Ha beszállította a KELER Zrt-be akkor a 05. táblában nem kell jelentenie. A 06. 
táblában kell jelentenie a forgalomban lév  állománynak azt a részét, amely más jelent
letétkezel k ügyfeleinek tulajdonában vannak.
A dematerializált értékpapírok esetében is a fentiek szerint kell eljárni. 
– A KELER Zrt. a tárgynapon forgalmazott (eladott vagy visszavásárolt) dematerializált 
befektetési jegyek keletkeztetését, illetve megszüntetését csak a tárgynapot követ en végzi el. A 
valóságnak való megfelelés miatt ugyanakkor az adatszolgáltatás 01-es táblájában ténylegesen az 
ügyfelek (beleértve az adatszolgáltatót is) tulajdonában lév  állományt kell jelenteni. 
(Természetesen ebben az esetben a lejelentett állomány nem fog megegyezni a tágynapi 
KELER kivonaton szerepl  állománnyal.) Ha a tárgynapon befektetési jegy eladás 
(keletkeztetés) történt, az el z  napi állományhoz képest keletkezett többlet állományt (a 
KELER-kivonathoz képest mutatott eltérést) a 05-ös táblában kell jelenteni KE kóddal. 
Amennyiben a tárgynapon visszavásárlás történt, a tárgynapon megsz nt papírok állományát (a 
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KELER-kivonathoz képest mutatott eltérést) a 06-os táblában kell jelenteni KE 
kóddal. A segéd táblákban való állományok szerepeltetésével a korrigált KELER-számla 
egyez ség (Jelen Útmutató IV. pont) teljesülése biztosítottá válik.  
– A befektetési alapok által visszavásárolt, az alap nettó eszközértékének kiszámításakor is 
figyelembe vett (tehát ténylegesen forgalomban lév ) jegyek állományait nem az r oszlopban, 
hanem az i oszlopban a D szektor (Egyéb pénzügyi közvetít k) állományai között kell 
szerepeltetni.

b) Nyomdai el állítás alatt lév  értékpapír állomány jelentése: Az adatszolgáltató saját, vagy ügyfele 
tulajdonában lév , fizikai formájú értékpapír állományát a 01-es tábla megfelel  szektorában kell 
jelenteni, abban az esetben is, ha az értékpapír fizikai el állítása még nem történt meg. Ezzel 
egyidej leg a szóban forgó papír állományát a 05-ös táblában is szerepeltetni kell SE kóddal és az 
adatszolgáltató saját törzsszámával. (lásd az e rendelet 3. sz. mellékletének 9. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletnek az E21-es adatszolgáltatáshoz kapcsolódó 18. példáját) 

III. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint 
A 01. tábla az adatszolgáltatók tulajdonában lév , és a náluk letéti rzés, letétkezelés, vagy felel s

rzés során elhelyezett, rezidensek és nem rezidensek által (belföldön, vagy külföldön) kibocsátott 
értékpapírok hó végi állományát tartalmazza, tulajdonosi bontásban. 
A Magyarországon kibocsátott, letéti igazolás formájában (ADR, EDR, GDR stb.) külföldön 
forgalmazott értékpapírokat is jelenteni kell. (A letéti igazolás saját ISIN-kódjával, a tulajdonos 
szektorában, tehát ugyanúgy kell szerepeltetni, mint bármely más értékpapírt.) 

Abban az esetben, ha az adatszolgáltató belföldi konverziós hely (vagyis a letéti igazolás 
kibocsátójának a számlája nála van), akkor és csak akkor, a letéti igazolások mögötti 
értékpapírletéteket is szerepeltetni kell az adatszolgáltatásban, mégpedig a letéti igazolás 
kibocsátójának szektorában (általában ez a nem-rezidensek szektora). 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ Az értékpapír-azonosító cím  oszlop az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza, vagy 
ha az értékpapírnak nincs ISIN-azonosítója, akkor a 111-es kódot kell a mez be írni. 
b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni. 
Letéti igazolások esetében a névben a típust (ADR, EDR, GDR stb.) is fel kell tüntetni.  
c/ A részesedést megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesít
papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza (az I.4. c.) pontban leírtak 
figyelembevételével). A letéti igazolásokat a mögöttes értékpapír mennyiségi egységében kell megadni. 
(Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a letéti igazolásokat darabban kell közölni, hiszen nem jellemz ,
hogy hitelviszonyt megtestesít  értékpapír lenne a mögöttes letét.)
d/ Az összes állomány megegyezik az e, a f, és az r oszlopok összegével: d=e+f+r.
e/ Az adatszolgáltató tulajdonában lév  értékpapírok állományát tartalmazza. Nem szerepelhet ebben 
az oszlopban az adatszolgáltató által birtokolt, saját maga által kibocsátott értékpapírok állománya 
(amelyek jelentésére az r oszlop szolgál). 
f/ Az ügyfelek tulajdonában lév  értékpapírok állományát tartalmazza. Meg kell egyeznie az 
ügyfélszektorokban lév  állományok összegével: f=g+…+q.
g-tól q-ig/ Az adatszolgáltató ügyfelei tulajdonában lév  értékpapír-állományok, megbontva a 
tulajdonosok szektorai szerint. A szektorok meghatározásánál a jelen melléklet I.A. pontjában külön 
megjelen  szektorleírást kell követni, azzal az eltéréssel, hogy a h/ oszlopban az „Egyéb monetáris 
intézmények” közül csak a szövetkezeti hitelintézetek és a pénzpiaci alapok szerepelhetnek. Az 
értékpapír kibocsátójának tulajdonában lév  állományt nem szabad ezekben az oszlopokban 
szerepeltetni (azok jelentésére az r oszlop szolgál). 
r/ Ebbe az oszlopba a kibocsátó tulajdonában lév , általa kibocsátott értékpapírok állományát kell 
beírni. Ide kerül tehát az adatszolgáltató tulajdonában lév , saját kibocsátású értékpapírjainak 
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állománya, illetve az adatszolgáltató ügyfelének, mint az adott értékpapír 
kibocsátójának tulajdonában lév  értékpapír-állomány. (Pl. itt kell jelenteni, ha Kibocsátó Rt. 
tulajdonában van 1000 darab Kibocsátó Rt. törzsrészvény; vagy az adatszolgáltatást beküld  Bróker 
Rt. tulajdonol 1500 eFt névérték  Bróker Rt. kötvényt vagy 200 ezer USD névérték  Bróker Rt. 
dollár kötvényt.)  Ugyancsak  itt kell  szerepeltetni  az un.  puffer  számlán lév  állományokat is. 

02. tábla: Nem-rezidens tulajdonban lév  értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok 
szerint
A 02. tábla az adatszolgáltatók nem rezidens ügyfelei tulajdonában lév  hó végi értékpapír-
állományokat (01. tábla "q" oszlop) tartalmazza tulajdonosi szektorok szerinti bontásban.  
Az egyes oszlopokban lév  mez k tartama: 
a/ Az értékpapír-azonosító cím  oszlop az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza, vagy 
ha az értékpapírnak nincs ISIN-azonosítója, akkor a 111-es kódot kell a mez be írni. 
b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni.  
Letéti igazolások esetében a névben a típust (ADR, EDR, GDR stb.) is fel kell tüntetni.  
c/ A részesedést megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesít
papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza (az I.4. c. pontban leírtak 
figyelembevételével). A letéti igazolásokat és opciós utalványokat (warrantokat) a mögöttes értékpapír 
mennyiségi egységében kell megadni. (Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a letéti igazolásokat 
legtöbbször darabban kell közölni, hiszen nem jellemz , hogy hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 
lenne a mögöttes letét.) 
d/ Az összes állomány megegyezik az e, f…..,n oszlopok összegével: d=e+f+     +n.
e-t l n-ig/ Az adatszolgáltató nem-rezidens ügyfelei tulajdonában lév  értékpapír-állományok, 
megbontva a tulajdonosok szektorai szerint. A szektorok meghatározásánál a jelen melléklet I/A/4. 
pontjában található tartalmi besorolást kell követni a nem-rezidens szervezetek intézményi 
szektorokba való besorolásakor. 

03. tábla: Nem-rezidensek tulajdonában lév  értékpapírok tulajdonosok szerinti 
országbontása
A 03. tábla az adatszolgáltatók nem rezidens ügyfelei tulajdonában lév  hó végi értékpapír-
állományokat (01. tábla "q" oszlop) tartalmazza, országok szerinti bontásban. 
A táblában – a külföldi tulajdonosok országbontása miatt – egy adott értékpapírt annyiszor kell 
felsorolni (ISIN-kód, értékpapír neve megjelölésével), ahány országból származó külföldi tulajdonos 
azt birtokolja. (A letéti igazolások mögött lév  értékpapírletétnél a letéti igazolást kibocsátó 
intézmény országát kell feltüntetni az ország oszlopban.) 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma:
a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza, vagy ha az értékpapírnak nincs ISIN-
azonosítója, akkor a 111-es kódot kell a mez be írni. 
b/ Ugyanazt a nevet kell használni, mint a 01. táblában. 
c/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesít
papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. (az I.4. c.) pontban leírtak 
figyelembevételével)
d/ Annak az országnak az ISO-kódját kell beírni, amely országból az értékpapír tulajdonosa 
származik. Letéti igazolások mögött lév  értékpapírletét esetén, a letéti igazolást kibocsátó intézmény 
telephelyének országkódját kell megadni. 
e/ Adott értékpapír adott országbeli, nem-rezidens tulajdonú értékpapír-állományát tartalmazza. 

04. tábla: Az adatszolgáltató jelentésében 111-es kóddal szerepl  értékpapírok jellemz i

A 111-es kódot kizárólag abban az esetben lehet azonosítókódként szerepeltetni, ha az értékpapír 
nem rendelkezik ISIN–kóddal. 
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A 04. tábla az adatszolgáltatás egyéb tábláiban 111-es kóddal (ISIN-kód nélkül) 
szerepeltetett értékpapírok leírását tartalmazza. Az adatszolgáltatás többi táblájának kérdéses sorait a 
04-es tábla a, b és c mez i együttesen azonosítják. 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ Annak a táblának a számát kell megjelölni, amelyben a 111-es kóddal jelentett értékpapír el fordul.
(Ha ez több táblát is érint, akkor a sorszám szerinti legels  adatszolgáltatási tábla szerepeljen.) 
b/ Annak az a mez ben megjelölt táblában lév  sornak a sorszámát jelöli, amelyben a kérdéses 
értékpapír szerepel. 
c/ Egy adott értékpapírnak, amelyet 111-es gy jt kódon jelentenek, az adatszolgáltatás minden 
táblájában azonos néven kell szerepelnie. (“Értékpapír neve” mez k.) Ebben a mez ben is ez az 
elnevezés szerepeljen. Minden 111-es kód alatt megjelen  értékpapír-sorozatnál egymástól eltér
nevet kell alkalmazni. 
d/ Az értékpapír-azonosítók mellett meg kell jelölni azok típusát is. (Pl.: CUSIP, saját stb.) Az egyes 
adatok egymástól szóközzel legyenek elválasztva. 
e/ A c mez  kódjelleg  tartalmával szemben itt lehet ség van hosszú, az értékpapír beazonosítására 
alkalmas név megadására.
f/ A kibocsátó cég hivatalos neve. 
g/ Azon ország ISO-kódját kell beírni, ahol a papír kibocsátóját bejegyezték. 
h/ Kibocsátás dátuma (ÉÉÉÉHHNN) 
i/ Lejárat dátuma (ÉÉÉÉHHNN) 
j/ Az ISO 4217-es szabvány szerinti, három karakteres devizakódot kell megadni. A többdevizás 
kibocsátás kódja: MCU (=Multi Currency Issue) 
k/ Címletérték 
l/ A következ  kódok valamelyikét kell szerepeltetni: 

D= Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír (Debt Instrument) 
E= Tulajdonosi jogviszonyt megtestesít  értékpapír (Equity Instrument) 
S= Eredetileg hitelviszonyt megtestesít  értékpapírral kibocsátott, de már önálló értékpapírként 
funkcionáló pénzügyi eszköz. Pl.: kötvény kamatszelvénye /Strips/. 
V= Egyéb (Spare) 

m/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású, tehát ha az 
l mez  értéke ’D’ és az n mez  értéke ’F’. 
Maximum 3 karakter egészrész és maximum 6 karakter tizedes. 
n/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát ha az l mez  értéke ’D’. 

F= Fix kamatozású 
V= Változó kamatozású  
Z= Zéró kupon 

o/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát az l mez  értéke ’D’. 
Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli els  kamatfizetés dátumát kell beírni. 
(ÉÉÉÉHHNN) 
p/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát a l mez  értéke ’D’. 

B = Kétéves (Bi-annual) 
A = Éves (Annual) 
S = Féléves (Semi-annual) 
Q = Negyedéves (Quarterly) 
M = Havi (Monthly) 
W = Heti (Weekly) 
N = Nem alkalmazható (Not Applicable) 
X = Egyéb, a fentiekt l eltér  (Other)

q/ Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg, tehát a l mez  értéke ’D’. 
r/ A törlesztés dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban, szóközzel elválasztva a törlesztésnek a 
címletérték százalékában megadott mértékét l. Az egyes törlesztésekre vonatkozó adatokat egymástól 
szintén szóközzel kell elválasztani. 
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s/ A kifizetések dátuma ÉÉÉÉHHNN formátumban, szóközzel elválasztva a 
kifizetésnek a címletérték százalékában megadott mértékét l. Az egyes kifizetésekre vonatkozó 
adatokat egymástól szintén szóközzel kell elválasztani. 
t/ Értékpapírhoz kapcsolódó speciális jogok 

05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól különböz  helyen elhelyezett 
értékpapírok állománya 
A 05. tábla az adatszolgáltató által a KELER Zrt-nél vezetett számláitól (egyesített összevont 
értékpapírszámla, biztosíték értékpapír letéti számla) különböz  helyen (beleértve a saját értéktárban) 
elhelyezett értékpapírok állományának jelentésére szolgál. 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza, vagy ha az értékpapírnak nincs ISIN-
azonosítója, akkor a 111-es kódot kell a mez be írni. 
b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni. 
c/ A részesedést megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesít
papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. (az I.4. c.) pontban leírtak 
figyelembevételével)
d/ Az értékpapír állománya. 
e/ A következ  kódok valamelyikét kell beírni: 

SE= saját értéktári elhelyezés 
ML=másodlagos letét 
KE= késedelmes elszámolás 
EG=egyéb

f/ Azt az intézményt kell megnevezni, ahol az értékpapírt elhelyezték. (Saját értéktárban történt 
elhelyezés esetén az adatszolgáltató saját nevét kell megadni.) 
g/ Az „f” oszlopban megadott cég törzsszáma, nem-rezidens esetén pedig „00000001” szerepel. 

06. tábla: Más jelent  letétkezel  által az adatszolgáltatónál elhelyezett értékpapírok 
állománya
A 06. táblában azokat az értékpapírokat kell felsorolni, amelyeket az adatszolgáltatónál egy másik 
jelent  letétkezel  (rezidens bank, szakosított hitelintézet, befektetési vállalkozás) helyezett el. E 
papírok megjelenhetnek az adatszolgáltató KELER Zrt-nél vezetett számláján, saját értéktárában, 
illetve – ha a jelent  pl harmadlagos letétbe adta tovább – egy másik jelent  letétkezel nél is. (Ez 
utóbbi esetben természetesen a 05-ös táblában is szerepeltetnie kell a kérdéses állományt.) 
Ezek az állományok a 01-es táblában nem jelenhetnek meg. 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza, vagy ha az értékpapírnak nincs ISIN-
azonosítója, akkor a 111-es kódot kell a mez be írni. 
b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni. 
c/ A részesedést megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt megtestesít
papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza (az I.4. c.) pontban leírtak 
figyelembevételével).
d/ Az értékpapír állománya. 
e/ A következ  kódok valamelyikét kell beírni: 

ML = másodlagos letét 
IT = ismeretlen tulajdonos 
KE = késedelmes elszámolás 
EG = egyéb  

f/ Annak a jelent  letétkezel nek a nevét kell beírni, amely az értékpapírt az adatszolgáltatónál 
elhelyezte.
g/ Az „f” oszlopban megadott cég törzsszámát kell megadni. 

IV. Táblák közötti összefüggések, egyéb ellen rzési szempontok
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1. Az  adatszolgáltatás helyes kitöltése esetén a táblákban negatív állományok nem szerepelhetnek. 

2. Minden egyes értékpapír esetén a 01. tábla q oszlopában (nem-rezidens ügyfél) lév  állománynak 
meg kell egyeznie a 03. tábla e oszlopában lév , ugyanarra az értékpapírra vonatkozó (akár több 
sorban szerepl ) állományok összegével. Ebb l adódóan, a 01. tábla q oszlopának összege 
megegyezik a 03. tábla e oszlopának összegével.  

3. Minden értékpapír esetében a 01. táblában adott értékpapír nem-rezidens tulajdonban lév
állományának (q oszlop) meg kell egyezni ugyanezen értékpapír 02. táblában az összesen oszlopban 
(d oszlop) megtalálható állományával. 

4. Azoknál a dematerializált értékpapíroknál, ahol a futamid  alatti t ketörlesztés miatt a 
kibocsátáskori és a fennálló névérték eltér egymástól, a KELER Zrt., az ügyfeleinek küldött 
számlakivonatain a kibocsátáskori névértéket szerepelteti. Ezen adatszolgáltatásban ugyanakkor a 
fennálló névértéket kell jelenteni. Az ellen rzési proceduráknál figyelemmel kell lenni arra, hogy a 
KELER-számla adatait a teljes egyez séghez ezen papíroknál korrigálni kell. (A fizikai értékpapírok 
KELER-számlákon nyilvántartott névértéke a KELER Zrt-ben automatikusan korrigálásra kerül a 
t ketörlesztés összegével.) Ennek figyelembe vételével, minden egyes értékpapír esetén, az 
adatszolgáltató KELER-számláján (egyesített összevont értékpapírszámlán, biztosíték értékpapír letéti 
számlán) lév  állomány és ezen jelentés tábláiban szerepl  állományok között a következ
egyez ségnek kell fennállnia: 
KELER-számla állománya = 01. tábla állománya – 05. tábla állománya + 06. tábla állománya  

V. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató
esetén EBEAD, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén
EBEAD, vagy e-mail 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 

Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, pszo@mnb.hu
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MNB adatgy jtés azonosító: E23

A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és 
biztosíték értékpapír letéti számlákon lév  értékpapír-állományok

(darab ill. ezer deviza)

Teljes értékpapír 

számlaállomány

saját

tulajdonú

nem saját 

tulajdonú

a b c d e f g

0001

0002

0003

0004

...

...

...

9999

Sor-

szám

ISIN kód

Az állomány 

megfigyelési

egységének

kódja*

F számla-

tulajdonos

törzsszáma

Az értékpapír 

neve

F számla-

tulajdonos

megnevezése
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MNB adatgy jtés azonosító: E23 

Kitöltési útmutató 

A központi értéktárnál vezetett egyesített összevont értékpapírszámlákon és 
biztosíték értékpapír letéti számlákon lév  értékpapír-állományok 

I. Általános tudnivalók

1. A tábla valamennyi gazdálkodó szervezetnek az adatszolgáltatónál vezetett egyesített
összevont értékpapírszámláján és biztosíték értékpapír letéti számláján lév  értékpapír 
állományokat tartalmazza. 

2. Az állományokat értékpapírsorozatonként és f számlatulajdonosonként kell felsorolni.

3. Az adatszolgáltatásnak az értékpapír hóvégi, az egyesített összevont 
értékpapírszámlákon és a biztosíték értékpapír letéti számlákon lekönyvelt záró 
állományának adatait kell tartalmaznia.

4. Az értékpapírok állományát a következ  módon kell jelenteni: 
a) a tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetén az állományokat darabszám 

szerint,
b) a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokat (kötvények) pedig névértéken, az 

értékpapír eredeti denominációjában. (A GMU tagdevizákban denominált 
értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének 
denominálva, az állományok értékét pedig az euro-tagdevizák euróhoz rögzített 
árfolyamai alapján kell meghatározni.) 

5. Az állomány megfigyelési egységének kódja részesedést megtestesít  értékpapírok 
esetén a DB kódjel (darab), a hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír 
denominációjának deviza ISO-kódja. 

6. A teljes értékpapír számlaállományt saját (saját tulajdonú) illetve idegen (ügyfél 
tulajdonú) bontásban kell megadni. 

7. A teljes értékpapír számlaállományból (f+g) külön meg kell adni (a h oszlopban) a 
puffer számlákon szerepl  (a kibocsátó által visszavásárolt, vagy forgalomba nem hozott) 
állományokat.

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: E27

01. tábla Értékpapírok központi értéktár által kiadott ISIN-kódjai és egyéb alapadatai

Sorszám Az utolsó 

módosítás

dátuma

Módosítás

típusa

ISIN státusza Kereszt 

hivatkozások

ISIN-kód Értékpapír 

hivatalos neve

CFI-kód Értékpapír- 

fajta

Értékpapír-

alfajta

Kibocsátó

törzsszáma

Kibocsátó neve Befektetési 

alapkezel

neve

a b c d e f g h i j k l

01

02

03

04

05

…

nn

(folytatás)

 Kibocsátó 

székhelyének

országa

Alapcímlet Denomináció Kibocsátott 

összes

darabszám

Kibocsátott

össznévérték

Értékpapír-

kibocsátás

dátuma

Lejárat

dátuma

Értékpapír

megjelenési

formája

Kamatláb Kamatfizetés 

dátuma

Kamatfizetési

gyakoriság

Els

kamatfizetés

dátuma

BÉT-re

bevezetett-e

Esemény-

kód

m n o p q r s t u v w x y z
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MNB adatgy jtés azonosító: E27

02. tábla Értékpapírok kibocsátásai, t ketörlesztései és kamatfizetései

Sor-

szám

ISIN-kód Változáskezelés/Tranzakció 

kódja

Tranzakció dátuma Mennyiség megfigyelési 

egysége

Kibocsátás, t ketörlesztés,

kamatfizetés, illetve 

állományátadás adatai

Kereszt

hivatkozások

a b c d e f

01

02

03

04

05

…

nn

03. tábla KELER Rt. által vezetett értékpapírszámlán tartott értékpapírok egyéb “Kódkiadó Szervezet” által 
kiadott ISIN-kódja és egyes alapadatai

Sor-

szám

ISIN-kód Értékpapír rövid neve Névérték (alapcímlet) Devizanem Értékpapírfajta

a b c d e

01

02

03

04

05

…

nn
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MNB adatszolgáltatás azonosító. E27

Kitöltési útmutató 

Értékpapírok központi értéktár által kiadott ISIN-kódjai és egyéb alapadatai

I. Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatást a központi értéktári tevékenységet végz  Tpt. szerinti elszámolóház illetve 
központi értéktárnak (KELER Zrt.) kell benyújtania azon értékpapírok ISIN-kódjáról és más 
alapadatairól, amelyeknél a KELER Zrt. mint „Nemzeti Kódkiadó Szervezet”, ISIN-kódot ad ki 
(01.tábla és 02. tábla), valamint azon értékpapírokról, amelyekre ugyan nem a KELER Zrt. adja ki 
az ISIN-kódot, de rendszereiben információval rendelkezik az adott értékpapírról (03. tábla). 

2. Az adatszolgáltatásban csak azokat a rekordokat kell szerepeltetni, amelyeknél valamely 
mez ben változás következett be. 

3. Az eredetileg GMU tagdevizákban denominált értékpapírok devizaértékben megadott 
állományait minden esetben euróban kell jelenteni, EUR deviza ISO-kód használata mellett. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

01. tábla: Értékpapírok KELER Zrt. által kiadott ISIN-kódja és egyéb alapadatai 

a/ Az utolsó módosítás dátuma 

Az ISIN-kód kiadásának, megszüntetésének, illetve (esetleges módosítások esetén) a rekord 
frissítésének dátuma. 

b/ Módosítás típusa 

D= ISIN törlés (delete) 
N= új ISIN (new) 
U= ISIN frissítése (update) 

c/ ISIN státusza 

C= Kiadott, de még nem aktív ISIN (Created ISIN) 
A= Aktív ISIN (Active ISIN) 
D= Törölt ISIN (Deleted ISIN) 
R= Újrafelhasznált ISIN (Reused ISIN) 
Ha a Módosítás típusa mez  N, akkor az ISIN státusza mez ben a módosítás 
eredményeképpen létrejött státuszt kell felt ntetni.

Ha a Módosítás típusa mez  D vagy U, akkor a módosítás el tti státuszt tartalmazza a 
mez .

d/ Kereszt hivatkozások 

Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 
karakteres ISIN kódot, plusz 1 toldalék kódot. 
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A toldalékkódok:
U = Mögöttes kibocsátás(Underlying issue) 
O= Régi ISIN (pl.: egy névváltozás után) (Old) 
N = Új ISIN (pl.: dematerializálás esetén, amikor egy ISIN-t felvált egy másik ISIN) (New) 

e/ ISIN 

Az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. 

Az a/, z/, b/, c/, d/, és e/ mez k lehetséges kapcsolatait és összefüggéseit mutatja a 01-es 
táblához mellékelt kódtáblázat. 

f/ Értékpapír hivatalos neve: A hitelviszonyt megtestesít  értékpapíroknál itt az értékpapír 
rövid nevét kell szerepeltetni. 

g/ CFI-kód 

A pénzügyi eszközök osztályozására (Classification for Financial Instruments) vonatkozó ISO 
10962 szabványnak megfelel  kód. 

h/ Értékpapírfajta 

 A mellékelt táblázat alapján. 
i/ Értékpapír-alfajta 

 A mellékelt táblázat alapján. 

Táblázat az értékpapírfajta és -alfajta mez k értékeir l
(az értékpapírok KELER Zrt. által kiadott ISIN-kódját és egyéb alapadatait tartalmazó munkalap 
h és i oszlopához.) 
Amennyiben a KELER Zrt. a CFI-kód kiadása után nem rögzíti ezt a csoportosítást a 
rendszerében, akkor ezeket a mez ket nem kell megadni. 
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Értékpapír
Fajta Alfajta 
Államkötvény  
Kincstári államkötvény  
Diszkont kincstárjegy  
Kamatozó kincstárjegy  
Kincstári takarékjegy  
MNB-kötvény
Kötvény Gazdasági társaság által kibocsátott 
Kötvény Önkormányzat által kibocsátott 
Kötvény Hitelintézet által kibocsátott 
Befektetési jegy Zárt 
Befektetési jegy Nyilvános 
Jelzáloglevél
Kárpótlási jegy  
Letéti jegy  
Részvény Dolgozói részvény 
Részvény Törzsrészvény 
Részvény Kamatozó részvény 
Részvény Likvidációs els bbségi részvény 
Részvény Osztalékels bbségi részvény 
Részvény Osztalékels bbségi-kamatozó
Részvény Szavazatels bbségi részvény 
Részvény Zártkör  rt. el vásárlási jogot bizt. 
Részvény Egyéb els bbségi részvény 
Részvény Alapítói részvény 
Részvény Arany részvény 
Részvény Egyéb részvény 
Egyéb  

j/ Kibocsátó törzsszáma 

Az értékpapírt kibocsátó szervezet KSH-törzsszáma (adószámának els  nyolc karaktere). 
Befektetési jegy esetén ide a befektetési alapoknak, az MNB által adott,  a KELER Zrt. 
rendelkezésére bocsátott technikai törzsszámát kell beírni. Új, induló  befektetési alapnál az MNB 
törzsszámot képzéséig az ’FB000000’ – szám helyettesíti. Nem-rezidens kibocsátó esetén  
(amennyiben nincs KSH-törzsszáma, vagy az MNB és a KELER Zrt. által közösen rögzített 
„fiktív” törzsszáma) a „00000001” nyolc karakteres kódot kell ebbe a mez be írni.

k/ Kibocsátó neve (hosszú) 

A kibocsátó cég hivatalos neve. (Befektetési jegy esetén a befektetési alap  tekintend
kibocsátónak.)

l/ Befektetési alapkezel  neve 

Csak befektetési jegyek esetén kell kitölteni. 

m/ Kibocsátó székhelyének országa 

ISO 3166-os szabvány szerinti két karakteres országkód. (Vagy XS, XA, XB, XC, XD). 

n/ Alapcímlet 
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o/ Denomináció 

ISO 4217-es szabvány szerinti  három karakteres devizakód. A többdevizás kibocsátás kódja: 
MCU (Multi Currency Issue) 

p/ Kibocsátott összes darabszám 

q/ Kibocsátott össznévérték 

Kitöltése kötelez , amennyiben az alapcímlet (n) és a kibocsátott összes darabszám (p) mez
valamelyike nem határozható meg. (Devizaegységben, az o mez ben meghatározott 
devizanemben, MCU esetén HUF-ban.) 

r/ Értékpapír-kibocsátás dátuma 

Az értékpapír els kibocsátásának dátuma. 

s/ Lejárat dátuma 

Lejárattal rendelkez  értékpapíroknál kell kitölteni.

t/ Értékpapír megjelenési formája 

1 = Dematerializált (Dematerialized) 
2 = Nyomdai és immobilizált (Printed Immobilized) vagy Nyomdai és nem immobilizált (Printed 
not immobilized) 

u/ Kamatláb 

Csak akkor kell kitölteni, ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és fix kamatozású. 

v/ Kamatfizetés dátuma 

Egy teljes naptári évet tekintve, a naptári éven belüli els  kamatfizetés. Csak akkor kell kitölteni, 
ha az értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a c/ mez  értéke „A”.
A kamatfizetési dátumot csak az ismertté válását követ  els  alkalommal kell jelenteni. 

w/ Kamatfizetési gyakoriság 

Csak akkor kell kitölteni, ha az  értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mez  értéke „N„ (a 
c/ mez  értéke pedig „A”).
B = Kétéves (Bi-annual) 
A = Éves (Annual) 
S = Féléves (Semi-annual) 
Q = Negyedéves (Quarterly) 
M = Havi (Monthly) 
W = Heti (Weekly) 
N = Nem besorolható (Not Applicable) 
X = Egyéb (Other) 

x/ Els  kamatfizetés dátuma 

Csak akkor kell kitölteni, ha az  értékpapír hitelviszonyt testesít meg és a b/ mez  értéke „N„ (a 
c/ mez  értéke pedig „A”). 

y/ BÉT-re bevezetett-e 

T = Igen 
F = Nem 
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z/ Esemény-kód 

1= Születés
2= Jellemz  megváltozása
3= Átváltozás
4= Szétválás
5= Kiválás
6= Egyesülés 
7= Beolvadás 
8= Értékpapír megsz nése
9= Értékpapír-lejárat 
A= Állományátadás 
Részletesebb leírást a 01-es táblához mellékelt kódtábla tartalmaz. 

02. tábla: Értékpapírok kibocsátásai, t ketörlesztései és kamatfizetései 

A táblázat az el z  adatszolgáltatás óta bekövetkezett, adott értékpapír-sorozatokhoz kapcsolódó 
állományváltozási (kibocsátási, t ketörlesztési, kamatfizetési és állomány- átcsoportosításra 
vonatkozó) adatokat tartalmazza. A módosított rekordnál a bizonylat jellege mez  értéke ’M’, 

a Kitöltés dátuma mez  értéke pedig a módosítás dátumát tartalmazza.

Kibocsátási adatokat minden olyan értékapírra kell szolgáltatni, amelyre a KELER Zrt. azonosítót 
ad ki, t ketörlesztési adatokat csak ún. t ketörlesztéses papírokra (amelyek a futamidejük alatt 
t két törlesztenek), kamatfizetési adatokat pedig azokra a hitelviszonyt megtestesít , fix 
kamatozású papírokra, amelyeknek cashflow-ja a 01. tábla u-x oszlopaiban szerepl  adatokból 
egyértelm en nem határozható meg. 

a/ ISIN 

Az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. 

b/ Változáskezelés/ Tranzakció kódja 

A változáskezelés kódjai: 
1= Születés
2= Jellemz  megváltozása
3= Átváltozás
4= Szétválás
5= Kiválás
6= Egyesülés 
7= Beolvadás 
8= Értékpapír megsz nése
9= Értékpapír-lejárat 
A= Állományátadás 
B vebben lásd a 01-es táblához mellékelt kódtáblát. 

Nem a változáskezeléshez kapcsolódó kódok: 
I = Kibocsátás 
R = T ketörlesztés
C = Kamatfizetés 
T = T kenövekedés (t késített kamat) 
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c/ Tranzakció dátuma 

d/ Mennyiség megfigyelési egysége 

Értékadatok esetén a papír denominációjának deviza ISO-kódja, darabban megadott adatok 
esetén DB, százalékos adatok esetén PC kódjel. 

e/ Kibocsátás, t ketörlesztés, kamatfizetés valamint állományátadás adatai 

Törlesztés esetén – százalékos érték megadásánál – és kamatfizetésnél a címletérték százalékában 
megadott mérték. A kibocsátási adatokat a mennyiség megfigyelési egységében kell közölni. Az 
állományátadásnál: állománynövekedés esetén pozitív, állománycsökkenés esetén negatív számot 
kell megadni. 

f/ Kereszt hivatkozások 

Maximum 18 hivatkozás, szóközzel elválasztva. Minden egyes hivatkozás tartalmaz egy 12 
karakteres ISIN kódot, plusz 1 toldalék kódot. 

03. tábla: KELER Zrt. által vezetett értékpapírszámlán tartott értékpapírok egyéb 
“Kódkiadó Szervezet” által kiadott ISIN-kódja és egyes alapadatai 

a/ ISIN-kód 

Az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi értékpapír-azonosító. 
b./ Értékpapír rövid neve

c./ Alapcímlet 

d./ Devizanem 

ISO 4217-es szabvány szerinti három karakteres devizakód. 

e./ Értékpapírfajta 

Értékei: „D” vagy „E”,attól függ en, hogy az értékpapír hiteljogviszonyt (D = Debt instruments) 
vagy tulajdonosi jogviszonyt (E = Equities) testesít meg. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: E43

01.tábla  Napi forgalom a BÉT opciós piacán (Call)
kontraktus

Call Elszámolóár

Rezidens (forint)

Vétel Eladás Vétel Eladás

a b c d e f g

001

002

003

...

…

...

...

nnn

02.tábla  Napi forgalom a BÉT opciós piacán (Put)
kontraktus

Put Elszámolóár

Rezidens (forint)

Vétel Eladás Vétel Eladás

a b c d e f g

001

002

003

...

…

...

...

nnn

Nem rezidens

Opciós részvényügyletek a BÉT-en

Nem rezidensSor-
szám

Opciós
részvénytermék

Opciós
sorozat

Sor-
szám

Opciós
részvénytermék

Opciós
sorozat
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MNB adatgy jtés azonosító: E43

03.tábla  Nyitott kötésállomány a BÉT opciós piacán (a t zsdenap végén) (Call)

kontraktus

Call

Rezidens

Vételi Eladási Vételi Eladási

a b c d e f

001

002

003

...

…

...

...

nnn

04.tábla  Nyitott kötésállomány a BÉT opciós piacán (a t zsdenap végén) (Put)
kontraktus

Put

Rezidens

Vételi Eladási Vételi Eladási

a b c d e f

001

002

003

...

…

...

...

nnn

Nem rezidens

Nem rezidens

Opciós részvényügyletek a BÉT-en

Sor-
szám

Opciós
részvénytermék

Opciós sorozat

Sor-
szám

Opciós
részvénytermék

Opciós sorozat
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MNB adatgy jtés azonosító: E43

kontraktus

Rezidens által Rezidenssel szemben Nem rezidens által
Nem rezidenssel 

szemben

a b c d e f

001

002

003

...

…

...

...

nnn

kontraktus

Lehívott put opció

Rezidens által Rezidenssel szemben Nem rezidens által Nem rezidenssel 
szemben

a b c d e f

002

003

...

…

...

...

nnn

07. tábla  A t zsdenapi forgalomhoz kapcsolódó prémiumok  a BÉT opciós piacán
forint

Rezidens Nem rezidens Rezidens Nem rezidens

a b c d e f

001

002

003

...

…

...

nnn

Opciós
részvénytermék

Opciós sorozat

Sor-
szám

Opciós
részvénytermék

Opciós sorozat
által fizetett prémium által kapott prémium

05. tábla  A t zsdenapon lehívott opciók a BÉT opciós piacán (Call)

Opciós részvényügyletek a BÉT-en

Lehívott call opció

06. tábla  A t zsdenapon lehívott opciók a BÉT opciós piacán (Put)

Sor-
szám

Opciós
részvénytermék

Opciós sorozat

Sor-
szám
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MNB adatgy jtés azonosító: E43

Kitöltési útmutató 

Opciós részvényügyletek a BÉT-en 

I. Általános tudnivalók

1. A rezidensek, illetve a nem-rezidensek meghatározásánál az e melléklet I.A.3. pontjában leírtakat kell 
figyelembe venni. 

2. A táblák a rezidensek, illetve a nem rezidensek összevont adatait tartalmazzák (tehát brókerenkénti, 
illetve megbízónkénti adatok nem szerepelnek bennük). 

3. Mindegyik opciós sorozat csak egyszer szerepelhet az egyes táblákban. 

4. Valamennyi, aktuálisan létez  instrumentumot hiánytalanul szerepeltetni kell. A már létez  opciós 
sorozatok elnevezése, kódja nem változhat. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja

1. A  01. és a 02. táblában az elszámolóárakat egy tizedesre kell megadni. 

2. Összefüggések a 01., illetve a 02. táblán belül: 
Minden opciós sorozatra külön-külön igaz, hogy az összes vétel (kontraktusban kifejezve) 
megegyezik az összes eladással (c+e = d+f).

3. Összefüggések a 03., illetve a 04. táblán belül: 
Minden opciós sorozatra külön-külön igaz, hogy az összes nyitott vételi pozíció (kontraktusban kifejezve) 
megegyezik az összes nyitott eladási pozícióval (c+e = d+f). 

4. Összefüggések a 05., illetve a 06. táblán belül: 
Minden opciós sorozatra külön-külön igaz, hogy: c+e = d+f.

5. A 07. táblában az adatokat opciós kontraktusonként, forintban kell megadni. 

6. Összefüggések a 07. táblán belül: 
Mivel a fizetett és a kapott prémiumok összege megegyezik egymással, ezért: c+d = e+f. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú  fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: E48

a b c d e f g h i

01

…

…

…

…

nn

A részvény A  forgalom

ISIN-kódja
Devizanem Névérték

egyszeres

 értéke

(Ft)

01. tábla: T zsdére bevezetett részvények kapitalizációjára  és forgalmára vonatkozó havi adatok 

egyszeres

mennyisége

(db)

Sor-

szám

Tárgyhó

Bevezetett

mennyiség

 (db)megnevezése

Záróár

(Ft)
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MNB adatgy jtés azonosító: E48

törzsszáma neve

a b c d e f g h i j

01

…

…

…

nn

02. tábla: Részvények t zsdei bevezetésére és kivezetésére vonatkozó havi adatok

A t zsdei esemény

Sor-

szám megnevezése dátuma

Megjegyzés

ISIN-kódja

A t zsdén szerepl

társaság
mennyisége

(db)

A részvény 

megnevezése devizaneme névértéke
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MNB adatgy jtés azonosító: E48 

Kitöltési útmutató 

A BÉT-es részvények kapitalizációja és forgalma, részvények t zsdei
be- és kivezetése

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatás mindazon részvényekre kiterjed, amelyek a tárgyhónapban (annak legalább 
egy napján) BÉT-es papírok voltak. 

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: T zsdére bevezetett részvények kapitalizációjára és forgalmára vonatkozó havi 
adatok

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ A tárgyhót éééé.hh formátumban kell megadni, ahol éééé az évet, hh pedig a hónapot jelöli 
(el nullázva).
b/ Az ISIN-kód els dleges értékpapír-azonosítóként alkalmazandó, helyette nem adható meg 
más azonosító. 
c/ A részvény teljes vagy rövid nevét, esetleg ticker-kódját kell szerepeltetni.
d/ A t zsdei részvény bevezetett mennyiségét – darabban kifejezve – azokra a részvényekre kell 
megadni, amelyek a tárgyhó utolsó napján is BÉT-es papírok voltak. 
e/ A papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. (Ez általában „HUF”, de 
el fordulhat más devizanem is.) A GMU tagdevizákban denominált értékpapíroknál (pl. 
Graphisoft) „EUR”-t kell szerepeltetni.
f/ Az „e” oszlopban megjelölt devizanemben kifejezett címletértéket kell megadni.
A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni, mint ha euróban 
lennének denominálva, a névértéküket tehát az euro-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai 
alapján kell meghatározni. (A Graphisoft esetében ez 0.0226890108 EUR, hiszen 0,05 NLG ennyi 
eurónak felel meg.) 
g/ A részvény havi záróárát forintban kell megadni. Ha az adott hónapban nem volt bel le
forgalom, akkor a legutolsó záróárat kell beírni. 
h/ A forgalom értékét egyszeresen tartalmazza a jelentés. 
i/ A forgalom darabban kifejezett mennyiségét is egyszeresen kell szerepeltetni.

02. tábla: Részvények t zsdei bevezetésére és kivezetésére vonatkozó havi adatok 

A táblát csak azokra a részvényekre vonatkozóan kell kitölteni, amelyeket az adott hónapban 
vezettek be a t zsdére, vagy vezettek ki onnan, továbbá azokra a BÉT-es részvényekre 
vonatkozóan, amelyekkel kapcsolatos valamely részvénytársasági esemény módosította a papír 
ISIN-kódját, mennyiségét, devizanemét, vagy címletét. 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ A t zsdén szerepl  társaságok azonosítása els dlegesen a törzsszámukkal történik, ami az 
adószám els  8 számjegye. 
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b/ A társaság neve: a t zsdei cég hivatalos, vagy rövid neve egyaránt használható. 
c/ Az alábbi kódok valamelyikét kell szerepeltetni: 

1: újonnan bevezetett részvény 
2: t zsdén jegyzett részvény újabb csomagja 
3: kivezetett részvény 
4: t zsdén jegyzett részvény bevezetett mennyiségének csökkenése 
5: egyéb

d/ A t zsdei esemény dátumát éééé.hh.nn formában kell megadni, ahol éééé az évszám, hh a 
hónap (el nullázva), nn pedig a nap (ugyancsak el nullázva).
e/ Az ISIN-kód els dleges értékpapír-azonosítóként alkalmazandó, helyette nem adható meg 
más azonosító (pl. ticker-kód).
f/ A részvény teljes vagy rövid nevét, esetleg ticker-kódját kell szerepeltetni.
g/ Az adott részvény t zsdei eseményben érintett mennyisége, darabban kifejezve.
h/ A papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. (B vebben lásd a 01. tábla e/ 
oszlopánál.)
i/ A „h” oszlopban megjelölt devizanemben kifejezett címletértéket kell megadni.
(Részletesebben lásd a 01. tábla f/ oszlopánál.) 
j/ Itt kell röviden utalni arra az eseményre, ami a c/ oszlopban szerepel, azt kiváltotta, illetve 
magyarázza. (Pl. a t zsdén jegyzett részvény újabb csomagja esetén: zártkör  alapt ke-emelés,
dolgozói részvény átalakítása, kötvény átalakítása, osztalék átváltása stb. Az egyéb társasági 
eseménynél pl. részvények felosztása.) 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD vagy e-mail 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl.

Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika. E-mail cím: pszo@mnb.hu 
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MNB adatgy jtés azonosító: E57

Moody's S&P Fitch

a b c d e f g h i j k l m n o p

01

02

03

04

05

06

07

08

09

mn

01. tábla A t zsdére bevezetésre kerül  – magyar állampapíroktól különböz  –hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 

Sor-
szám

Devizanem
Garanciát vállaló 

székhelye

Értékpapír
kibocsátó

székhelyének
országa

Hitelmin sítés
Értékpapír kibocsátójának 

székhelye
Megjegyzés

Garanciát
vállaló neve

ISIN-
kód

Érték-
papír
típusa

Értékpapír
kibocsátójának

neve

Értékpapír
neve

A t zsdére
bevezetésre kerül
mennyiség (deviza 

egységben)

Lejárat
dátuma

A t zsdén történ
els  kereskedési nap 

dátuma
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MNB adatgy jtés azonosító: E57

Sorszám ISIN-kód Értékpapír neve
Értékpapír változó 

adatának a neve

Értékpapír
adatváltozásának

dátuma

Értékpapír változó 
adatának el z  értéke

Értékpapír változó 
adatának új értéke

a b c d e f

01

02

03

04

05

…

nn

02. tábla A t zsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 
adataiban bekövetkezett változás
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MNB adatgy jtés azonosító: E57

Sorszám ISIN-kód Értékpapír neve Értékpapír 
árjegyz inek

nevei

Árjegyzés
id szaka

Maximális bid-ask 
spread

A minimális 
rendelkezésre állási 

mennyiség

Érvényesség
kezdete

Érvényesség vége

a b c d e f g h

01

02

03

04

05

…

nn

03. tábla A t zsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 
árjegyzésére vonatkozó adatok
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MNB adatszolgáltatás azonosító: E57

Kitöltési útmutató 

T zsdére bevezetend /bevezetett hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok adata(i) 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatásban a magyar állampapírokat nem szabad szerepeltetni.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

01. tábla: A t zsdére bevezetésre kerül  – magyar állampapíroktól különböz  – 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

A táblában a bevezetést megel z en el zetesen kell a tervezett bevezetésr l adatokat adni. 

A tábla mez inek leírása: 

a) ISIN-kód: 

b) Értékpapír neve 

c) Az értékpapír lejáratának dátuma 

d) A t zsdére bevezetésre kerül  mennyiség 

 Nem ismert adat esetén NA-t kell beírni 

e) Devizanem 

f) A t zsdén történ  els  – tervezett – kereskedési nap 

g) Értékpapír típusának kódja 

 go = állampapír (csak a külföldi kibocsátás esetén), 
 mo = jelzáloglevél,  
 co = vállalati (gazdálkodó szervezet által kibocsátott) kötvény, 
 mu = önkormányzati kötvény, 
 su = nemzetközi szervezet által kibocsátott kötvény  
h) Értékpapír kibocsátójának neve 

i) Értékpapír kibocsátójának székhelye 

j) Értékpapír kibocsátó székhelyének országa 

k) Az értékpapír, illetve a kibocsátójának az értékpapír devizanemében Moody’s nemzetközi 
hitelmin sít  szervezet által kiadott "long term" hitelmin sítése: Az értékpapír min sítése helyett 
használható az értékpapírba foglalt kötelezettségekért garanciát vállalaló min sítése is. A 
min sítésekb l a jobbat kell szerepeltetni.
l) Az értékpapír, illetve a kibocsátójának az értékpapír devizanemében S&P nemzetközi 
hitelmin sít  szervezet által kiadott "long term" hitelmin sítése: Az értékpapír min sítése helyett 
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használható az értékpapírba foglalt kötelezettségekért garanciát vállalaló min sítése is. A 
min sítésekb l a jobbat kell szerepeltetni.
m) Az értékpapír, illetve a kibocsátójának az értékpapír devizanemében Fitch nemzetközi 
hitelmin sít  szervezet által kiadott "long term" hitelmin sítése: Az értékpapír min sítése helyett 
használható az értékpapírba foglalt kötelezettségekért garanciát vállalaló min sítése is. A 
min sítésekb l a jobbat kell szerepeltetni.
n) Az értékpapírba foglalt kötelezettségekért – a kibocsátótól különböz  – garanciát vállalaló neve 

o) Az értékpapírba foglalt kötelezettségekért – a kibocsátótól különböz  – garanciát vállalaló 
székhelye

p) Megjegyzések: az adatszolgáltató által a megadott adatokhoz kiegészítend  magyarázat. 

02. tábla: A t zsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok adataiban 
bekövetkezett változás 

A 01-es tábla bármely adatának változásakor kell a 02. táblát kitölteni. 

A tábla mez inek leírása 

a) ISIN-kód 
b) Értékpapír neve 
c) Értékpapír változó adatának a neve : a 01-es táblában használt mez neveket kell alkalmazni. 
d) Értékpapír adatváltozásának dátuma 
e) Értékpapír változó adatának el z  értéke 
f) Értékpapír változó adatának új értéke 

03. tábla: A t zsdére bevezetett hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok árjegyzésére 
vonatkozó adatok

Ebben a táblában kell szerepeltetni ha valamely a t zsdére bevezetett értékpapírra a kibocsátó 
valamely t zsdetaggal árjegyzési szerz dést kötött. 

A tábla mez inek leírása 

a) ISIN-kód 
b) Értékpapír neve 
c) Értékpapír árjegyz inek a neve
d) Árjegyzés id szaka
e) Maximális bid-ask spread 
f) A minimális rendelkezésre állási mennyiség 
g) Érvényesség kezdete 
h) Érvényesség vége 
III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: e-mail üzenet 
A beküldés formája: Excel fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: Magyar Nemzeti Bank Integrált kockázatkezelés 
(keodata@mnb.hu)
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MNB adatgy jtés azonosító: E60

Szerz d  partnerek Értékpapírok állománya

Partner1
törzsszáma

Partner1
neve

Partner1
szektora

Partner2
törzsszáma

Partner2
neve

Partner2
szektora

névértéken, illetve 
darabban (az "o" 
oszlop szerinti
megfigyelési
egységben)

nettó
vételáron
(ezer Ft)

bruttó
vételáron
(ezer Ft)

készpénz óvadék 
mértéke értékpapír-
kölcsön esetén (ezer 

Ft)

nettó
visszavásárlási

ár (ezer Ft)

bruttó
visszavásárlási ár 

(ezer Ft)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w

01

02

03

04

..

..

..

nn

Második
transzfer
dátuma

01. tábla: Adatszolgáltatás repó-típusú és egyéb értékpapír ügyletekr l

ISIN
kódSor-

szám

Értékpapír
neve

Partner1
letétkezel jének

törzsszáma

Partner1
letétkezel jének

neve
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MNB adatgy jtés azonosító: E60 

Kitöltési útmutató 

Adatszolgáltatás repó-típusú és egyéb értékpapír ügyletekr l

I. Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatásban mindazon ügyleteket jelenteni kell, amelyek az e MNB rendelet 3. sz. 
mellékletének 16. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben 
szerepelnek.
2. Csak az adatszolgáltatás vonatkozási id pontjában még nyitott ügyleteket kell szerepeltetni. 
Az adatszolgáltatónak csupán a saját ügyleteit kell jelentenie, az ügyfelei ügyleteit nem. Ezen 
adatszolgáltatás keretében saját ügyletnek kell tekinteni egyrészt a saját számlás ügyleteket, 
másrészt pedig azokat, amelyek nem érintik ugyan a saját számlát, de az adatszolgáltató a saját 
nevében kötötte és szerepel az adatszolgáltató mérlegében. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

01. tábla: Adatszolgáltatás repó-típusú és egyéb értékpapír ügyletekr l

1. A táblázatban szerz d  partnerek alatt repó ügyletben az eladókat és vev ket, egyéb 
értékpapír ügyletben az értékpapír átadót és az értékpapír átvev t kell érteni. Ha az ügyletben 
szerepl  valamelyik azonosító nem ismeretes, akkor „N.A.”-t kell helyette beírni. Ha az ügylet 
másik szerepl je befektetési alap, akkor a partner neve/törzsszáma oszlopokban az alap nevét és 
"technikai törzsszámát" kell szerepeltetni, nem pedig az alapkezel  nevét/törzsszámát. 

2. Az egyes oszlopok tartalma 

a) A ügyletben érintett értékpapír azonosítója. (Ugyanazokat a kódokat kell alkalmazni, mint az 
E20, illetve az E21 adatszolgáltatásoknál.) 

b) Az ügyletben érintett értékpapír neve. 
c) Mindig az értékpapírt átadó szervezetet kell Partner1-nek tekinteni. Amennyiben a Partner1 

nem-rezidens, akkor 00000001 technikai azonosítót kell szerepeltetni, ha a háztartások 
szektorba tartozó rezidens: 00000004-t, egyéb rezidens szerepl  esetén annak 8 jegy  KSH 
törzsszámát. A befektetési alapok esetében a "technikai törzsszám"-ot kell megadni, ami 
megtalálható e rendelet 3. sz. mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben. 

d) A c)-nél megjelölt Partner1 neve. 
e) A c)-nél megjelölt Partner1 szektora. (Az alkalmazandó szektorbesorolást jelen kitöltési 

útmutató II.3. pontja tartalmazza.) 
f) Annak a szervezetnek a törzsszáma, amellyel a Partner1 az ügyletet kötötte. Amennyiben a 

Partner2 nem-rezidens, akkor 00000001 technikai azonosítót kell szerepeltetni. A befektetési 
alapok esetében a "technikai törzsszám"-ot kell megadni, ami megtalálható e rendelet 3. sz. 
mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben. 

g) Az f)-nél megjelölt Partner2 neve. 
h) Az f)-nél megjelölt Partner2 szektora. (Az alkalmazandó szektorbesorolást ezen útmutató 

III. pontja tartalmazza.) 
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i) Annak a letétkezel nek (befektetési szolgáltatást nyújtó szervezetnek) a törzsszámát kell itt 
megadni, ahonnan Partner1 transzferálja az értékpapírt. Amennyiben a Partner1 letétkezel je
nem-rezidens (tehát nincs törzsszáma), akkor 00000001 technikai azonosítót kell 
szerepeltetni.

j) Az i)-nél megjelölt letétkezel  neve. 
k) Annak a letétkezel nek (befektetési szolgáltatást nyújtó szervezetnek) a törzsszámát kell itt 

megadni, ahová transzferálják az értékpapírt. Amennyiben a Partner2 letétkezel je nem-
rezidens (tehát nincs törzsszáma), akkor 00000001 technikai azonosítót kell szerepeltetni. 
(Ha esetleg mindkét szerepl  letétkezel je az adatszolgáltató, akkor az adatszolgáltató 
törzsszámát mindkét helyen fel kell tüntetni.) 

l) A k)-nál megjelölt letétkezel  neve. 
m) E mez ben az e rendelet 3. sz. mellékletének 16. pontja szerinti, az MNB honlapján 

közzétett  technikai segédletben megadott ügylettípusok valamelyike szerepelhet. 
n) Az ügylet irányát az adatszolgáltató szempontjából kell megítélni, az a) oszlopban szerepl

értékpapír mozgási iránya szempontjából. A mez  értéke lehet: 
1. Amennyiben az adatszolgáltató az értékpapír-átadó, tehát az  törzsszáma 

szerepel a c) oszlopban (repóba vagy kölcsönbe adás, értékpapír átadás). 
2. Amennyiben az adatszolgáltató az értékpapír-átvev , tehát az  törzsszáma 

szerepel az f) oszlopban (repóba vagy kölcsönbe vétel, értékpapír átvétel).
o) A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt 

megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. 
p) A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetén az állományokat darabszám szerint kell 

a táblában szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) 
névértéken kerülnek az adatszolgáltatásba ezer egységben, az értékpapír eredeti 
denominációjában az alábbiak figyelembe vételével: a GMU tagdevizákban denominált
értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mint ha euróban lennének 
denominálva, az állományok értékét pedig az euró-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai 
alapján kell meghatározni. 

q) A repó-típusú ügyletben szerepl  értékpapírok piaci értéke ezer forintban. Az ügyletkötés 
során alkalmazott prompt nettó árat kell megadni. Értékpapír kölcsön és óvadékba adott 
értékpapír esetén az ügylet kezdetekor nyilvántartott értéket kell megadni.

r) Az ügyletben szerepl  értékpapírok piaci értéke ezer forintban. Az ügyletkötés során 
alkalmazott prompt bruttó árat kell megadni Értékpapír kölcsön és óvadéki értékpapír 
esetén megegyezik a q) oszlopban jelentett adattal. 

s) Értékpapír-kölcsönzés esetén a készpénz óvadék értékét kell ebben az oszlopban ezer 
forintban megadni (amennyiben az m oszlopban 3 vagy 6 érték szerepel).

t) Repó ügylet esetén a pozíció zárásakor a repóba adó által kifizetett összeg ezer forintban. Az 
ügyletkötés során alkalmazott prompt nettó árat kell megadni. Értékpapír kölcsön esetén az 
értékpapír illetve a kötelezettség az adatszolgáltatás összeállításakor nyilvántartott – 
kölcsönzési díjat nem tartalmazó - értékét kell megadni. 

u) Repó ügylet esetén a pozíció zárásakor a repóba adó által kifizetett összeg ezer forintban. Az 
ügyletkötés során alkalmazott prompt bruttó árat kell megadni. Értékpapír kölcsön esetén az 
értékpapír illetve a kötelezettség az adatszolgáltatás összeállításakor nyilvántartott - 
kölcsönzési díjat is tartalmazó - összegét kell megadni. 

v) Az els  értékpapír transzfer dátuma. Amennyiben nem került sor transzferre az adott 
vonatkozási hónapban, akkor az ügylet induló dátumát kell megadni. 

w) A második értékpapír transzfer dátuma. Amennyiben nem került sor transzferre az adott 
vonatkozási hónapban, akkor az ügylet lejáró dátumát kell megadni. 
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3. A 01. tábla e), illetve h) oszlopában alkalmazandó szektorbontás 

A jelen melléklet I.A.4. pontja részletesen leírja az alábbiakban felsorolt rezidens szektorok 
tartalmát.

Rezidensek:
A) Nem pénzügyi vállalatok 
B) Központi bank 
C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények 
D) Egyéb pénzügyi közvetít k
E) Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k
F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak 
G) Központi kormányzat 
H) Helyi önkormányzatok 
I) Társadalombiztosítási alapok 
J) Háztartások 
K) Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 

Nem-rezidensek:
L) Külföld 
L1) GMU tagországok 
L1.A. Nem pénzügyi vállalatok 
L1.B. Központi bankok 
L1.C. Egyéb monetáris pénzügyi intézmények 
L1.D. Egyéb pénzügyi közvetít k
L1.E. Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k
L1.F. Biztosítók és nyugdíjpénztárak 
L1.G. Központi kormányzat 
L1.H. Helyi önkormányzatok 
L1.I. Társadalombiztosítási alapok 
L1.J. Háztartások 
L1.K. Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
L2) nem GMU tagországok 
L2.1.) Bankok 
L2.2.) Államháztartás 
L2.3.) Egyéb 

02. tábla: Az óvadékként szerepl  értékpapírok adatai 

1. Ebben a táblázatban azokról az értékpapírokról kell adatokat szolgáltatni, amelyek a 01. 
táblában megadott ügyletekben óvadékként szerepelnek.

2. Ha egy ügyletben több értékpapírt is óvadékba adtak, akkor mindegyikr l külön sort kell 
kitölteni.

3. A keretjelleg  óvadék esetén (ha ugyanaz az óvadékba adott papír több, 01. táblában szerepl
ügylet óvadékául szolgál) az érintett ügyleteket maradéktalanul fel kell sorolni a 02. tábla „a” 
oszlopában, és mindegyik mellett az adott értékpapírt kell feltüntetni „Az óvadékként szerepl
értékpapír”-nál. Ez utóbbi mennyiségét pedig szét kell osztani az egyes ügyletek között úgy, 
hogy a 02. tábla „e” oszlopában szerepl  mennyiség összességében kiadja az óvadékban szerepl
papír mennyiségét. 
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4. Ha több ügylethez többfajta fedezet tartozik, és így nem egyértelm  az, hogy melyik ügyletnél 
mi a fedezet, akkor becsléssel kell szétosztani az ügyletek között az óvadékként szerepl
értékpapírokat, illetve azok mennyiségét.

5. Az egyes oszlopok tartalma 

a) Annak az ügyletnek a 01. táblában szerepl  sorszámát kell megadni, amelyben az itt 
jelentend  papír óvadékként szerepel. 
b) Az óvadékként szerepl  értékpapír azonosítója. (Ugyanazokat a kódokat kell alkalmazni, mint 
az E20, illetve az E21 adatszolgáltatásoknál.) 
c) Az óvadékként szerepl  értékpapír neve. 
d) Ha az óvadékként szerepl  értékpapír tulajdonviszonyt testesít meg, akkor a DB kódjelet 
(darab), ha pedig hitelviszonyt testesít meg, akkor a papír denominációjának deviza ISO-kódját 
tartalmazza.
e) A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetén az állományokat darabszám szerint kell a 
táblában szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) névértéken 
kerülnek az adatszolgáltatásba ezer egységben, az értékpapír eredeti denominációjában, az 
alábbiak figyelembe vételével: a GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell 
szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mint ha euróban lennének denominálva, az állományok 
értékét pedig az euro-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell meghatározni. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató
esetén EBEAD, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén
EBEAD , vagy e-mail 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 

Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, pszo@mnb.hu
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MNB adatgy jtés azonosító: E61

01. tábla: Magyarországon és külföldön kibocsátott jelzáloglevelek adatai
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MNB adatgy jtés azonosító: E61

02. tábla: A forgalomban lév  (fix és változó kamatozású) jelzáloglevelek cash-flow táblái
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MNB adatgy jtés azonosító: E61

03. tábla: A változó kamatozású jelzáloglevelek kamatadatai
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MNB adatgy jtés azonosító: E61 

Kitöltési útmutató 

A Magyarországon kibocsátott jelzáloglevelek adatai

I. Általános tudnivalók 

1. A forintban és devizában kibocsátott jelzálogleveleket egyaránt kell jelenteni. 
2. Hibás adatok javításának módja: abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás adatot 

tartalmaz, a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten el kell küldeni. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: Magyarországon és külföldön kibocsátott jelzáloglevélek adatai 

a/ A kibocsátó törzsszáma: a kibocsátók azonosítása els dlegesen a szervezetek törzsszámával 
történik, ami az adószám els  8 számjegye.

b/ A kibocsátó neve: a kibocsátó cég hivatalos, vagy rövid nevét kell használni.

c/ A kibocsátás dátuma: éééé.hh.nn formátumban kell megadni, ahol éééé az évet, hh a hónapot 
(el nullázva), nn a napot (el nullázva) jelöli.

d/ Az értékpapír ISIN-kódja: Az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi 
értékpapír-azonosító.

e/ Az értékpapír rövid neve

f/ Az értékpapír hosszú neve 

g/ A kibocsátás jellege 

Értékei az alábbiak: 

 1 = Nyilvános 
 2 = Zártkör

h/ A kibocsátás helye: annak az országnak az ISO kódját kell ide beírni, ahová az értékpapírt 
kibocsátották, több országban történ  kibocsátás kódja: XS. 

i/ Lejárat dátuma: éééé.hh.nn formátumban kell megadni.

j/ Az ISO 4217-es szabvány szerinti, három karakterb l álló devizakódot kell szerepeltetni. A 
többdevizás kibocsátás kódja: MCU (=Multi Currency Issue). 

k/ Névérték – ezer forintban vagy ezer devizában jelentve

l/ A kamatozás típusa:

1 = Fix kamatozású 
2 = Lépcs s
3 = Változó kamatozású 
5 = Indexhez kötött 
99 = Egyéb 
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m/  A tárgyid szakban kibocsátott mennyiség (névértéken, ezer devizában kifejezve) 

n/ Az el z  oszlopban feltüntetett mennyiségb l a külföldön kibocsátott állomány nagysága 
(névértéken, ezer devizában kifejezve) 

o/ Kibocsátási ár: a fennálló (t ketörlesztéssel korrigált) névérték százalékában kell megadni, 4 
tizedesjegy pontossággal. Ha a kibocsátási ár a névértéknek pl. 98,25%-a, akkor 0,9825-nek kell 
szerepelnie.

02. tábla: A forgalomban lév  (fix és változó kamatozású) jelzáloglevelek cash-flow táblái 

A táblában valamennyi (fix és változó kamatozású) jelzáloglevél kamatadatait szerepeltetni, kell. A 
táblában valamennyi ismert eseményt (kibocsátás, kamatfizetés, t ketörlesztés, visszavásárlás és 
lejárat) abban a hónapban kell szerepeltetni, amikor a papír kibocsátásra került (tehát valamennyi 
jelzáloglevél kibocsátásakor a papír teljes ismert cash-flow tábláját szükséges közölni). Amennyiben 
egy már korábban kibocsátott papírból, rábocsátás történt, azt is a kibocsátások között kell 
megjeleníteni. 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza. 

b/ Az értékpapír pontos nevének feltüntetése. 

c/ A pénzáramlási esemény kódjait tartalmazza az alábbiak szerint: 

1 = Kibocsátás 
2 = Kamatfizetés 
3 = T ketörlesztés
4 = Visszavásárlás (lejárat el tti)
5 = Lejárat 

d/ Az adott cash-flow elem felmerülésének pontos dátuma. 

e/ Az adott napon felmerül  cash-flow elem nagysága évesítve, százalékban kifejezve, 4 tizedesjegy 
pontossággal (Például: teljes mennyiség kibocsátásakor -100,0000, a fizetend  kamat nagysága 
százalékban, a futamid  alatt bekövetkez  törlesztés mennyiségének aránya az eredeti névértékhez 
képest, a teljes állomány a futamid  végén történ  lejártakor 100,0000 stb.).

03. tábla: A változó kamatozású jelzáloglevelek kamatadatai

Ebben a táblában a változó kamatozású értékpapírok cash-flow adatait kell szerepeltetni abban az 
esetben, ha a hónap során bármilyen esemény történt (kamatmegállapítás vagy kamatfizetés). Az 
értékpapír kibocsátásakor ismert eseményeket (kibocsátás, t ketörlesztés, visszavásárlás és lejárat) a 
02-es táblában kell szerepeltetni. Természetesen ha a 02-es táblában korábban közölt eseményben 
változás történik, vagy pl. a t ketörlesztés kés bb válik ismertté, ezeket a változásokat is jelenteni kell 
ebben a táblában. 
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Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 

A tábla fejlécében kell feltüntetni az értékpapír pontos nevét és az els dleges azonosításra szolgáló, 
ISIN-kódot.

a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza. 

b/ Az értékpapír pontos nevének feltüntetése. 

c/ Az aktuális kamat megállapításának pontos dátuma.

d/ A megállapított kamat érvényességi periódusának kezd napja.

e/ A megállapított kamat érvényességi periódusának zárónapja.

f/ Az adott kamatperiódusra megállapított névleges kamat, százalékban kifejezve, 4 tizedesjegy 
pontossággal.

g/ A tényleges kamat-kifizetés pontos dátuma.

h/ A következ  kamatfizetéskor kifizetésre kerül  kamat nagysága, százalékban kifejezve, 4 
tizedesjegy pontossággal. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú  fájl 

Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: E62

Állampapírnak nem min sül , Magyarországon és külföldön kibocsátott kötvények adatai

Sor-
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MNB adatgy jtés azonosító: E62

02. tábla: A forgalomban lév  (fix és változó kamatozású) kötvények cash-flow táblái

ISIN-kód
Az

értékpapír
neve

a b c d e

01

02

…

…

nn

Esemény dátuma
Cash-flow elem nagysága

(%)Sor-
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Esemény kódja
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MNB adatgy jtés azonosító: E62

03. tábla: A változó kamatozású kötvények kamatadatai

ISIN-kód
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értékpapír
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A kamat-megállapítás 
dátuma

A kamat-
periódus
kezdete

A kamat-
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Sorszám
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MNB adatgy jtés azonosító: E62 

Kitöltési útmutató 

Állampapírnak nem min sül , Magyarországon és külföldön kibocsátott kötvények 
adatai

I. Általános tudnivalók 

1. A forintban és devizában kibocsátott kötvényeket egyaránt kell jelenteni. 
2. Hibás adatok javításának módja: abban az esetben, ha a beküldött jelentés hibás adatot 

tartalmaz, a hiba kijavítása után a teljes jelentést ismételten el kell küldeni. 
3. Amennyiben valamely adatszolgáltató nem bocsát ki több kötvényt vagy a meglév

kötvényéhez semmiféle jelenteni szükséges esemény nem kapcsolódik, akkor – az e 
melléklet I.B. pontjába foglalt, általános rendelkezésekt l eltér en – lehet ség van arra, 
hogy 5 hónap nemleges adatszolgáltatás teljesítését követ en az adatszolgáltató 
beszüntesse az adatszolgáltatást. Az adatszolgáltatás beszüntetésére vonatkozó döntésér l
az adatszolgáltató köteles az MNB-t (Statisztika, Pénzügyi számlák osztály) haladéktalanul, 
írásban – cégszer en aláírt – levélben tájékoztatni. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

01. tábla: Állampapírnak nem min sül , Magyarországon és külföldön kibocsátott 
kötvények adatai 

a/ A kibocsátó törzsszáma: a kibocsátók azonosítása els dlegesen a szervezetek törzsszámával 
történik, ami az adószám els  8 számjegye.

b/ A kibocsátó neve: a kibocsátó cég hivatalos, vagy rövid nevét kell használni.

c/ A kibocsátás dátuma: éééé.hh.nn formátumban kell megadni, ahol éééé az évet, hh a hónapot 
(el nullázva), nn a napot (el nullázva) jelöli.

d/ Az értékpapír ISIN-kódja: Az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi 
értékpapír-azonosító.

e/ Az értékpapír rövid neve

f/ Az értékpapír hosszú neve 

g/ A kibocsátás jellege 

Értékei az alábbiak: 

 1 = Nyilvános 
 2 = Zártkör

h/ A kibocsátás helye: annak az országnak az ISO kódját kell ide beírni, ahová az értékpapírt 
kibocsátották, több országban történ  kibocsátás kódja: XS. 

i/ Lejárat dátuma: éééé.hh.nn formátumban kell megadni.

j/ Az ISO 4217-es szabvány szerinti, három karakterb l álló devizakódot kell szerepeltetni. A 
többdevizás kibocsátás kódja: MCU (=Multi Currency Issue). 

k/ Névérték – ezer devizában jelentve
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l/ A kamatozás típusa:

1 = Fix kamatozású 
2 = Lépcs s
3 = Változó kamatozású 
4 = Zéró-kupon 
5 = Indexhez kötött 
99 = Egyéb 

m/  A tárgy hóban kibocsátott mennyiség (névértéken, ezer devizában kifejezve) 

n/ Az el z  oszlopban feltüntetett mennyiségb l a külföldön kibocsátott állomány nagysága 
(névértéken, ezer devizában kifejezve) 

o/ Kibocsátási ár: a fennálló (t ketörlesztéssel korrigált) névérték százalékában kell megadni, 4 
tizedesjegy pontossággal. Ha a kibocsátási ár a névértéknek pl. 98,25%-a, akkor 0,9825-nek kell 
szerepelnie.

02. tábla: A forgalomban lév  (fix és változó kamatozású) kötvények cash-flow táblái 

A táblázatban valamennyi (fix és változó kamatozású) kötvény kamatadatait szerepeltetni kell. A 
táblában valamennyi ismert eseményt (kibocsátás, kamatfizetés, t ketörlesztés, visszavásárlás és 
lejárat) abban a hónapban kell szerepeltetni, amikor a kötvény kibocsátásra került, tehát 
valamennyi kötvény kibocsátásakor a kötvény teljes ismert cash-flow tábláját szükséges közölni. 
Amennyiben egy már korábban kibocsátott kötvényb l, rábocsátás történt, azt is a kibocsátások 
között kell megjeleníteni. 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 
a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza. 

b/ Az értékpapír pontos nevének feltüntetése. 

c/ A pénzáramlási esemény kódjait tartalmazza az alábbiak szerint: 

1 = Kibocsátás 
2 = Kamatfizetés 
3 = T ketörlesztés
4 = Visszavásárlás (lejárat el tti)
5 = Lejárat 

d/ Az adott cash-flow elem felmerülésének pontos dátuma. 

e/ Az adott napon felmerül  cash-flow elem nagysága évesítve, százalékban kifejezve, 4 
tizedesjegy pontossággal (Például: teljes mennyiség kibocsátásakor -100,0000, a fizetend  kamat 
nagysága százalékban, a futamid  alatt bekövetkez  törlesztés mennyiségének aránya az eredeti 
névértékhez képest, a teljes állomány a futamid  végén történ  lejártakor 100,0000 stb.).

03. tábla: A változó kamatozású kötvények kamatadatai 

Ebben a táblában a változó kamatozású értékpapírok cash-flow adatait kell szerepeltetni abban az 
esetben, ha a hónap során bármilyen esemény történt (kamatmegállapítás vagy kamatfizetés). Az 
értékpapír kibocsátásakor ismert eseményeket (kibocsátás, t ketörlesztés, visszavásárlás és lejárat) 
a 02-es táblában kell szerepeltetni. Természetesen ha a 02-es táblában korábban közölt 
eseményben változás történik, vagy pl. a t ketörlesztés kés bb válik ismertté, ezeket a 
változásokat is jelenteni kell ebben a táblában. 
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Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 

A táblázat fejlécében kell feltüntetni az értékpapír pontos nevét és az els dleges azonosításra 
szolgáló, ISIN-kódot. 

a/ Az adott értékpapírhoz rendelt ISIN-kódot tartalmazza. 

b/ Az értékpapír pontos nevének feltüntetése. 

c/ Az aktuális kamat megállapításának pontos dátuma.

d/ A megállapított kamat érvényességi periódusának kezd napja.

e/ A megállapított kamat érvényességi periódusának zárónapja.

f/ Az adott kamatperiódusra megállapított névleges kamat, százalékban kifejezve, 4 tizedesjegy 
pontossággal.

g/ A tényleges kamat-kifizetés pontos dátuma.

h/ A következ  kamatfizetéskor kifizetésre kerül  kamat nagysága, százalékban kifejezve, 4 
tizedesjegy pontossággal. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató 
esetén EBEAD, egyéb adatszolgáltatók esetében EBEAD, vagy e-mail 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú  fájl 

Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, pszo@mnb.hu
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MNB adatgy jtés azonosító: E64

01. tábla Hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kibocsátott értékpapírok adatai

(darab ill. ezer deviza)

Rezidens ügyfelek tulajdonában lév  értékpapírok állománya szektoronként **

a b c d=e+f e f=g+...+r g h i j k l m n o p q r s t

01
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04

05

…

…

…

nn
A zárójelben lév  nyomtatott nagybet k az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni. 
*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lév  állományt nem szabad  az h-r oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az "g" oszlop szolgál.)

Árinformáció
forrása
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MNB adatgy jtés azonosító: E64

02. tábla Hitelintézetek és befektetési vállalkozások által letétkezelt értékpapírok áradatai
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*/ Részesedést megtestesít  értékpapírok esetén DB,  hitelviszonyt megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódja.

Sor-
szám
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mennyisége

Értékpapír ára
Értékpapír-azonosító

(ISIN-kód)
Értékpapír neve Ár fajtája

Tényleges kötések 
száma

Az állomány megfigyelési 
egységének kódja*
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MNB adatgy jtés azonosító: E64 

Kitöltési útmutató 

Hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kibocsátott értékpapírok adatai, illetve az 
általuk letétkezelt egyes értékpapírokra vonatkozó ár-információk 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatást havonta, a hó végére, mint tárgynapra vonatkozóan kell elkészíteni. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

01. tábla - Hitelintézetek és befektetési vállalkozások által kibocsátott értékpapírok adatai 

1. A táblában az adatszolgáltató által, belföldre és külföldre kibocsátott (forintban és 
devizában denominált) valamennyi értékpapírt szerepeltetni kell. 

2. Abban az esetben, ha az adatszolgáltató nem rendelkezik pontos információval az általa 
kibocsátott, belföldön nem letétkezelt értékpapírok tulajdonosi megoszlásáról, a legutolsó 
rendelkezésre álló információ vagy végs  soron becslés alapján kell megadni a 
szektorbesorolást. (A belföldi letétkezelésben lév  értékpapírok tulajdonosi megoszlása az 
E20/E21 adatszolgáltatás alapján ismert, ezért ennek felbontása ezen adatszolgáltatás 
keretében nem szükséges.) Az adatszolgáltatónak törekednie kell a minél pontosabb 
becslési módszer kialakítására, továbbá köteles az alkalmazott becslés módszerét 
rögzíteni.

3. Az adatszolgáltatásban a nyilvános és a zárt körben kibocsátott értékpapírokat egyaránt 
szerepeltetni kell. 

4. A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetén az állományokat darabszám szerint 
kell a táblákban szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) 
névértéken kerülnek az adatszolgáltatásba ezer egységben, az értékpapír eredeti 
denominációjában. A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell 
szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban lennének denominálva, az 
állományok értékét, pedig a GMU tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell 
meghatározni. 

Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 

a/ Az értékpapír ISIN-kódja: Az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi 
értékpapír-azonosító. Amennyiben nem ismert az ISIN-kód, akkor a 111-es kódot kell 
alkalmazni.

b/ Az értékpapír pontos neve

c/ A részesedést megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt 
megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. 
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d/ Az adatszolgáltató által kibocsátott teljes mennyiség. Az összes állomány megegyezik az e és 
az f oszlopok összegével: d=e+f. 

e/ Az adatszolgáltató által kibocsátott mennyiség belföldi letétkezelésben lév  része.

f/ Az adatszolgáltató által kibocsátott belföldön nem letétben lév , vagy külföldön letétkezelt 
értékpapírok állománya. A további oszlopokban ezen állomány szektorbontását kell szerepeltetni. 
( f=g+...+r) 

g/ Az adatszolgáltató által visszavásárolt, belföldön nem letétkezelt állományt kell itt 
szerepeltetni.

h-tól r-ig/ Az adatszolgáltató által kibocsátott belföldön nem letétkezelt értékpapír-állományok, 
megbontva a tulajdonosok szektorai szerint. A szektorok meghatározásánál az e melléklet I.A. 
pontjában foglaltak az irányadók. 

s/ Az adatszolgáltató által utoljára ismertté vált bruttó ár, hitelviszonyt megtestesít
értékpapíroknál a névérték százalékában, tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetében egy 
darabra vetítve az eredeti denominációban kifejezve. A BÉT-re bevezetett részvények esetében 
nem kell ár-adatot szerepeltetni. 

t/ A megadott ár forrásának kódja. Értékei az alábbiak lehetnek: 

 1 = BÉT 
 2 = OTC 
 3 = Külföldi szabványosított piac 
 4 = Egyéb tényleges piaci ügyletb l származó információ 
 5 = Számított 
 6 = Egyéb 

02. tábla – Ár információk a hitelintézetek és befektetési vállalkozások által birtokolt, 
illetve letétkezelt egyes  értékpapírokra 

Az adatszolgáltatás 02-es táblájában nem kell szerepeltetni az állampapírokat, a befektetési 
jegyeket, illetve a BÉT-re bevezetett részvényeket. Kizárólag a magyar rezidensek által kibocsátott 
értékpapírok ár-adatait kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban. 

Az adatszolgáltatónál letétkezelt fenti típusokba nem sorolható értékpapírok esetében az árak 
meghatározásakor az alábbiak szerint kell eljárni. Abban az esetben ha a papírral a tárgyhónapban 
történt tényleges adás-vétel, akkor a megadott árnak a kötések menyiséggel súlyozott átlagárának 
kell lennie. A fentiek hiányában t zsdén kívüli forgalomban az adatszolgáltatási id szakban kötött 
ügyleteknek az eladási átlagára; ennek hiányában a vételi átlagára; ennek hiányában a legjobb 
nyilvános eladási ajánlat árfolyama. Amennyiben az értékpapír árfolyamértéke a fenti módokon 
nem határozható meg, akkor az értékpapír névértékét (ennek hiányában a nyilvántartási értékét) 
kell megadni. 

A tulajdonviszonyt megtestesít  értékpapírok esetén az ár-adatokat egy darabra vonatkoztatva 
kell a táblákban szerepeltetni, míg a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (kötvények) árát a 
névérték százalékában kell jelenteni. 
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Az egyes oszlopokban lév  mez k tartalma: 

a/ Az értékpapír ISIN-kódja: Az ISO 6166-os szabványnak megfelel  12 karakteres egyedi 
értékpapír-azonosító.

b/ Az értékpapír pontos nevét kell megadni. 

c/ A részesedést megtestesít  értékpapírok esetén a DB kódjelet (darab), a hitelviszonyt 
megtestesít  papíroknál a papír denominációjának deviza ISO-kódját tartalmazza. 

d/ Az értékpapír ára részesedési viszonyt megtestesít  papír esetében egységárban, hitelviszonyt 
megtestesít  papír esetén a névérték százalékában kifejezve. 

e/ Az el z  oszlopban megadott értékpapír ár fajtája. A mez  kitöltéséhez, az alábbi 
kódtáblázatot kell felhasználni: 

1 = Tényleges kötésekb l származó átlagár; 
2 = Tényleges kötésb l származó ár;
3 = a legjobb nyilvános eladási ajánlat árfolyama; (legalacsonyabb) 
4 = a legjobb nyilvános vételi ajánlat árfolyama; (legmagasabb) 
5 = az értékpapír névértéke
6 = nyilvántartási érték 
7 = hozamgörbéb l becsült 

f/ A tárgyid szak során az adott értékpapírból történt tényleges adás-vételi ügyletek száma. 

g/ A tárgyid szak során az adott értékpapírból történt tényleges adás-vételi ügyletek mennyisége 
ezer devizában kifejezve. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató 
esetén EBEAD, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep adatszolgáltató esetén 
EBEAD, vagy e-mail. 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú  fájl. 

Az adatszolgáltatás címzettje: bank, szakosított hitelintézet és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB, befektetési vállalkozás és az ezen típusú EGT fióktelep 
adatszolgáltató esetén MNB Statisztika, pszo@mnb.hu.
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01 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d

001 1 A B 0
Eszközök összesen 
(2+11+90+162+174+332+362+378+418)

002 1 A B 1 Pénztár és elszámolási számlák (3+...+10)

003 1 A B 1 1 Pénztárkészlet (forint, valuta)

004 1 A B 1 2 Jegybanki nostro számlák

005 1 A B 1 3 Szöv. hit. int. MTB-nél lév  elszámolási számlája 

006 1 A B 1 4
Jegybanki nostro számlákkal és MTB-nél lév
elsz.szlával kapcs.átvez.szla állomány

007 1 A B 1 5 Nostro számlák belföldi hitelintézeteknél

008 1 A B 1 6 1 Nostro számlák GMU hitelintézeteknél

009 1 A B 1 6 2 Nostro számlák egyéb külföldi bankoknál

010 1 A B 1 7 Nostro számlák értékvesztése

011 1 A B 2 Forgatási célú értékpapírok (12+63)

012 1 A B 2 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen 
(13+...+62)

013 1 A B 2 1 1 1 Kincstárjegy

014 1 A B 2 1 1 2 Államkötvény

015 1 A B 2 1 1 3 Konszolidációs államkötvény

016 1 A B 2 1 2 1 Helyi önkormányzati kötvény - rövid 

017 1 A B 2 1 2 2 Helyi önkormányzati kötvény - hosszú 

018 1 A B 2 1 2 3
Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény 
értékvesztése, értékelési különbözete

019 1 A B 2 1 3 1 Jegybanki kötvény - rövid 

020 1 A B 2 1 3 2 Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

021 1 A B 2 1 3 3 Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú

022 1 A B 2 1 3 4 Jegybanki kötvény értékvesztése, értékelési különbözete

023 1 A B 2 1 4 1 Belföldi hitelintézetek kötvénye - rövid

024 1 A B 2 1 4 2 1
Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 
éves lejáratú

025 1 A B 2 1 4 2 2
Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

026 1 A B 2 1 4 3
Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése, értékelési 
különbözete

027 1 A B 2 1 5 1 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások kötvénye - rövid

028 1 A B 2 1 5 1 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások kötvénye - hosszú

029 1 A B 2 1 5 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
kötvénye - rövid

030 1 A B 2 1 5 1 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
kötvénye - hosszú

031 1 A B 2 1 5 2 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások kötvénye - rövid

032 1 A B 2 1 5 2 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások kötvénye - hosszú

033 1 A B 2 1 5 2 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények kötvénye - rövid

034 1 A B 2 1 5 2 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények kötvénye - hosszú

035 1 A B 2 1 5 3 1 Biztosítók kötvénye - rövid

036 1 A B 2 1 5 3 2 Biztosítók kötvénye - hosszú

037 1 A B 2 1 5 4
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev. végz k, biztosítók 
kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete

038 1 A B 2 1 6 1 1 Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid

039 1 A B 2 1 6 1 2 Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú

040 1 A B 2 1 6 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - 
rövid

041 1 A B 2 1 6 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - 
hosszú

042 1 A B 2 1 6 3
Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése, 
értékelési különbözete

043 1 A B 2 1 7 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye - 
rövid

044 1 A B 2 1 7 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye - 
hosszú

PSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AB. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0
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01 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AB. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

045 1 A B 2 1 7 3
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete

046 1 A B 2 1 8 1 Egyéb belföldi kötvény - rövid

047 1 A B 2 1 8 2 Egyéb belföldi kötvény - hosszú

048 1 A B 2 1 8 3
Egyéb belföldi kötvény értékvesztése, értékelési 
különbözete

049 1 A B 2 1 9 1 1 1 GMU állampapírok - rövid

050 1 A B 2 1 9 1 1 2 GMU állampapírok - hosszú

051 1 A B 2 1 9 1 2 1 GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid

052 1 A B 2 1 9 1 2 2 GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú

053 1 A B 2 1 9 1 3 1 GMU MPIk kötvénye - rövid 

054 1 A B 2 1 9 1 3 2 1
GMU MPIk kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

055 1 A B 2 1 9 1 3 2 2 GMU MPIk kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú 

056 1 A B 2 1 9 1 4 1 GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid

057 1 A B 2 1 9 1 4 2 GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú

058 1 A B 2 1 9 2 1 1 Egyéb külföldi állampapírok - rövid 

059 1 A B 2 1 9 2 1 2 Egyéb külföldi állampapírok - hosszú

060 1 A B 2 1 9 2 2 1 Egyéb külföldiek kötvénye - rövid 

061 1 A B 2 1 9 2 2 2 Egyéb külföldiek kötvénye - hosszú 

062 1 A B 2 1 9 3
Külföldi kötvények értékvesztése, értékelési 
különbözete

063 1 A B 2 2 Tulajdoni részesedések összesen (64+...+89)

064 1 A B 2 2 1 1 Belföldi hitelintézetek t zsdére bevezetett részvényei

065 1 A B 2 2 1 2
Belföldi hitelintézetek t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

066 1 A B 2 2 1 3
Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése, 
értékelési különbözete

067 1 A B 2 2 2 1 1 Pénzpiaci alapok befektetési jegyei

068 1 A B 2 2 2 1 2
Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékvesztése, 
értékelési különbözete

069 1 A B 2 2 2 2 1 Egyéb befektetési jegyek

070 1 A B 2 2 2 2 2 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

071 1 A B 2 2 2 2 2 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére NEM bevezetett részvényei

072 1 A B 2 2 2 2 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére bevezetett részvényei

073 1 A B 2 2 2 2 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére NEM bevezetett részvényei

074 1 A B 2 2 2 2 3 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

075 1 A B 2 2 2 2 3 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

076 1 A B 2 2 2 2 3 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére bevezetett részvényei

077 1 A B 2 2 2 2 3 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére NEM bevezetett részvényei

078 1 A B 2 2 2 2 4 1 Biztosítók t zsdére bevezetett részvényei

079 1 A B 2 2 2 2 4 2 Biztosítók t zsdére NEM bevezetett részvényei

080 1 A B 2 2 2 2 5
Egyéb bef.jegyek, egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. 
tev. végz k, biztosítók részvényének értékvesztése, 
értékelési különbözete

081 1 A B 2 2 3 1 Nem pénzügyi vállalatok t zsdére bevezetett részvényei

082 1 A B 2 2 3 2
Nem pénzügyi vállalatok t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

083 1 A B 2 2 3 3
Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékvesztése, 
értékelési különbözete

084 1 A B 2 2 4 1 1 GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei

085 1 A B 2 2 4 1 2 GMU MPIk részvényei
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01 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AB. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

086 1 A B 2 2 4 1 3 GMU egyéb szektorok részvénye és bef. jegye

087 1 A B 2 2 4 2 1 Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei

088 1 A B 2 2 4 2 2 Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye

089 1 A B 2 2 4 3
Külföldi részvények, bef. jegyek értékvesztése, értékelési 
különbözete

090 1 A B 3 Befektetési célú értékpapírok (91+135)

091 1 A B 3 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen 
(92+...+134)

092 1 A B 3 1 1 1 Államkötvény

093 1 A B 3 1 1 2 Konszolidációs államkötvény

094 1 A B 3 1 1 3 Helyi önkormányzati kötvény 

095 1 A B 3 1 1 4
Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény 
értékvesztése, értékelési különbözete

096 1 A B 3 1 2 1 Jegybanki kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú

097 1 A B 3 1 2 2 Jegybanki kötvény - 2 éven túli lejáratú

098 1 A B 3 1 2 3 Jegybanki kötvény értékvesztése, értékelési különbözete

099 1 A B 3 1 3 1
Belföldi hitelintézetek kötvénye - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

100 1 A B 3 1 3 2 Belföldi hitelintézetek kötvénye - 2 éven túli lejáratú

101 1 A B 3 1 3 3
Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése, értékelési 
különbözete

102 1 A B 3 1 4 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások kötvénye

103 1 A B 3 1 4 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
kötvénye

104 1 A B 3 1 4 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások kötvénye

105 1 A B 3 1 4 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények kötvénye

106 1 A B 3 1 4 3 Biztosítók kötvénye

107 1 A B 3 1 4 4
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev. végz k, biztosítók 
kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete

108 1 A B 3 1 5 1 Járulékos vállalkozások kötvénye

109 1 A B 3 1 5 2 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye

110 1 A B 3 1 5 3
Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése, 
értékelési különbözete

111 1 A B 3 1 6 1 Háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye

112 1 A B 3 1 6 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
kötvényének értékvesztése, értékelési különbözete

113 1 A B 3 1 7 1 Egyéb belföldi kötvény

114 1 A B 3 1 7 2
Egyéb belföldi kötvény értékvesztése, értékelési 
különbözete

115 1 A B 3 1 8 1 1 GMU állampapírok

116 1 A B 3 1 8 1 2 GMU egyéb ÁHT értékpapírja

117 1 A B 3 1 8 1 3 1 GMU MPIk kötvénye - legfeljebb 2 éves lejáratú 

118 1 A B 3 1 8 1 3 2 GMU MPIk kötvénye - 2 éven túli lejáratú 

119 1 A B 3 1 8 1 4 GMU egyéb szektorok kötvénye

120 1 A B 3 1 8 2 1 Egyéb külföldi állampapírok

121 1 A B 3 1 8 2 2 Egyéb külföldiek kötvénye

122 1 A B 3 1 8 3
Külföldi kötvények értékvesztése, értékelési 
különbözete

123 1 A B 3 1 9 1 1
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvénye - legfeljebb 
2 éves lejáratú

124 1 A B 3 1 9 1 2
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvénye - 2 éven 
túli lejáratú

125 1 A B 3 1 9 1 3
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvényének 
értékvesztése, értékelési különbözete

126 1 A B 3 1 9 2 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalk. ZÁRT kör  kötvénye

127 1 A B 3 1 9 2 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények ZÁRT 
kör  kötvénye

128 1 A B 3 1 9 2 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalk. ZÁRT kör  kötvénye

129 1 A B 3 1 9 2 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények ZÁRT kör  kötvénye
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130 1 A B 3 1 9 2 3 Biztosítók ZÁRT kör  kötvénye

131 1 A B 3 1 9 2 4
Egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. tev. végz k,
biztosítók ZÁRT kör  kötvényének értékvesztése, 
értékelési különbözete

132 1 A B 3 1 9 3 1 Járulékos vállalkozások ZÁRT kör  kötvénye

133 1 A B 3 1 9 3 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) ZÁRT kör
kötvénye

134 1 A B 3 1 9 3 3
Nem pénzügyi vállalatok ZÁRT kör  kötvényének 
értékvesztése, értékelési különbözete

135 1 A B 3 2 Tulajdoni részesedések összesen   (136+...+161)

136 1 A B 3 2 1 1 Belföldi hitelintézetek t zsdére bevezetett részvényei

137 1 A B 3 2 1 2
Belföldi hitelintézetek t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

138 1 A B 3 2 1 3
Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése, 
értékelési különbözete

139 1 A B 3 2 2 1 1 Pénzpiaci alapok befektetési jegyei

140 1 A B 3 2 2 1 2
Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékvesztése, 
értékelési különbözete

141 1 A B 3 2 2 2 1 Egyéb befektetési  jegyek

142 1 A B 3 2 2 2 2 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

143 1 A B 3 2 2 2 2 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére NEM bevezetett részvényei

144 1 A B 3 2 2 2 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére bevezetett részvényei

145 1 A B 3 2 2 2 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére NEM bevezetett részvényei

146 1 A B 3 2 2 2 3 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

147 1 A B 3 2 2 2 3 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

148 1 A B 3 2 2 2 3 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére bevezetett részvényei

149 1 A B 3 2 2 2 3 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére NEM bevezetett részvényei

150 1 A B 3 2 2 2 4 1 Biztosítók  t zsdére bevezetett részvényei

151 1 A B 3 2 2 2 4 2 Biztosítók t zsdére NEM bevezetett részvényei

152 1 A B 3 2 2 2 5
Egyéb bef.jegyek, egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. 
tev. végz k, biztosítók részvényének értékvesztése, 
értékelési különbözete

153 1 A B 3 2 3 1 Nem pénzügyi vállalatok t zsdére bevezetett részvényei

154 1 A B 3 2 3 2
Nem pénzügyi vállalatok t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

155 1 A B 3 2 3 3
Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékvesztése, 
értékelési különbözete

156 1 A B 3 2 4 1 1 GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei

157 1 A B 3 2 4 1 2 GMU MPIk részvényei

158 1 A B 3 2 4 1 3 GMU egyéb szektorok részvénye és bef. jegye

159 1 A B 3 2 4 2 1 Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei

160 1 A B 3 2 4 2 2 Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye

161 1 A B 3 2 4 3
Külföldi részvények, részesedések, bef. jegyek 
értékvesztése, értékelési különbözete

162 1 A B 4 Jegybanki és bankközi betétek (163+...+173)

163 1 A B 4 1 1 1 Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid

164 1 A B 4 1 1 2 Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú

165 1 A B 4 2 1 Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid

166 1 A B 4 2 2 Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú

167 1 A B 4 2 3
Belföldi hitelintézetek - követelések valódi penziós 
ügyletekb l

168 1 A B 4 2 4
Belföldi hitelintézetek bankközi betéteinek 
értékvesztése

169 1 A B 4 3 1 1
GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - 
rövid

170 1 A B 4 3 1 2
GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - 
hosszú
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171 1 A B 4 3 2 1 Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid

172 1 A B 4 3 2 2 Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú

173 1 A B 4 3 3 Külföldön elhelyezett bankközi betétek értékvesztése

174 1 A B 5 Hitelek (175+...+331)

175 1 A B 5 1 1 1 Központi költségvetésnek nyújtott hitel - rövid

176 1 A B 5 1 1 2 Központi költségvetésnek nyújtott hitel - hosszú

177 1 A B 5 1 1 3 1
Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények 
hitele - rövid

178 1 A B 5 1 1 3 2
Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények 
hitele - hosszú

179 1 A B 5 1 1 4
Központi kormányzat hitelének értékvesztése, értékelési 
különbözete

180 1 A B 5 1 2 1 Helyi önkormányzatok hitele - rövid

181 1 A B 5 1 2 2 Helyi önkormányzatok hitele - hosszú

182 1 A B 5 1 2 3
Helyi önkormányzatok hitelének értékvesztése, 
értékelési különbözete

183 1 A B 5 2 Jegybanknak nyújtott hitel

184 1 A B 5 3 1 1 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid

185 1 A B 5 3 1 2 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú

186 1 A B 5 3 2 1
Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészít  alárendelt 
kölcsönt ke

187 1 A B 5 3 2 2
Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt 
kölcsönt ke

188 1 A B 5 3 2 3
Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezés
hitel

189 1 A B 5 3 3 1 Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel

190 1 A B 5 3 3 2 Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletekb l

191 1 A B 5 3 4
Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel 
értékvesztése, értékelési különbözete

192 1 A B 5 4 1 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott hitel - rövid

193 1 A B 5 4 1 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 
éves lejáratra

194 1 A B 5 4 1 1 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratra

195 1 A B 5 4 1 1 3
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott kieg. alárendelt kölcs.t ke

196 1 A B 5 4 1 1 4
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott alárendelt kölcs.t ke

197 1 A B 5 4 1 1 5 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - rövid

198 1 A B 5 4 1 1 5 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

199 1 A B 5 4 1 1 5 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
5 éven túli lejáratú

200 1 A B 5 4 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott hitel - rövid

201 1 A B 5 4 1 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra

202 1 A B 5 4 1 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

203 1 A B 5 4 1 2 3
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott kieg. alárendelt kölcs.t ke

204 1 A B 5 4 1 2 4
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott alárendelt kölcs.t ke

205 1 A B 5 4 1 2 5 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - köv. 
valódi penziós ügyletb l - rövid

206 1 A B 5 4 1 2 5 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - köv. 
valódi penziós ügyletb l - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

207 1 A B 5 4 1 2 5 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - köv. 
valódi penziós ügyletb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

208 1 A B 5 4 2 1 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott hitel - rövid

209 1 A B 5 4 2 1 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratra
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210 1 A B 5 4 2 1 2 2
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven 
túli lejáratra

211 1 A B 5 4 2 1 3
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott kieg. alárendelt 
kölcs.t ke

212 1 A B 5 4 2 1 4
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott alárendelt kölcs.t ke

213 1 A B 5 4 2 1 5 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - 
rövid

214 1 A B 5 4 2 1 5 2 1
Püi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

215 1 A B 5 4 2 1 5 2 2
Püi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
5 éven túli lejáratú

216 1 A B 5 4 2 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott hitel - rövid

217 1 A B 5 4 2 2 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 
éves lejáratra

218 1 A B 5 4 2 2 2 2
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratra

219 1 A B 5 4 2 2 3
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott kieg. alárendelt kölcs.t ke

220 1 A B 5 4 2 2 4
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott alárendelt kölcs.t ke

221 1 A B 5 4 2 2 5 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - köv. valódi penziós ügyletb l - rövid

222 1 A B 5 4 2 2 5 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

223 1 A B 5 4 2 2 5 2 2
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 5 
éven túli lejáratú

224 1 A B 5 4 3 1 Biztosítóknak nyújtott hitel - rövid

225 1 A B 5 4 3 2 1
Biztosítóknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratra

226 1 A B 5 4 3 2 2
Biztosítóknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratra

227 1 A B 5 4 3 3 Biztosítóknak nyújtott alárendelt kölcsönt ke

228 1 A B 5 4 3 4 1
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi 
penziós ügyletekb l - rövid

229 1 A B 5 4 3 4 2 1
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi 
penziós ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

230 1 A B 5 4 3 4 2 2
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi 
penziós ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

231 1 A B 5 4 4
Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végz knek,
biztosítóknak nyújtott hitelek értékvesztése, értékelési 
különbözete

232 1 A B 5 5 1 1 Járulékos vállalkozások - folyószámla hitel

233 1 A B 5 5 1 2 1
Járulékos vállalkozások - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - rövid

234 1 A B 5 5 1 2 2 1
Járulékos vállalkozások - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

235 1 A B 5 5 1 2 2 2
Járulékos vállalkozások - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

236 1 A B 5 5 1 3 1
Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljelleg
követelés - rövid

237 1 A B 5 5 1 3 2 1
Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljelleg
követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

238 1 A B 5 5 1 3 2 2
Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljelleg
követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú

239 1 A B 5 5 1 4 1
Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós 
ügyletekb l - rövid

240 1 A B 5 5 1 4 2 1
Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

241 1 A B 5 5 1 4 2 2
Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

242 1 A B 5 5 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla 
hitel

243 1 A B 5 5 2 2 1 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - rövid

244 1 A B 5 5 2 2 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

245 1 A B 5 5 2 2 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

246 1 A B 5 5 2 3 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt 
követelés - rövid
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247 1 A B 5 5 2 3 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt 
követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

248 1 A B 5 5 2 3 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt 
követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú

249 1 A B 5 5 2 4 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - értékpapír 
vásárlásra nyújtott hitel - rövid

250 1 A B 5 5 2 4 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - értékpapír 
vásárlásra nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

251 1 A B 5 5 2 4 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - értékpapír 
vásárlásra nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

252 1 A B 5 5 2 5 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú 
hitel - rövid

253 1 A B 5 5 2 5 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

254 1 A B 5 5 2 5 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

255 1 A B 5 5 2 6 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - 
rövid

256 1 A B 5 5 2 6 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

257 1 A B 5 5 2 6 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

258 1 A B 5 5 2 7 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi 
lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú

259 1 A B 5 5 2 7 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi 
lízing - 5 éven túli lejáratú

260 1 A B 5 5 2 8 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés 
valódi penziós ügyletekb l - rövid

261 1 A B 5 5 2 8 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés 
valódi penziós ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

262 1 A B 5 5 2 8 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés 
valódi penziós ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú 

263 1 A B 5 5 3
Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek 
értékvesztése, értékelési különbözete

264 1 A B 5 6 1 1 Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel 

265 1 A B 5 6 1 2 1 Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - rövid

266 1 A B 5 6 1 2 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

267 1 A B 5 6 1 2 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - hosszú - 5 
éven túli lejáratú

268 1 A B 5 6 1 3 1
Háztartások - Lakosság - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - rövid

269 1 A B 5 6 1 3 2 1
Háztartások - Lakosság - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

270 1 A B 5 6 1 3 2 2
Háztartások - Lakosság - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

271 1 A B 5 6 1 4 1 Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid

272 1 A B 5 6 1 4 2 1
Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

273 1 A B 5 6 1 4 2 2
Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 
éven túli lejáratú

274 1 A B 5 6 1 5 1 Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid

275 1 A B 5 6 1 5 2 1
Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

276 1 A B 5 6 1 5 2 2
Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven 
túli lejáratú

277 1 A B 5 6 1 6 1
Háztartások - Lakosság - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - rövid

278 1 A B 5 6 1 6 2 1
Háztartások - Lakosság - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

279 1 A B 5 6 1 6 2 2
Háztartások - Lakosság - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

280 1 A B 5 6 1 7
Háztartások - Lakosság - hitelek értékvesztése, 
értékelési különbözete

281 1 A B 5 6 2 1 Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel 

282 1 A B 5 6 2 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - értékpapír vásárlásra 
nyújtott hitel - rövid

283 1 A B 5 6 2 2 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - értékpapír vásárlásra 
nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

284 1 A B 5 6 2 2 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - értékpapír vásárlásra 
nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

285 1 A B 5 6 2 3 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - 
rövid

286 1 A B 5 6 2 3 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

287 1 A B 5 6 2 3 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

288 1 A B 5 6 2 4 1 Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid
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289 1 A B 5 6 2 4 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú -
legfeljebb 5 éves lejáratú

290 1 A B 5 6 2 4 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú -
5 éven túli lejáratú

291 1 A B 5 6 2 5 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - rövid

292 1 A B 5 6 2 5 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

293 1 A B 5 6 2 5 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

294 1 A B 5 6 2 6
Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékvesztése, 
értékelési különbözete

295 1 A B 5 7 1 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények - 
folyószámla hitele

296 1 A B 5 7 1 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények egyéb 
hitele - rövid

297 1 A B 5 7 2 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények egyéb 
hitele - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

298 1 A B 5 7 2 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények egyéb 
hitele - hosszú - 5 éven túli lejáratú

299 1 A B 5 7 3 1
Háztartásokat segít  nonprofit int. - köv. valódi penziós 
ügyl.-b l - rövid

300 1 A B 5 7 3 2 1
Háztartásokat segít  nonprofit int. - köv. valódi penziós 
ügyl.-b l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

301 1 A B 5 7 3 2 2
Háztartásokat segít  nonprofit int. - köv. valódi penziós 
ügyl.-b l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

302 1 A B 5 7 4
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hitelének 
értékvesztése, értékelési különbözete

303 1 A B 5 8 1 1 1 GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid

304 1 A B 5 8 1 1 2 GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú

305 1 A B 5 8 1 2 1 GMU pénzpiaci alapokkal szembeni követelés - rövid

306 1 A B 5 8 1 2 2 GMU pénzpiaci alapokkal szembeni követelés - hosszú

307 1 A B 5 8 1 3 1 GMU ÁHT-nak nyújtott hitelek - rövid

308 1 A B 5 8 1 3 2 GMU ÁHT-nak nyújtott hitelek - hosszú

309 1 A B 5 8 1 4 1
GMU egyéb püi közvetít knek, püi kieg. tev. 
végz knek nyújtott hitelek - rövid

310 1 A B 5 8 1 4 2 1
GMU egyéb püi közvetít knek, püi kieg. tev. 
végz knek nyújtott hitelek - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratra

311 1 A B 5 8 1 4 2 2
GMU egyéb püi közvetít knek, püi kieg. tev. 
végz knek nyújtott hitelek - hosszú - 5 éven túli 

312 1 A B 5 8 1 4 3 1
GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott 
hitel - rövid

313 1 A B 5 8 1 4 3 2 1
GMU biztosítóknak és nyugdíjjpénztáraknak nyújtott 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra

314 1 A B 5 8 1 4 3 2 2
GMU biztosítóknak és nyugdíjjpénztáraknak nyújtott 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

315 1 A B 5 8 1 5 1 GMU nem püi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid

316 1 A B 5 8 1 5 2 1
GMU nem püi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratra

317 1 A B 5 8 1 5 2 2
GMU nem püi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 
éven túli lejáratra

318 1 A B 5 8 1 6 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott fogyasztási hitel - rövid

319 1 A B 5 8 1 6 2 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 

320 1 A B 5 8 1 6 2 2
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

321 1 A B 5 8 1 6 3 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott lakáscélú hitel - rövid

322 1 A B 5 8 1 6 3 2 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratra

323 1 A B 5 8 1 6 3 2 2
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

324 1 A B 5 8 1 6 4 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott egyéb hitel - rövid

325 1 A B 5 8 1 6 4 2 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra

326 1 A B 5 8 1 6 4 2 2
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

327 1 A B 5 8 2 1 1 Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid

328 1 A B 5 8 2 1 2 Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú

329 1 A B 5 8 2 2 1 Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid

330 1 A B 5 8 2 2 2 Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú

331 1 A B 5 8 3
Külfölddel szembeni követelések értékvesztése, 
értékelési különbözete
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332 1 A B 6 Vagyoni érdekeltségek (333+...+361)

333 1 A B 6 1 1 Belföldi hitelintézetek részvényei

334 1 A B 6 1 2
Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése, 
értékelési különbözete

335 1 A B 6 2 1 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi vállalkozások 
részvényei

336 1 A B 6 2 1 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi vállalkozásokban 
egyéb részesedések, üzletrészek

337 1 A B 6 2 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Befektetési vállalkozások 
részvényei

338 1 A B 6 2 1 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Befektetési 
vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek

339 1 A B 6 2 1 3 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
részvényei

340 1 A B 6 2 1 3 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményekben 
egyéb részesedések, üzletrészek

341 1 A B 6 2 2 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi 
vállalkozások részvényei

342 1 A B 6 2 2 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi 
vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek

343 1 A B 6 2 2 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Befektetési 
vállalkozások részvényei

344 1 A B 6 2 2 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Befektetési 
vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek

345 1 A B 6 2 2 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények részvényei

346 1 A B 6 2 2 3 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményekben egyéb részesedések, üzletrészek

347 1 A B 6 2 3 Biztosítók részvényei

348 1 A B 6 2 4 Nyugdíjpénztárakban részesedések

349 1 A B 6 2 5
Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végz kben,
biztosítókban, nypénzt. részesedés értékvesztése, 
értékelési különbözete

350 1 A B 6 3 1 1 Járulékos vállalkozások részvényei

351 1 A B 6 3 1 2
Járulékos vállalkozásokban egyéb részesedések, 
üzletrészek

352 1 A B 6 3 2 1 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei

353 1 A B 6 3 2 2
Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb 
részesedések, üzletrészek

354 1 A B 6 3 3
Hitel-t ke konverzióból származó részvények, 
részesedések, egyéb üzletrészek

355 1 A B 6 3 4
Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek 
értékvesztése, értékelési különbözete

356 1 A B 6 4 1 1 GMU hitelintézetek részvényei

357 1 A B 6 4 1 2 GMU egyéb szektorok részvénye

358 1 A B 6 4 1 3
Hitel-t ke konverzióból származó GMU részvények, 
részesedések, egyéb üzletrészek

359 1 A B 6 4 2 1 Egyéb külföldiek részvénye

360 1 A B 6 4 2 2
Hitel-t ke konverzióból származó egyéb külföldi 
részvények, részesedések, egyéb üzletrészek

361 1 A B 6 4 3
Külföldi részvények, részesedések értékvesztése, 
értékelési különbözete

362 1 A B 7 Aktív kamatelhatárolások (363+...+377)

363 1 A B 7 1  - központi kormányzattal

364 1 A B 7 2  - helyi önkormányzatokkal

365 1 A B 7 3  - jegybankkal

366 1 A B 7 4  - hitelintézetekkel

367 1 A B 7 5 1  - pénzpiaci alapokkal

368 1 A B 7 5 2 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

369 1 A B 7 5 2 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

370 1 A B 7 5 3 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi 
és befektetési vállalkozásokkal

371 1 A B 7 5 3 2
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

372 1 A B 7 5 4  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal

373 1 A B 7 6  - nem pénzügyi vállalatokkal

374 1 A B 7 7 1  - háztartásokkal - lakossággal

375 1 A B 7 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal



2007/163. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 11967

01 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AB. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

376 1 A B 7 8  - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel

377 1 A B 7 9  - külföldiekkel

378 1 A B 8
Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 
(379+397+414+..+417)

379 1 A B 8 1
Aktív elszámolás és egyéb aktív id beli elhatárolás 
összesen (380+…+396)

380 1 A B 8 1 1  - központi kormányzattal

381 1 A B 8 1 2 1  - helyi önkormányzatokkal

382 1 A B 8 1 2 2  - TB-vel

383 1 A B 8 1 3  - jegybankkal

384 1 A B 8 1 4  - hitelintézetekkel

385 1 A B 8 1 5 1  - pénzpiaci alapokkal

386 1 A B 8 1 5 2 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

387 1 A B 8 1 5 2 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

388 1 A B 8 1 5 3 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi 
és befektetési vállalkozásokkal

389 1 A B 8 1 5 3 2
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

390 1 A B 8 1 5 4  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal

391 1 A B 8 1 6  - nem pénzügyi vállalatokkal

392 1 A B 8 1 7 1  - háztartások - lakossággal

393 1 A B 8 1 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal

394 1 A B 8 1 7 3  - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel

395 1 A B 8 1 8  - külföldiekkel

396 1 A B 8 1 9  - szektor szerint nem bontható aktív id beli elhatárolás

397 1 A B 8 2
Befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés
összesen (398+…+413)

398 1 A B 8 2 1  - központi kormányzattal szemben

399 1 A B 8 2 2 1  - helyi önkormányzatokkal szemben

400 1 A B 8 2 2 2  - TB-vel szemben

401 1 A B 8 2 3  - jegybankkal szemben

402 1 A B 8 2 4  - hitelintézetekkel szemben

403 1 A B 8 2 5 1  - pénzpiaci alapokkal szemben

404 1 A B 8 2 5 2 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

405 1 A B 8 2 5 2 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

406 1 A B 8 2 5 3 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi 
és befektetési vállalkozásokkal

407 1 A B 8 2 5 3 2
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

408 1 A B 8 2 5 4  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben

409 1 A B 8 2 6  - nem pénzügyi vállalatokkal szemben

410 1 A B 8 2 7 1  - háztartások - lakossággal szemben

411 1 A B 8 2 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal szemben

412 1 A B 8 2 8
 - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel 
szemben

413 1 A B 8 2 9  - külföldiekkel szemben

414 1 A B 8 3 Függ  tételek

415 1 A B 8 4 Szövetkezeti visszafizetett részjegy

416 1 A B 8 5 Egyéb

417 1 A B 8 6
Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 
értékvesztése, értékelési különbözete

418 1 A B 9 Saját eszközök (419+...+439)

419 1 A B 9 1 1 1 Visszavásárolt saját belföldi kötvény 

420 1 A B 9 1 1 2 Visszavásárolt saját külföldi kötvény 
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421 1 A B 9 1 2 Visszavásárolt saját részvény

422 1 A B 9 1 3 Egyéb saját eszközök (készletek)

423 1 A B 9 2 1 Átvett eszközök

424 1 A B 9 2 2 Átvett eszközök és készletek értékvesztése

425 1 A B 9 3 1 Immateriális javak - vagyoni jogok

426 1 A B 9 3 2 Immateriális javak - szoftverek

427 1 A B 9 3 3 Immateriális javak - egyéb

428 1 A B 9 3 4 Immateriális javak értékhelyesbítése

429 1 A B 9 4 1
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés 
bérleti joga

430 1 A B 9 4 2
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz 
kapcsolódó vagyoni jogok

431 1 A B 9 4 3 Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok

432 1 A B 9 4 4
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - m szaki
berendezések, gépek, felszerelések, járm vek

433 1 A B 9 4 5
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és 
beruházásra adott el legek

434 1 A B 9 4 6 Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése

435 1 A B 9 5 1
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - 
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok

436 1 A B 9 5 2 Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok

437 1 A B 9 5 3
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - m szaki
berendezések, gépek, felszerelések, járm vek

438 1 A B 9 5 4
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - 
beruházások és beruházásra adott el legek

439 1 A B 9 5 5
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök 
értékhelyesbítése



2007/163. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 11969

01 tábla
     F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Források)

Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d
Módosult

440 1 B 0
Források összesen 
(441+559+580+656+674+692+733+746+751)

441 1 B 1 Betétek (442+...+558)

442 1 B 1 1 1 1 Központi kormányzat betéte - rövid

443 1 B 1 1 1 2 1
Központi kormányzat betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

444 1 B 1 1 1 2 2
Központi kormányzat betéte - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

445 1 B 1 1 1 3 1 Központi kormányzat - repó ügyletekb l szerzett forrás

446 1 B 1 1 1 3 2
Központi kormányzat - egyéb valódi penziós ügyletekb l
szerzett forrás

447 1 B 1 1 2 1 Helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét

448 1 B 1 1 2 2 Helyi önkormányzatok lekötött betéte - rövid

449 1 B 1 1 2 3 1
Helyi önkormányzatok lekötött betéte - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

450 1 B 1 1 2 3 2
Helyi önkormányzatok lekötött betéte - hosszú - 2 éven 
túli lejáratú

451 1 B 1 1 2 4 1 Helyi önkormányzatok - repó ügyletekb l szerzett forrás

452 1 B 1 1 2 4 2
Helyi önkormányzatok - egyéb valódi penziós 
ügyletekb l szerzett forrás

453 1 B 1 2 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - látra szóló és folyószla betét

454 1 B 1 2 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - lekötött betét - rövid

455 1 B 1 2 1 3 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

456 1 B 1 2 1 3 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

457 1 B 1 2 1 4 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - repó  ügyletekb l szerzett forrás

458 1 B 1 2 1 4 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - egyéb valódi penziós  ügyletekb l szerzett 
forrás

459 1 B 1 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - látra 
szóló és folyószla betét

460 1 B 1 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - 
lekötött betét - rövid

461 1 B 1 2 2 3 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - 
lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

462 1 B 1 2 2 3 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - 
lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

463 1 B 1 2 2 4 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - repó
ügyletekb l szerzett forrás

464 1 B 1 2 2 4 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - egyéb 
valódi penziós  ügyletekb l szerzett forrás

465 1 B 1 2 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - látra szóló és folyószla betét

466 1 B 1 2 3 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - lekötött betét - rövid

467 1 B 1 2 3 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 
2 éves lejáratú

468 1 B 1 2 3 3 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli
lejáratú

469 1 B 1 2 3 4 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - repó  ügyletekb l szerzett forrás

470 1 B 1 2 3 4 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - egyéb valódi penziós  ügyletekb l
szerzett forrás

471 1 B 1 2 4 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - látra szóló és folyószla betét

472 1 B 1 2 4 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - lekötött betét - rövid

473 1 B 1 2 4 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

474 1 B 1 2 4 3 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

475 1 B 1 2 4 4 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - repó  ügyletekb l szerzett forrás

476 1 B 1 2 4 4 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - egyéb valódi penziós  ügyletekb l szerzett 
forrás

477 1 B 1 3 1
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - látra szóló és 
folyószámla betét

478 1 B 1 3 2 Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - rövid

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. B. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0
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479 1 B 1 3 3 1
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

480 1 B 1 3 3 2
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - lekötött betét - hosszú - 
2 éven túli lejáratú

481 1 B 1 3 4 1
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - repó ügyletekb l szerzett 
forrás

482 1 B 1 3 4 2
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - egyéb valódi penziós
ügyletekb l szerzett forrás

483 1 B 1 4 1 1 Járulékos vállalkozások - látra szóló és folyószámla betét

484 1 B 1 4 1 2 Járulékos vállalkozások - lekötött betét - rövid

485 1 B 1 4 1 3 1
Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

486 1 B 1 4 1 3 2
Járulékos vállalkozások - lekötött betét - hosszú - 2 éven 
túli lejáratú

487 1 B 1 4 1 4 1 Járulékos vállalkozások - repó ügyletekb l szerzett forrás

488 1 B 1 4 1 4 2
Járulékos vállalkozások - egyéb valódi penziós
ügyletekb l szerzett forrás

489 1 B 1 4 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - látra szóló és 
folyószámla betét

490 1 B 1 4 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét 
- rövid

491 1 B 1 4 2 3 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét 
- hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

492 1 B 1 4 2 3 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lekötött betét 
- hosszú - 2 éven túli lejáratú

493 1 B 1 4 2 4 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - repó 
ügyletekb l szerzett forrás

494 1 B 1 4 2 4 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb valódi 
penziós ügyletekb l szerzett forrás

495 1 B 1 5 1 1 Háztartások - Lakosság - látra szóló és folyószámla betét

496 1 B 1 5 1 2 1 Háztartások - Lakosság - lekötött betét (számlán) - rövid

497 1 B 1 5 1 2 2 1
Háztartások - Lakosság - lekötött betét (számlán) - 
hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

498 1 B 1 5 1 2 2 2
Háztartások - Lakosság - lekötött betét (számlán) - 
hosszú - 2 éven túli lejáratú

499 1 B 1 5 1 3 1
Háztartások - Lakosság - lekötött betét 
(könyvesbetétben) - rövid

500 1 B 1 5 1 3 2 1
Háztartások - Lakosság - lekötött betét 
(könyvesbetétben) - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

501 1 B 1 5 1 3 2 2
Háztartások - Lakosság - lekötött betét 
(könyvesbetétben) - hosszú - 2 éven túli lejáratú

502 1 B 1 5 1 4 1
Háztartások - Lakosság - lekötött betét (okiratban) - 
rövid

503 1 B 1 5 1 4 2 1
Háztartások - Lakosság - lekötött betét (okiratban) - 
hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

504 1 B 1 5 1 4 2 2
Háztartások - Lakosság - lekötött betét (okiratban) - 
hosszú - 2 éven túli lejáratú

505 1 B 1 5 1 5 1
Háztartások - Lakosság - lakáscélú betét - legfeljebb 2 
éves lejáratú

506 1 B 1 5 1 5 2
Háztartások - Lakosság - lakáscélú betét - 2 éven túli 
lejáratú

507 1 B 1 5 1 6 1 1 Háztartások - Lakosság - repó ügyletekb l szerzett forrás

508 1 B 1 5 1 6 1 2
Háztartások - Lakosság - egyéb valódi penziós 
ügyletekb l szerzett forrás

509 1 B 1 5 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - látra szóló és 
folyószámla betét

510 1 B 1 5 2 2 Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - rövid

511 1 B 1 5 2 3 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú 
- legfeljebb 2 éves lejáratú

512 1 B 1 5 2 3 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lekötött betét - hosszú 
- 2 éven túli lejáratú

513 1 B 1 5 2 4 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - repó ügyletekb l
szerzett forrás

514 1 B 1 5 2 4 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb valódi penziós 
ügyletekb l szerzett forrás

515 1 B 1 6 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények - látra szóló 
és folyószámla betét

516 1 B 1 6 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények lekötött 
betéte - rövid

517 1 B 1 6 3 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények lekötött 
betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

518 1 B 1 6 3 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények lekötött 
betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú

519 1 B 1 6 4 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények - repó 
ügyletekb l szerzett forrás

520 1 B 1 6 4 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények - egyéb 
valódi penziós ügyletekb l szerzett forrás

521 1 B 1 7 1 Szektor szerint nem bontható betéti okirat - rövid

522 1 B 1 7 2 1
Szektor szerint nem bontható betéti okirat - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

523 1 B 1 7 2 2
Szektor szerint nem bontható betéti okirat - hosszú - 2 
éven túli lejáratú
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524 1 B 1 8 1 1 1 GMU központi kormányzattól szerzett forrás - rövid

525 1 B 1 8 1 1 2 1
GMU központi kormányzattól szerzett forrás - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

526 1 B 1 8 1 1 2 2
GMU központi kormányzattól szerzett forrás - hosszú - 
2 éven túli lejáratú

527 1 B 1 8 1 1 3
GMU központi kormányzattól repó ügyletekb l szerzett 
forrás

528 1 B 1 8 1 2 1 GMU egyéb ÁHT - látraszóló és folyószámla betét

529 1 B 1 8 1 2 2 GMU egyéb ÁHT-tól szerzett forrás - rövid

530 1 B 1 8 1 2 3 1
GMU egyéb ÁHT-tól szerzett forrás - hosszú - legfeljebb 
2 éves lejáratú

531 1 B 1 8 1 2 3 2
GMU egyéb ÁHT-tól szerzett forrás - hosszú - 2 éven 
túli lejáratú

532 1 B 1 8 1 2 4 GMU egyéb ÁHT-tól repó ügyletekb l szerzett forrás

533 1 B 1 8 1 3 1
GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végz k - 
látraszóló és folyószámla betét

534 1 B 1 8 1 3 2
GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végz kt l
szerzett egyéb forrás - rövid

535 1 B 1 8 1 3 3 1
GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végz kt l
szerzett egyéb forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

536 1 B 1 8 1 3 3 2
GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végz kt l
szerzett egyéb forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú

537 1 B 1 8 1 3 4
GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végz kt l repó 
ügyletekb l szerzett forrás

538 1 B 1 8 1 4 1
GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak - látraszóló és 
folyószámla betét

539 1 B 1 8 1 4 2
GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb 
forrás - rövid

540 1 B 1 8 1 4 3 1
GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb 
forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

541 1 B 1 8 1 4 3 2
GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól szerzett egyéb 
forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú

542 1 B 1 8 1 4 4
GMU biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól repó 
ügyletekb l szerzett forrás

543 1 B 1 8 1 5 1
GMU nem pénzügyi vállalatok - látraszóló és folyószámla 
betét

544 1 B 1 8 1 5 2 GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid

545 1 B 1 8 1 5 3 1
GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

546 1 B 1 8 1 5 3 2
GMU nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú - 
2 éven túli lejáratú

547 1 B 1 8 1 5 4
GMU nem pénzügyi vállalatoktól repó ügyletekb l
szerzett forrás

548 1 B 1 8 1 6 1
GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - látraszóló és 
folyószámla betét

549 1 B 1 8 1 6 2
GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött 
betét - rövid

550 1 B 1 8 1 6 3 1
GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött 
betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

551 1 B 1 8 1 6 3 2
GMU háztartások és háztart. s. nonpr. int. - lekötött 
betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

552 1 B 1 8 1 6 4 1
GMU háztartásoktól és háztart. s. nonpr. int.t l repó 
ügyletekb l szerzett forrás

553 1 B 1 8 1 6 4 2
GMU szektoroktól egyéb valódi penziós ügyletekb l
szerzett forrás

554 1 B 1 8 2 1 Egyéb külföldiek betéte - rövid

555 1 B 1 8 2 2 1
Egyéb külföldiek betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

556 1 B 1 8 2 2 2 Egyéb külföldiek betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú

557 1 B 1 8 3 1 Egyéb külföldiekt l repó ügyletekb l szerzett forrás

558 1 B 1 8 3 2
Egyéb külföldiekt l egyéb valódi penziós ügyletekb l
szerzett forrás

559 1 B 2
Monetáris pénzügyi intézményekt l származó 
betétek (560+...+579)

560 1 B 2 1 1 Belföldi hitelintézetek loro számlái

561 1 B 2 1 2 Belföldi hitelintézetek lekötött betéte - rövid

562 1 B 2 1 3 1
Belföldi hitelintézetek lekötött betéte - hosszú - legfeljebb
2 éves lejáratú

563 1 B 2 1 3 2
Belföldi hitelintézetek lekötött betéte - hosszú - 2 éven 
túli lejáratú

564 1 B 2 2 1 Pénzpiaci alapok loro számlái

565 1 B 2 2 2 Pénzpiaci alapok lekötött betéte - rövid

566 1 B 2 2 3 1
Pénzpiaci alapok lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 
éves lejáratú

567 1 B 2 2 3 2
Pénzpiaci alapok lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

568 1 B 2 3 1 1
GMU jegybankok, EKB és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-k loro számlái
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569 1 B 2 3 1 2
GMU jegybankok, EKB és GMU  tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-k lekötött betéte - rövid

570 1 B 2 3 1 3 1
GMU jegybankok, EKB és GMU  tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-k lekötött betéte - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

571 1 B 2 3 1 3 2
GMU jegybankok, EKB és GMU  tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-k lekötött betéte - hosszú - 2 
éven túli lejáratú

572 1 B 2 3 2 1
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
k loro számlái

573 1 B 2 3 2 2
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
k lekötött betéte - rövid

574 1 B 2 3 2 3 1
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
k lekötött betéte - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

575 1 B 2 3 2 3 2
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
k lekötött betéte - hosszú - 2 éven túli lejáratú

576 1 B 2 3 3 1 Egyéb külföldi bankok loro számlái

577 1 B 2 3 3 2 Egyéb külföldi bankok lekötött betéte - rövid

578 1 B 2 3 3 3 1
Egyéb külföldi bankok lekötött betéte - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

579 1 B 2 3 3 3 2
Egyéb külföldi bankok lekötött betéte - hosszú - 2 éven 
túli lejáratú

580 1 B 3 Felvett hitelek (581+...+655)

581 1 B 3 1 1 Jegybanktól felvett hitel - rövid

582 1 B 3 1 2 1
Jegybanktól felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

583 1 B 3 1 2 2 Jegybanktól felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú

584 1 B 3 1 3 Jegybanki aktív repó

585 1 B 3 2 1 1 Hitelintézetekt l felvett hitel - rövid

586 1 B 3 2 1 2 1
Hitelintézetekt l felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

587 1 B 3 2 1 2 2
Hitelintézetekt l felvett hitel - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

588 1 B 3 2 1 3 1 Hitelintézetekt l repó ügyletekb l szerzett forrás

589 1 B 3 2 1 3 2
Hitelintézetekt l egyéb valódi penziós ügyletekb l
szerzett forrás

590 1 B 3 3 1
Pénzpiaci alapoktól valódi penziós ügyletekb l szerzett 
forrás

591 1 B 3 3 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozásoktól - felvett hitel - rövid

592 1 B 3 3 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozásoktól - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

593 1 B 3 3 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozásoktól - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

594 1 B 3 3 2 2 3 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozásoktól - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 
hónapos

595 1 B 3 3 2 2 3 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozásoktól - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon 
túli, legfeljebbb 2 éves

596 1 B 3 3 2 3 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményekt l - 
felvett hitel - rövid

597 1 B 3 3 2 3 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményekt l - 
felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

598 1 B 3 3 2 3 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményekt l - 
felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú

599 1 B 3 3 2 3 3 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményekt l - 
felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos

600 1 B 3 3 2 3 3 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményekt l - 
felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebbb 2 
éves

601 1 B 3 3 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozásoktól - felvett hitel - rövid

602 1 B 3 3 3 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozásoktól - felvett hitel - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

603 1 B 3 3 3 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozásoktól - felvett hitel - hosszú - 2 
éven túli lejáratú

604 1 B 3 3 3 2 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozásoktól - felvett hitel - felmondott - 
legfeljebb 3 hónapos

605 1 B 3 3 3 2 3 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozásoktól - felvett hitel - felmondott - 3 
hónapon túli, legfeljebbb 2 éves
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606 1 B 3 3 3 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményekt l - felvett hitel - rövid

607 1 B 3 3 3 3 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményekt l - felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

608 1 B 3 3 3 3 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményekt l - felvett hitel - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

609 1 B 3 3 3 3 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményekt l - felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 
hónapos

610 1 B 3 3 3 3 3 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményekt l - felvett hitel - felmondott - 3 hónapon 
túli, legfeljebbb 2 éves

611 1 B 3 3 4 1 Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - rövid

612 1 B 3 3 4 2 1
Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - 
hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

613 1 B 3 3 4 2 2
Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - 
hosszú - 2 éven túli lejáratú

614 1 B 3 3 4 3 1
Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - 
felmondott - legfeljebb 3 hónapos

615 1 B 3 3 4 3 2
Biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól - felvett hitel - 
felmondott - 3 hónapon túli, legfeljebbb 2 éves

616 1 B 3 4 Szövetkezeti tagok vagyoni hozzájárulása - rövid

617 1 B 3 5 1 Egyéb belföldit l felvett hitel - rövid

618 1 B 3 5 2 1
Egyéb belföldit l felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

619 1 B 3 5 2 2
Egyéb belföldit l felvett hitel - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

620 1 B 3 5 3 1
Egyéb belföldit l felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 
hónapos

621 1 B 3 5 3 2
Egyéb belföldit l felvett hitel - felmondott - 3 hónapon 
túli, legfeljebbb 2 éves

622 1 B 3 6 1 1
GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-kt l felvett hitel - rövid

623 1 B 3 6 1 2 1
GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-kt l felvett hitel - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

624 1 B 3 6 1 2 2
GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-kt l felvett hitel - hosszú - 2 
éven túli lejáratú

625 1 B 3 6 1 3 1
GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-kt l repó ügyletekb l szerzett 
forrás

626 1 B 3 6 1 3 2
GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-kt l egyéb valódi penziós 
ügyletekb l szerzett forrás

627 1 B 3 6 1 4 1
GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-kt l felvett hitel - felmondott - 
legfeljebb 3 hónapos

628 1 B 3 6 1 4 2
GMU jegybankoktól, EKB-tól és GMU tartalékolási 
kötelezettség alá es  MPI-kt l felvett hitel - felmondott - 
3 hónapon túli, legfeljebbb 2 éves

629 1 B 3 6 2 1
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
kt l felvett hitel - rövid

630 1 B 3 6 2 2 1
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
kt l felvett hitel - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

631 1 B 3 6 2 2 2
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
kt l felvett hitel - hosszú - 2 éven túli lejáratú

632 1 B 3 6 2 3 1
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
kt l repó ügyletekb l szerzett forrás

633 1 B 3 6 2 3 2
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
kt l egyéb valódi penziós ügyletekb l szerzett forrás

634 1 B 3 6 2 4 1
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
kt l felvett hitel - felmondott - legfeljebb 3 hónapos

635 1 B 3 6 2 4 2
GMU tartalékolási kötelezettség alá nem es  egyéb MPI-
kt l felvett hitel - felmondott - 3 hónapon túli, 
legfeljebbb 2 éves

636 1 B 3 6 3 1
GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - 
rövid

637 1 B 3 6 3 2 1
GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - 
hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

638 1 B 3 6 3 2 2
GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - 
hosszú - 2 éven túli lejáratú

639 1 B 3 6 3 3 1
GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - 
felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos
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640 1 B 3 6 3 3 2
GMU egyéb szektorokkal szembeni egyéb kötelezettség - 
felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebbb 2 éves

641 1 B 3 6 4 1 Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - rövid

642 1 B 3 6 4 2 1
Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 
legfeljebb 2 éves lejáratú

643 1 B 3 6 4 2 2
Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - hosszú - 2 éven 
túli lejáratú

644 1 B 3 6 4 3 1
Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 
legfeljebb 3 hónapos

645 1 B 3 6 4 3 2
Egyéb külföldi bankoktól felvett hitel - felmondott - 3 
hónapon túli, legfeljebbb 2 éves

646 1 B 3 6 5 1
Egyéb nemzetközi intézményekt l, külföldi 
kormányoktól szerzett forrás - rövid

647 1 B 3 6 5 2 1
Egyéb nemzetközi int.-t l, külf. kormányoktól szerzett 
forrás - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

648 1 B 3 6 5 2 2
Egyéb nemzetközi int.-t l, külf. kormányoktól szerzett 
forrás - hosszú - 2 éven túli lejáratú

649 1 B 3 6 5 3 1
Egyéb nemzetközi intézményekt l, külföldi 
kormányoktól szerzett forrás - felmondott hitel - 
legfeljebb 3 hónapos

650 1 B 3 6 5 3 2
Egyéb nemzetközi intézményekt l, külföldi 
kormányoktól szerzett forrás - felmondott hitel - 3 
hónapon túli, legfeljebbb 2 éves

651 1 B 3 6 6 1 Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - rövid

652 1 B 3 6 6 2 1
Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú -
legfeljebb 2 éves lejáratú

653 1 B 3 6 6 2 2
Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - hosszú -
2 éven túli lejáratú

654 1 B 3 6 6 3 1
Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - 
felmondott hitel - legfeljebb 3 hónapos

655 1 B 3 6 6 3 2
Egyéb külföldivel szembeni egyéb kötelezettség - 
felmondott hitel - 3 hónapon túli, legfeljebbb 2 éves

656 1 B 4
Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok (657+...+673)

657 1 B 4 1 1 1 Kötvény - rövid

658 1 B 4 1 1 2 1 Kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

659 1 B 4 1 1 2 2 Kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú

660 1 B 4 1 2 1 Átváltoztatható kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú

661 1 B 4 1 2 2 Átváltoztatható kötvény - 2 éven túli lejáratú

662 1 B 4 2 1 Letéti jegy - rövid

663 1 B 4 2 2 1 Letéti jegy - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

664 1 B 4 2 2 2 Letéti jegy - hosszú - 2 éven túli lejáratú

665 1 B 4 3 1 Egyéb értékpapír - rövid

666 1 B 4 3 2 1 Egyéb értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

667 1 B 4 3 2 2 Egyéb értékpapír - hosszú - 2 éven túli lejáratú

668 1 B 4 4 1 ZÁRT körben kibocsátott értékpapír - rövid

669 1 B 4 4 2 1
ZÁRT körben kibocsátott értékpapír - hosszú - legfeljebb 
2 éves lejáratú

670 1 B 4 4 2 2
ZÁRT körben kibocsátott értékpapír - hosszú - 2 éven 
túli lejáratú

671 1 B 4 5 1 Külföldön kibocsátott értékpapír - rövid

672 1 B 4 5 2 1
Külföldön kibocsátott értékpapír - hosszú - legfeljebb 2 
éves lejáratú

673 1 B 4 5 2 2
Külföldön kibocsátott értékpapír - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

674 1 B 5 Passzív kamatelhatárolások (675+...+691)

675 1 B 5 1  - központi kormányzattal

676 1 B 5 2  - helyi önkormányzatokkal

677 1 B 5 3  - jegybankkal

678 1 B 5 4  - hitelintézetekkel

679 1 B 5 5 1  - pénzpiaci alapokkal

680 1 B 5 5 2 1 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

681 1 B 5 5 2 1 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel
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682 1 B 5 5 2 2 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi és 
befektetési vállalkozásokkal

683 1 B 5 5 2 2 2
  - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

684 1 B 5 5 3  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal

685 1 B 5 6  - nem pénzügyi vállalatokkal

686 1 B 5 7 1  - háztartások - lakossággal

687 1 B 5 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal

688 1 B 5 7 3  - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel

689 1 B 5 8  - külföldiekkel

690 1 B 5 9 1  - szektor szerint nem bontható betéti okiratokkal

691 1 B 5 9 2
 - szektor szerint nem bontható hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírokkal

692 1 B 6
Egyéb passzív elszámolások 
(693+694+695+712+713+732)

693 1 B 6 1 Úton lev  tételek

694 1 B 6 2 Függ  tételek

695 1 B 6 3
Befektetési szolgáltatási tevékenységb l származó forrás 
összesen (696+…+711)

696 1 B 6 3 1  - központi kormányzattól

697 1 B 6 3 2 1  - helyi önkormányzatoktól

698 1 B 6 3 2 2  - TB-t l

699 1 B 6 3 3  - jegybanktól

700 1 B 6 3 4  - hitelintézetekt l

701 1 B 6 3 5 1  - pénzpiaci alapoktól

702 1 B 6 3 5 2 1 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

703 1 B 6 3 5 2 1 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

704 1 B 6 3 5 2 2 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi és 
befektetési vállalkozásokkal

705 1 B 6 3 5 2 2 2
  - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

706 1 B 6 3 5 3  - biztosítóktól és nyugdíjpénztáraktól

707 1 B 6 3 6  - nem pénzügyi vállalatoktól

708 1 B 6 3 7 1  - háztartások - lakosságtól

709 1 B 6 3 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozóktól

710 1 B 6 3 8  - háztartásokat segít  nonprofit intézményekt l

711 1 B 6 3 9  - külföldiekt l

712 1 B 6 4 Államtól továbbkölcsönzésre folyósított pénzeszköz

713 1 B 6 5
Passzív elszámolás és egyéb passzív id beli elhatárolás 
összesen (714+…+731)

714 1 B 6 5 1  - központi kormányzattal

715 1 B 6 5 2 1  - helyi önkormányzatokkal

716 1 B 6 5 2 2  - TB-vel

717 1 B 6 5 3  - jegybankkal

718 1 B 6 5 4  - hitelintézetekkel

719 1 B 6 5 5 1  - pénzpiaci alapokkal

720 1 B 6 5 5 2 1 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

721 1 B 6 5 5 2 1 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

722 1 B 6 5 5 2 2 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi és 
befektetési vállalkozásokkal

723 1 B 6 5 5 2 2 2
  - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

724 1 B 6 5 5 3  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal

725 1 B 6 5 6  - nem pénzügyi vállalatokkal

726 1 B 6 5 7 1  - háztartások - lakossággal
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F 2 0 0

727 1 B 6 5 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal

728 1 B 6 5 7 3  - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel

729 1 B 6 5 8  - külföldiekkel

730 1 B 6 5 9 1
 - szektor szerint nem bontható passzív id beli
elhatárolás

731 1 B 6 5 9 2 Passzív id beli elhatárolás m ködési költségekre

732 1 B 6 6 Egyéb

733 1 B 7
Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek 
(734+...+745)

734 1 B 7 1 1
Belföldiekt l kapott alárendelt kölcsönt ke - szavatoló 
t kénél figyelembe vehet

735 1 B 7 1 2
Belföldiekt l kapott alárendelt kölcsönt ke - szavatoló 
t kénél NEM figyelembe vehet

736 1 B 7 2 Belföldiekt l kapott kiegészít  alárendelt kölcsönt ke

737 1 B 7 3 1
Külföldiekt l kapott alárendelt kölcsönt ke - szavatoló 
t kénél figyelembe vehet

738 1 B 7 3 2
Külföldiekt l kapott alárendelt kölcsönt ke - szavatoló 
t kénél NEM figyelembe vehet

739 1 B 7 4 Külföldiekt l kapott kiegészít  alárendelt kölcsönt ke

740 1 B 7 5 1 Szövetkezeti részjegy, vagyonjegy

741 1 B 7 5 2 Szövetkezeti egyéb vagyoni hozzájárulás

742 1 B 7 6 1 Belföldi tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettség

743 1 B 7 6 2 Külföldi tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettség

744 1 B 7 7 1 Egyéb hátrasorolt kötelezettség - belföldivel szemben

745 1 B 7 7 2 Egyéb hátrasorolt kötelezettség - külföldivel szemben

746 1 B 8 Céltartalék (747+...+750)

747 1 B 8 1 Függ  és jöv beni kötelezettség után

748 1 B 8 2 Általános kockázati céltartalék

749 1 B 8 3 Lakástakarékpénztárak kiegyenlítési céltartaléka

750 1 B 8 4 Egyéb céltartalék

751 1 B 9 Saját t ke (752+...+762)

752 1 B 9 1 1 Jegyzett t ke

753 1 B 9 1 2 Jegyzett, de be nem fizetett t ke

754 1 B 9 2 1 T ketartalék - ázsió

755 1 B 9 2 2 T ketartalék - egyéb

756 1 B 9 3 1 Eredménytartalék - el z  évek után

757 1 B 9 3 2 Eredménytartalék - el z  évi el zetes eredményb l

758 1 B 9 3 3 Eredménytartalék - egyéb

759 1 B 9 4 Lekötött tartalék

760 1 B 9 5 Értékelési tartalék

761 1 B 9 6 Általános tartalék

762 1 B 9 7 Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény)
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Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés Forint Euró
b

Egyéb deviza
c

Összesen
d

001 1 C 1 1 Fedezetek, biztosítékok (teljes értéken) (2+...+12)

002 1 C 1 1 1 Pénzfedezet

003 1 C 1 1 2 Bankgaranciák és készfizet  kezességek

004 1 C 1 1 3 1 Központi költségvetés garanciái

005 1 C 1 1 3 2 Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szerv garanciái

006 1 C 1 1 4 1 Értékpapírok - részvények

007 1 C 1 1 4 2 Értékpapírok - egyéb értékpapírok

008 1 C 1 1 5 1 Árbevétel engedményezés

009 1 C 1 1 5 2 Egyéb követelés engedményezés

010 1 C 1 1 6 Árukészletre bejegyzett zálogjog

011 1 C 1 1 7 Jelzálogok

012 1 C 1 1 8 Egyéb

013 1 C 1 2
Fedezetek, biztosítékok (követelés értékéig) 
(14+…+24)

014 1 C 1 2 1 Pénzfedezet

015 1 C 1 2 2 Bankgaranciák és készfizet  kezességek

016 1 C 1 2 3 1 Központi költségvetés garanciái

017 1 C 1 2 3 2 Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szerv garanciái

018 1 C 1 2 4 1 Értékpapírok - részvények

019 1 C 1 2 4 2 Értékpapírok - egyéb értékpapírok

020 1 C 1 2 5 1 Árbevétel engedményezés

021 1 C 1 2 5 2 Egyéb követelés engedményezés

022 1 C 1 2 6 Árukészletre bejegyzett zálogjog

023 1 C 1 2 7 Jelzálogok

024 1 C 1 2 8 Egyéb

025 1 C 1 3 Comfort letter-rel fedezett követelések értéke

026 1 C 2 1
Lombard hitelek könyv szerinti bruttó értéken 
(27+28+29)

027 1 C 2 1 1 Részvényfedezet mellett

028 1 C 2 1 2 Állampapír fedezete mellett

029 1 C 2 1 3 Egyéb értékpapír fedezet mellett

030 1 C 2 2
Lombard hitelek könyv szerinti nettó értéken 
(31+32+33)

031 1 C 2 2 1 Részvényfedezet mellett

032 1 C 2 2 2 Állampapír fedezete mellett

033 1 C 2 2 3 Egyéb értékpapír fedezet mellett

034 1 C 3
Függ vé tett kamatok, kamat jelleg  jutalékok 
(35+...+38)

035 1 C 3 1 Nem pénzügyi vállalatokkal szemben

036 1 C 3 2 Háztartások - Lakossággal szemben

037 1 C 3 3 Háztartások - Egyéni vállalkozókkal szemben

038 1 C 3 4 Egyéb szektorokkal szemben

039 1 C 4 1
Összes lejárt hitelállomány könyv szerinti bruttó 
értéken

040 1 C 4 2
Összes lejárt hitelállomány könyv szerinti nettó 
értéken

041 1 C 5 1
Összes leírt kihelyezés (január 1-jét l a tárgyhó 
végéig) könyv szerinti bruttó értéken (42+...+50)

042 1 C 5 1 1 Nem pénzügyi vállalatok - hitel

043 1 C 5 1 2 Nem pénzügyi vállalatok - egyéb NEM hitel

044 1 C 5 1 3 1 Háztartások - Lakosság

045 1 C 5 1 3 2 Háztartások - Egyéni vállalkozók

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. C. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0
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MNB
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b

Egyéb deviza
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d
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F 2 0 0

046 1 C 5 1 4 1 Külföld - hitel

047 1 C 5 1 4 2 Külföld - egyéb NEM hitel

048 1 C 5 1 5 1 Egyéb - hitel

049 1 C 5 1 5 2 Egyéb - egyéb NEM hitel

050 1 C 5 1 6 Leírt kamatkövetelés

051 1 C 5 2
Összes leírt kihelyezés (január 1-jét l a tárgyhó 
végéig) könyv szerinti nettó értéken (52+...+59)

052 1 C 5 2 1 Nem pénzügyi vállalatok - hitel

053 1 C 5 2 2 Nem pénzügyi vállalatok - egyéb NEM hitel

054 1 C 5 2 3 1 Háztartások - Lakosság

055 1 C 5 2 3 2 Háztartások - Egyéni vállalkozók

056 1 C 5 2 4 1 Külföld - hitel

057 1 C 5 2 4 2 Külföld - egyéb NEM hitel

058 1 C 5 2 5 1 Egyéb - hitel

059 1 C 5 2 5 2 Egyéb - egyéb NEM hitel

060 1 C 5 3
Összes véglegesen eladott kihelyezés (jan.1-jét l a 
tárgyhó végéig) - könyv szerinti bruttó értéken 
(61+…+69)

061 1 C 5 3 1 Nem pénzügyi vállalatok - hitel

062 1 C 5 3 2 Nem pénzügyi vállalatok - egyéb NEM hitel

063 1 C 5 3 3 1 Háztartások - Lakosság

064 1 C 5 3 3 2 Háztartások - Egyéni vállalkozók

065 1 C 5 3 4 1 Külföld - hitel

066 1 C 5 3 4 2 Külföld - egyéb NEM hitel

067 1 C 5 3 5 1 Egyéb - hitel

068 1 C 5 3 5 2 Egyéb - egyéb NEM hitel

069 1 C 5 3 6 Véglegesen eladott kamatkövetelés

070 1 C 5 4
Összes véglegesen eladott kihelyezés (jan.1-jét l a 
tárgyhó végéig) - könyv szerinti nettó értéken 
(71+…+78)

071 1 C 5 4 1 Nem pénzügyi vállalatok - hitel

072 1 C 5 4 2 Nem pénzügyi vállalatok - egyéb NEM hitel

073 1 C 5 4 3 1 Háztartások - Lakosság

074 1 C 5 4 3 2 Háztartások - Egyéni vállalkozók

075 1 C 5 4 4 1 Külföld - hitel

076 1 C 5 4 4 2 Külföld - egyéb NEM hitel

077 1 C 5 4 5 1 Egyéb - hitel

078 1 C 5 4 5 2 Egyéb - egyéb NEM hitel

079 1 C 5 5
Összes véglegesen eladott kihelyezés (jan.1-jét l a 
tárgyhó végéig) - eladási értéken (80+...+88)

080 1 C 5 5 1 Nem pénzügyi vállalatok - hitel

081 1 C 5 5 2 Nem pénzügyi vállalatok - egyéb NEM hitel

082 1 C 5 5 3 1 Háztartások - Lakosság

083 1 C 5 5 3 2 Háztartások - Egyéni vállalkozók

084 1 C 5 5 4 1 Külföld - hitel

085 1 C 5 5 4 2 Külföld - egyéb NEM hitel

086 1 C 5 5 5 1 Egyéb - hitel

087 1 C 5 5 5 2 Egyéb - egyéb NEM hitel

088 1 C 5 5 6 Véglegesen eladott kamatkövetelés



2007/163. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 11979

02 tábla
     T Á J É K O Z T A T Ó    A D A T O K   1.

Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés Forint Euró
b

Egyéb deviza
c

Összesen
d

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. C. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

089 1 C 5 6 1
Saját érd.-nek véglegesen eladott összes kih. (jan.1-t l a 
tárgyhó végéig) könyv szerinti bruttó értéken

090 1 C 5 6 2
Saját érd.-nek véglegesen eladott összes kih. (jan.1-t l a 
tárgyhó végéig) könyv szerinti nettó értéken

091 1 C 5 6 3
Saját érd.-nek véglegesen eladott összes kih. (jan.1-t l a 
tárgyhó végéig) eladási értéken

092 1 C 5 7

Nem MPI-nek és nem ÁHT-nak nyújtott hitelb l A 
HÓ SORÁN nem MPI belföldieknek és nem-
rezidenseknek véglegesen eladott/értékpapírosított 
rész - könyv szerinti bruttó értéken

093 1 C 6
Saját, belföldön kibocsátott, hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok összesen (94+...+100)

094 1 C 6 1 Nem pénzügyi vállalatok

095 1 C 6 2 1 Háztartások - Lakosság

096 1 C 6 2 2 Háztartások - Egyéni vállalkozók

097 1 C 6 3 Egyéb belföldiek

098 1 C 6 4 1 GMU tagországok

099 1 C 6 4 2 Egyéb külföld

100 1 C 6 5 Szektorálisan nem bontható

101 1 C 6 6
Saját, belföldön kibocsátott NEM FORGATHATÓ 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok állománya 

102 1 C 6 6 1 1
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
központi kormányzatnál - legfeljebb 2 éves lejáratú

103 1 C 6 6 1 2
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
központi kormányzatnál - 2 éven túli lejáratú

104 1 C 6 6 2 1
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
helyi önkormányzatnál - legfeljebb 2 éves lejáratú

105 1 C 6 6 2 2
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
helyi önkormányzatnál - 2 éven túli lejáratú

106 1 C 6 6 3 1
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
belföldi monetáris pénzügyi intézményeknél - legfeljebb 
2 éves lejáratú

107 1 C 6 6 3 2
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
belföldi monetáris pénzügyi intézményeknél - 2 éven túli 
lejáratú

108 1 C 6 6 4 1

Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
egyéb püi közvtít knél, püi kieg.tev. végz knél,
biztosítóknál és nyugdíjpénztáraknál - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

109 1 C 6 6 4 2
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
egyéb püi közvtít knél, püi kieg.tev. végz knél,
biztosítóknál és nyugdíjpénztáraknál - 2 éven túli lejáratú

110 1 C 6 6 5 1
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
nem pénzügyi vállalatnál - legfeljebb 2 éves lejáratú

111 1 C 6 6 5 2
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
nem pénzügyi vállalatnál - 2 éven túli lejáratú

112 1 C 6 6 6 1
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
háztartásoknál - legfeljebb 2 éves lejáratú

113 1 C 6 6 6 2
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
háztartásoknál - 2 éven túli lejáratú

114 1 C 6 6 7 1
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
házt. segít  nonprofit intézményeknél - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

115 1 C 6 6 7 2
Saját, belföldön kibocsátott nem forgatható értékpapír - 
házt. segít  nonprofit intézményeknél - 2 éven túli 
lejáratú

116 1 C 6 7
A hitelintézet tulajdonában lév  NEM 
FORGATHATÓ hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok állománya

117 1 C 6 7 1 1
Nem pénzügyi vállalatok nem forgatható értékpapírja 
bruttó értéken - legfeljebb 5 éves lejáratú

118 1 C 6 7 1 2
Nem pénzügyi vállalatok nem forgatható értékpapírja 
bruttó értéken - 5 éven túli lejáratú

119 1 C 6 7 2 1
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev-et végz k, biztosítók 
nem forgatható értékpapírja bruttó értéken - legfeljebb 5 
éves lejáratú

120 1 C 6 7 2 2
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev-et végz k, biztosítók 
nem forgatható értékpapírja bruttó értéken - 5 éven túli 
lejáratú
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121 1 C 6 8
Saját, külföldön kibocsátott, hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok összesen (122+...+125)

122 1 C 6 8 1 1 Belföld

123 1 C 6 8 1 2 GMU tagországok

124 1 C 6 8 1 3 Egyéb külföld

125 1 C 6 8 1 4 Szektorálisan nem bontható

126 1 C 6 8 2 1
Saját, külföldön zárt körben kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok - rövid

127 1 C 6 8 2 2
Saját, külföldön zárt körben kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok - hosszú, legfeljebb 2 éves 
lejáratú

128 1 C 6 8 2 3
Saját, külföldön zárt körben kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok - hosszú, 2 éven túli lejáratú

129 1 C 7 Egyéb tájékoztató adatok

130 1 C 7 1 Munkáltatói és helyi támogatás állománya

131 1 C 7 2 1
LTP-vel kötött szerz déshez kapcs. azonnali hitelek 
állománya könyv szerinti bruttó értéken

132 1 C 7 2 2
LTP-vel kötött szerz déshez kapcs. azonnali hitelek 
állománya könyv szerinti nettó értéken

133 1 C 7 3 1
Adófizetési kötelezettség (halmozott január 1-jét l a 
tárgyhó végéig)

134 1 C 7 3 2
Adófizetési különbözet (halmozott január 1-jét l a 
tárgyhó végéig)

135 1 C 7 4 1 Egyéb aktív id beli elhatárolás (1AB81-b l)

136 1 C 7 4 2 Egyéb passzív id beli elhatárolás (1B65-b l)

137 1 C 7 4 3 Aktív kamatelhatárolásból derivatívák miatti elhatárolás

138 1 C 7 4 4 Passzív kamatelhatárolásból derivatívák miatti elhatárolás

139 1 C 7 5 1
Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos mérlegen 
kívüli követelések

140 1 C 7 5 2 1
Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos mérlegen 
kívüli kötelezettség nyilvántartási értéken

141 1 C 7 5 2 2
Nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos mérlegen 
kívüli kötelezettség nettó, céltartalékkal csökkentett 
értéken

142 1 C 7 6 1
Még be nem jegyzett vállalkozásba fizetett alapítói 
hozzájárulás (nettó értéken)

143 1 C 7 6 2
Külföldi tulajdonostól alárendelt és kieg. alárendelt 
kölcsönt ke (1B73-74-b l)

144 1 C 7 7 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokból szárm. köv. 
(nettó értéken)

145 1 C 7 7 2 Régi TB kötvény (nettó értéken)

146 1 C 7 7 3 Visszavásárolt saját részvény névértéken

147 1 C 7 8 1 1 1
Iroda- és üzletházépítésre  nyújtott hitel könyv szerinti 
bruttó értéken - legfeljebb 5 éves lejáratú

148 1 C 7 8 1 1 2
Iroda- és üzletházépítésre  nyújtott hitel könyv szerinti 
bruttó értéken - 5 éven túli lejáratú

149 1 C 7 8 1 2 1
Iroda- és üzletházépítésre  nyújtott hitel nettó értéken - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

150 1 C 7 8 1 2 2
Iroda- és üzletházépítésre  nyújtott hitel nettó értéken - 5 
éven túli lejáratú

151 1 C 7 8 2 1
Lakosságnak jelzálog fedezete mellett nyújtott lakáscélú 
hitel összesen

152 1 C 7 8 2 2
Lakosságnak jelzálog fedezete mellett nyújtott egyéb hitel 
összesen

153 1 C 7 9 1 Látra szóló takarékbetétek összesen

154 1 C 7 9 2 Nem névre szóló összes betét (betéti okirat nélkül)

155 1 C 7 9 3 Nem névre szóló betéti okirat összesen

156 1 C 7 9 4 Nem névre szóló letéti jegy összesen

157 1 C 7 9 5 1 Központi kormányzat - látra szóló és folyószla betét

158 1 C 7 9 5 2
GMU központi kormányzat - látra szóló és folyószámla 
betét

159 1 C 7 9 5 3
Egyéb külföldiek - kivéve bankok - látra szóló és 
folyószámla betét

160 1 C 7 9 6 1 Pénzügyi derivatívák eszköz oldalon

161 1 C 7 9 6 2 Pénzügyi derivatívák forrás oldalon

162 1 C 8 1
Külföldi befektetésekb l kiemelt részesedések  nettó 
értéken (163+...+167)
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02 tábla
     T Á J É K O Z T A T Ó    A D A T O K   1.

Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés Forint Euró
b

Egyéb deviza
c

Összesen
d

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. C. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

163 1 C 8 1 1  - Forgatási célú külföldi részvényekb l - hitelintézetek

164 1 C 8 1 2
 - Forgatási célú külföldi részvényekb l - PBB 
vállalkozások

165 1 C 8 1 3
 - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekb l - 
hitelintézetek

166 1 C 8 1 4
 - Bef. célú és vagyoni érd. külföldi részvényekb l - PBB 
vállalkozások

167 1 C 8 1 5
 - Vagyoni érd. külföldi részvényekb l - járulékos 
vállalkozások

168 1 C 8 2
Külföldiek részére nyújtott alárendelt kölcsönt ke
nettó értéken (169+...+173)

169 1 C 8 2 1  - Hitelintézetek részére

170 1 C 8 2 2  - Pénzügyi  vállalkozások részére

171 1 C 8 2 3  - Befektetési vállalkozások részére

172 1 C 8 2 4  - Biztosítók részére

173 1 C 8 2 5  - Egyéb vállalkozások részére
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ELADOTT ESZKÖZÖK

03 tábla
   halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel

Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB

sorsz.
PSZÁF sorkód Megnevezés

Visszavásárlási köt.
a

Halasztott és visszv.
b

Halasztott fizetés
c

Módosult

001 1 D 1 Könyv szerinti értéken (2+...+5)

002 1 D 1 1 Saját eszközök

003 1 D 1 2 Követelés

004 1 D 1 3 Értékpapír

005 1 D 1 4 Befektetés

006 1 D 2 Eladási értéken (7+...+10)

007 1 D 2 1 Saját eszközök

008 1 D 2 2 Követelés

009 1 D 2 3 Értékpapír

010 1 D 2 4 Befektetés

011 1 D 3 Visszavásárlási értéken (12+...15)

012 1 D 3 1 Saját eszközök

013 1 D 3 2 Követelés

014 1 D 3 3 Értékpapír

015 1 D 3 4 Befektetés

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. D. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0
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04 tábla tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d
Módosult

001 1 E 0 Eszközök

002 1 E 1 Hitelleírások (3+…+17)

003 1 E 1 1 Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel

004 1 E 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít knek és püi kieg. tev-et 
végz knek nyújtott hitel

005 1 E 1 2 2 Biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitel

006 1 E 1 3 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel

007 1 E 1 4 1
Háztartásoknak és háztartásokat segít  nonprofit 
int. nyújtott - fogyasztási hitel

008 1 E 1 4 2
Háztartásoknak és háztartásokat segít  nonprofit 
int. nyújtott - lakáscélú hitel

009 1 E 1 4 3
Háztartásoknak és háztartásokat segít  nonprofit 
int. nyújtott - egyéb hitel

010 1 E 1 5 1
GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott 
hitel

011 1 E 1 5 2
GMU egyéb pénzügyi közvetít knek és püi kieg. tev-
et végz knek nyújtott hitel

012 1 E 1 5 3
GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak 
nyújtott hitel

013 1 E 1 5 4 GMU nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel

014 1 E 1 5 5 1
GMU háztartásoknak és háztartásokat segít
nonprofit int. nyújtott - fogyasztási hitel

015 1 E 1 5 5 2
GMU háztartásoknak és háztartásokat segít
nonprofit int. nyújtott - lakáscélú hitel

016 1 E 1 5 5 3
GMU háztartásoknak és háztartásokat segít
nonprofit int. nyújtott - egyéb hitel

017 1 E 1 5 6 Egyéb külföldieknek nyújtott hitel

018 1 E 2 1
Államháztartás legfeljebb 2 éves lejáratú 
értékpapírjainak árváltozása

019 1 E 2 2
2 éven túli lejáratú hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok árváltozása (20+…+28)

020 1 E 2 2 1 Monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja

021 1 E 2 2 2 Államháztartás értékpapírja

022 1 E 2 2 3 Nem pénzügyi vállalatok értékpapírja

023 1 E 2 2 4 Egyéb pénzügyi vállalatok értékpapírja

024 1 E 2 2 5 Egyéb belföldi szektorok értékpapírja

025 1 E 2 2 6 1 GMU monetáris pénzügyi intézmények értékpapírja

026 1 E 2 2 6 2 GMU államháztartás értékpapírja

027 1 E 2 2 6 3 GMU egyéb szektorok értékpapírja

028 1 E 2 2 6 4 Egyéb külföldiek értékpapírja

029 1 E 3
Részvények és egyéb üzletrészek árváltozása 
(30+…+36)

030 1 E 3 1 Monetáris pénzügyi intézmények

031 1 E 3 2 Nem pénzügyi vállalatok

032 1 E 3 3 Egyéb pénzügyi vállalatok

033 1 E 3 4 Egyéb belföldi szektorok

034 1 E 3 5 1 GMU monetáris pénzügyi intézmények

035 1 E 3 5 2 GMU egyéb szektorok

036 1 E 3 6 Egyéb külföldiek

TRANZAKCIÓK SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. E. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0
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05 tábla
     T Á J É K O Z T A T Ó    A D A T O K   2.

Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d

001 1 F 1
Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek 
szektorbontása (2+…+33)

002 1 F 1 1 1  - központi kormányzattal szemben - hitel

003 1 F 1 1 2
 - központi kormányzattal szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

004 1 F 1 2 1  - helyi önkormányzatokkal szemben - hitel

005 1 F 1 2 2
 - helyi önkormányzatokkal szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

006 1 F 1 3 1  - belföldi hitelintézetekkel szemben - hitel

007 1 F 1 3 2
 - belföldi hitelintézetekkel szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

008 1 F 1 4 1 1  - belföldi pénzpiaci alapokkal szemben - hitel

009 1 F 1 4 1 2
 - belföldi pénzpiaci alapokkal szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

010 1 F 1 4 2 1
 - egyéb pénzügyi közvetít kkel és püi kieg. tev. 
végz kkel szemben - hitel

011 1 F 1 4 2 2
 - egyéb pénzügyi közvetít kkel és püi kieg. tev. 
végz kkel szemben - hitelviszonyt megtestesít
értékpapír

012 1 F 1 5 1  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben - hitel

013 1 F 1 5 2
 - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben - 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 

014 1 F 1 6 1  - nem pénzügyi vállalatokkal szemben - hitel

015 1 F 1 6 2
 - nem pénzügyi vállalatokkal szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

016 1 F 1 7 1
 - háztartásokkal és háztartásokat segít  nonprofit 
intézményekkel szemben - hitel

017 1 F 1 7 2
 - háztartásokkal és háztartásokat segít  nonprofit 
intézményekkel szemben - hitelviszonyt megtestesít
értékpapír

018 1 F 1 8 1 1  - GMU MPIk-kel szemben - hitel

019 1 F 1 8 1 2
 - GMU MPIk-kel szemben - hitelviszonyt megtestesít
értékpapír

020 1 F 1 8 2 1  - GMU központi kormányzattal szemben - hitel

021 1 F 1 8 2 2
 - GMU központi kormányzattal szemben - 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 

022 1 F 1 8 3 1  - GMU egyéb ÁHT-val szemben - hitel

023 1 F 1 8 3 2
 - GMU egyéb ÁHT-val szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

024 1 F 1 8 4 1
 - GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végz kkel
szemben - hitel

025 1 F 1 8 4 2
 - GMU egyéb pü közv. és pü kieg. tev-et végz kkel
szemben - hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 

026 1 F 1 8 5 1
 - GMU biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben - 
hitel

027 1 F 1 8 5 2
 - GMU biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben - 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 

028 1 F 1 8 6 1  - GMU nem pénzügyi vállalatokkal szemben - hitel

029 1 F 1 8 6 2
 - GMU nem pénzügyi vállalatokkal szemben - 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 

030 1 F 1 8 7 1
 - GMU háztartásokkal és háztartásokat segít
nonprofit intézményekkel szemben - hitel

031 1 F 1 8 7 2
 - GMU háztartásokkal és háztartásokat segít
nonprofit intézményekkel szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

032 1 F 1 8 8 1  - egyéb külföldiekkel szemben - hitel

033 1 F 1 8 8 2
 - egyéb külföldiekkel szemben - hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapír 

034 1 F 2 1
Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog 
fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó értéken 
összesen (35+49)

035 1 F 2 1 1 Jelzáloghitelek összesen (36+46)

036 1 F 2 1 1 1 Lakáscélú jelzáloghitelek (37+41+42)

037 1 F 2 1 1 1 1
Forrásoldali kamattámogatásos lakáshitelek 
(38+39+40)

038 1 F 2 1 1 1 1 1   - Új lakás vásárlásra/építésre új sor

039 1 F 2 1 1 1 1 2   - Használt lakás vásárlásra új sor

040 1 F 2 1 1 1 1 3   -Egyéb célra új sor

Új MNB 
sorszám

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. F. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0
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05 tábla
     T Á J É K O Z T A T Ó    A D A T O K   2.

Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d
Új MNB 
sorszám

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. F. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

041 1 F 2 1 1 1 2
Állami kiegészít  kamattámogatású és forrásoldali 
kamattámogatásos lakáshitelek kombinációja

042 1 F 2 1 1 1 3 Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (43+44+45)

043 1 F 2 1 1 1 3 1   - Új lakás vásárlásra/építésre új sor

044 1 F 2 1 1 1 3 2   - Használt lakás vásárlásra új sor

045 1 F 2 1 1 1 3 3   -Egyéb célra új sor

046 1 F 2 1 1 2 Általános célú jelzáloghitelek (47+48)

047 1 F 2 1 1 2 1 Ingatlancélú felhasználásra nyújtott hitelek 

048 1 F 2 1 1 2 2 Egyéb felhasználásra nyújtott hitelek

049 1 F 2 1 2 Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett 
nyújtott, NEM jelzáloghitelek összesen (50+60)

050 1 F 2 1 2 1
Lakáscélú hitelek ingatlanon alapított jelzálogjog 
fedezete mellett (51+55+56)

051 1 F 2 1 2 1 1 Állami kiegészít  kamattámogatású (52+53+54)

052 1 F 2 1 2 1 1 1   - Új lakás vásárlásra/építésre új sor

053 1 F 2 1 2 1 1 2   - Használt lakás vásárlásra új sor

054 1 F 2 1 2 1 1 3   -Egyéb célra új sor

055 1 F 2 1 2 1 2 Egyéb eszközoldali kamattámogatású

056 1 F 2 1 2 1 3 Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (57+58+59)

057 1 F 2 1 2 1 3 1   - Új lakás vásárlásra/építésre új sor

058 1 F 2 1 2 1 3 2   - Használt lakás vásárlásra új sor

059 1 F 2 1 2 1 3 3   -Egyéb célra új sor

060 1 F 2 1 2 2
Egyéb célra, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete 
mellett nyújtott hitelek (61+62)

061 1 F 2 1 2 2 1 Ingatlancélú felhasználás

062 1 F 2 1 2 2 2 Egyéb felhasználás

063 1 F 2 2
Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül nyújtott 
lakáscélú hitelek összesen (64+65+66) új sor

064 1 F 2 2 1   - Új lakás vásárlásra/építésre új sor

065 1 F 2 2 2   - Használt lakás vásárlásra új sor

066 1 F 2 2 3   -Egyéb célra új sor

067 1 F 3 1
Háztartások egyes hitel fajtáinak részletezése - 
bruttó értéken

068 1 F 3 1 1 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi 
hitel - rövid

069 1 F 3 1 1 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

070 1 F 3 1 1 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

071 1 F 3 1 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjárm
vásárlási hitel - rövid

072 1 F 3 1 2 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjárm
vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

073 1 F 3 1 2 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjárm
vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

074 1 F 3 1 3 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - 
szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid

075 1 F 3 1 3 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - 
szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 

076 1 F 3 1 3 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - 
szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli 

077 1 F 3 1 4 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási 
és egyéb - rövid

078 1 F 3 1 4 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási 
és egyéb - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

079 1 F 3 1 4 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási 
és egyéb - hosszú - 5 éven túli lejáratú

080 1 F 3 1 5 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjárm  vásárlási 
hitel - rövid

081 1 F 3 1 5 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjárm  vásárlási 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

082 1 F 3 1 5 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjárm  vásárlási 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

083 1 F 3 2
Háztartások egyes hitel fajtáinak részletezése - 
nettó értéken

084 1 F 3 2 1 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi 
hitel - rövid
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05 tábla
     T Á J É K O Z T A T Ó    A D A T O K   2.

Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel
MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d
Új MNB 
sorszám

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. F. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

085 1 F 3 2 1 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

086 1 F 3 2 1 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

087 1 F 3 2 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjárm
vásárlási hitel - rövid

088 1 F 3 2 2 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjárm
vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

089 1 F 3 2 2 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjárm
vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

090 1 F 3 2 3 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - 
szabadfelhasználású jelzáloghitel - rövid

091 1 F 3 2 3 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - 
szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb 5 

092 1 F 3 2 3 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - 
szabadfelhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven túli 

093 1 F 3 2 4 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási 
és egyéb - rövid

094 1 F 3 2 4 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási 
és egyéb - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

095 1 F 3 2 4 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási 
és egyéb - hosszú - 5 éven túli lejáratú

096 1 F 3 2 5 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjárm  vásárlási 
hitel - rövid

097 1 F 3 2 5 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjárm  vásárlási 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

098 1 F 3 2 5 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - gépjárm  vásárlási 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú
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MNB adatgy jtés azonosító: F01, F08, F09, F03, F14

EGYES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTELEK
hóvégi állományának DEVIZASZERKEZETE (kiegészít  adatok; hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)

06 ezer deviza; JPYmillió; egyéb EU devizák összesen, többi deviza összesen: mFt

DKK
a

SEK
b

GBP
c

egyéb EU 
devizák

összesen        d

USD
e

JPY
f

CHF
g

CAD
h

NOK
i

AUD
j

többi deviza 
összesen

k

001 1 G 1 ESZKÖZÖK

002 1 G 1 1 Hitelek, elhelyezett betétek

003 1 G 1 1 1 1 Központi kormányzatnak nyújtott hitel

004 1 G 1 1 1 2 Helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel

005 1 G 1 1 2
Belföldi monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel, náluk 
elhelyezett betét

006 1 G 1 1 3 Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel

007 1 G 1 1 4 1 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid

008 1 G 1 1 4 2 1
Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 
éves

009 1 G 1 1 4 2 2 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli

010 1 G 1 1 5 Háztartásoknak nyújtott hitel

011 1 G 1 1 6 Háztartásokat segít  nonprofit intézményeknek nyújtott hitel

012 1 G 1 1 7 1
GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek, náluk 
elhelyezett betétek

013 1 G 1 1 7 2
GMU rezidenseknek (monetáris pénzügyi intézmények kivételével) 
nyújtott hitel

014 1 G 1 1 8 1
Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - 
rövid

015 1 G 1 1 8 2
Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - 
hosszú

016 1 G 1 1 9 1 Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - rövid

017 1 G 1 1 9 2 Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - hosszú

018 1 G 1 2 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

019 1 G 1 2 1 1 Központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok

020 1 G 1 2 1 2 Helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok

021 1 G 1 2 2
Belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott 
értékpapírok

022 1 G 1 2 3 Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok

023 1 G 1 2 4 1
GMU monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott 
értékpapírok

024 1 G 1 2 4 2 GMU egyéb szektorok által kibocsátott értékpapírok

025 1 G 1 2 5 1 Egyéb külföldi bankok által kibocsátott értékpapírok

026 1 G 1 2 5 2 Egyéb külföldiek által kibocsátott értékpapírok

027 1 G 1 2 6 Külföldi részesedések

028 1 G 2 FORRÁSOK

029 1 G 2 1 Betétek, felvett hitelek, alárendelt kölcsönt ke

Egyéb devizák

tábla

MNB
sorsz

MegnevezésPSZÁF sorkód

Nem GMU EU tagországok devizája
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MNB adatgy jtés azonosító: F01, F08, F09, F03, F14

EGYES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTELEK
hóvégi állományának DEVIZASZERKEZETE (kiegészít  adatok; hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)

06 ezer deviza; JPYmillió; egyéb EU devizák összesen, többi deviza összesen: mFt

DKK
a

SEK
b

GBP
c

egyéb EU 
devizák

összesen        d

USD
e

JPY
f

CHF
g

CAD
h

NOK
i

AUD
j

többi deviza 
összesen

k

Egyéb devizák

tábla

MNB
sorsz

MegnevezésPSZÁF sorkód

Nem GMU EU tagországok devizája

030 1 G 2 1 1 1 Központi kormányzattól

031 1 G 2 1 1 2 Helyi önkormányzatoktól

032 1 G 2 1 2 Belföldi monetáris pénzügyi intézményekt l

033 1 G 2 1 3 Egyéb pénzügyi vállalatoktól

034 1 G 2 1 4 1 Nem pénzügyi vállalatoktól - rövid

035 1 G 2 1 4 2 1 Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves

036 1 G 2 1 4 2 2 Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - 2 éven túli

037 1 G 2 1 5 1 Háztartásoktól - rövid

038 1 G 2 1 5 2 1 Háztartásoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves

039 1 G 2 1 5 2 2 Háztartásoktól - hosszú - 2 éven túli

040 1 G 2 1 6 Háztartásokat segít  nonprofit intézményekt l

041 1 G 2 1 7 1 GMU monetáris pénzügyi intézményekt l

042 1 G 2 1 7 2 GMU egyéb szektoroktól

043 1 G 2 1 8 1 Egyéb külföldi bankoktól - rövid

044 1 G 2 1 8 2 Egyéb külföldi bankoktól - hosszú

045 1 G 2 1 9 1 Egyéb külföldiekt l - rövid

046 1 G 2 1 9 2 Egyéb külföldiekt l - hosszú

047 1 G 2 2 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

048 1 G 3 1 Egyéb eszközök

049 1 G 3 2 Egyéb források
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08 tábla

ÉRTÉKELÉSSEL   KAPCSOLATOS    ADATOK
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d
Módosult

001 1 H 1 1
Egyes eszközök értékvesztése összesen 
(3+35+73+93+109)

002 1 H 1 2
Egyes eszközök értékelési különbözete összesen 
(19+54+83+101+110)

003 1 H 2 1
Forgatási célú értékpapírok értékvesztése összesen 
(4+13)

004 1 H 2 1 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok értékvesztése 
összesen (5+…+12)

005 1 H 2 1 1 1
Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény 
értékvesztése

006 1 H 2 1 1 2 Jegybanki kötvény értékvesztése

007 1 H 2 1 1 3 Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése

008 1 H 2 1 1 4
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev. végz k, biztosítók 
kötvényének értékvesztése

009 1 H 2 1 1 5 Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése

010 1 H 2 1 1 6
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
kötvényének értékvesztése

011 1 H 2 1 1 7 Egyéb belföldi kötvény értékvesztése

012 1 H 2 1 1 8 Külföldi kötvények értékvesztése

013 1 H 2 1 2
Tulajdoni részesedések értékvesztése összesen 
(14+…+18)

014 1 H 2 1 2 1 Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése

015 1 H 2 1 2 2 Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékvesztése

016 1 H 2 1 2 3
Egyéb bef.jegyek, egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. 
tev. végz k, biztosítók részvényének értékvesztése

017 1 H 2 1 2 4 Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékvesztése

018 1 H 2 1 2 5 Külföldi részvények, bef. jegyek értékvesztése

019 1 H 2 2
Forgatási célú értékpapírok értékelési különbözete 
összesen (20+29)

020 1 H 2 2 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok értékelési 
különbözete összesen (21+…+28)

021 1 H 2 2 1 1
Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény értékelési 
különbözete

022 1 H 2 2 1 2 Jegybanki kötvény értékelési különbözete

023 1 H 2 2 1 3 Belföldi hitelintézeti kötvény értékelési különbözete

024 1 H 2 2 1 4
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev. végz k, biztosítók 
kötvényének értékelési különbözete

025 1 H 2 2 1 5
Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési 
különbözete

026 1 H 2 2 1 6
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
kötvényének értékelési különbözete

027 1 H 2 2 1 7 Egyéb belföldi kötvény értékelési különbözete

028 1 H 2 2 1 8 Külföldi kötvények értékelési különbözete

029 1 H 2 2 2
Tulajdoni részesedések értékelési különbözete összesen 
(30+…+34)

030 1 H 2 2 2 1
Belföldi hitelintézetek részvényeinek  értékelési 
különbözete

031 1 H 2 2 2 2
Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékelési 
különbözete

032 1 H 2 2 2 3
Egyéb bef.jegyek, egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. 
tev. végz k, biztosítók részvényének értékelési 
különbözete

033 1 H 2 2 2 4
Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési 
különbözete

034 1 H 2 2 2 5 Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete

035 1 H 3 1
Befektetési célú értékpapírok értékvesztése 
összesen (36+48)

036 1 H 3 1 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok értékvesztése 
összesen (37+…+47)

037 1 H 3 1 1 1
Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény 
értékvesztése

038 1 H 3 1 1 2 Jegybanki kötvény értékvesztése

039 1 H 3 1 1 3 Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése

040 1 H 3 1 1 4
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev. végz k, biztosítók 
kötvényének értékvesztése

041 1 H 3 1 1 5 Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékvesztése

042 1 H 3 1 1 6
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
kötvényének értékvesztése

043 1 H 3 1 1 7 Egyéb belföldi kötvény értékvesztése

044 1 H 3 1 1 8 Külföldi kötvények értékvesztése

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. H. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M)

F 0 1 2 0 0
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08 tábla

ÉRTÉKELÉSSEL   KAPCSOLATOS    ADATOK
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d
Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. H. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M)

F 0 1 2 0 0

045 1 H 3 1 1 9 1
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvényének 
értékvesztése

046 1 H 3 1 1 9 2
Egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. tev. végz k,
biztosítók ZÁRT kör  kötvényének értékvesztése

047 1 H 3 1 1 9 3
Nem pénzügyi vállalatok ZÁRT kör  kötvényének 
értékvesztése

048 1 H 3 1 2
Tulajdoni részesedések értékvesztése összesen 
(49+…+53)

049 1 H 3 1 2 1 Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése

050 1 H 3 1 2 2 Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékvesztése

051 1 H 3 1 2 3
Egyéb bef.jegyek, egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. 
tev. végz k, biztosítók részvényének értékvesztése

052 1 H 3 1 2 4 Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékvesztése

053 1 H 3 1 2 5 Külföldi részvények, bef. jegyek értékvesztése

054 1 H 3 2
Befektetési célú értékpapírok értékelési 
különbözete összesen (55+67)

055 1 H 3 2 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok értékelési 
különbözete összesen (56+…+66)

056 1 H 3 2 1 1
Állampapírok és helyi önkormányzati kötvény értékelési 
különbözete

057 1 H 3 2 1 2 Jegybanki kötvény értékelési különbözete

058 1 H 3 2 1 3 Belföldi hitelintézeti kötvény értékelési különbözete

059 1 H 3 2 1 4
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tev. végz k, biztosítók 
kötvényének értékelési különbözete

060 1 H 3 2 1 5
Nem pénzügyi vállalatok kötvényének értékelési 
különbözete

061 1 H 3 2 1 6
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények 
kötvényének értékelési különbözete

062 1 H 3 2 1 7 Egyéb belföldi kötvény értékelési különbözete

063 1 H 3 2 1 8 Külföldi kötvények értékelési különbözete

064 1 H 3 2 1 9 1
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvényének 
értékelési különbözete

065 1 H 3 2 1 9 2
Egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. tev. végz k,
biztosítók ZÁRT kör  kötvényének értékelési 
különbözete

066 1 H 3 2 1 9 3
Nem pénzügyi vállalatok ZÁRT kör  kötvényének 
értékelési különbözete

067 1 H 3 2 2
Tulajdoni részesedések értékelési különbözete összesen 
(68+…+72)

068 1 H 3 2 2 1
Belföldi hitelintézetek részvényeinek  értékelési 
különbözete

069 1 H 3 2 2 2
Pénzpiaci alapok befektetési jegyeinek értékelési 
különbözete

070 1 H 3 2 2 3
Egyéb bef.jegyek, egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. 
tev. végz k, biztosítók részvényének értékelési 
különbözete

071 1 H 3 2 2 4
Nem pénzügyi vállalatok részvényeinek értékelési 
különbözete

072 1 H 3 2 2 5 Külföldi részvények, bef. jegyek értékelési különbözete

073 1 H 4 1 Hitelek értékvesztése  összesen (74+…+82)

074 1 H 4 1 1 Központi kormányzat hitelének értékvesztése

075 1 H 4 1 2 Helyi önkormányzatok hitelének értékvesztése

076 1 H 4 1 3
Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel 
értékvesztése

077 1 H 4 1 4
Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végz knek, biztosítóknak 
nyújtott hitelek értékvesztése

078 1 H 4 1 5
Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek 
értékvesztése

079 1 H 4 1 6 Háztartások - Lakosság - hitelek értékvesztése

080 1 H 4 1 7 Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékvesztése

081 1 H 4 1 8
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hitelének 
értékvesztése

082 1 H 4 1 9 Külfölddel szembeni követelések értékvesztése

083 1 H 4 2
Hitelek értékelési különbözete összesen 
(84+…+92)

084 1 H 4 2 1 Központi kormányzat hitelének értékelési különbözete

085 1 H 4 2 2 Helyi önkormányzatok hitelének értékelési különbözete

086 1 H 4 2 3
Monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel 
értékelési különbözete

087 1 H 4 2 4
Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végz knek, biztosítóknak 
nyújtott hitelek értékelési különbözete

088 1 H 4 2 5
Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek értékelési 
különbözete
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08 tábla

ÉRTÉKELÉSSEL   KAPCSOLATOS    ADATOK
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

PSZÁF sorkód Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d
Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. H. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M)

F 0 1 2 0 0

089 1 H 4 2 6 Háztartások - Lakosság - hitelek értékelési különbözete

090 1 H 4 2 7
Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek értékelési 
különbözete

091 1 H 4 2 8
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hitelének 
értékelési különbözete

092 1 H 4 2 9 Külfölddel szembeni követelések értékelési különbözete

093 1 H 5 1 Vagyoni érdekeltségek értékvesztése (94+...+97)

094 1 H 5 1 1 Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése

095 1 H 5 1 2
Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végz kben,
biztosítókban, nypénzt. részesedés értékvesztése

096 1 H 5 1 3
Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek 
értékvesztése

097 1 H 5 1 4
Külföldi részvények, részesedések értékvesztése 
(98+…+100)

098 1 H 5 1 4 1 Külföldi hitelintézetek részvényeinek értékvesztése 

099 1 H 5 1 4 2 Külföldi PBB-k részvényeinek értékvesztése

100 1 H 5 1 4 3 Külföldi egyéb részvények értékvesztése

101 1 H 5 2
Vagyoni érdekeltségek értékelési különbözete 
(102+…+105)

102 1 H 5 2 1
Belföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési 
különbözete

103 1 H 5 2 2
Egyéb püi közv., püi kieg. tev. végz kben,
biztosítókban, nypénzt. részesedés értékelési 

104 1 H 5 2 3
Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek 
értékelési különbözete

105 1 H 5 2 4
Külföldi részvények, részesedések értékelési 
különbözete (106+…+108)

106 1 H 5 2 4 1
Külföldi hitelintézetek részvényeinek értékelési 
különbözete

107 1 H 5 2 4 2 Külföldi PBB-k részvényeinek értékelési különbözete

108 1 H 5 2 4 3 Külföldi egyéb részvények értékelési különbözete

109 1 H 6 1
Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 
értékvesztése

110 1 H 6 2
Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékelési 
különbözete (1AB86-ból) (111+112)

111 1 H 6 2 1
Egyéb elszámolások, eszközök, követelések értékelési 
különbözete

112 1 H 6 2 2 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete 

113 1 H 7 Források értékelése 
114 1 H 7 1 1

Kötelezettségek értékelési különbözete (1B66-ból) 
(115+116)

115 1 H 7 1 1 1
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési 
különbözete

116 1 H 7 1 1 2
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési 
különbözete

117 1 H 7 1 2
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete 
(1B66-ból)

118 1 H 7 2 1 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka (1B95-b l)

119 1 H 7 2 2 Valós értékelés értékelési tartaléka (1B95-b l)
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             E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB PSZÁF  Tárgyhavi Halmozott Módosult

sorsz. sorkód a b

001 2 A 1
KAMAT ÉS KAMATJELLEG  BEVÉTEL ÖSSZESEN 
(2+14+19+29)

002 2 A 1 1 Hitelek kamat és kamatjelleg  bevétele (3+...+13) 

003 2 A 1 1 1 1 Folyószámla hitelek

004 2 A 1 1 1 2 Váltók

005 2 A 1 1 1 3 Fogyasztási hitelek

006 2 A 1 1 1 4 Egyéb rövid lejáratú hitelek

007 2 A 1 1 2 1 Megvásárolt követelések

008 2 A 1 1 2 2 Értékpapírvásárlásra nyújtott hitelek

009 2 A 1 1 2 3 Lakáscélú hitelek

010 2 A 1 1 2 4 Nyújtott alárendelt és kiegészít  alárendelt kölcsönt ke

011 2 A 1 1 2 5 Egyéb hosszú lejáratú hitelek

012 2 A 1 1 3 Pénzügyi lízing

013 2 A 1 1 4 Hitelek között szerepl  valódi penziós ügyletek

014 2 A 1 2
Jegybanki és bankközi betétek kamat és kamatjelleg  bevétele 
(15+...+18)

015 2 A 1 2 1 Jegybanknál elhelyezett betétek

016 2 A 1 2 2 1 Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek

017 2 A 1 2 2 2 Külföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek

018 2 A 1 2 3 Hitelintézetek - bankközi valódi penziós ügyletek

019 2 A 1 3 Értékpapírok kamat és kamatjelleg  bevétele (20+...+28)

020 2 A 1 3 1 Kincstárjegy, államkötvény

021 2 A 1 3 2 Konszolidációs államkötvény

022 2 A 1 3 3 Jegybanki kötvény

023 2 A 1 3 4 1
Hitelintézetek, egyéb püi közvetít k, pénzügyi kieg. tev. végz k,
biztosítók nyílt kör  kötvénye

024 2 A 1 3 4 2 Egyéb nyílt kör  kötvény

025 2 A 1 3 4 3 Zárt kör  kötvény

026 2 A 1 3 4 4 Befektetési jegy hozama

027 2 A 1 3 5 1 Külföldi állampapír 

028 2 A 1 3 5 2 Külföldi egyéb értékpapír

029 2 A 1 4 Egyéb kamat és kamatjelleg  bevétel

030 2 A 2
KAMAT ÉS KAMATJELLEG  RÁFORDÍTÁS ÖSSZESEN
(31+39+42+50+54+55)

031 2 A 2 1 Betétek kamat és kamatjelleg  ráfordítása (32+...+38)

032 2 A 2 1 1 1 Folyószámla- és látra szóló betétek

033 2 A 2 1 1 2 Rövid lejáratú betétek

034 2 A 2 1 1 3 Hosszú lejáratú betétek

035 2 A 2 1 2 1 Rövid lejáratú betéti okiratok

036 2 A 2 1 2 2 Hosszú lejáratú betéti okiratok

037 2 A 2 1 3 Lakáscélú betétek

038 2 A 2 1 4 Betétek között szerepl  valódi penziós ügyletek

039 2 A 2 2
Hitelintézetekt l származó bankközi betét kamat és 
kamatjelleg  ráfordítása (40+41)

040 2 A 2 2 1 Belföldi hitelintézetek által elhelyezett betétek

041 2 A 2 2 2 Külföldi hitelintézetek által elhelyezett betétek

042 2 A 2 3 Felvett hitelek kamat és kamatjelleg  ráfordítása (43+...+49) 

043 2 A 2 3 1 1 Jegybanktól felvett hitelek

044 2 A 2 3 1 2 Jegybanki aktív repo

Megnevezés

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
2. A. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M.N)

F 2 0 0
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Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB PSZÁF  Tárgyhavi Halmozott Módosult

sorsz. sorkód a b
Megnevezés

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
2. A. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M.N)

F 2 0 0

045 2 A 2 3 2 1
Belföldi hitelintézetekt l, egyéb püi közvetít kt l, püi kieg. tev. 
végz kt l, biztosítóktól felvett hitelek

046 2 A 2 3 2 2 Külföldi hitelintézetekt l felvett hitelek

047 2 A 2 3 3 Hitelintézetek - valódi penziós ügyletek

048 2 A 2 3 4 Nemzetközi intézményekt l, kormányoktól felvett hitelek

049 2 A 2 3 5 Egyéb felvett hitelek

050 2 A 2 4 Értékpapírok kamat és kamatjelleg  ráfordítása (51+52+53)

051 2 A 2 4 1 Kötvények

052 2 A 2 4 2 Letéti jegyek

053 2 A 2 4 3 Egyéb értékpapírok

054 2 A 2 5 Hátrasorolt kötelezettségek kamat és kamatjelleg  ráfordítása

055 2 A 2 6 Egyéb kamat és kamat jelleg  ráfordítás

056 2 A 3 KAMATKÜLÖNBÖZET (1-30)

057 2 A 4 1 Kapott osztalék (58+59+60) 

058 2 A 4 1 1
Befektetési  célú részvényekb l, részesedésekb l - kapcsolt 
vállalkozásoktól

059 2 A 4 1 2
Befektetési  célú részvényekb l, részesedésekb l - egyéb részesedési 
viszonyban lév  vállalkozásoktól

060 2 A 4 1 3 Forgatási célú részvényekb l, egyéb részesedésekb l

061 2 A 4 2 JUTALÉK ÉS DÍJEREDMÉNY  (62-67)

062 2 A 4 2 1
Jutalékért végzett pénzügyi és bef. szolgáltatások bevétele 
(63+…+66)

063 2 A 4 2 1 1 Pénzforgalmi és lebonyolítási jutalékok

064 2 A 4 2 1 2 Garancia, kezességvállalási díjak

065 2 A 4 2 1 3 Egyéb jutalékok és díjak

066 2 A 4 2 1 4 Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék bevételek

067 2 A 4 2 2
Jutalékért végzett pénzügyi és bef. szolgáltatások ráfordítása 
(68+69+70)

068 2 A 4 2 2 1 Pénzforgalmi és lebonyolítási jutalékok

069 2 A 4 2 2 2 Egyéb jutalékok és díjak

070 2 A 4 2 2 3 Befektetési szolgáltatásokkal kapcsolatos díj- és jutalék ráfordítások

071 2 A 4 3 PÉNZÜGYI M VELETEK EREDMÉNYE  (72+88+104)

072 2 A 4 3 1
Pénzügyi szolgáltatásokból származó eredmény (73-74+75+76-
77+78+79-80+81-82+83-84+85+86-87)

073 2 A 4 3 1 1 1 Befektetési  célú  értékpapírok értékesítéséb l származó bevétel

074 2 A 4 3 1 1 2
Befektetési  célú  értékpapírok értékesítéséb l, leírásából származó 
ráfordítás

075 2 A 4 3 1 1 3
Értékvesztés visszaírása befektetési célú  értékpapírok értékesítése 
miatt

076 2 A 4 3 1 2 1 Vagyoni érdekeltségek értékesítéséb l származó bevétel

077 2 A 4 3 1 2 2 Vagyoni érdekeltségek értékesítéséb l, leírásából származó ráfordítás

078 2 A 4 3 1 2 3 Értékvesztés visszaírása vagyoni érdekeltségek értékesítése miatt

079 2 A 4 3 1 3 1
Devizaeszközök és kötelezettségek átértékeléséb l származó 
nyereség

080 2 A 4 3 1 3 2
Devizaeszközök és kötelezettségek átértékeléséb l származó 
veszteség

081 2 A 4 3 1 3 3
Devizaeszközökkel és devizaforrásokkal kapcsolatos realizált 
árfolyamnyereség

082 2 A 4 3 1 3 4
Devizaeszközökkel és devizaforrásokkal kapcsolatos realizált 
árfolyamveszteség

083 2 A 4 3 1 4 1 Vásárolt követelés értékesítés nyeresége

084 2 A 4 3 1 4 2 Vásárolt követelés értékesítés vesztesége

085 2 A 4 3 1 4 3 Vásárolt követelés értékesítéséhez kapcsolódó értékvesztés visszaírás

086 2 A 4 3 1 5 1 Pénzügyi szolgáltatás egyéb bevétele

087 2 A 4 3 1 5 2 Pénzügyi szolgáltatás egyéb ráfordítása

088 2 A 4 3 2
Hitelintézettel, MNB-vel végzett befekt. szolg. tevék.-b l
szárm. eredmény (89-90-91+92+93+94-95-96+97+98+99-
100+101+102-103)



11994 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/163. szám

07 tábla

             E R E D M É N Y K I M U T A T Á S
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB PSZÁF  Tárgyhavi Halmozott Módosult

sorsz. sorkód a b
Megnevezés

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
2. A. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M.N)

F 2 0 0

089 2 A 4 3 2 1 1 Deviza határid s ügyletekb l származó  bevétel

090 2 A 4 3 2 1 2 Deviza határid s ügyletekb l származó  ráfordítás

091 2 A 4 3 2 1 3 1 Deviza határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékképzés

092 2 A 4 3 2 1 3 2 Deviza határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékfelhasználás

093 2 A 4 3 2 1 3 3 Deviza határid s ügyletekhez kapcsolódó  céltartalékfelszabadítás

094 2 A 4 3 2 2 1 Egyéb határid s ügyletekb l származó bevétel

095 2 A 4 3 2 2 2 Egyéb határid s ügyletekb l származó ráfordítás

096 2 A 4 3 2 2 3 1 Egyéb határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékképzés

097 2 A 4 3 2 2 3 2 Egyéb határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékfelhasználás

098 2 A 4 3 2 2 3 3 Egyéb határid s ügyletekhez kapcsolódó  céltartalékfelszabadítás

099 2 A 4 3 2 3 1 Forgatási célú értékpapír árfolyamváltozásából származó  bevétel

100 2 A 4 3 2 3 2 Forgatási célú értékpapír árfolyamváltozásából származó ráfordítás

101 2 A 4 3 2 3 3
Forgatási célú értékpapír értékesítéséhez kapcsolódó értékvesztés 
visszaírás

102 2 A 4 3 2 4 1
Hitelintézettel, MNB-vel végzett befekt. szolg. tevék.-b l szárm. 
egyéb bevétel

103 2 A 4 3 2 4 2
Hitelintézettel, MNB-vel végzett befekt. szolg. tevék.-b l szárm. 
egyéb ráfordítás

104 2 A 4 3 3
Befektetési szolgáltatásból származó eredmény (105-106-
107+108+109+110-111-112+113+114+115-116-117+118+119-120)

105 2 A 4 3 3 1 1 Deviza határid s ügyletekb l származó  bevétel

106 2 A 4 3 3 1 2 Deviza határid s ügyletekb l származó  ráfordítás

107 2 A 4 3 3 1 3 1 Deviza határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékképzés

108 2 A 4 3 3 1 3 2 Deviza határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékfelhasználás

109 2 A 4 3 3 1 3 3 Deviza határid s ügyletekhez kapcsolódó  céltartalékfelszabadítás

110 2 A 4 3 3 2 1 Egyéb határid s ügyletekb l származó bevétel

111 2 A 4 3 3 2 2 Egyéb határid s ügyletekb l származó ráfordítás

112 2 A 4 3 3 2 3 1 Egyéb határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékképzés

113 2 A 4 3 3 2 3 2 Egyéb határid s ügyletekhez kapcsolódó céltartalékfelhasználás

114 2 A 4 3 3 2 3 3 Egyéb határid s ügyletekhez kapcsolódó  céltartalékfelszabadítás

115 2 A 4 3 3 3 1 Forgatási célú értékpapír árfolyamváltozásából származó bevétel

116 2 A 4 3 3 3 2 Forgatási célú értékpapír árfolyamváltozásából származó ráfordítás

117 2 A 4 3 3 3 3 Forgatási célú értékpapírok értékvesztése

118 2 A 4 3 3 3 4 Forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása

119 2 A 4 3 3 4 1 Befektetési szolgáltatásból származó egyéb  bevétel

120 2 A 4 3 3 4 2 Befektetési szolgáltatásból származó egyéb  ráfordítás

121 2 A 4 4
EGYÉB ÜZLETI TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE 
(122+127)

122 2 A 4 4 1
Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredmény
(123-124+125-126)

123 2 A 4 4 1 1 1 Lízingbe adott eszköz számlázott értéke (ÁFA és kamat nélkül)

124 2 A 4 4 1 1 2 Lízingbe adott eszköz könyv szerinti értéke

125 2 A 4 4 1 2 1
Eseti vagy rendszeresen végzett nem pénzügyi és befektetési 
szolgáltatásból származó bevétel, egyéb

126 2 A 4 4 1 2 2
Eseti vagy rendszeresen végzett nem pénzügyi és befektetési 
szolgáltatásból származó ráfordítás, egyéb

127 2 A 4 4 2
Egyéb eredmény (128-129+130+131-132+133-134+135-136-
137+138+139-140-141-142+143+144-145+146+147+148+149-150)

128 2 A 4 4 2 1 1 Saját követelés értékesítés bevétele

129 2 A 4 4 2 1 2 Saját követelés értékesítés, leírás ráfordítása

130 2 A 4 4 2 1 3
Saját követelés értékesítéshez, leíráshoz kapcsolódó értékvesztés 
visszaírás

131 2 A 4 4 2 2 1
Követelés fejében átvett, készletek között szerepl eszköz értékesítés 
bevétele

132 2 A 4 4 2 2 2
Követelés fejében átvett, készletek között szerepl  eszköz értékesítés
ráfordítása
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Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB PSZÁF  Tárgyhavi Halmozott Módosult

sorsz. sorkód a b
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2. A. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat
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133 2 A 4 4 2 2 3
Követelés fejében átvett, készletek között szerepl eszköz
értékesítése miatti értékvesztés visszaírás

134 2 A 4 4 2 2 4
Követelés fejében átvett, készletek között szerepel eszköz
értékvesztése

135 2 A 4 4 2 3 1 Készletértékesítés bevétele

136 2 A 4 4 2 3 2 Készletértékesítés ráfordítása

137 2 A 4 4 2 3 3 Készletek értékvesztése

138 2 A 4 4 2 3 4 Készletek értékvesztésének visszaírása

139 2 A 4 4 2 4 1 Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésének bevétele

140 2 A 4 4 2 4 2
Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítésekor a könyv 
szerinti érték kivezetése

141 2 A 4 4 2 4 3 Tárgyi eszközök és immateriális javak terven felüli értékcsökkenése

142 2 A 4 4 2 5 1 Általános kockázati céltartalék képzése

143 2 A 4 4 2 5 2 1 Általános kockázati céltartalék felhasználása

144 2 A 4 4 2 5 2 2 Általános kockázati céltartalék felszabadítása

145 2 A 4 4 2 6 1 Egyéb céltartalék képzése

146 2 A 4 4 2 6 2 1 Egyéb céltartalék felhasználása

147 2 A 4 4 2 6 2 2 Egyéb céltartalék felszabadítása

148 2 A 4 4 2 7 Egyéb bevétel jogszabály változás miatt

149 2 A 4 4 2 8 1 Egyéb másutt nem szerepl  egyéb bevételek

150 2 A 4 4 2 8 2 Egyéb másutt nem szerepl  egyéb ráfordítások

151 2 A 5 1 ÁLTALÁNOS IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK (152+…+161)

152 2 A 5 1 1 1 Személyi jelleg  ráfodítások - bérköltségek

153 2 A 5 1 1 2
Személyi jelleg  ráfodítások - egyéb ráfordítások 
társadalombiztosítási költségek nélkül

154 2 A 5 1 1 3 Személyi jelleg  ráfodítások - társadalombiztosítás, nyugdíj

155 2 A 5 1 1 4 Személyi jelleg  ráfodítások - egyéb járulék

156 2 A 5 1 2 Fizetett bérleti díj

157 2 A 5 1 3 Számítástechnikai költségek

158 2 A 5 1 4 Szakért i díjak

159 2 A 5 1 5 Marketing költségek

160 2 A 5 1 6 Egyéb igazgatási költségek

161 2 A 5 1 7 Értékcsökkenési leírások

162 2 A 6
SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
(56+57+61+71+121-151+163 )

163 2 A 6 1
ÉRTÉKVESZTÉS ÉS KOCKÁZATI CÉLTARTALÉK 
VÁLTOZÁSA  (-164+165-166+167-168+169-170+171-
172+173+174)

164 2 A 6 1 1 1 Értékvesztés saját követelések után

165 2 A 6 1 1 2 Értékvesztés visszaírása saját követelések után

166 2 A 6 1 1 3 Értékvesztés vásárolt követelések után 

167 2 A 6 1 1 4 Értékvesztés visszaírása vásárolt követelések után

168 2 A 6 1 1 5 Értékvesztés a befektetési célú értékpapírok után

169 2 A 6 1 1 6 Értékvesztés visszaírása a befektetési célú értékpapírok után

170 2 A 6 1 2 1 Vagyoni érdekeltségek értékvesztése

171 2 A 6 1 2 2 Vagyoni érdekeltségek értékvesztésének visszaírása 

172 2 A 6 1 3 1 Kockázati céltartalékképzés a függ  és jöv beni kötelezettségekre

173 2 A 6 1 3 2 1
Kockázati céltartalék felhasználás a függ  és jöv beni
kötelezettségek után 

174 2 A 6 1 3 2 2
Kockázati céltartalék felszabadítás a függ  és jöv beni
kötelezettségek után 

175 2 A 7 1 RENDKÍVÜLI BEVÉTEL (176+…+179)

176 2 A 7 1 1
Gazdasági társaságba apportként bevitt vagyontárgyak szerz dés
szerinti értéke
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177 2 A 7 1 2
Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén 
annak névértéke

178 2 A 7 1 3
Térítés nélkül átvett eszközök átadónál kimutatott nyilvántartási
értéke

179 2 A 7 1 4 Egyéb rendkívüli bevételek

180 2 A 7 2 RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁS (181+…+184)

181 2 A 7 2 1
Gazdasági társaságba apportként bevitt vagyontárgyak nyilvántartás 
szerinti értéke

182 2 A 7 2 2
Visszavásárolt saját részvény, üzletrész, vagyonjegy bevonása esetén 
a visszavásárlási érték

183 2 A 7 2 3
Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartási értéke növelve a 
felszámított, átvev  által meg nem fizetett ÁFÁ-val

184 2 A 7 2 4 Egyéb rendkívüli ráfordítások

185 2 A 7 3 ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (162+175-180)

186 2 A 8 ADÓZOTT EREDMÉNY (185-187)

187 2 A 8 1
Befizetett adó (év közben adóel leg), év végén adófizetési 
kötelezettség

188 2 A 9
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (év közben 
EREDMÉNY) (186-189+190+191-192)

189 2 A 9 1 Általános tartalék képzése

190 2 A 9 2 Általános tartalék felhasználása 

191 2 A 9 3 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 

192 2 A 9 4 Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés

193 2 A 9 4 1 Ebb l: kapcsolt vállalkozásnak

194 2 A 9 4 2               egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozásnak
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11 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d

001 1 A N 0
Eszközök összesen 
(2+10+83+150+160+316+345+361+400)

002 1 A N 1 Pénztár és elszámolási számlák (3+...+9)

003 1 A N 1 1 Pénztárkészlet (forint, valuta)

004 1 A N 1 2 Jegybanki nostro számlák

005 1 A N 1 3 Szöv. hit. int. MTB-nél lév  elszámolási számlája 

006 1 A N 1 4
Jegybanki nostro számlákkal és MTB-nél lév
elsz.szlával kapcs.átvez.szla állomány

007 1 A N 1 5 Nostro számlák belföldi hitelintézeteknél

008 1 A N 1 6 1 Nostro számlák GMU hitelintézeteknél

009 1 A N 1 6 2 Nostro számlák egyéb külföldi bankoknál

010 1 A N 2 Forgatási célú értékpapírok (11+58)

011 1 A N 2 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen 
(12+...+20+24+35+40+…+44)

012 1 A N 2 1 1 1 Kincstárjegy

013 1 A N 2 1 1 2 Államkötvény

014 1 A N 2 1 1 3 Konszolidációs államkötvény

015 1 A N 2 1 2 1 Helyi önkormányzati kötvény - rövid 

016 1 A N 2 1 2 2 Helyi önkormányzati kötvény - hosszú 

017 1 A N 2 1 3 1 Jegybanki kötvény - rövid 

018 1 A N 2 1 3 2 Jegybanki kötvény - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

019 1 A N 2 1 3 3 Jegybanki kötvény - hosszú - 2 éven túli lejáratú

020 1 A N 2 1 4 Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (21+22+23)

021 1 A N 2 1 4 1 Belföldi hitelintézetek kötvénye - rövid

022 1 A N 2 1 4 2 1
Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 
éves lejáratú

023 1 A N 2 1 4 2 2
Belföldi hitelintézetek kötvénye - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

024 1 A N 2 1 5
Egyéb pénzügyi közvetít k, pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k, biztosítók kötvénye összesen 
(25+ … +34)

025 1 A N 2 1 5 1 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások kötvénye - rövid

026 1 A N 2 1 5 1 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások kötvénye - hosszú

027 1 A N 2 1 5 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
kötvénye - rövid

028 1 A N 2 1 5 1 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
kötvénye - hosszú

029 1 A N 2 1 5 2 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások kötvénye - rövid

030 1 A N 2 1 5 2 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások kötvénye - hosszú

031 1 A N 2 1 5 2 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények kötvénye - rövid

032 1 A N 2 1 5 2 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények kötvénye - hosszú

033 1 A N 2 1 5 3 1 Biztosítók kötvénye - rövid

034 1 A N 2 1 5 3 2 Biztosítók kötvénye - hosszú

035 1 A N 2 1 6
Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (36+ … 
+39)

036 1 A N 2 1 6 1 1 Járulékos vállalkozások kötvénye - rövid

037 1 A N 2 1 6 1 2 Járulékos vállalkozások kötvénye - hosszú

038 1 A N 2 1 6 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - 
rövid

039 1 A N 2 1 6 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye - 
hosszú

040 1 A N 2 1 7 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye - 
rövid

041 1 A N 2 1 7 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye - 
hosszú

042 1 A N 2 1 8 1 Egyéb belföldi kötvény - rövid

043 1 A N 2 1 8 2 Egyéb belföldi kötvény - hosszú

PSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0
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11 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

044 1 A N 2 1 9 Külföldi kötvények összesen (45+…+57)

045 1 A N 2 1 9 1 1 1 GMU állampapírok - rövid

046 1 A N 2 1 9 1 1 2 GMU állampapírok - hosszú

047 1 A N 2 1 9 1 2 1 GMU egyéb ÁHT értékpapírja - rövid

048 1 A N 2 1 9 1 2 2 GMU egyéb ÁHT értékpapírja - hosszú

049 1 A N 2 1 9 1 3 1 GMU MPIk kötvénye - rövid 

050 1 A N 2 1 9 1 3 2 1
GMU MPIk kötvénye - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

051 1 A N 2 1 9 1 3 2 2 GMU MPIk kötvénye - hosszú - 2 éven túli lejáratú 

052 1 A N 2 1 9 1 4 1 GMU egyéb szektorok kötvénye - rövid

053 1 A N 2 1 9 1 4 2 GMU egyéb szektorok kötvénye - hosszú

054 1 A N 2 1 9 2 1 1 Egyéb külföldi állampapírok - rövid 

055 1 A N 2 1 9 2 1 2 Egyéb külföldi állampapírok - hosszú

056 1 A N 2 1 9 2 2 1 Egyéb külföldiek kötvénye - rövid 

057 1 A N 2 1 9 2 2 2 Egyéb külföldiek kötvénye - hosszú 

058 1 A N 2 2
Tulajdoni részesedések összesen 
(59+62+63+75+76+77)

059 1 A N 2 2 1 Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (60+61)

060 1 A N 2 2 1 1 Belföldi hitelintézetek t zsdére bevezetett részvényei

061 1 A N 2 2 1 2
Belföldi hitelintézetek t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

062 1 A N 2 2 2 1 Pénzpiaci alapok befektetési jegyei

063 1 A N 2 2 2 2
Egyéb befektetési jegyek, egyéb püi közvetít k, püi 
kiegészít  tevékenységet végz k, biztosítók részvénye 
összesen (64+…+74)

064 1 A N 2 2 2 2 1 Egyéb befektetési jegyek

065 1 A N 2 2 2 2 2 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

066 1 A N 2 2 2 2 2 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére NEM bevezetett részvényei

067 1 A N 2 2 2 2 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére bevezetett részvényei

068 1 A N 2 2 2 2 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére NEM bevezetett részvényei

069 1 A N 2 2 2 2 3 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

070 1 A N 2 2 2 2 3 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

071 1 A N 2 2 2 2 3 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére bevezetett részvényei

072 1 A N 2 2 2 2 3 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére NEM bevezetett részvényei

073 1 A N 2 2 2 2 4 1 Biztosítók t zsdére bevezetett részvényei

074 1 A N 2 2 2 2 4 2 Biztosítók t zsdére NEM bevezetett részvényei

075 1 A N 2 2 3 1 Nem pénzügyi vállalatok t zsdére bevezetett részvényei

076 1 A N 2 2 3 2
Nem pénzügyi vállalatok t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

077 1 A N 2 2 4
Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek 
összesen (78+…+82)

078 1 A N 2 2 4 1 1 GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei

079 1 A N 2 2 4 1 2 GMU MPIk részvényei

080 1 A N 2 2 4 1 3 GMU egyéb szektorok részvénye és bef. jegye

081 1 A N 2 2 4 2 1 Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei

082 1 A N 2 2 4 2 2 Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye

083 1 A N 3 Befektetési célú értékpapírok (84+124)

084 1 A N 3 1
Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen 
(85+...+90+93+99+102+103+104+112+115+121)
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F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

085 1 A N 3 1 1 1 Államkötvény

086 1 A N 3 1 1 2 Konszolidációs államkötvény

087 1 A N 3 1 1 3 Helyi önkormányzati kötvény 

088 1 A N 3 1 2 1 Jegybanki kötvény - legfeljebb 2 éves lejáratú

089 1 A N 3 1 2 2 Jegybanki kötvény - 2 éven túli lejáratú

090 1 A N 3 1 3 Belföldi hitelintézetek kötvénye összesen (91+92)

091 1 A N 3 1 3 1
Belföldi hitelintézetek kötvénye - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

092 1 A N 3 1 3 2 Belföldi hitelintézetek kötvénye - 2 éven túli lejáratú

093 1 A N 3 1 4
Egyéb pénzügyi közvetít k, pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k, biztosítók kötvénye összesen 
(94+ … +98)

094 1 A N 3 1 4 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások kötvénye

095 1 A N 3 1 4 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
kötvénye

096 1 A N 3 1 4 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások kötvénye

097 1 A N 3 1 4 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények kötvénye

098 1 A N 3 1 4 3 Biztosítók kötvénye

099 1 A N 3 1 5 Nem pénzügyi vállalatok kötvénye összesen (100+101)

100 1 A N 3 1 5 1 Járulékos vállalkozások kötvénye

101 1 A N 3 1 5 2 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) kötvénye

102 1 A N 3 1 6 Háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye

103 1 A N 3 1 7 Egyéb belföldi kötvény

104 1 A N 3 1 8 Külföldi kötvények összesen (105+…+111)

105 1 A N 3 1 8 1 1 GMU állampapírok

106 1 A N 3 1 8 1 2 GMU egyéb ÁHT értékpapírja

107 1 A N 3 1 8 1 3 1 GMU MPIk kötvénye - legfeljebb 2 éves lejáratú 

108 1 A N 3 1 8 1 3 2 GMU MPIk kötvénye - 2 éven túli lejáratú 

109 1 A N 3 1 8 1 4 GMU egyéb szektorok kötvénye

110 1 A N 3 1 8 2 1 Egyéb külföldi állampapírok

111 1 A N 3 1 8 2 2 Egyéb külföldiek kötvénye

112 1 A N 3 1 9 1
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvénye összesen 
(113+114)

113 1 A N 3 1 9 1 1
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvénye - legfeljebb 
2 éves lejáratú

114 1 A N 3 1 9 1 2
Belföldi hitelintézetek ZÁRT kör  kötvénye - 2 éven 
túli lejáratú

115 1 A N 3 1 9 2
Egyéb pénzügyi közvetít k, pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k, biztosítók ZÁRT kör  kötvénye 
összesen (116+ … +120)

116 1 A N 3 1 9 2 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalk. ZÁRT kör  kötvénye

117 1 A N 3 1 9 2 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
ZÁRT kör  kötvénye

118 1 A N 3 1 9 2 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalk. ZÁRT kör  kötvénye

119 1 A N 3 1 9 2 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények ZÁRT kör  kötvénye

120 1 A N 3 1 9 2 3 Biztosítók ZÁRT kör  kötvénye

121 1 A N 3 1 9 3
Nem pénzügyi vállalatok ZÁRT kör  kötvénye 
összesen (122+123)

122 1 A N 3 1 9 3 1 Járulékos vállalkozások ZÁRT kör  kötvénye

123 1 A N 3 1 9 3 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) ZÁRT kör
kötvénye

124 1 A N 3 2
Tulajdoni részesedések összesen
(125+128+129+141+144)

125 1 A N 3 2 1 Belföldi hitelintézetek részvénye összesen (126+127)

126 1 A N 3 2 1 1 Belföldi hitelintézetek t zsdére bevezetett részvényei

127 1 A N 3 2 1 2
Belföldi hitelintézetek t zsdére NEM bevezetett 
részvényei
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F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
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a
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b
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c
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MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

128 1 A N 3 2 2 1 Pénzpiaci alapok befektetési jegyei

129 1 A N 3 2 2 2
Egyéb bef. jegyek, egyéb püi közvetít k, püi kiegészít
tevékenységet végz k, biztosítók részvénye összesen 
(130+…+140)

130 1 A N 3 2 2 2 1 Egyéb befektetési  jegyek

131 1 A N 3 2 2 2 2 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

132 1 A N 3 2 2 2 2 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befektetési 
vállalkozások t zsdére NEM bevezetett részvényei

133 1 A N 3 2 2 2 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére bevezetett részvényei

134 1 A N 3 2 2 2 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
t zsdére NEM bevezetett részvényei

135 1 A N 3 2 2 2 3 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére bevezetett részvényei

136 1 A N 3 2 2 2 3 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befektetési vállalkozások t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

137 1 A N 3 2 2 2 3 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére bevezetett részvényei

138 1 A N 3 2 2 2 3 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények t zsdére NEM bevezetett részvényei

139 1 A N 3 2 2 2 4 1 Biztosítók  t zsdére bevezetett részvényei

140 1 A N 3 2 2 2 4 2 Biztosítók t zsdére NEM bevezetett részvényei

141 1 A N 3 2 3 Nem pénzügyi vállalatok részvénye összesen (142+143)

142 1 A N 3 2 3 1 Nem pénzügyi vállalatok t zsdére bevezetett részvényei

143 1 A N 3 2 3 2
Nem pénzügyi vállalatok t zsdére NEM bevezetett 
részvényei

144 1 A N 3 2 4
Külföldi részvények, részesedések és befektetési jegyek 
összesen (145+…+149)

145 1 A N 3 2 4 1 1 GMU pénzpiaci alapok bef. jegyei

146 1 A N 3 2 4 1 2 GMU MPIk részvényei

147 1 A N 3 2 4 1 3 GMU egyéb szektorok részvénye és bef. jegye

148 1 A N 3 2 4 2 1 Egyéb külföldi pénzpiaci alapok bef. jegyei

149 1 A N 3 2 4 2 2 Egyéb külföldiek részvénye és bef. jegye

150 1 A N 4 Jegybanki és bankközi betétek (151+...+159)

151 1 A N 4 1 1 1 Jegybanknál elhelyezett betétek - rövid

152 1 A N 4 1 1 2 Jegybanknál elhelyezett betétek - hosszú

153 1 A N 4 2 1 Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - rövid

154 1 A N 4 2 2 Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek - hosszú

155 1 A N 4 2 3
Belföldi hitelintézetek - követelések valódi penziós 
ügyletekb l

156 1 A N 4 3 1 1
GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - 
rövid

157 1 A N 4 3 1 2
GMU hitelintézeteknél elhelyezett bankközi betétek - 
hosszú

158 1 A N 4 3 2 1 Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - rövid

159 1 A N 4 3 2 2 Egyéb külföldön elhelyezett bankközi betétek - hosszú

160 1 A N 5
Hitelek
(161+...+165+168+…+176+216+248+265+279+287)

161 1 A N 5 1 1 1 Központi költségvetésnek nyújtott hitel - rövid

162 1 A N 5 1 1 2 Központi költségvetésnek nyújtott hitel - hosszú

163 1 A N 5 1 1 3 1
Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények 
hitele - rövid

164 1 A N 5 1 1 3 2
Központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények 
hitele - hosszú

165 1 A N 5 1 2 Helyi önkormányzatok hitele összesen (166+167)

166 1 A N 5 1 2 1 Helyi önkormányzatok hitele - rövid

167 1 A N 5 1 2 2 Helyi önkormányzatok hitele - hosszú

168 1 A N 5 2 Jegybanknak nyújtott hitel



2007/163. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 12001

11 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

169 1 A N 5 3 1 1 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - rövid

170 1 A N 5 3 1 2 Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel - hosszú

171 1 A N 5 3 2 1
Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészít  alárendelt 
kölcsönt ke

172 1 A N 5 3 2 2
Belföldi hitelintézeteknek nyújtott alárendelt 
kölcsönt ke

173 1 A N 5 3 2 3
Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezés
hitel

174 1 A N 5 3 3 1 Pénzpiaci alapoknak nyújtott hitel

175 1 A N 5 3 3 2 Pénzpiaci alapok - követelés valódi penziós ügyletekb l

176 1 A N 5 4
Egyéb püi közvetít knek, püi kiegészít  tevékenységet 
végz knek, biztosítóknak nyújtott hitelösszesen 
(177+…+215)

177 1 A N 5 4 1 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott hitel - rövid

178 1 A N 5 4 1 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 
éves lejáratra

179 1 A N 5 4 1 1 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratra

180 1 A N 5 4 1 1 3
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott kieg. alárendelt kölcs.t ke

181 1 A N 5 4 1 1 4
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozásoknak nyújtott alárendelt kölcs.t ke

182 1 A N 5 4 1 1 5 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - rövid

183 1 A N 5 4 1 1 5 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

184 1 A N 5 4 1 1 5 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi és befekt. 
vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
5 éven túli lejáratú

185 1 A N 5 4 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott hitel - rövid

186 1 A N 5 4 1 2 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra

187 1 A N 5 4 1 2 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

188 1 A N 5 4 1 2 3
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott kieg. alárendelt kölcs.t ke

189 1 A N 5 4 1 2 4
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményeknek 
nyújtott alárendelt kölcs.t ke

190 1 A N 5 4 1 2 5 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - köv. 
valódi penziós ügyletb l - rövid

191 1 A N 5 4 1 2 5 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - köv. 
valódi penziós ügyletb l - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

192 1 A N 5 4 1 2 5 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények - köv. 
valódi penziós ügyletb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

193 1 A N 5 4 2 1 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott hitel - rövid

194 1 A N 5 4 2 1 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratra

195 1 A N 5 4 2 1 2 2
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven 
túli lejáratra

196 1 A N 5 4 2 1 3
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott kieg. alárendelt 
kölcs.t ke

197 1 A N 5 4 2 1 4
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozásoknak nyújtott alárendelt kölcs.t ke

198 1 A N 5 4 2 1 5 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - 
rövid

199 1 A N 5 4 2 1 5 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

200 1 A N 5 4 2 1 5 2 2
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Pénzügyi és 
befekt. vállalkozások - köv. valódi penziós ügyletb l - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

201 1 A N 5 4 2 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott hitel - rövid

202 1 A N 5 4 2 2 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 
éves lejáratra
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203 1 A N 5 4 2 2 2 2
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratra

204 1 A N 5 4 2 2 3
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott kieg. alárendelt kölcs.t ke

205 1 A N 5 4 2 2 4
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményeknek nyújtott alárendelt kölcs.t ke

206 1 A N 5 4 2 2 5 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - köv. valódi penziós ügyletb l - rövid

207 1 A N 5 4 2 2 5 2 1
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

208 1 A N 5 4 2 2 5 2 2
Pénzügyi kieg. tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények - köv. valódi penziós ügyletb l - hosszú - 
5 éven túli lejáratú

209 1 A N 5 4 3 1 Biztosítóknak nyújtott hitel - rövid

210 1 A N 5 4 3 2 1
Biztosítóknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratra

211 1 A N 5 4 3 2 2
Biztosítóknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratra

212 1 A N 5 4 3 3 Biztosítóknak nyújtott alárendelt kölcsönt ke

213 1 A N 5 4 3 4 1
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi 
penziós ügyletekb l - rövid

214 1 A N 5 4 3 4 2 1
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi 
penziós ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

215 1 A N 5 4 3 4 2 2
Biztosítók és nyugdíjpénztárak - követelés valódi 
penziós ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

216 1 A N 5 5
Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel összesen 
(217+…+247)

217 1 A N 5 5 1 1 Járulékos vállalkozások - folyószámla hitel

218 1 A N 5 5 1 2 1
Járulékos vállalkozások - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - rövid

219 1 A N 5 5 1 2 2 1
Járulékos vállalkozások - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

220 1 A N 5 5 1 2 2 2
Járulékos vállalkozások - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

221 1 A N 5 5 1 3 1
Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljelleg
követelés - rövid

222 1 A N 5 5 1 3 2 1
Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljelleg
követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

223 1 A N 5 5 1 3 2 2
Járulékos vállalkozások - egyéb hitel és hiteljelleg
követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú

224 1 A N 5 5 1 4 1
Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós 
ügyletekb l - rövid

225 1 A N 5 5 1 4 2 1
Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

226 1 A N 5 5 1 4 2 2
Járulékos vállalkozások - követelés valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

227 1 A N 5 5 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - folyószámla 
hitel

228 1 A N 5 5 2 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - 
rövid

229 1 A N 5 5 2 2 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

230 1 A N 5 5 2 2 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - váltó - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

231 1 A N 5 5 2 3 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt 
követelés - rövid

232 1 A N 5 5 2 3 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt 
követelés - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

233 1 A N 5 5 2 3 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - megvásárolt 
követelés - hosszú - 5 éven túli lejáratú

234 1 A N 5 5 2 4 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - értékpapír 
vásárlásra nyújtott hitel - rövid

235 1 A N 5 5 2 4 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - értékpapír 
vásárlásra nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

236 1 A N 5 5 2 4 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - értékpapír 
vásárlásra nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

237 1 A N 5 5 2 5 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú 
hitel - rövid

238 1 A N 5 5 2 5 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

239 1 A N 5 5 2 5 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - lakáscélú 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

240 1 A N 5 5 2 6 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - 
rövid
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241 1 A N 5 5 2 6 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

242 1 A N 5 5 2 6 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - egyéb hitel - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

243 1 A N 5 5 2 7 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi 
lízing - legfeljebb 5 éves lejáratú

244 1 A N 5 5 2 7 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - pénzügyi 
lízing - 5 éven túli lejáratú

245 1 A N 5 5 2 8 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés 
valódi penziós ügyletekb l - rövid

246 1 A N 5 5 2 8 2 1
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés 
valódi penziós ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves 

247 1 A N 5 5 2 8 2 2
Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) - követelés 
valódi penziós ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú 

248 1 A N 5 6 1
Háztartások - Lakosság - hitelek összesen 
(249+…+264)

249 1 A N 5 6 1 1 Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel 

250 1 A N 5 6 1 2 1 Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - rövid

251 1 A N 5 6 1 2 2 1
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

252 1 A N 5 6 1 2 2 2
Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - hosszú - 5 
éven túli lejáratú

253 1 A N 5 6 1 3 1
Háztartások - Lakosság - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - rövid

254 1 A N 5 6 1 3 2 1
Háztartások - Lakosság - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

255 1 A N 5 6 1 3 2 2
Háztartások - Lakosság - értékpapír vásárlásra nyújtott 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

256 1 A N 5 6 1 4 1 Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - rövid

257 1 A N 5 6 1 4 2 1
Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

258 1 A N 5 6 1 4 2 2
Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel - hosszú - 5 
éven túli lejáratú

259 1 A N 5 6 1 5 1 Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - rövid

260 1 A N 5 6 1 5 2 1
Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

261 1 A N 5 6 1 5 2 2
Háztartások - Lakosság - egyéb hitel - hosszú - 5 éven 
túli lejáratú

262 1 A N 5 6 1 6 1
Háztartások - Lakosság - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - rövid

263 1 A N 5 6 1 6 2 1
Háztartások - Lakosság - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

264 1 A N 5 6 1 6 2 2
Háztartások - Lakosság - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

265 1 A N 5 6 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - hitelek összesen 
(266+…+278)

266 1 A N 5 6 2 1 Háztartások - Egyéni vállalkozók - folyószámla hitel 

267 1 A N 5 6 2 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - értékpapír vásárlásra 
nyújtott hitel - rövid

268 1 A N 5 6 2 2 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - értékpapír vásárlásra 
nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

269 1 A N 5 6 2 2 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - értékpapír vásárlásra 
nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

270 1 A N 5 6 2 3 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - 
rövid

271 1 A N 5 6 2 3 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

272 1 A N 5 6 2 3 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - lakáscélú hitel - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

273 1 A N 5 6 2 4 1 Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - rövid

274 1 A N 5 6 2 4 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú -
legfeljebb 5 éves lejáratú

275 1 A N 5 6 2 4 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - egyéb hitel - hosszú -
5 éven túli lejáratú

276 1 A N 5 6 2 5 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - rövid

277 1 A N 5 6 2 5 2 1
Háztartások - Egyéni vállalkozók - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

278 1 A N 5 6 2 5 2 2
Háztartások - Egyéni vállalkozók - köv. valódi penziós 
ügyletekb l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

279 1 A N 5 7
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hitele 
összesen (280+…+286)

280 1 A N 5 7 1 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények - 
folyószámla hitele 

281 1 A N 5 7 1 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hitele - 
rövid

282 1 A N 5 7 2 1
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hitele - 
hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

283 1 A N 5 7 2 2
Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hitele - 
hosszú - 5 éven túli lejáratú

284 1 A N 5 7 3 1
Háztartásokat segít  nonprofit int. - köv. valódi 
penziós ügyl.-b l - rövid
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MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

285 1 A N 5 7 3 2 1
Háztartásokat segít  nonprofit int. - köv. valódi 
penziós ügyl.-b l - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

286 1 A N 5 7 3 2 2
Háztartásokat segít  nonprofit int. - köv. valódi 
penziós ügyl.-b l - hosszú - 5 éven túli lejáratú

287 1 A N 5 8 Külföldieknek nyújtott hitel összesen (288+…+315)

288 1 A N 5 8 1 1 1 GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - rövid

289 1 A N 5 8 1 1 2 GMU hitelintézetekkel szembeni követelés - hosszú

290 1 A N 5 8 1 2 1 GMU pénzpiaci alapokkal szembeni követelés - rövid

291 1 A N 5 8 1 2 2 GMU pénzpiaci alapokkal szembeni követelés - hosszú

292 1 A N 5 8 1 3 1 GMU ÁHT-nak nyújtott hitelek - rövid

293 1 A N 5 8 1 3 2 GMU ÁHT-nak nyújtott hitelek - hosszú

294 1 A N 5 8 1 4 1
GMU egyéb püi közvetít knek, püi kieg. tev. 
végz knek nyújtott hitelek - rövid

295 1 A N 5 8 1 4 2 1
GMU egyéb püi közvetít knek, püi kieg. tev. 
végz knek nyújtott hitelek - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratra

296 1 A N 5 8 1 4 2 2
GMU egyéb püi közvetít knek, püi kieg. tev. 
végz knek nyújtott hitelek - hosszú - 5 éven túli 
lejáratra

297 1 A N 5 8 1 4 3 1
GMU biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott 
hitel - rövid

298 1 A N 5 8 1 4 3 2 1
GMU biztosítóknak és nyugdíjjpénztáraknak nyújtott 
hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra

299 1 A N 5 8 1 4 3 2 2
GMU biztosítóknak és nyugdíjjpénztáraknak nyújtott 
hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

300 1 A N 5 8 1 5 1 GMU nem püi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid

301 1 A N 5 8 1 5 2 1
GMU nem püi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratra

302 1 A N 5 8 1 5 2 2
GMU nem püi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 
éven túli lejáratra

303 1 A N 5 8 1 6 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott fogyasztási hitel - rövid

304 1 A N 5 8 1 6 2 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratra

305 1 A N 5 8 1 6 2 2
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott fogyasztási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

306 1 A N 5 8 1 6 3 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott lakáscélú hitel - rövid

307 1 A N 5 8 1 6 3 2 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratra

308 1 A N 5 8 1 6 3 2 2
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

309 1 A N 5 8 1 6 4 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott egyéb hitel - rövid

310 1 A N 5 8 1 6 4 2 1
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratra

311 1 A N 5 8 1 6 4 2 2
GMU háztartásoknak és házt.s.nonpr. int-eknek 
nyújtott egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratra

312 1 A N 5 8 2 1 1 Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - rövid

313 1 A N 5 8 2 1 2 Egyéb külföldi bankokkal szembeni követelés - hosszú

314 1 A N 5 8 2 2 1 Egyéb külföldivel szembeni követelés - rövid

315 1 A N 5 8 2 2 2 Egyéb külföldivel szembeni követelés - hosszú

316 1 A N 6 Vagyoni érdekeltségek (317+318+333+339)

317 1 A N 6 1 Belföldi hitelintézetek részvényei

318 1 A N 6 2
Egyéb püi közvetít k, püi kieg. tevékenységet 
végz kben, biztosítókban, nyugdíjpénztárakban 
részesedés összesen (319+…+332)

319 1 A N 6 2 1 1 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi vállalkozások 
részvényei

320 1 A N 6 2 1 1 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Pénzügyi 
vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek

321 1 A N 6 2 1 2 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Befektetési vállalkozások 
részvényei

322 1 A N 6 2 1 2 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Befektetési 
vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek

323 1 A N 6 2 1 3 1
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézmények 
részvényei

324 1 A N 6 2 1 3 2
Egyéb pénzügyi közvetít k - Egyéb intézményekben 
egyéb részesedések, üzletrészek

325 1 A N 6 2 2 1 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi 
vállalkozások részvényei
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11 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

326 1 A N 6 2 2 1 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Pénzügyi 
vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek

327 1 A N 6 2 2 2 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Befektetési 
vállalkozások részvényei

328 1 A N 6 2 2 2 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Befektetési 
vállalkozásokban egyéb részesedések, üzletrészek

329 1 A N 6 2 2 3 1
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézmények részvényei

330 1 A N 6 2 2 3 2
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - Egyéb 
intézményekben egyéb részesedések, üzletrészek

331 1 A N 6 2 3 Biztosítók részvényei

332 1 A N 6 2 4 Nyugdíjpénztárakban részesedések

333 1 A N 6 3
Nem pénzügyi vállalatokban részesedések, üzletrészek 
összesen (334+…+338)

334 1 A N 6 3 1 1 Járulékos vállalkozások részvényei

335 1 A N 6 3 1 2
Járulékos vállalkozásokban egyéb részesedések, 
üzletrészek

336 1 A N 6 3 2 1 Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) részvényei

337 1 A N 6 3 2 2
Nem pénzügyi vállalatokban (Jár. váll. nélkül) egyéb 
részesedések, üzletrészek

338 1 A N 6 3 3
Hitel-t ke konverzióból származó részvények, 
részesedések, egyéb üzletrészek

339 1 A N 6 4 Külföldi részesedések összesen (340+…+344)

340 1 A N 6 4 1 1 GMU hitelintézetek részvényei

341 1 A N 6 4 1 2 GMU egyéb szektorok részvénye

342 1 A N 6 4 1 3
Hitel-t ke konverzióból származó GMU részvények, 
részesedések, egyéb üzletrészek

343 1 A N 6 4 2 1 Egyéb külföldiek részvénye

344 1 A N 6 4 2 2
Hitel-t ke konverzióból származó egyéb külföldi 
részvények, részesedések, egyéb üzletrészek

345 1 A N 7 Aktív kamatelhatárolások (346+...+360)

346 1 A N 7 1  - központi kormányzattal

347 1 A N 7 2  - helyi önkormányzatokkal

348 1 A N 7 3  - jegybankkal

349 1 A N 7 4  - hitelintézetekkel

350 1 A N 7 5 1  - pénzpiaci alapokkal

351 1 A N 7 5 2 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

352 1 A N 7 5 2 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

353 1 A N 7 5 3 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi 
és befektetési vállalkozásokkal

354 1 A N 7 5 3 2
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

355 1 A N 7 5 4  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal

356 1 A N 7 6  - nem pénzügyi vállalatokkal

357 1 A N 7 7 1  - háztartások - lakossággal

358 1 A N 7 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal

359 1 A N 7 8  - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel

360 1 A N 7 9  - külföldiekkel

361 1 A N 8
Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök 
(362+380+397+…+399)

362 1 A N 8 1
Aktív elszámolás és egyéb aktív id beli elhatárolás 
összesen (363+…+379)

363 1 A N 8 1 1  - központi kormányzattal

364 1 A N 8 1 2 1  - helyi önkormányzatokkal

365 1 A N 8 1 2 2  - TB-vel

366 1 A N 8 1 3  - jegybankkal

367 1 A N 8 1 4  - hitelintézetekkel

368 1 A N 8 1 5 1  - pénzpiaci alapokkal
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11 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

369 1 A N 8 1 5 2 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

370 1 A N 8 1 5 2 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

371 1 A N 8 1 5 3 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi 
és befektetési vállalkozásokkal

372 1 A N 8 1 5 3 2
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

373 1 A N 8 1 5 4  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal

374 1 A N 8 1 6  - nem pénzügyi vállalatokkal

375 1 A N 8 1 7 1  - háztartások - lakossággal

376 1 A N 8 1 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal

377 1 A N 8 1 7 3  - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel

378 1 A N 8 1 8  - külföldiekkel

379 1 A N 8 1 9
 - szektor szerint nem bontható aktív id beli
elhatárolások

380 1 A N 8 2
Befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó 
követelés összesen (381+…+396)

381 1 A N 8 2 1  - központi kormányzattal szemben

382 1 A N 8 2 2 1  - helyi önkormányzatokkal szemben

383 1 A N 8 2 2 2  - TB-vel szemben

384 1 A N 8 2 3  - jegybankkal szemben

385 1 A N 8 2 4  - hitelintézetekkel szemben

386 1 A N 8 2 5 1  - pénzpiaci alapokkal szemben

387 1 A N 8 2 5 2 1
 - egyéb pénzügyi közvetít k - pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal

388 1 A N 8 2 5 2 2  - egyéb pénzügyi közvetít k - egyéb intézményekkel

389 1 A N 8 2 5 3 1
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - pénzügyi 
és befektetési vállalkozásokkal

390 1 A N 8 2 5 3 2
 - pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k - egyéb 
intézményekkel

391 1 A N 8 2 5 4  - biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal szemben

392 1 A N 8 2 6  - nem pénzügyi vállalatokkal szemben

393 1 A N 8 2 7 1  - háztartások - lakossággal szemben

394 1 A N 8 2 7 2  - háztartások - egyéni vállalkozókkal szemben

395 1 A N 8 2 8
 - háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel 
szemben

396 1 A N 8 2 9  - külföldiekkel szemben

397 1 A N 8 3 Függ  tételek

398 1 A N 8 4 Szövetkezeti visszafizetett részjegy

399 1 A N 8 5 Egyéb

400 1 A N 9 Saját eszközök (401+...+420)

401 1 A N 9 1 1 1 Visszavásárolt saját belföldi kötvény 

402 1 A N 9 1 1 2 Visszavásárolt saját külföldi kötvény 

403 1 A N 9 1 2 Visszavásárolt saját részvény

404 1 A N 9 1 3 Egyéb saját eszközök (készletek)

405 1 A N 9 2 1 Átvett eszközök

406 1 A N 9 3 1 Immateriális javak - vagyoni jogok

407 1 A N 9 3 2 Immateriális javak - szoftverek

408 1 A N 9 3 3 Immateriális javak - egyéb

409 1 A N 9 3 4 Immateriális javak értékhelyesbítése

410 1 A N 9 4 1
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - elhelyezés 
bérleti joga

411 1 A N 9 4 2
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanokhoz 
kapcsolódó vagyoni jogok

412 1 A N 9 4 3 Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok

413 1 A N 9 4 4
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - m szaki
berendezések, gépek, felszerelések, járm vek
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11 tábla

F E L Ü G Y E L E T I      M É R L E G  (Eszközök könyv szerinti nettó adatokkal)
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.
(új)

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

dPSZÁF sorkód Módosult

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
1. AN. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M,N)

F 2 0 0

414 1 A N 9 4 5
Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - beruházások és 
beruházásra adott el legek

415 1 A N 9 4 6 Püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök értékhelyesbítése

416 1 A N 9 5 1
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - 
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni jogok

417 1 A N 9 5 2 Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - ingatlanok

418 1 A N 9 5 3
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - m szaki
berendezések, gépek, felszerelések, járm vek

419 1 A N 9 5 4
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök - 
beruházások és beruházásra adott el legek

420 1 A N 9 5 5
Nem püi és bef. szolg. célú tárgyi eszközök 
értékhelyesbítése
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E R E D M É N Y A D A T O K   R É S Z L E T E Z É S E
Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB PSZÁF  Tárgyhavi Halmozott Módosult

sorsz. sorkód a b

001 2 C 1 Kamat és kamatjelleg  bevételek/ráfordítások részletezése

002 2 C 1 1 Kamat és kamatjelleg  bevételek háztartásoktól

003 2 C 1 2 Kamat és kamatjelleg  bevételek nem pénzügyi vállalatoktól

004 2 C 1 3
Fedezeti (ill. fedezeti ügyletként elszámolható) ügyletekhez 
kapcsolódó kamatjelleg  bevétel

005 2 C 1 4 1 Jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása

006 2 C 1 4 2 Kiegészít  kamattámogatás

007 2 C 1 4 3
Kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakás 
építéséhez, a lakóházfelújítási és víziközm  kamattámogatás, 
kamattámogatás települési önkormányzatok részére

008 2 C 1 5
Fedezeti (ill. fedezeti ügyletként elszámolható) ügyletekhez 
kapcsolódó kamatjelleg  ráfordítás 

009 2 C 2 Pénzforgalmi és lebonyolítási jutalék bevételek (10+…+13)

010 2 C 2 1 Hitelekkel kapcsolatos lebonyolítási jutalékok

011 2 C 2 2 Pénzforgalmi szolgáltatásokkal kapcsolatos jutalékok

012 2 C 2 3 Kártyaüzletággal kapcsolatos jutalékok

013 2 C 2 4 Egyéb lebonyolítási jutalékok

014 2 C 3 1
Pénzügyi m veletek egyéb bevételéb l értékelési különbözet 
(15+16+17)

015 2 C 3 1 1 Pénzügyi szolgáltatás egyéb bevételéb l értékelési különbözet

016 2 C 3 1 2
Hitelintézettel, MNB-vel végzett befekt.szolg.tevék.-b l szárm.egyéb 
bevételb l értékelési különbözet

017 2 C 3 1 3
Befektetési szolgáltatásból származó egyéb bevételb l értékelési 
különbözet

018 2 C 3 2
Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításából értékelési 
különbözet (19+20+21)

019 2 C 3 2 1 Pénzügyi szolgáltatás  egyéb ráfordításából értékelési különbözet

020 2 C 3 2 2
Hitelintézettel, MNB-vel végzett befekt.szolg.tevék.-b l szárm.egyéb 
ráfordításából értékelési különbözet

021 2 C 3 2 3
Befektetési szolgáltatásból származó egyéb ráfordításból értékelési 
különbözet

022 2 C 4 Ráfordítások terhére elszámolt adók

Megnevezés

PSZÁF azonosító Adatszolgáltató neve
2. C. Vonatkozási id A kitöltés dátuma Bizonylat

MNB adatgy. azon. Adatszolgáltató törzsszáma év / hó / nap jellege (E,M.N)

F 2 0 0
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MNB adatgy jtés azonosító: F01, F03, F08, F09, F14, F77, F78, F79, F80, F81, F82, F83, F84, F85

A FELÜGYELETI MÉRLEG, AZ EREDMÉNYKIMUTATÁS ÉS A MELLÉKLETEK, 
VALAMINT AZ ÁTSOROLÁSOKRA VONATKOZÓ JELENTÉSEK KITÖLTÉSI 

ÚTMUTATÓJA

I. Általános tudnivalók 

A külföldön fióktelepet m ködtet  magyarországi hitelintézeteknek havonta kétféle Felügyeleti 
mérleg jelentést kell beküldeniük: egyik jelentésüket (F77, F78, F79, F80, F81) a külföldön 
m ködtetett fióktelepeik adatait is tartalmazó mérlegadatok alapján, amely megegyezik a PSZÁF-fal 
közös jelentéssel, másikat (F01, F03, F09, F14) a külföldi fióktelepeik adataival nem konszolidált 
adataik alapján, amely csak az MNB számára készítend . (A külföldön fióktelepet nem m ködtet
hitelintézetek jelentéseinek jelzése változatlanul F01, F03, F08, F09, F14.)  

Intézményi változás esetén a változás id pontjára vonatkozóan az érintett intézményekkel lefolytatott 
egyedi egyeztetések alapján kétféle (a változás el tti és utáni állapotot tükröz ) mérleget kell 
beküldeni.

1. Rövidítések 

ÁHT: államháztartás rövidítése. A belföldi államháztartás részei: a központi kormányzat, a helyi 
önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok. A GMU tagországok esetében az államháztartás 
részei: a központi kormányzat, a tagállami/tartományi kormányzatok, a helyi önkormányzatok, a 
társadalombiztosítási alapok és a hozzájuk kapcsolódó nonprofit intézmények. Az egyéb külföld 
esetében a központi kormányzat, a tagállami/tartományi kormányzatok, a helyi önkormányzatok, a 
társadalombiztosítási alapok és a hozzájuk kapcsolódó nonprofit intézmények körén kívül 
idesorolandók a nemzetközi intézmények is (ideértve az EKB kivételével az EU intézményeit is). 

EKB: Európai Központi Bank 

EU: Európai Unió 

GBC: Giro Bankkártya Zrt. 

GMU: Gazdasági és Monetáris Unió (az EU-n belüli euróövezet). 2008. január 1-jét l 15 EU-
tagország tartozik ide: Belgium, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Írország, 
Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria, Portugália, Finnország, Szlovénia, Ciprus és Málta. 

Hpt.: A hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló mindenkor hatályos 1996. évi CXII. 
törvény.

KVH Rt.: Központi Váltó- és Hitelbank Rt. 

Ltp: Lakástakarékpénztár 

MNB Tv: a Magyar Nemzeti Bankról szóló mindenkor hatályos 2001. évi LVIII. Törvény 

MPI-k: monetáris pénzügyi intézmények. Ide tartoznak a központi bankok és az egyéb monetáris 
pénzügyi intézmények.

OTIVA: Országos Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap. 
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PEK: Posta Elszámoló Központ 

PBB: A pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások és a biztosító részvénytársaságok 
összefoglaló rövidítése. 

Szkr.: A hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
sajátosságairól szóló mindenkor hatályos 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet. 

Szmt.: A számvitelr l szóló mindenkor hatályos 2000. évi C. törvény. 

TAKIVA: Takarékszövetkezeti Intézményvédelmi Alap. 

Tpt.: A t kepiacról szóló mindenkor hatályos 2001. évi CXX. törvény.

2. Szektor szerinti bontás

Az e melléklet I. A. pontjában szerepl  egységes szektorbontás néhány helyen szükségessé vált 
további alábontásai a következ k:

A) Nem pénzügyi vállalatok

A Felügyeleti mérlegben a nem pénzügyi vállalatok szektorán belül külön kiemelve jelentend k
adatok a hitelintézetek saját járulékos vállalkozásaira. 

Járulékos vállalkozás: olyan vállalkozás, amelynek els dleges tevékenysége, hogy hitelintézet számára 
végez üzletszer  tevékenységet kiegészít  tevékenységet, így különösen ingatlankezelést, 
adatfeldolgozást, pénzszállítást, biztonsági, illet leg kommunikációs szolgáltatást.

C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények 

Az egyéb monetáris pénzügyi intézmények a hitelintézeteket és a pénzpiaci alapokat tartalmazzák. A 
hitelintézetek közé a Hpt. szerint hitelintézetnek min sül  valamennyi hitelintézet besorolandó, 
függetlenül a KSH ESS számban szerepl  szakágazati (TEÁOR) kódjától. (Pl. a Földhitel- és 
jelzálogbank a jelenlegi szakágazati kódja alapján nem a hitelintézetek közé kerülne.) A felszámolás, 
illetve végelszámolás alatt lév  hitelintézeteket azonban a nem pénzügyi vállalatok közé kell átsorolni. 

D) Egyéb pénzügyi közvetít k és E) Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k

A D) Egyéb pénzügyi közvetít k és az E) Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k szektorait
tovább kell bontani a Pénzügyi és befektetési vállalkozások, illetve az ezeken kívül a szektorokhoz 
sorolandó Egyéb intézmények alcsoportjára. 

Egyéb pénzügyi közvetít k – Pénzügyi vállalkozások: a szektorba sorolt intézmények közül azok, 
amelyek a Felügyelett l a Hpt. által meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére 
engedélyt kaptak (az MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerinti listában 
a D1 és D2 csoportban felsorolt pénzügyi vállalkozások és pénzügyi vállalkozásként m köd
magyarországi fióktelepek. 

Egyéb pénzügyi közvetít k – Befektetési vállalkozások: ide tartoznak a szektorba sorolt intézmények 
közül azok, amelyek a Felügyelett l a Tpt. által meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység 
végzésére engedélyt kaptak (az MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. mellékletének 1. pontja 
szerinti listában a D6 és D7 csoportban felsoroltak: értékpapír-kereskedelmi társaságok, értékpapír-
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befektetési társaságok, valamint a D szektorba tartozó, befektetési vállalkozásként m köd
magyarországi fióktelepek). 

Egyéb pénzügyi közvetít k – Egyéb intézmények: ide tartoznak a fenti két csoportba nem sorolt 
egyéb pénzügyi közvetít k (az MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. mellékletének 1. pontja 
szerinti listában a D3, D4, D5, D8, D9 és D99 csoportban felsoroltak: befektetési alapok a pénzpiaci 
alapok kivételével, befektetésialap-kezel ként m köd  magyarországi fióktelepek, befektetési-
alapkezel k, egyéb, a D) szektorba tartozó magyarországi fióktelepek, kockázatit ke-alapok,
-alapkezel k és -társaságok, valamint egyéb, a D) szektorba tartozó intézmények). 

Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k – Pénzügyi vállalkozások: a szektorba sorolt intézmények 
közül azok, amelyek a Felügyelett l a Hpt. által meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenység 
végzésére engedélyt kaptak (az MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. mellékletének 1. pontja 
szerinti listában az E6 csoportban felsorolt pénzügyi vállalkozások. 

Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k – Befektetési vállalkozások: ide tartoznak a szektorba 
sorolt intézmények közül azok, amelyek a Felügyelett l a Tpt. által meghatározott befektetési 
szolgáltatási tevékenység végzésére engedélyt kaptak (az MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. 
mellékletének 1. pontja szerinti listában az E1 csoportban felsorolt (értékpapír-bizományosi) 
társaságok és az E8 csoporthoz sorolt, az E) szektorba tartozó, befektetési vállalkozásként m köd
magyarországi fióktelepek). 

Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k – Egyéb intézmények: ide tartoznak a fenti két csoportba 
nem sorolt pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz  intézmények (az MNB honlapján közzétett, e 
rendelet 3. mellékletének 1. pontja szerinti listában az E2, E3, E4, E5, E7, E.8.,E9 és E99 csoportban 
felsoroltak: befektetési tanácsadók, biztosítási alkuszok, biztosítási szaktanácsadók, ügynökök, az 
Egyéb, pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz  magyarországi fióktelepek és az E) szektorhoz 
tartozó nonprofit és egyéb intézmények).

F) Biztosítók és nyugdíjpénztárak 

A biztosító részvénytársaságok és biztosító egyesületek (az MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. 
mellékletének 1. pontja szerinti listában az F1 és F2), valamint a magán- és önkéntes 
nyugdíjpénztárak, önkéntes önsegélyez  pénztárak és önsegélyez  egészségpénztárak, valamint a 
biztosítóként és pénztárként m köd  magyarországi fióktelepek (az F3-F7 csoportokban felsoroltak). 
Helyenként külön szerepel a szektorhoz tartozó két csoport. 

G) Központi kormányzat 

Tartalma megegyezik az egységes szektor-meghatározásban definiált körrel, de egyes 
instrumentumoknál külön kérünk adatokat a központi költségvetésre (magyar állam), és a központi 
kormányzathoz sorolt egyéb intézményekre.

A központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények soroknál az államhatalom szervein, a 
Kormányon, a minisztériumokon, az országos hatáskör  szerveken és a felügyeletük alá tartozó 
költségvetési szerveken, valamint az elkülönített alapokon kívül az e rendelet 3. sz. mellékletének 1. 
pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett listák szerinti, a központi kormányzatba sorolt gazdasági 
társaságok és nonprofit intézmények adatait kell jelenteni.
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J) Háztartások 

A Háztartások szektorát Lakosság és Egyéni vállalkozók alcsoportra bontjuk. A mez gazdasági
stermel k az egyéni vállalkozók közé sorolandók. 

L) Külföld 

A GMU országai külön szektort képeznek az adatszolgáltatásokban. A külfölddel kapcsolatos 
állományokat GMU tagországokra és egyéb külföldre bontva kell jelenteni. 

GMU tagországok 

A GMU tagországokra ugyanazt a szektorbontást kell alkalmazni, mint a belföld esetében. Az ett l
való eltérések a következ k:

A GMU monetáris pénzügyi intézmények szektora az alábbi két alszektorra bomlik1:
– GMU jegybankok, EKB és tartalékolási kötelezettség alá es  GMU monetáris pénzügyi 

intézmények, valamint 
– tartalékolási kötelezettség alá nem es  GMU egyéb monetáris pénzügyi intézmények. 

A Felügyeleti mérlegben szerepl  „GMU hitelintézetek” kifejezés a GMU tagországok pénzpiaci 
alapok nélküli monetáris pénzügyi intézményeit jelenti. 

Az ÁHT négy alszektorra bomlik a GMU tagországok esetében: 

– központi kormányzat, 
– tagállami/tartományi kormányzat, 
– helyi önkormányzatok, 
– társadalombiztosítási alapok 

Az egyes alszektorokba értend k a hozzájuk kapcsolódó nonprofit intézmények is. 

Egyéb külföld 

Az egyéb külföld szektorát a GMU tagországok kivételével az összes külföldi ország, valamint a 
nemzetközi intézmények (ideértve az EKB kivételével az EU intézményeit is) alkotják. Az egyéb 
külföldnél a következ  bontást kell alkalmazni: 

– bankok, 
– nem bankok, 

=ÁHT (idesorolandók a fent említett nemzetközi intézmények is), 
=egyéb szektorok 

3. Lejárat szerinti bontás 

A Felügyeleti mérlegben szerepl  tételeket – a forrás oldali felmondott hitelek kivételével – mindig 
eredeti lejáratuk alapján kell a lejárati kategóriákba sorolni. Nem befolyásolja a lejárat szerinti 
besorolást sem a szök év eltér  hossza, sem az, ha az instrumentum lejárata munkaszüneti vagy 
bankszünnapra esik, és ezért a teljesítés az azt követ  munkanapon történik meg. 

                                                          
1 Az egyes intézmények két alszektor szerinti besorolásához segítséget ad az Európai Központi Bank honlapján 
elhelyezett ún. MFI lista, amelynek pontos elérési útvonala az MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. mellékletének 1. 
pontja szerinti listát tartalmazó file-ban található. 
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Rövid lejárat: az instrumentum eredeti lejárata  1 év
Hosszú lejárat: az instrumentum eredeti lejárata  1 év 
Hosszú, legfeljebb 2 éves lejárat: 1 év  az instrumentum eredeti lejárata  2 év 
Hosszú, 2 éven túli lejárat: az instrumentum eredeti  lejárata  2 év 
Hosszú, legfeljebb 5 éves lejárat: 1 év  az instrumentum eredeti lejárata  5 év 
Hosszú, 5 éven túli lejárat: Az instrumentum eredeti lejárata  5 év 

A forrás oldalon szerepl  felmondott hitelek lejárati besorolása: 

Legfeljebb 3 hónapos lejárat: a hitel felmondási ideje  3 hónap 
3 hónapon túli, legfeljebb 2 éves lejárat: 3 hónap  a hitel felmondási ideje  2 év 
Hosszú, 2 éven túli lejárat: A hitel felmondási ideje  2 év 

4. Fogalmak 

Átvezetési számla: a pénzeszközökkel kapcsolatos számlák egymás közötti forgalmában az 
ellenszámla helyettesít je. Az Szkr. szerint az átvezetési számla állománya a pénzeszközállomány 
része.

Befektetési jegy: a Tpt.-ben meghatározott fogalom. 

Betét a Felügyeleti mérleg forrás oldalán: a hitelintézettel szemben fennálló követelés, amely 
betétszerz dés, bankszámla-, illetve folyószámla-szerz dés alapján a hitelintézetnél elhelyezett 
pénzeszközöket jelent. A betétek közé sorolandók a hitelintézet által kibocsátott utazási csekkek, 
valamint az elektronikus pénz használatával összefüggésben el re kifizetett pénzösszegek 
(elektronikus pénz) is. A treasury által kötött un. bankközi ügyletek szintén betétnek min sülnek a 
Felügyeleti mérleg szempontjából. 

Betéti okirat: a hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amely nem számlán és nem könyves-
betétben került elhelyezésre, függetlenül az okirat elnevezését l, címletezését l, lejáratától, illetve 
attól, hogy bemutatóra szóló-e vagy sem (pl. a hitelintézet által kibocsátott takaréklevél, értékjegy, 
pénztárjegy, betétjegy, takarékjegy, takarékszelvény, értéklevél, kamatjegy, trezorjegy). 

Bruttó érték: a beszerzési, bekerülési, nyilvántartási – értékvesztésekkel, céltartalékkal, stb. nem 
csökkentett, értékelési különbözettel nem módosított – érték. Mérlegtételek esetén a könyv szerinti 
bruttó érték, mérlegen kívüli tételek esetében a nyilvántartási érték. 

Egyéb hitel: minden, a kiemelt hitelsorokba nem tartozó hitel. Itt kell jelenteni az eseti hiteleket, 
valamint a Széchenyi-kártyához kapcsolódó hiteleket is. (Eseti hitel: nem pénzügyi vállalatoknak 
illetve egyéni vállalkozóknak nyújtott ad hoc jelleg , a hitelfelvev  átmeneti likviditási problémáinak 
megoldására szolgáló rövid lejáratú hitel.) A magánszemélyeknek (lakosságnak) nyújtott szabad 
felhasználású hitel fogyasztási hitelnek tekintend .

Eredeti lejárat (kibocsátáskori futamid ): a pénzügyi instrumentum azon kötött „élettartamát” 
jelenti, amelynek eltelte el tt az nem váltható vissza (pl. kibocsátott értékpapírok), illetve amelynek 
letelte el tt csak valamely hátrányos szerz déses feltétellel (pl. járó, de nem esedékes kamat 
elvesztése) váltható vissza (pl. a betétek és a felvett hitelek egyes típusai).
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Értékpapír-kölcsönzés: a Tpt.-ben meghatározott fogalom. 

Értékpapírosítás: olyan m velet, amely során a monetáris pénzügyi intézmény a mérlegében lév
hitelt

– vagy az eredeti adós által kibocsátott új, forgatható, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokra 
cseréli (közvetít  részvétele nélkül), amelyeket ezzel egy id ben/vagy kés bb befektet knek
elad (a hitel ebben az esetben megsz nik); 

– vagy egy – rendszerint az értékpapírosított hitel tartására létrehozott – közvetít nek (Financial 
Vehicle Corporation /FVC/ ) adja el, amely azt új hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 
kibocsátásával finanszírozza. Ennek során két megoldás lehetséges: 

1. A hitelez  monetáris pénzügyi intézmény a hitelt az új értékpapírokra cseréli, 
melyeket ezzel egy id ben/vagy kés bb befektet knek elad. 

2. Az új értékpapírokat a közvetít  közvetlenül befektet knek adja el, a hitelez
monetáris pénzügyi intézmény pedig pénzt kap az eladott hitel fejében. 

Felmondási id : megegyezik azon id tartammal, amely akkor kezd dik, amikor a pénzügyi 
instrumentum tulajdonosa értesítést küld az instrumentum visszaváltására irányuló szándékáról, és 
addig a napig tart, amikor a tulajdonos az instrumentumot már hátrányos szerz déses feltétel nélkül 
visszaválthatja. 

Felmondott hitelek: azok a hitelintézet által felvett hitelek, amelyeket rendes felmondás keretében 
mondtak fel. 

Fogyasztási hitel: a háztartásoknak a mindennapi élet szokásos használati tárgyainak 
megvásárlásához, javíttatásához, illetve szolgáltatások igénybevételéhez nyújtott kölcsön (például 
áruvásárlási, gépjárm vásárlási, személyi hitel). A szabad felhasználású hitel is fogyasztási hitelnek 
tekintend . A fogyasztási hitelek között kell jelenteni azokat a hitelkártya-konstrukciókat is, ahol a 
bank nem biztosít kamatmentes periódust, és a kártya csak a hitelhez történ  hozzáférést biztosítja. A 
Széchenyi-kártyához kapcsolódó hitelek azonban az egyéb hitelek között jelentend k.

Folyószámlahitel: a folyószámlán kialakult negatív egyenleg (overdraft), ideértve a folyószámlával 
kapcsolatban nyújtott kényszerhiteleket is. Azok a kártyahitelek is ide sorolandók, amelyeknél a bank 
kamatmentes periódust biztosít. Azokat a kártyahiteleket, ahol a bank kamatmentes periódust nem 
biztosít a kártyához, a fogyasztási hitelek között kell jelenteni. 

Hitelleírás (a tranzakciók kiszámításához szükséges adatokat tartalmazó 04. táblában): az 
el z  hónap végén még a mérlegben szerepl  hitel- és hiteljelleg  követelések leírása, valamint azok 
törlesztésekkel csökkentett szerz dés szerinti, illetve bruttó könyv szerinti értéke alatti eladása a 
tárgyhónapban.

Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír: a Tpt. szerinti fogalom. A Felügyeleti mérleg eszköz 
oldalán a kötvény instrumentum alatt az összes hitelviszonyt megtestesít  értékpapírt értjük, míg a 
mérleg forrás oldalán az értékpapírok részletes bontásban szerepelnek. 

Intézményi változás: az adatszolgáltató MPI-k körében bekövetkez  változás: összeolvadás, 
beolvadás, különválás, kiválás, megsz nés, átalakulás más típusú intézménnyé. 

Konszolidációs államkötvények a hitel-, bank- és adóskonszolidációk során kibocsátott, átadott 
államkötvények.

Konzorciális hitel: a hitelfelvev  részére hitelintézetek egy csoportja által nyújtott hitel, függetlenül 
elnevezését l (szindikált hitel, klub hitel, loan participation, stb.)
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Könyvesbetét: a hitelintézetnél elhelyezett betétek közül az, amelynek elhelyezésekor betétkönyvet 
állítanak ki (pl. takarékbetétkönyv, nyereménybetétkönyv, stb.), nem ideértve a takaréklevelet. 

Könyv szerinti bruttó érték: az eszközök, valamint azok mérlegen kívüli tételeinek beszerzési, 
illetve bekerülési, nyilvántartási (értékvesztésekkel, céltartalékkal, stb. nem csökkentett, értékelési 
különbözettel nem módosított) értéke. A hitelintézet által kötött szerz désb l ered  követelés esetén 
a még nem törlesztett t keösszeg. Megvásárolt követelések esetén a bekerülési értékb l még nem 
törlesztett rész. 

Kötvény: lásd a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírnál. 

Látra szóló és folyószámla betét: a folyószámla betét a folyószámlán kialakult pozitív egyenleg. A 
látra szóló betétek közé soroljuk a nem folyószámlához kapcsolódó lekötetlen betéteket, az egy napra 
lekötött betéteket (az egy napos futamid  munkanapban értend ), a hitelintézet által kibocsátott 
utazási csekket, valamint az elektronikus pénz használatával összefüggésben el re kifizetett, nem 
lekötött pénzösszegeket (elektronikus pénzt), valamint a látra szóló takarékbetéteket is. Látra szóló 
betétnek kell tekinteni a futamid  nélküli betétet is (a betéti okiratokat kivéve). 

Lekötött betét: olyan nem transzferálható, egy napnál hosszabb id re lekötött betétek, amelyeket 
nem lehet, vagy csak bizonyos hátrányos szerz déses feltétellel (pl. járó, de nem esedékes kamatok 
elvesztése) lehet a szerz dés szerinti rögzített határid  el tt visszaváltani A két éven túli lekötés
betétek tartalmazhatnak nyugdíj-el takarékossági számlákat is. A futamid  nélküli betéteket (a betéti 
okiratokat kivéve) a látra szóló betétek közé kell sorolni. 

Letéti igazolás (angolszász területen depository receipt: GDR – Global Depository Receipt, 
ADR – American Depository Receipt): letéti intézmény által bizonylati formában kibocsátott, saját 
joga szerint értékpapírnak min sül , átruházható befektetési forma, a letétbe helyezett, mögöttes 
értékpapírokra vonatkozó tulajdonjogot bizonyító okirat. A hitelintézet tulajdonába kerül  ilyen letéti 
igazolásokat a mögöttes értékpapíroknak megfelel  szektornál kell jelenteni a megfelel  sorban. 

Multicurrency hitel: olyan hitel, amelyben a bank lehet séget nyújt az ügyfélnek arra, hogy a hitelt 
az általa megválasztott, a hitelszerz désben el zetesen rögzített devizanemek egyikében hívja le. Nem 
tartoznak ide az olyan konstrukciók, amelyek esetében a bank döntése a hitel denominációjának 
megváltoztatása.

Nem forgatható értékpapírok: azon hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, amelyek 
tulajdonjogának átruházása korlátozott, azaz vagy jogszabály tiltja eladásukat, vagy szervezett piac 
hiányában tulajdonosuk nem tudja eladni azokat. A magyar gyakorlatban korlátozottan 
forgalmazhatónak a zárt kör  és az átváltoztatható kötvényeket tekintjük. 

Nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet: Az Szmt. szerinti fogalom. 

Nettó érték: a könyv szerinti bruttó érték értékvesztéssel csökkentett, illetve értékelési különbözettel 
módosított összege.

Penziós ügylet: Az Szmt. szerinti fogalom. 

Repó- és fordított repóügylet: a Tpt. szerinti fogalom.

Valódi penziós (elhelyezési) ügylet: Az Szmt. szerinti fogalom. 
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5. Értékelési szabályok, illetve az adatszolgáltatásban szerepl  egyes tételek 
szerepeltetésére vonatkozó egyéb el írások

5.1. Az adatok tartalmára, értékelésére, stb. vonatkozóan – egyéb el írások hiányában – a mindenkor 
hatályos Szmt. és Szkr. az irányadó. 

5.2. A Felügyeleti mérlegben jelentett állományoknak meg kell egyezniük a hó végére lezárt f könyv
állományaival. Az Szkr. 12. §. (2) bekezdése el írja, hogy a pénzügyi intézmények a PSZÁF és az 
MNB részére készítend  évközi jelentések alátámasztásául minden hónap utolsó napjára 
vonatkozóan kötelesek f könyvüket lezárni. A f könyv zárásának a hónap utolsó napjára vonatkozó 
helyesbítések elvégzésével kell történnie. 

A f könyv helyesbítése az alábbiakat jelenti: 
 - az állományokból ki kell venni a hónap utolsó napja után esedékes tételeket, és 

- az állományokba be kell számítani a hó vége utáni harmadik munkanapig ismertté vált, a hó 
utolsó napjáig még le nem könyvelt, a tárgyhónapot érint , teljesített tételeket. 

5.3. A f könyv havi zárásakor a deviza- és valutakészletek, valamint külföldi pénznemre szóló 
követelések és kötelezettségek hó végi állományát év közben is az MNB által közzétett, a hó utolsó 
napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított értéken kell közölni. 

Az MNB által nem jegyzett külföldi pénznemre szóló követeléseket, kötelezettségeket, deviza- és 
valutakészleteket az Szkr. 9. §. (5) bekezdése alapján kell forintra átszámítani. 

5.4. A külfölddel kapcsolatos követelések és tartozások Felügyeleti mérlegben (a követelések esetében 
a könyv szerinti bruttó értékeket tartalmazó 01. táblában) közölt állománya, valamint az M01-M05 
jelentésekben szerepl , nem-rezidensekkel szemben fennálló követelések és tartozások 
állományadatai közötti tartalmi összhang biztosítása érdekében figyelembe kell venni az MNB 
honlapján közzétett, e rendelet 3. mellékletének 5. pontja szerinti technikai segédletben közölteket. 
Amennyiben az M01-M05 jelentésekben beküldött adatokban a kés bbi ellen rzések, egyeztetések 
során szükségessé vált javítások érintik a Felügyeleti mérlegben jelentett állományokat is, akkor a 
megfelel  módosításokat a Felügyeleti mérlegben is el kell végezni, és utólag be kell küldeni. 
Hasonlóképpen módosítandók az M01-M05 jelentések adatai is, amennyiben a Felügyeleti mérlegben 
bekövetkezett javítások a külföldiekre vonatkozó állományokat érintik. 

5.5. A Felügyeleti mérleg (01. és 11. tábla), valamint a mellékletét képez  02., 04., 05. és 08. tábla 
minden sora forint (a), euró (b), egyéb deviza (c) és az ezek összegével megegyez  összesen (d) 
oszlopokat tartalmaz. Az egyes sorokban a külföldi pénznemben fennálló (valuta vagy deviza) 
követelések, illetve kötelezettségek – a Felügyeleti mérlegnél el írt árfolyam(ok)on – forintra 
átszámított összegét kell a (b) euró, illetve (c) egyéb devizaoszlopokban szerepeltetni. A deviza alapú 
forinthiteleket a megfelel  deviza oszlopban kell kimutatni. A devizaeszközökre képzett értékvesztést 
és értékelési különbözetet a megfelel  devizaoszlopokban kell jelenteni. 

5.6. A Felügyeleti mérleg eszköz-, illetve forrásoldalán az Szkr. el írásai alapján negatív összegként 
szerepeltetend  állományokat – eszköz oldali értékvesztések, értékhelyesbítések, eszköz oldali 
értékelési különbözetek (amennyiben a valós érték kisebb, mint a bekerülési érték), illetve be nem 
fizetett részvényt ke – negatív el jellel kell jelenteni. Amennyiben a hitelintézet – számviteli 
politikájában is rögzítetten – a valós érteken történ  értékelést alkalmazza, a számviteli szabályoknak 
megfelel en kell eljárni és – egyéb el írás hiányában – az adott tétel-csoportban kimutatni az 
értékelési különbözetet. 

5.7. A Felügyeleti mérlegben szerepl  saját vagyontárgyakat – pl. váltót, hiteleket, egyéb követeléseket 
vagy értékpapírokat (továbbiakban: vagyontárgyak) – eredeti (szerz dés szerinti) lejárattal kell 
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szerepeltetni, és nem csökkentve állományukat a valódi penziós ügyletek keretében átadott 
vagyontárgyak értékével. 

5.8. Az egyes – kockázati, cél-, általános, illetve egyéb – tartalékokat, értékvesztéseket, értékelési 
különbözeteket a jogszabályban el írt esedékességkor (negyedév, mérleg fordulónapja, stb.), így 
december 31-én is meg kell képezni. Ezért az éves mérlegbeszámoló elkészítésekor az egyes 
adatokban bekövetkezett módosításoknak megfelel en a már megképzett tartalék-, értékvesztés-, 
illetve értékelési különbözet-összegek is változhatnak. 

5.9. A hitelintézeteknél különböz  néven vezetett egyéb, az átvezetési számla definíciójától eltér
tartalmú „átvezetési”, elszámolási, technikai, stb. számlák állományát egyenlegük jellegének 
megfelel en az egyéb aktív, illetve passzív elszámolások között (a megfelel  szektorban, illetve ha 
nem eldönthet , akkor az “Egyéb” sorokban) kell kimutatni. 

5.10. A befektetési jegyek teljes állományát az Szmt.-t l eltér en a tulajdoni részesedések között kell 
kimutatni.

5.11. A hitelintézet által felvett konzorciális hiteleket – a belföldi és a külföldi szervezés eket is – a 
konzorcium egyes tagjaival szembeni tartozásként kell kimutatni, az egyes tagok által nyújtott rész 
fennálló állományával megegyez  összegben. 

5.12. Konzorcium keretében nyújtott hitelek, valamint lebonyolításra átvett hitelek esetében a 
hitelintézeteknek az általuk nyújtott összegeket a végs  adóssal szembeni követelésként kell 
kimutatniuk, a közvetít  (szervez , lebonyolító) hitelintézetnek pedig csak akkora összeget kell a 
Felügyeleti mérlegben a végs  adóssal szemben szerepeltetnie, amekkora összeget saját részér l neki 
nyújtott. A számviteli mérlegben hitelintézetekkel szembeni kötelezettségként kimutatandó, más 
hitelintézetekt l lebonyolításra átvett és még nem továbbadott hitelek összegét (ideértve a 
konzorciális hitelnyújtás keretén belül a szervez  bankhoz a hitelnyújtó hitelintézet által átutalt 
hiteleket is), illetve a végs  adós (hitelfelvev ) által átutalt törleszt  részletek lebonyolító (szervez )
bank által még nem továbbutalt összegét nem bankközi tartozásként, hanem hitelintézetekkel 
szembeni passzív elszámolásként kell a Felügyeleti mérlegben szerepeltetni. 

5.13. Lejárt lekötött betétek kezelése: 
– amennyiben az ügyfél megújítja a betétet, akkor annál a lejáratnál kell jelenteni, ahová a 

megújítás után sorolandó; 
– a folyamatos lekötés  betéteket (amelyek az ügyfél közrem ködése nélkül kerülnek újra 

lekötésre) továbbra is a lekötött betétek állományában kell szerepeltetni, az eredeti lejáratnál; 
– ha a betétet a folyószámláról kötötték le, és lejárat után a hitelintézet visszahelyezi a 

betétösszeget a folyószámlára, akkor a lejárt betétet a látra szóló és folyószámlabetétek között 
kell jelenteni; 

– ha az ügyfél nem újítja meg a betétet, de a hitelintézet újralekötés nélkül is az eredeti 
betétszerz désben rögzített változatlan feltételeket biztosít, a lejárt betétösszeget a lekötött 
betétek között kell szerepeltetni, az eredeti lejáratnál; 

– ha az ügyféllel kötött eredeti szerz dés értelmében a határozott id re lekötött betét a lejárat 
után futamid  nélküli betétté alakul át, a lekötött betétek között kell jelenteni, eredeti lejárata 
szerint.

5.14. Megbízásból vezetett devizaszámlák esetében a hó végén a megbízott hitelintézetnél maradt 
valutakészletnél a lebonyolításra átvett hitelekhez hasonló módon kell eljárni: a valutakészletet a 
megbízott hitelintézetnek a valutakészletében kell jelenteni, s a megbízó hitelintézettel szemben ebb l
ered  kötelezettségét hitelintézettel szembeni passzív elszámolásként kell kimutatni. 
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5.15. A megvásárolt követelések és leszámítolt váltók helyét a Felügyeleti mérlegben az dönti el, hogy 
a végs  adós melyik szektorba tartozik, függetlenül a visszkeresett l. A megvásárolt követelések 
között a faktorálásból és a forfetírozásból ered  követelések szerepelhetnek. A megvásárolt követelés 
lejárat szerinti besorolásakor a követelés-megvásárláskor nyújtott hitel eredeti lejáratát (és nem a 
megvásárolt követelés eredeti lejáratát) kell figyelembe venni. (A megvásárolt hitelek az eredeti 
adósnak megfelel  szektorral szembeni hitelek között szerepeltetend k, a hitelek eredeti lejáratának 
megfelel  helyen, feltéve, hogy eladáskor nem módosították az eredeti szerz dést.)

5.16. A pénzügyi eszközök valódi penziós ügylet keretében történt eladásából keletkezett 
pénzbevételt a hitelintézet kötelezettségeként a források között, a vagyontárgyak valódi penziós 
ügylet keretében történt vásárlásából keletkezett követeléseket az eszközök között a megfelel
szektoroknál kijelölt sorokban kell hozni. A Felügyeleti mérlegben a valódi penziós ügyletekre 
vonatkozó soroknak tartalmazniuk kell az Szkr. 21. §. (3) bekezdésben felsorolt egyéb határid s,
swap és opciós ügyletek lezárása el tti pénzmozgásokból származó, mérlegtételként kimutatandó 
követeléseket, illetve kötelezettségeket is. 

5.17. A pénzügyi eszközök nem valódi penziós ügylet keretében történ  átadását/átvételét a 
számviteli el írásoknak megfelel en tényleges eladásként/vételként kell kezelni a Felügyeleti 
mérlegben is, azaz összege kikerül a penzióba adó mérlegéb l és mérlegen kívüli tételként (a 
visszavásárlási kötelezettségek között) szerepel. (A nem valódi penziós ügyletek szabályai szerint 
kerül elszámolásra a szállításos repóügylet is.) 

5.18. Az értékpapírok kölcsönbeadásából ered  értékpapír-követelést nyújtott hitelként, az 
értékpapírok kölcsönbevételéb l ered  értékpapír-kötelezettséget felvett hitelként kell jelenteni. 

5.19. Számla-összevezetés alatt alapvet en kétféle ügylet-típust értend :

– A cash poolt, amely esetében az ügyfélcsoport bankszámláinak – általában nap végi – 
összevezetése egy f számlára ténylegesen megtörténik, s az egyes pool-tagok a f számla 
egyenlege erejéig egymást hitelezik, a bank pedig csak a f számla mínuszba menetele esetén 
nyújt hitelt az ügyfélcsoportnak. E konstrukciónak léteznek különböz  altípusai (zero 
balancing, target balancing, stb.), de az ügylet lényegét tekintve azok egységesen kezelhet k.

– A kamat poolt, azaz a virtuális, vagy notional pool konstrukciót, amely nem jár tényleges 
számla-összevezetéssel, kizárólag arra irányul, hogy bizonyos szempontból kapcsolatban álló 
ügyfélcsoport (vagy egy ügyfél több számlája esetén) kedvez bb kamatot érhessen el a 
bankszámláik egyenlegeinek virtuális összevezetése segítségével megállapítható egyenleg 
alapján.

A két típust eltér en kell kezelni: 
– A cash pool esetén összevonhatók a részt vev  számlák egyenlegei, és a f számla egyenlege 

(illetve a pool számára nyújtott hitel állománya) a pool-vezet  szektorbesorolásának és 
rezidens-nem-rezidens státuszának megfelel en jelentend .

– A kamat pool esetén a poolban résztvev  számlák nem vonhatók össze. Az egyes ügyfelek 
számláinak egyenlegét a megfelel  szektoroknál kell kimutatni. 

5.20. Kártyaelszámolásokkal kapcsolatos szabályozás: 

A különböz  elszámolási körökben, szinteken kialakult, pénzügyileg rendezend  nettó pozíciókat az 
egyéb aktív, illetve passzív elszámolások között, annál a szektornál kell kimutatni, ahová az 
elszámolást végz  intézmény tartozik: 

1. Az I. szint esetében (bankon belüli kör; mind a kártya birtokosa, mind a kártyát elfogadó 
keresked  ugyanazon hitelintézet ügyfele, vagy a birtokos a kártyáját a kibocsátó bank 
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illetve annak megbízottja által üzemeltetett ATM-b l, illetve POS berendezésen keresztül 
vesz fel készpénzt) az érintett bank elszámolja a saját ügyfeleit érint  m veleteket az 
ügyfélszámlákon, tehát pénzügyileg a bankon kívül elrendezend  nettó pozíció nem 
keletkezik.

2. A II. szint esetén (GBC kör) a GBC-vel szembeni nettó követelés, illetve tartozás az E. 
Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz kön belül a Pénzügyi és befektetési 
vállalkozásokkal szembeni egyéb elszámolások között jelentend .

3. A III. szint (magyarországi kibocsátású /Visa, illetve MasterCard/ bankkártyával 
magyarországi elfogadóhelyen lebonyolított olyan tranzakciók, amelyek az I. és II. szintbe 
nem tartoznak bele), valamint a szponzorált bankok esetében hitelintézetekkel szembeni 
egyéb aktív illetve passzív elszámolásként jelentend  a fennálló nettó összeg. 

4. A IV. szint (nemzetközi elszámolási körök: Magyarországon kibocsátott kártyával 
külföldön, vagy külföldi kibocsátású kártyával Magyarországon lebonyolított tranzakciók) 
esetében az ilyen jelleg  követelés illetve tartozás a VISA-val illetve az MasterCard-dal 
szemben áll fenn, tehát a külfölddel szembeni egyéb aktív illetve passzív elszámolások 
közé kerül. 

6. Az átsorolások miatti kiigazítás adatok jelentése (F82, F83, F84, F85, F86, F87) 

Az alábbi esetekben kell átsorolások miatt kiigazítási adatokat jelenteni: 

1. változás történik az adatszolgáltató ügyfeleinek szektorbesorolásában – ideértve az MPI-k 
körében bekövetkez  változásokat is (például egy hitelintézet egyéb pénzügyi intézménnyé 
alakul át, vagy egy alapítási engedéllyel rendelkez , még nem pénzügyi vállalatként kezelt új 
hitelintézet megkapja m ködési engedélyét, stb.). 

2. változás történik az egyes állományok instrumentum-, lejárat-, vagy denomináció szerinti 
besorolásában (akár az el írások változásának következtében is). 

A fent említett kiigazítások nagyságát az F01, F03, F09, F14-es jelentés 01., 05. és 11. táblájára 
vonatkozóan havonta F82, F83, F84, F85-ös, az F19, F33-as jelentés 01. táblájára vonatkozóan 
negyedévente F86 és F87-es jelentésként kell beküldeni, a csökkenéseket negatív el jellel ellátva, a 
növekedéseket el jel nélkül, az állományokra el írt táblaszerkezetben és formátumban. A 
jelentéseknek csak azokat az átsorolásokat kell tartalmazniuk, amelyeknél az átsorolt összeg az 
érintett mérlegsorok bármelyike esetében eléri az 1 milliárd forintot. Ha a hónap, illetve a negyedév 
során nem történt átsorolás, nemleges jelentést kell beküldeni.  

II. A Felügyeleti mérleg, az eredménykimutatás és a mellékletek kitöltésével kapcsolatos 
részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

A hitelintézet eszközeir l kétféle adatszolgáltatást kell készíteni. A 01. tábla az eszközök könyv 
szerinti bruttó értékeit tartalmazza. Az egyes eszköz-soroknál a bekerülési, beszerzési, szerz dés 
szerinti, nyilvántartási (a továbbiakban: bekerülési) értékeket kell figyelembe venni, az instrumentum-
csoportokon belül pedig szektoronként összevonva egy sorban kell az értékvesztés-, illetve az 
értékelési különbözet-adatok egyenlegét feltüntetni. (Az összevont értékvesztés- és értékelési 

különbözet-adatokat a 08. Értékeléssel kapcsolatos adatok táblában megfelel  el jellel ellátva 

részletezni kell.) A 11. tábla gyakorlatilag ugyanezen sorokat tartalmazza, csak sorai könyv szerinti 
nettó, illetve – amennyiben a hitelintézet valós értékelést alkalmaz – valós értéken jelentend k. A 
Felügyeleti mérleg adataihoz a részletez  leírás a 01. táblánál található.
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01. tábla: Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti bruttó adatokkal) 

Az 1. Eszközök összesen (2+11+90+162+174+332+362+378+418) sor megegyezik a Felügyeleti 
mérleg f bb eszközcsoportjainak összegével. 

2. Pénztár és elszámolási számlák (3+…+10)
Itt kell kimutatni – a jegybanknál elhelyezett éven belüli betétek kivételével – az Szkr. szerint 
pénzeszköznek min sül  eszközöket, valamint a hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi (elszámolási) 
számlákat, illetve nostro számlákat és értékvesztésüket, függetlenül attól, hogy a nostro számlák 
számviteli szempontból nem pénzeszközök, hanem hitelintézetekkel szembeni követelések. 

A 3. Pénztárkészlet sorban kell kimutatni a hitelintézetnél lév  forint és valuta készpénzállományt, a 
törvényes fizetési eszközül szolgáló nemesfém érméket, azok fizikai elhelyezését l függetlenül 
(pénztár, értéktár, pénzkiadó automaták (ATM), stb.), továbbá a hitelintézet központja és fiókja, 
valamint a fiókok közötti úton lév  készpénz állományát. Itt kell a hitelintézetnek azokat a 
pénzeszköznek min sül  megvásárolt csekkeket is kimutatnia, amelyeknek a beváltását a 
csekkszámlavezet  hitelintézetnél még nem kezdeményezte. A beszedésre már elindított csekket a 
hitelintézetekkel szembeni követelések között kell kimutatni. A más bankkal folytatott külföldi 
bankjegy- és érme-kereskedelemmel kapcsolatos követeléseket, illetve tartozásokat (úton lév  valuta) 
belföldi, illetve külföldi hitelintézetekkel szembeni rövid lejáratú követelésként, illetve tartozásként 
kell kimutatni.

A 4. Jegybanki nostro számlák sorba kell felvenni a hitelintézet MNB-nél vezetett forint 
pénzforgalmi (elszámolási) számlájának, betétszámlájának és deviza nostro számlájának hó végi 
egyenlegét.

Az 5. Szövetkezeti hitelintézetek MTB-nél lév  elszámolási számlája sorban azoknak a 
szövetkezeti hitelintézeteknek kell a Magyar Takarékszövetkezeti Banknál vezetett pénzforgalmi 
(elszámolási) számlájuk egyenlegét közölniük, amelyek pénzeszközüket, illetve kötelez  jegybanki 
tartalékjukat az MNB által – az MNB tv. alapján – számlavezetésre felhatalmazott hitelintézetnél 
helyezik el.

A 6. Jegybanki nostro számlákkal és MTB-nél lév  elszámolási számlával kapcsolatos 
átvezetési számla állomány sorban külön kell szerepelnie a forint és deviza nostro számlákhoz 
kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegének. Amennyiben az euró és az egyéb deviza oszlopban az 
egyes nostro számlák (átvezetési számlákkal összevont) egyenlege a hó végén negatív, akkor ezt az 
egyenleget forrásként (nem pedig negatív el jel  eszközként) kell kimutatni, mivel ez rövidlejáratú 
hitelfelvételt jelent. 

A 7. Nostro  számlák belföldi hitelintézeteknél sorban a belföldi, a 8. Nostro számlák GMU 
hitelintézeteknél sorban a GMU hitelintézeteknél vezetett pénzforgalmi (elszámolási, nostro) 
számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegét kell közölni. A 9. Nostro 
számlák egyéb külföldi bankoknál sorban az egyéb külföldi bankoknál vezetett pénzforgalmi 
(elszámolási, nostro) számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegét kell 
közölni. Amennyiben az egyes nostro számlák átvezetési számlákkal összevont egyenlege a hó végén 
negatív, akkor ezt az egyenleget forrásként (nem pedig negatív el jel  eszközként) kell kimutatni, 
mivel ez rövidlejáratú hitelfelvételt jelent. 

A 10. sorban kell feltüntetni az 5. és a 7-9. sorokban szerepl  nostro számlák értékvesztését. 
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11. Forgatási célú értékpapírok (12+63) 

Ebben az eszközcsoportban a szokásos kereskedelmi célra, illetve spekulációs céllal vásárolt, az Szkr. 
szerint forgóeszközként nyilvántartott (rövid és hosszú eredeti lejáratú), nyílt körben kibocsátott, 
t kearányosan és nem t kearányosan jövedelmez  értékpapírokat kell kimutatni szektoronként 
bontva, függetlenül attól, hogy a vásárlás az els dleges vagy a másodlagos piacon történt. Értékelésük 
a számviteli szabályoknak megfelel en történik, de külön kimutatva bruttó könyv szerinti értéküket 
és – esetenként (összevontan) – értékvesztésük és értékelési különbözetük összevont egyenlegét. (A 
valós értéken történ  értékelés alkalmazása nem érinti a forgatási cél szerinti min sítést 
/forgóeszközként vagy befektetett pénzügyi eszközként történ  elszámolást/.) A forgóeszközként 
nyilvántartott rövid lejáratú értékpapírokat akkor is itt kell szerepeltetni, ha a valós értékelést 
alkalmazó hitelintézet azokat az értékesíthet , vagy a lejáratig tartott kategóriába sorolta. Itt kell a 
forgatási célú egyéb részesedéseket és üzletrészeket, valamint a forgatási céllal szerzett, de a 
cégnyilvántartásba még nem bejegyzett vállalkozásokba történt befektetéseket is kimutatni, 
függetlenül attól, hogy a f könyvben hol tartják nyilván. A szektoronkénti bontásnál az eredeti 
kibocsátó szerint kell az értékpapírokat besorolni, akkor is, ha értük valaki garanciát vállalt. A 
forgatási céllal vásárolt, de a számviteli szabályok szerint (például a be nem válthatóság miatt) átsorolt 
értékpapírokat nem itt, hanem a befektetési célúak között kell figyelembe venni. A hitelintézet 
üzletszer  tevékenységét kisegít  saját járulékos vállalkozásokban (mind belföldön, mind külföldön) 
történt befektetéseket – függetlenül a befektetési céltól – kizárólag a Vagyoni érdekeltségek 
eszközcsoportban kell kimutatni. 

12. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen (13+…+62) 

13. Kincstárjegy és 14. Államkötvény sorok: a 13. sorba a hitelintézet által megvásárolt 
kincstárjegyek, a 14. sorba a Magyar Állam által külföldön vagy belföldön kibocsátott különböz
(kincstári, lakásfedezeti, államadóssági és egyéb, nem konszolidációs) államkötvények, a kárpótlási 
jegyek, valamint az állam által átvállalt, korábban kibocsátott TB kötvény forgatási céllal tartott 
állományának értéke kerül. (A TB kötvények állományát a 02. Tájékoztató adatok 1. táblában külön is 
ki kell mutatni.)

A 15. Konszolidációs államkötvény sorban a hitel-, bank- és adóskonszolidációk során kibocsátott 
államkötvények értékét kell szerepeltetni. 

A 16-17. Helyi önkormányzatok kötvényei sorok a hitelintézetek tulajdonában lév , helyi, megyei 
és f városi önkormányzatok, intézményeik, valamint az idesorolt nonprofit intézmények által 
kibocsátott kötvényeket tartalmazza. 

A 18. sorban a 13-17. sorokban szerepl  értékpapírok értékvesztését és értékelési különbözetét 
(összevontan) kell feltüntetni. 

A 19-21. Jegybanki kötvény soroknak a hitelintézet tulajdonában lév , az MNB által belföldön vagy 
külföldön kibocsátott kötvényeket kell tartalmazniuk. Itt kell szerepeltetni a forgatási céllal tartott 
KVH Rt. kötvények állományát is. A 22. sorban a 19-21. sorokban kimutatott jegybanki kötvények 
értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell feltüntetni. 

A 23-25. Belföldi hitelintézetek kötvénye sorokban kell kimutatni a hitelintézetek tulajdonában 
lév , belföldi hitelintézetek által belföldön, illetve külföldön kibocsátott kötvényeket megfelel  lejárat 
szerint bontva. A 26. sor tartalmazza a 23-25. sorokban jelentett hitelintézeti kötvények 
értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan). 
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A 27-34. sorok az egyéb pénzügyi közvetít k és a pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k
kötvényeit tartalmazzák, pénzügyi és befektetési vállalkozások, illetve egyéb intézmények bontásban, 
lejárat szerint részletezve. 

A 35-36. Biztosítók kötvénye sorban a biztosítók által kibocsátott hitelviszonyt megtestesít
értékpapírokat kell szerepeltetni lejárat szerinti bontásban. 

A 37. sorban a 27-36. sorokban jelentett – az egyéb pénzügyi közvetít k, pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k és biztosítók által kibocsátott – kötvények értékvesztését és értékelési 
különbözetét (összevontan) kell kimutatni. 

A 38-39. Járulékos vállalkozások kötvénye sorokban kell feltüntetni a hitelintézet saját járulékos 
vállalkozásai által kibocsátott kötvényeket megfelel  lejárat szerint bontva. 

A 40-41. Nem pénzügyi vállalatok kötvénye sorokban a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott 
kötvényeket kell szerepeltetni a járulékos vállalkozások kötvényei nélkül. 

A 42. sorban a nem pénzügyi vállalatok 38-41. sorokban jelentett kötvényének értékvesztését és 
értékelési különbözetét (összevontan) kell kimutatni. 

A 43-44. Háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye sorokban a háztartásokat segít
nonprofit intézmények által kibocsátott kötvényeket kell jelenteni. 

A 45. sorban a háztartásokat segít  nonprofit intézmények 43-44. sorokban jelentett kötvényének 
értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell kimutatni. 

A 46-47. Egyéb belföldi kötvény és 48. Egyéb belföldi kötvény értékvesztése sorokban kell 
feltüntetni a mérlegben más soron nem jelentett, a hitelintézet birtokában lév  forgatási célú 
kötvényeket, valamint azok értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan). 

A 49-61. sorokban a GMU szektorok és egyéb külföldiek által kibocsátott, forgatási céllal tartott 
külföldi állampapírokat és kötvényeket kell szerepeltetni. A GMU tagországok jegybankjai által 
kibocsátott hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokat a GMU MPI-k kötvénye között, az egyéb 
külföldi jegybankok által kibocsátott értékpapírokat az egyéb külföldiek kötvénye soron kell 
szerepeltetni, mivel azok nem felelnek meg a Tpt. szerint megfogalmazott állampapír kategóriának. 

A 62. sorban a 49-61. sorokban jelentett külföldi értékpapírok értékvesztését és értékelési 
különbözetét (összevontan) kell feltüntetni. 

63. Tulajdoni részesedések összesen (64+…+89) 

A 64-83. sorokba kell kerülniük a hitelintézet által forgatási céllal birtokolt belföldi részvények, 
részesedések, továbbá a számviteli el írásoktól eltér en a forgatási céllal tartott befektetési jegyek 
teljes állományának, valamint azok értékvesztésének és értékelési különbözetének (összevontan), 
szektoronként bontva. Külön soron kell kiemelni a belföldön vagy külföldön értékt zsdére
bevezetett részvények állományát. (A Budapesti Értékt zsdére bevezetett részvények szektor szerinti 
bontását az MNB honlapján közzétett, az e rendelet 3. mellékletének 7. pontja szerinti lista 
tartalmazza .) A t zsdére nem bevezetett részvények sorokban kell a forgatási céllal vásárolt egyéb 
részesedéseket is kimutatni. 

A 84-89. sorokban a GMU és egyéb külföldi részvények és befektetési jegyek állományát, valamint 
azok értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell szerepeltetni. Az EKB honlapján 
megtalálható MFI-listában nem hitelintézeti és nem pénzpiaci alap kategóriába besorolt GMU egyéb 
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intézmények befektetési jegyeit is a pénzpiaci alapok befektetési jegyei között (a 84. sorban) kell 
jelenteni. Az itt kimutatott állományból a PBB vállalkozásokban szerzett befektetések értékeit a 02. 
Tájékoztató adatok 1. táblában a Forgatási célú részvényekb l (147-148.) sorokban részletezni kell.

90. Befektetési célú értékpapírok (91+135) 

Ebben az eszközcsoportban azokat a nyílt körben kibocsátott, eredetileg hosszú lejáratú 
értékpapírokat és részesedéseket kell kimutatni, amelyeket els sorban befektetésként, vagy hosszabb 
id re, tartós jövedelemszerzési céllal tart a hitelintézet. Itt kell feltüntetni továbbá a zárt körben 
kibocsátott valamennyi értékpapírt. Az értékpapírokat, részesedéseket az Szkr. szerint kell értékelni, 
de külön kimutatva bruttó könyv szerinti értéküket és – esetenként (összevontan) – értékvesztésük és 
értékelési különbözetük összevont egyenlegét. (A valós értéken történ  értékelés alkalmazása nem 
érinti a befektetési célú min sítést /forgóeszközként vagy befektetett pénzügyi eszközként történ
elszámolást/.) A hitelintézet üzletszer  tevékenységét kisegít  saját járulékos vállalkozásokban (mind 
belföldön, mind külföldön) történt befektetéseket – függetlenül a befektetési céltól – kizárólag a 
Vagyoni érdekeltségek eszközcsoportban kell kimutatni. A felsorolás sorrendje követi a forgatási célú 
értékpapírokét, de külön kell bemutatni a zárt körben kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok állományát és az egyéb részesedéseket, üzletrészeket. A cégnyilvántartásba még nem 
bejegyzett vállalkozásokba történt befektetések (befizetett pénzbeli, vagy nem pénzbeli alapítói 
hozzájárulások) összegét is figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a f könyvben hol tartják 
nyilván. A szektoronkénti bontásnál az eredeti kibocsátó szerint kell az értékpapírokat besorolni, 
akkor is, ha értük valaki garanciát vállalt. 

91. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen (92+…+134) 

A 92. Államkötvény sorba a Magyar Állam által külföldön vagy belföldön kibocsátott különböz
(kincstári, lakásfedezeti, államadóssági és egyéb, nem konszolidációs) államkötvények befektetési 
céllal tartott állományának értéke kerül. Az állam által átvállalt, korábban kibocsátott TB kötvény, 
valamint a kárpótlási jegyek befektetési céllal tartott állományának is itt kell szerepelnie. (A TB 
kötvények állományát a 02. Tájékoztató adatok 1. táblában külön is ki kell mutatni.) 

A 93. sorban kell közölni a nem forgatási céllal tartott, a hitel-, bank- és adóskonszolidációk során 
kibocsátott konszolidációs államkötvények állományát. 

A 94. Helyi önkormányzati kötvény sorban a befektetési céllal megvásárolt önkormányzati 
kötvényeket kell kimutatni. 

A 95. sorban a 92-94. sorokban szerepl  kötvények értékvesztését és értékelési különbözetét 
(összevontan) kell feltüntetni. 

A 96-98. Jegybanki kötvény és Jegybanki kötvény értékvesztése, értékelési különbözete
sorokban a jegybanki kötvényekkel együtt kell a befektetési céllal tartott KVH Rt. kötvényt, valamint 
azok értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kimutatni. 

A 99-101. Belföldi hitelintézetek kötvénye és Belföldi hitelintézeti kötvény értékvesztése, 
értékelési különbözete sorokban a belföldi hitelintézetek által kibocsátott, befektetési céllal tartott 
kötvényeket, valamint azok értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell kimutatni. 

A 102-105. sorok az egyéb pénzügyi közvetít k és a pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k
befektetési céllal birtokolt kötvényeit tartalmazzák, pénzügyi és befektetési vállalkozások, illetve 
egyéb intézmények bontásban. 
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A 106. sorban a biztosítók által kibocsátott, befektetési céllal tartott kötvények állományát, a 107.
sorban a 102-106. sorokban jelentett, az egyéb pénzügyi közvetít k, pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k és biztosítók által kibocsátott kötvények értékvesztését és értékelési 
különbözetét (összevontan) kell kimutatni. 

A nem pénzügyi vállalatok befektetési céllal tartott kötvényeinek könyv szerinti bruttó értékét a 108.
és a 109. sorban, értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) a 110. sorban kell jelenteni. 

A 111-112. sorokban a háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvényét, valamint azok 
értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell szerepeltetni. 

A 113-114. sorokban az egyéb belföldiek által kibocsátott, befektetési céllal tartott kötvényeket, 
valamint azok értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell szerepeltetni. 

A 115-121. sorokban a külföldi állampapírok és külföldi kötvények állományát kell szerepeltetni 
GMU szektorok és egyéb külföldi szektorok szerinti bontásban. A GMU jegybankok által kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokat a GMU MPI-k kötvénye között, az egyéb külföldi 
jegybankok által kibocsátott értékpapírokat az egyéb külföldiek kötvénye soron kell szerepeltetni, 
mivel azok nem felelnek meg a Tpt. szerint megfogalmazott állampapír kategóriának. 

A 122. sor a 115-121. sorokban jelentett értékpapírok értékvesztését és értékelési különbözetét 
(összevontan) tartalmazza. 

A 123-134. sorokban a zárt körben kibocsátott kötvényeket kell jelenteni, a 99-110. sorok 
tartalmának megfelel en.

135. Tulajdoni részesedések összesen (136+…+161) 

Az ebben a részben szerepl  szektorbontás megegyezik a forgatási célú részvények, részesedések 
részletezésével. 

A külföldi részesedések itt kimutatott állományából a hitelintézetben, pénzügyi, illetve befektetési 
vállalkozásban, valamint biztosító részvénytársaságban (PBB) szerzett befektetések (részesedések) 
értékeit a 02. Tájékoztató adatok 1. táblában a Befektetési célú és vagyoni érdekeltség külföldi 
részvényekb l sorokban részletezni kell. Az EKB honlapján megtalálható MFI-listában nem 
hitelintézeti és nem pénzpiaci alap kategóriába besorolt GMU egyéb intézmények befektetési jegyeit 
is a pénzpiaci alapok befektetési jegyei között kell jelenteni. 

162. Jegybanki és bankközi betétek (163+…+173) 

Ebben a részben kell kimutatni a pénzeszközöknél nem szerepeltetett jegybanki betéteket, a 
hitelintézeteknél betéti szerz dés keretében elhelyezett betéteket, a hitelintézetekkel kötött valódi 
penziós ügyletekb l ered  követelések állományát, valamint a bankközi betétek értékvesztését.  A 
valódi penziós ügylet sorokban kell jelenteni az Szmt. által el írtakon kívül az egyéb határid s, swap 
és opciós ügyletek lezárása el tti pénzmozgásokból származó, mérlegtételként kimutatandó 
követeléseket is (Szkr. 21. §. (3) bekezdés). 

A 163-164. Jegybanknál elhelyezett betétek sorokban kell kimutatni a jegybanknál elhelyezett, a jegybanki 
nostro számláknál figyelembe nem vett valamennyi forint- és devizabetét állományát, ideértve a jegybanknál 
elhelyezett fix futamidej , fel nem mondható forintbetéteket és a hitelintézetek saját fejlesztéseire 
elkülönített, jegybanknál ténylegesen elhelyezett betéteket is. 
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A 165-166. Belföldi hitelintézeteknél elhelyezett betétek sorokban a belföldi hitelintézeteknél 
betétszerz dés alapján elhelyezett forint-, illetve devizaeszközöket kell szerepeltetni lejárati bontás 
szerint.

A 167. sorban a más belföldi hitelintézettel szembeni valódi penziós ügyletekb l ered  követelések 
állományát, valamint az egyéb határid s, swap és opciós ügyletek lezárása el tti pénzmozgásokból 
származó, mérlegtételként kimutatandó követeléseket (Szkr. 21. §. (3) bekezdés) kell szerepeltetni 
(könyv szerinti bruttó értéken). 

A 168. sorban a 165-167. sorban szerepl  eszközök értékvesztését kell jelenteni. 

A 169-173. sorokba a külföldi hitelintézetek betéteinek állománya – GMU és egyéb külföld szerinti 
megbontásban – és értékvesztése kerül. 

174. Hitelek (175+…+331) 

Ez a rész tartalmazza a hitelintézet által nyújtott hitelek és hitel jelleg  követelések könyv szerinti 
bruttó állományát, valamint értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) szektoronkénti és 
eredeti lejárat szerinti bontásban, esetenként hiteltípusok szerint is részletezve. A prolongált hiteleket 
az eredeti hitelszerz dés szerinti lejáratnak megfelel en kell kimutatni. A megvásárolt hiteleket is 
ebben a részben, az eredeti hitelszerz désben szerepl  eredeti lejárat szerint kell szerepeltetni. (Ha 
azonban a hitel megvásárlásakor a hitel lejáratára vonatkozóan szerz dés-módosítás történt, akkor az 
új szerz désben szerepl  lejárat tekintend  eredeti lejáratnak.) A rövid lejáratú (a nem pénzügyi 
vállalatoknál és a háztartásoknál az egyéb rövid lejáratú) hitelek között kell figyelembe venni a nem 
függ vé tett, tehát a mérlegben követelésként a hármas számlaosztályban kimutatott esedékes, de 
nem kifizetett kamatok, kamatjelleg  jutalékok összegét is. A hiteleknek tartalmazniuk kell a 
halasztott fizetéssel eladott eszközök miatti követelések, a saját tulajdonú értékpapírok 
kölcsönbeadásából ered  értékpapír-követelések, valamint az értékpapír kölcsönbevételekor a 
kölcsön futamideje alatt pénzben fizetett óvadék miatti követelések összegét is, annak a szektornak az 
„egyéb” hitelei között, amelyhez az eszközöket halasztott fizetéssel megvásárló vev , az értékpapírt 
kölcsönbe vev , illetve kölcsönbe adó tartozik. A beváltott bankgaranciák állományát a rövid lejáratú 
(illetve az egyéb rövid lejáratú) hitelek között kell jelenteni. A lakáscélú hitelek halasztott kamatának 
t késített összegében fennálló kamatkövetelések, valamint a tandíjhitelek türelmi id  alatt esedékes és 
a türelmi id  lejártáig elhalasztott kamatainak, kamatjelleg  jutalékainak t késített összegében 
fennálló kamatkövetelések után képzett céltartalék állományát az érintett hitelekhez kapcsolódó 
értékvesztés sorokban kell kimutatni. A valódi penziós ügyletekre vonatkozó soroknak tartalmazniuk 
kell az egyéb határid s, swap és opciós ügyletek lezárása el tti pénzmozgásokból származó, 
mérlegtételként kimutatandó követeléseket is (Szkr. 21. §. (3) bekezdés). 

A 175-176. Központi költségvetésnek nyújtott hitel sorban kell feltüntetni a központi 
költségvetésnek közvetlenül nyújtott hiteleken felül az állam által szerz dés vagy jogszabály alapján 
más pénztulajdonostól átvállalt hitelek állományát is. A korábbi TB kötvény-kibocsátásból ered ,
1995. végén átvállalt tartozást nem itt, hanem az államkötvények között kell kimutatni. 

A 177-178. sorokban a központi kormányzathoz sorolt egyéb intézmények részére nyújtott hitelek 
állományát kell jelenteni.  

A 179. sorban a 175-178. sorokban jelentett hitelek értékvesztését és értékelési különbözetét 
(összevontan) kell kimutatni. 

A 180-182. sorok a helyi, megyei és a f városi önkormányzatok, intézményeik, valamint az e 
szektorba sorolt nonprofit intézmények részére nyújtott hiteleket, valamint azok értékvesztését és 
értékelési különbözetét (összevontan) tartalmazzák. 
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A 183. Jegybanknak nyújtott hitel sorban kell szerepeltetni a jegybanknak nyújtott konzorciális 
hitel összegét bekerülési értéken, valamint a hitelintézet tulajdonába került külföldi MNB-tartozások 
állományát.

A 184-185. Belföldi hitelintézeteknek nyújtott hitel sorokba kell beállítani a hitelintézetekkel 
szemben hitelszerz dés alapján, illetve (a valódi penziós ügyleteken, a betétszerz déseken és az 
alárendelt kölcsönt ke-szerz déseken kívül) bármilyen megállapodás alapján ténylegesen fennálló 
követelések állományát (ideértve a számlavezet ként nyújtott hiteleket, valamint a más belföldi 
hitelintézet számára belföldön szervezett konzorciális hitelb l a hitelintézet által nyújtott részt is). A 
184. sorban kell jelenteni a más belföldi hitelintézetnek eladott, illetve más belföldi hitelintézett l
megvásárolt valutakészletekkel (úton lév  valuta), valamint a devizaszámla, illetve valutakészlet 
ellenében történt forint bankjegy- és érme-kereskedelemmel kapcsolatos követelések hó végén 
fennálló állományát is. 

A 186. Belföldi hitelintézeteknek nyújtott kiegészít  alárendelt kölcsönt ke sorban a Hpt. 5. 
számú melléklete 19. pontja szerinti feltételek mellett nyújtott hiteleket, a 187. Hitelintézeteknek 
nyújtott alárendelt kölcsönt ke sorban a Hpt. 5. számú melléklete 10. és 11. pontjában foglalt 
feltételekkel nyújtott hiteleket kell szerepeltetni. 

A 188. Belföldi hitelintézeteknek nyújtott külföldi szervezés  hitel sorban kell feltüntetni a 
belföldi hitelintézetek külföldi tartozásainak a hitelintézet tulajdonába került állományát, valamint a 
belföldi hitelintézetek külföldi szervezés  konzorciális hiteleib l a hitelintézet által nyújtott részt. 

A 189. sor tartalmazza a belföldi pénzpiaci alapoknak nyújtott hitelek állományát. 

A 190. sor tartalmazza a belföldi pénzpiaci alapokkal kötött valódi penziós ügyletekb l származó 
követeléseket.

A 191. sor tartalmazza a belföldi hitelintézeteknek és pénzpiaci alapoknak nyújtott hitelek (184-190. 
sorok) értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan).

A 192-231. sorok tartalmazzák az egyéb pénzügyi közvetít knek, a pénzügyi kiegészít  tevékenységet 
végz knek, valamint a biztosítóknak és nyugdíjpénztáraknak nyújtott hitelek, kiegészít  alárendelt és 
alárendelt kölcsönt ke, illetve a velük szemben fennálló, valódi penziós ügyletekb l származó 
követelések állományát lejárat szerinti bontásban, valamint azok értékvesztését és értékelési 
különbözetét (összevontan). 

A 232-241. sorban kell bemutatni a hitelintézet saját járulékos vállalkozásainak nyújtott hiteleket 
instrumentumok és lejárat szerinti bontásban. Az egyes sorokhoz tartozó útmutatást ld. a nem 
pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) rész megfelel  hitelsorainál. 

A 242-262. sorban a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hiteleket kell részletezni instrumentumok 
és lejárat szerinti bontásban, a járulékos vállalkozások adatai nélkül. 

A 242. sor a nem pénzügyi vállalatok folyószámla hiteleit tartalmazza. 

A 243-245. Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) – váltó sorban kell szerepeltetni a 
hitelintézet által leszámítolt, illetve a belföldi vev kkel szembeni követelés ellenében kapott, nem 
leszámítolással szerzett – a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott – összes váltó értékét (ideértve 
az óvatolt, valamint a nem forgatható váltókat is) lejárat szerinti bontásban. 
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A 246-248. Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) – megvásárolt követelés sorokba a nem 
pénzügyi vállalatokkal, mint végs  adósokkal szembeni megvásárolt követelések (faktorálásból és 
forfetírozásból ered  követelések) kerülhetnek lejárat szerint megbontva. (A faktorálás általában 
rövid lejáratú, a forfetírozás éven túli lejáratú követelés megel legezést, vásárlást jelent.) A 
megvásárolt követelés lejárat szerinti besorolásakor a követelés-megvásárláskor nyújtott hitel eredeti 
lejáratát (és nem a megvásárolt követelés eredeti lejáratát) kell figyelembe venni. 
A 249-251. sorokban a nem pénzügyi vállalatoknak értékpapír vásárlásra nyújtott hiteleket kell 
kimutatni.

A 252-254. Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) – lakáscélú hitel soroknak a lakásépít
vállalkozások, épít közösségek, lakásszövetkezetek, társasházak, stb. részére lakások, illetve 
lakóparkok építésére nyújtott hitelek állományát kell tartalmazniuk lejárat szerint megbontva. A nem 
lakáscélú ingatlanok építésére, vásárlására nyújtott hiteleket – a jelzálogtól függetlenül – az egyéb 
hitelek között kell feltüntetni. 

A 255-257. Nem pénzügyi vállalatok (Jár. váll. nélkül) – egyéb hitele sorokban kell kimutatni a 
külön sorokban nem jelentett hitelfajtákat, illetve követeléseket, ideértve a halasztott fizetéssel eladott 
részesedés, illetve követelés még nem kiegyenlített összegét, a hitelintézet által saját kockázatára, 
visszkereseti kötelezettséggel kihelyezett állami alapjuttatás, az államtól lebonyolításra átvett 
pénzeszközökb l – nem pénzügyi vállalatoknak – történt kihelyezések mérlegben szerepl  összegét, a 
banki alapjuttatás címén fennálló követelések, a beváltott garanciák és az eseti hitelek, valamint a nem 
pénzügyi vállalatok számára Széchenyi-kártyához kapcsolódóan nyújtott hitelek állományát is. Ezeken 
a sorokon kell kimutatni a nem lakáscélú ingatlanvásárlási és építési hiteleket is, a jelzálogtól 
függetlenül. A 02. Tájékoztató adatok 1. táblában külön sorokon (138-141.) is ki kell mutatni az 
irodaházak, üzletházak, bevásárlóközpontok, stb. építésére nyújtott hitelek állományát az ott 
pontosított definíciónak megfelel  tartalommal. 

A 258-259. sorban a hitelintézet nem pénzügyi vállalatokkal szembeni, pénzügyi lízinggel kapcsolatos 
követeléseit az Szkr. által el írt (könyv szerinti bruttó) értéken kell szerepeltetni. 

A 260-262. sor a hitelintézet nem pénzügyi vállalatokkal szembeni összes valódi penziós ügylettel 
kapcsolatos követeléseit tartalmazza lejárat szerint bontva. 

A 263. sorban kell feltüntetni a járulékos vállalkozásoknak és az egyéb nem pénzügyi vállalatoknak 
nyújtott (a 232-262. sorokon jelentett) hitelek értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan).

A 264-294. sorokban a háztartásokkal szembeni követeléseket (könyv szerinti bruttó értéken), 
valamint értékvesztésüket és értékelési különbözetüket (összevontan) kell kimutatni. A 264-280. 
sorokban a lakosságnak, a 281-294. sorokban az egyéni vállalkozóknak nyújtott hiteleket, valamint 
értékvesztésüket és értékelési különbözetüket (összevontan) kell szerepeltetni. A megfelel  lakossági 
hitel sorokban a hitelintézet saját dolgozói részére nyújtott hitelek állományát is fel kell tüntetni. A 
bármilyen (devizabetét, értékpapír, egyéb pénzügyi eszköz, stb.) fedezet mellett nyújtott hitelt a hitel 
céljától függ en a megfelel  sorban kell szerepeltetni. 

Külön sorokban kell jelenteni a háztartások folyószámla hiteleit (264. és 281. sorok), a lakossági 
fogyasztási hitelek állományát (265-267. sorok) és a háztartásoknak értékpapír vásárlására nyújtott 
hitelek állományát (268-270. és 282-284. sorok).

A 271-273. Háztartások – Lakosság – lakáscélú hitel sorokban kell közölni mind a támogatott, 
kedvezményes, mind a piaci feltételekkel nyújtott lakáscélú (építési, lakásvásárlási, ingatlanvásárlási, 
lakásfelújítási, lakásb vítési) hitel – jelzáloggal való terhelés mellett vagy anélkül nyújtott – összegét, 
ideértve a bankkölcsön, a lakáscseréhez nyújtott piaci kamatozású (áthidaló) hitelek és a lakástakarék-
pénztárakkal kötött szerz déshez kapcsolódó azonnali hitelek állományát is. Az üdül  vagy garázs 
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építésére, vásárlására nyújtott hitelek is lakáscélúnak tekintend k. A nem lakáscélú ingatlan hiteleket – 
a jelzálogtól függetlenül – az egyéb hitelek között kell feltüntetni. Az egyéni vállalkozók által 
értékesítési céllal épített lakásokkal kapcsolatban nyújtott hitelek állományát a 285-287. sorokban kell 
jelenteni.

A 274-276. Háztartások – Lakosság – egyéb hitel és a 288-290. Háztartások – Egyéni 
vállalkozók – egyéb hitel sorok között kell jelenteni a lakosság, illetve az egyéni vállalkozók részére 
nyújtott, máshol nem szerepeltetett hiteleket (pl. tandíj hitel, záloghitel, nem lakáscélú 
ingatlanvásárlási, egyéni vállalkozók egyéb hitelei, stb.). 

A 288. Háztartások – Egyéni vállalkozók – egyéb hitel – rövid sorba kell besorolni az egyéni 
vállalkozók számára nyújtott, a Széchenyi-kártyához kapcsolódó hiteleket is. 

A 277-279. és a 291-293. sorokon a lakossággal és az egyéni vállalkozókkal kötött valódi penziós 
ügyletekb l származó követeléseket kell lejárat szerinti bontásban szerepeltetni (a I. 5.18. pontban 
leírt tartalommal). 

A 280. sorban kell jelenteni a lakossági hitelek értékvesztésének és értékelési különbözetének 
összevont egyenlegén kívül a lakáscélú lakossági hitelek halasztott kamatának és a tandíjhitel 
kamatának céltartalékát is. 

A 295-302. sorok a Háztartásokat segít  nonprofit intézmények hiteleit, a valódi penziós 
ügyletekb l ered  velük szembeni követeléseket, illetve ezek értékvesztését és értékelési különbözetét 
(összevontan) tartalmazzák. 

A 303-331. sorokban kell kimutatni a külföldiekkel (nem rezidensekkel) szemben forintban vagy 
devizában fennálló valamennyi, máshol nem jelentett követelés állományát (az értékpapírok és 
érdekeltségek kivételével), valamint értékvesztését és értékelési különbözetét (utóbbi kett t
összevontan). Itt kell kimutatni a külföldiek részére nyújtott alárendelt kölcsönt két is, amelyet a 02. 
Tájékoztató adatok 1. táblában külön ki kell emelni. A 303. és a 327. sorban kell jelenteni a GMU 
hitelintézeteknek és az egyéb külföldi bankoknak eladott, illetve azoktól megvásárolt 
valutakészletekkel (úton lév  valuta), valamint a devizaszámla, illetve valutakészlet ellenében történt 
forint bankjegy- és érme-kereskedelemmel kapcsolatos követelések hó végén fennálló állományát is. 
Itt kell szerepeltetni a külföldiekkel kötött valódi penziós ügyletekb l származó követelések 
állományát is. Az EKB honlapján megtalálható MFI-listában nem hitelintézeti és nem pénzpiaci alap 
kategóriába besorolt GMU egyéb intézményekkel szembeni követeléseket a GMU pénzpiaci 
alapokkal szembeni követelések között (a 305-306. sorokban) kell jelenteni. 

332. Vagyoni érdekeltségek (333+…+361) 

Ebben az eszközcsoportban kell kimutatni azokat a kevésbé mobilizálható befektetéseket, amelyeket 
a hitelintézet üzletpolitikai, illetve veszteségmérséklési célból szerzett, valamint a nem forgalomképes 
vagyoni érdekeltségeket szektor szerinti bontásban. A befektetéseket az Szkr. szerinti értéken kell 
szerepeltetni, külön kimutatva könyv szerinti bruttó értéküket, valamint értékvesztésüket és értékelési 
különbözetüket (összevontabban). (A valós értéken történ  értékelés alkalmazása nem érinti a 
vagyoni érdekeltségi min sítést – a forgóeszközként vagy befektetett pénzügyi eszközként történ
számviteli elszámolást.) Ide tartoznak a hitelintézet stratégiai, üzletpolitikai (illetve befolyásolási, 
irányítási, ellen rzési) célját, a banki tevékenységet (pénzügyi vállalkozásként), a banküzem 
m ködtetését (járulékos vállalkozásként) tartósan szolgáló, az egyéb pénzügyi közvetít  és a pénzügyi 
kiegészít  tevékenységet végz  intézményekben, valamint a veszteségmérséklés érdekében (hitel-t ke
konverzió kapcsán) szerzett, illetve a tartósan a hitelintézet birtokában maradó (nem piacképes, 
t zsdén és OTC-n nem forgalmazott), vállalkozásokban lév  részvények, részesedések, vagyoni 
érdekeltségek, amelyek nem szerepelnek a befektetési célú részvények között. A cégnyilvántartásba 
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még nem bejegyzett vállalkozásokba történt befektetések (befizetett pénzbeli, vagy nem pénzbeli 
alapítói hozzájárulások) összegét is figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy a f könyvben hol 
tartják nyilván. Itt kell minden – a hitelintézet üzletszer  m ködését kiegészít  tevékenységet végz  – 
saját járulékos vállalkozásokba történt befektetést kimutatni. Az „egyéb részesedések, üzletrészek” 
sorokban az olyan befektetéseket, vagyoni érdekeltségeket kell szerepeltetni, amelyek nem 
részvények.

A 333-334. sorban az összes belföldi – Hpt. szerint meghatározott – hitelintézeti befektetés 
bekerülési értékét, valamint a befektetés értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell 
feltüntetni.

A 335-338. és a 341-344. sorokban az egyéb pénzügyi közvetít kkel és a pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz kkel kapcsolatos összes vagyoni érdekeltség közül a pénzügyi vállalkozásokba és 
a befektetési vállalkozásokba történt befektetéseket kell kimutatni. 

A 339-340. és a 345-346. sorokban kell jelenteni a D), illetve E) szektorokba sorolt egyéb 
intézményekbe történt összes befektetést. 

A 347-348. sorokban a biztosító részvénytársaságokban és a nyugdíjpénztárakban szerzett összes 
részesedés értékét kell feltüntetni. 

A 349. sorban kell feltüntetni az egyéb pénzügyi közvetít kben és pénzügyi kiegészít  tevékenységet 
végz kben, valamint biztosítókban, nyugdíjpénztárakban lév  részesedés után elszámolt értékvesztést 
és értékelési különbözetét (összevontan). 

350-351. sor: itt kell a – hitelintézetek üzletszer  m ködését kiegészít  tevékenységet végz  – saját 
járulékos vállalkozásokba történt minden befektetést kimutatni. 

A 352-353. sorokban a nem pénzügyi vállalatokban lév  valamennyi olyan befektetést kell 
feltüntetni, amely nem veszteségmérséklés során került a hitelintézet tulajdonába. 

A 354. sorban csak a nem pénzügyi vállalatok hitel-t ke konverzióból származó részvényeinek és 
egyéb üzletrészeinek állományát kell kimutatni. Az egyéb szektorok hitel-t ke konverzióból származó 
részvényeit, üzletrészeit a megfelel  vagyoni részesedés sorokban kell jelenteni. 

A 355. sorban a – 350-354. sorokban jelentett – nem pénzügyi vállalatokban lév  részesedések, 
üzletrészek értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan) kell kimutatni. 

A 356-357. és a 359. sorokban kell a nem-rezidens hitelintézetekkel, pénzügyi, befektetési, valamint 
járulékos vállalkozásokkal és biztosítókkal kapcsolatos összes külföldi befektetést jelenteni GMU és 
egyéb külföld bontásban, (függetlenül a szerzés módjától), s ezek összegét a 02. Tájékoztató adatok 1. 
táblában a Külföldi befektetésekb l kiemelt részesedések között külön ki kell mutatni. Itt kell 
továbbá szerepeltetni az egyéb nem rezidensekkel kapcsolatos összes külföldi befektetést is, a 358. és 
360. sorban jelentend  veszteségmérsékl  befektetések kivételével. 

A 358. és 360. Hitel-t ke konverzióból származó külföldi részvények, részesedések, egyéb 
üzletrészek sorokban kell GMU és egyéb külföld bontásban jelenteni azokat a 
veszteségmérséklésként, hitel-t ke konverzióval szerzett külföldi vagyoni érdekeltségeket, amelyek 
nem hitelintézetekkel, pénzügyi, befektetési, vagy járulékos vállalkozásokkal, illetve biztosítókkal 
kapcsolatosak.

A 361. sorban kell feltüntetni a – 356-360. sorokban jelentett – külföldi részvények, részesedések 
értékvesztését és értékelési különbözetét (összevontan).
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362. Aktív kamatelhatárolások (363+…+377) 

A 363-377. Aktív kamatelhatárolások sorokba kell kerülnie a forint- és devizaügyletekkel 
kapcsolatos, forintban vagy devizában fennálló (a járó, de még nem esedékes) elhatárolt kamatok és 
kamatjelleg  jutalékok összegének, szektoronkénti bontásban. 

378. Egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök (379+397+414+…+417) 

Az egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök sorokban kell szerepeltetni a külföldiekkel és 
belföldiekkel szembeni, forinttal, illetve devizával kapcsolatos valamennyi aktív elszámolást, ideértve 
az aktív id beli elhatárolásokat (a kamatelhatárolások kivételével) és a mérlegben kimutatandó, 
pozitív értékkel rendelkez  derivatív tételek állományát is. A halasztott fizetéssel eladott eszközök 
miatti követelések összegét a hitelek között kell jelenteni. 

379. Aktív elszámolás és egyéb aktív id beli elhatárolás összesen (380+…+396)

Ebben a részben kell jelenteni a megfelel  szektorba besorolva a mérlegben kimutatandó, pozitív 
értékkel rendelkez  derivatív tételek állományát is. 

A 380-396. sorokban az aktív elszámolások és egyéb aktív id beli elhatárolások között feltüntetend
– az egyes szektorokra jellemz – legfontosabb tételek a következ k:

Központi kormányzat (380. sor):
Ebbe a sorba tartoznak az állami költségvetést illet  adók – adónemenként nettósított –
állománya, ha az egyes adónemek egyenlege Tartozik jelleg  (ha Követel jelleg , akkor a 
forrás oldalon a 690. sorba kerül); a központi kormányzattal szembeni követelések; a 
Kereskedelempolitikai támogatás elszámolása; az Állami Fejlesztési Intézettel szembeni aktív 
pénzügyi elszámolások összege és az Állami Fejlesztési Intézett l lebonyolításra átvett, a nem 
pénzügyi vállalatok részére beruházáshoz állami alapjuttatásként, állami kölcsönként 
kihelyezett, a Felügyeleti mérlegben máshol még nem kimutatott, de a mérleg részét képez
összegek, stb.

Helyi önkormányzatok (381. sor):
Itt kell kimutatni a befizetett helyi adók miatti, valamint az önkormányzatokkal, 
intézményeikkel és a hozzájuk sorolt nonprofit intézményekkel kapcsolatos egyéb követelések 
összegét.

TB (382. sor.):
Itt kell jelenteni a társadalombiztosítással (a Nyugdíjbiztosítási Alappal, valamint az 
Egészségbiztosítási Alappal és önkormányzataikkal) szembeni követelések összegét. 

Nem pénzügyi vállalatok (391. sor):
Ebbe a sorba a Magyar Postával, illetve más nem pénzügyi vállalatokkal szembeni 
követelések, a külkereskedelmi ügyletekkel kapcsolatos elszámolások miatti követelések, a 
gazdasági társasággal – a hitelintézetek kivételével – kapcsolatos követelések, a nem pénzügyi 
vállalatokkal szembeni aktív pénzügyi elszámolások, a vev vel, szállítóval (ha a 
számlaegyenleg Tartozik jelleg ) szembeni követelések kerülnek, ideértve az adásvételi 
szerz dés alapján adott el legeket is. 

Háztartások (lakosság és egyéni vállalkozók) (392-393. sor):
Itt a munkavállalókkal és tagokkal szembeni egyéb, nem hitel jelleg  követelések 
szerepelhetnek. 
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Külföld (395. sor): 
Itt kell jelenteni a hitelintézet forint bankjegy- és érme forintszámla ellenében történt vételével 
vagy eladásával kapcsolatban nem rezidensekkel szemben fennálló követeléseit is. 

Szektor szerint nem bontható aktív id beli elhatárolás (396. sor): 
Itt azokat a nem kamat jelleg  aktív id beli elhatárolásokat kell jelenteni, amelyek valamilyen 
okból nem sorolhatók be valamelyik szektorhoz (pl. saját kibocsátású jelzáloglevelek 
elhatárolt árfolyamnyeresége, ha a kibocsátó és a forgalmazó nem azonos). 

397. Befektetési szolgáltatási tevékenységb l adódó követelés összesen (398+…+413)

Ebbe a részbe az Szkr. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységb l ered  követelések állománya 
kerül. A szektorbontás megegyezik a kamatelhatárolásoknál lév  bontással. 

A 414. Függ  tételek sor a mérleg zárásakor még hiányzó információk miatt (pl. pontatlan 
számlaszám megadás, stb.) véglegesen nem rendezett tételeket tartalmazza. 

A 415. Szövetkezeti visszafizetett részjegy sorban a szövetkezeti tagoktól visszavásárolt részjegyek 
ellenértékét kell szerepeltetni a jegyzett t ke módosítása esetén a Cégbíróság bejegyzéséig, amelyet 
követ en a jegyzett t ke számvitelileg is rendez dik. Itt kell a jegyzett t két érint  visszafizetett más 
vagyoni hozzájárulást is kimutatni. 

A 416. Egyéb sorban kell kimutatni a PEK számla állományát Tartozik egyenleg esetén, valamint 
mindazokat a (nem id belileg elhatárolt) tételeket, amelyek más eszköz-sorokban nem szerepelnek. 

A 417. sorban az egyéb aktív elszámolások és egyéb eszközök értékvesztését és értékelési 
különbözetét (ideértve a származékos ügyletek pozitív értékelési különbözetét is) kell jelenteni – 
összevontan. 

418. Saját eszközök (419+…+439) 

Ebben az eszközcsoportban a hitelintézet saját eszközeinek tekintend  tételek szerepelnek. 

A 419-421. sorban szerepel a hitelintézet által visszavásárolt saját, belföldön, illetve külföldön 
kibocsátott kötvény és saját részvény állománya, abban az esetben is, ha követeléskiegyenlítés útján 
került a hitelintézethez. 

A 422. Egyéb saját eszközök sorban a hitelintézet összes olyan készletének állományát kell 
szerepeltetni, amelyet nem követelés ellenében kapott. 

A 423-424. sorokban külön ki kell mutatni a követelés ellenében kapott eszközök állományát, 
valamint az ezek után és a készletekre képzett értékvesztés fennálló állományát. 

A 425-439. sorban az immateriális javak és a tárgyi eszközök összegét az Szmt. által el írt
(értékcsökkenési leírással csökkentett bruttó bekerülési) értéken, a felsorolt részletezés szerint kell 
feltüntetni.

A 425. Immateriális javak – vagyoni jogok sorban az ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni jogok 
értékét kell jelenteni. 

A 426. sorban kell az immateriális javak között elszámolt szoftverállományt kimutatni. 
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A 427. sorban kell az immateriális javak egyéb – külön soron nem kiemelt – állományát feltüntetni, 
beleértve az Szmt. 25. §. (2) bekezdése szerint az immateriális javak között kimutatható alapítás-
átszervezés aktivált értékét is. 

A 428. sorban a 425-427. sorban szerepl  immateriális javak értékhelyesbítését kell jelenteni. 

A 429. Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök – elhelyezés bérleti joga 
sorban az intézmény elhelyezését szolgáló, vásárolt bérleti jogokat, a 430. sorban a pénzügyi és 
befektetési szolgáltatási célú ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb vagyoni érték  jogokat kell jelenteni. 

A 431., illetve a 432. sorban a mérlegben közvetlen pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi 
eszközként szerepl  ingatlanok, illetve m szaki berendezések, gépek, felszerelések, járm vek értékét 
kell jelenteni. 

A 433. sorban kell a pénzügyi és befektetési célú beruházásokat és a beruházásokra adott el legeket is 
szerepeltetni.

A 434. sorban kell kimutatni a pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök 
értékhelyesbítését. 

A 435-438. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközök sorokban és a 439.
sorban kell a nem a hitelintézet m ködéséhez kapcsolódó tárgyi eszközöket (beleértve a nem 
banküzemi ingatlanokat is) és értékhelyesbítésüket szerepeltetni. A 435. sorban kell kimutatni a 
szavatoló t ke számítása során levonandó, nem a pénzügyi intézmény elhelyezését szolgáló 
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogokat. 

A 440. Források összesen (441+559+580+656+674+692+733+746+751) sor megegyezik a 
Felügyeleti mérleg f bb forráscsoportjainak összegével. 

441. Betétek (442+…+558)

Ez a rész szektoronkénti és lejárat szerinti bontásban tartalmazza a hitelintézet által az ügyfelekt l
gy jtött betéteket, esetenként betétfajták szerint is részletezve. A saját tulajdonú értékpapírok 
kölcsönbe adásakor pénzben kapott óvadék összegét a lekötött betétek között kell jelenteni. A 
háztartások betétein belül a lakossági betétek között kell kimutatni a hitelintézet saját dolgozói 
számára vezetett betétszámlák állományát is. A valódi penziós ügyletekre vonatkozó soroknak 
tartalmazniuk kell az egyéb határid s, swap és opciós ügyletek lezárása el tti pénzmozgásokból 
származó, mérlegtételként kimutatandó kötelezettségeket is (Szkr. 21. §. (3) bekezdés).

A háztartások – lakosság által elhelyezett lakáscélú betéteket (megtakarításokat) a lakáscélú 
betét (505-506.) sorokban, a többi szektor lakáscélú betéteit a hosszú lejáratú lekötött betétek között 
kell jelenteni megfelel  futamid  szerint. 

A nem pénzügyi vállalatok látra szóló és folyószámla betétei (483., illetve 489.) sorokban 
szerepeltetend k a látra szóló és folyószámla betéteken kívül a pénzforgalmi (elszámolási) számlák  és 
a csekkszámlabetétek is. 

A nem pénzügyi vállalatok lekötött betétei (484-486., illetve 490-492. sorok) között jelentend  a 
m ködési engedéllyel nem rendelkez  (jöv beli) hitelintézetek által a hitelintézetnél elhelyezett 
alapt ke összege is, függetlenül attól, hogy az alapítók belföldiek vagy külföldiek. A m ködési
engedély hatálybalépését l (azaz az err l szóló PSZÁF határozat keltét l) kezdve az összeg 
áthelyezend  a belföldi hitelintézetekt l származó bankközi betétek közé. 
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A névre szóló betéti okiratokat a megfelel  szektoroknál kell kimutatni vagy a külön ilyen néven 
szerepl  sorokban, vagy az egyéb betétek között, illetve külföldiek esetén az egyéb kötelezettségek 
között. Szintén a megfelel  szektorba kell tenni azoknak a nem névre szóló betéti okiratoknak az 
állományát, amelyek csak egy meghatározott szektor részére lettek kibocsátva. 

A vegyes kibocsátású, nem névre szóló betéti okirattal szerzett források állományát – amennyiben 
nem megállapítható, hogy milyen szektor felé történt eladásuk – az 521-523. Szektor szerint nem 
bontható betéti okirat sorokban kell szerepeltetni. Ha a vegyes kibocsátásúakról az eladáskor mégis 
eldönthet , hogy milyen szektorba kerültek, azokat is a megfelel  szektornál kell feltüntetni. Az 
okiratban lekötött betétek állományában szerepeltetni kell a több évre lekötött takaréklevél és egyéb 
okiratban lekötött betétekre az egy-egy év elteltével felhalmozódott kamat állományát is, akkor is, ha 
az egyes évek letelte után összegük nem kerül t késítésre. (Az év közben felhalmozódott – az 
ügyfélnek járó, de nem esedékes – kamatok összegét a passzív kamatelhatárolások között kell ezekre 
a betétekre is kimutatni.) 

559. Monetáris intézményekt l származó betétek (560+…+579)

Ebben a részben kell jelenteni a más belföldi, illetve a külföldi hitelintézetekt l, valamint pénzpiaci 
alapoktól származó, betétszerz dés alapján szerzett források, loro számlák állományát. Amennyiben a 
loro számlák egyenlege a hó végén Tartozik jelleg , akkor ezt az egyenleget nem negatív el jel
forrásként, hanem monetáris intézményekkel szembeni rövid lejáratú követelésként (hitelként) kell 
kimutatni, mivel ez rövid lejáratú hitelnyújtást jelent. A lekötött betét soroknak tartalmazniuk kell a 
saját tulajdonú értékpapírok kölcsönbe adásakor monetáris intézményekt l pénzben kapott óvadék 
összegét is. Az 560. és 564. sorokba a loro számlákon kívül a hitelintézetek, illetve a pénzpiaci alapok 
látra szóló betéteit is bele kell érteni (amelyek az 1 /munka/napos betéteket is tartalmazzák). 
Ugyanilyen tartalommal kell jelenteni a külföldiek loro számláit is. 

A m ködési engedéllyel nem rendelkez  (jöv beli) hitelintézetek által a hitelintézetnél elhelyezett 
alapt ke összegét a nem pénzügyi vállalatok lekötött betétei között kell szerepeltetni. A m ködési
engedély hatálybalépését l (azaz az err l szóló PSZÁF határozat keltét l) kezdve azonban az összeg 
áthelyezend  a belföldi hitelintézetekt l származó bankközi betétek közé. 

A már m köd  belföldi hitelintézetek alapt ke-emelésében közrem köd  hitelintézetnek a hozzá 
t keemelésre befolyt összegeket – a t keemelés Cégbírósághoz történ  benyújtásáig – az egyéb 
passzív elszámolások között (a 708. Egyéb soron) kell kimutatnia. A Cégbírósághoz történt benyújtás 
után ezen összegeket szintén a belföldi hitelintézetekt l származó betétek közé kell áthelyezni. 

580. Felvett hitelek (581+…+655)

Itt kell kimutatni (szektor szerint bontva) minden pénzügyi vagy egyéb pénzügyi tevékenységb l
ered  olyan forrást vagy kötelezettséget, amelyet nem betéti szerz dés alapján szerzett, illetve vállalt a 
hitelintézet, s amely nem sorolható a számviteli el írások, illetve a Hpt. által meghatározott passzív 
(kamat és egyéb) id beli elhatárolások, illetve hátrasorolt kötelezettségek, valamint olyan tételek közé, 
amelyek a jelen kitöltési útmutató alapján a Felügyeleti mérleg más részeiben jelentend k. A 
hitelintézet által saját célra kölcsönbe vett értékpapírok miatti értékpapír-tartozást a kölcsönbe adó 
szektorbesorolástól függ en az 581-583, 585-587, 591-615, 617-624, 627-631, 634-655 sorokban kell 
jelenteni. A 646-650. sorokban jelentend k az EU területén m köd  nemzetközi intézményekt l, 
valamint az EU nemzetközi intézményeit l (kivéve az EKB-t) felvett hitelek is. A külföldi bankjegy- 
és érme-kereskedelemmel, valamint a devizaszámla, illetve valutakészlet ellenében történt forint 
bankjegy- és érme-kereskedelemmel kapcsolatos tartozásokat a rövid lejáratú tartozások között – a 
más belföldi hitelintézettel kapcsolatos állományokat az 585. sorban, a külföldi bankokkal szembeni 
tartozásokat a 622., 629., illetve 641. sorokban – kell jelenteni. Az OTIVÁ-tól és TAKIVÁ-tól felvett 
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hiteleket nem a többi pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz  adataival együtt a 601-610. sorban, 
hanem a 617-621. sorokban kell szerepeltetni. 

A felvett hitel soroknak tartalmazniuk kell a felmondott, de még fennálló hiteltartozások állományát 
is (eredeti lejárat szerint bontva), kivéve a 2 éven túli eredeti lejáratú, nem belföldi hitelintézetekt l
felvett hitel-sorokat, mert ezek esetében a felmondott hitelek állományát – a kötelez  tartalék 
kiszámításához – szektor és felmondási id  hossza szerinti bontásban külön sorokon kell jelenteni. 

A 616. sorban a szövetkezeti formában m köd  hitelintézeteknél a tagoknak a hátrasorolt 
kötelezettségekhez nem tartozó, más vagyoni hozzájárulását kell feltüntetni. 

A 617-621. sorokban az egyéb – pl. takarékszövetkezeteknek az OTIVÁ-tól, illetve a TAKIVÁ-tól – 
felvett hitel fennálló állományát kell jelenteni lejárat szerinti bontásban. 

656. Saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok (657+…+673)

Ebben a forráscsoportban a hitelintézet által kibocsátott kötvények (hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok) és letéti jegyek, valamint az egyéb, külön jogszabályban meghatározott értékpapírok 
értékét kell feltüntetni. (A betéti okiratban lév , nem értékpapírnak számító betéteket a Betétek 
részben kell kimutatni.) Azoknak a hitelviszonyt megtestesít  értékpapíroknak az állományát, 
amelyek megfelelnek a Hpt. 5.sz. melléklet 7/A. pontjában definiált alapvet  kölcsönt kével, vagy a 
9/A. pontjában definiált járulékos kölcsönt kével szemben támasztott követelményeknek, és 
kölcsönt ke-elemként a szavatoló t kébe beszámíthatók, valamint a Hpt. 5.sz. melléklet 12. pontja 
szerinti átváltoztatható kötvények állományát, amelyeket a szavatoló t ke számítása során járulékos 
t keként vesz figyelembe a hitelintézet, a Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek között kell jelenteni. 

A 657-670. sorokban a belföldi, a 671-673. sorokban a külföldi kibocsátású hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírokat kell szerepeltetni. 

Az olyan hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát, amelyek jogszabály szerint tulajdonosi 
jogviszonyt megtestesít  értékpapírokká átalakíthatók, külön (a 660-661. Átváltoztatható kötvény) 
sorokban kell feltüntetni. (A Hpt. 5.sz. melléklet 12. pontja szerinti átváltoztatható kötvények 
állományát a Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek között kell jelenteni.) 

A 665-667. Egyéb értékpapírok sorokban kell szerepeltetni a külön jogszabály alapján kibocsátott 
értékpapírok (pl. jelzáloglevél) állományát. 

Külön sorokban kell jelenteni a belföldön zárt körben kibocsátott értékpapírokat (668-670. sorok). A 
külföldön kibocsátott értékpapír (671-673.) soroknak mind a nyílt, mind a zárt körben 
kibocsátottakat tartalmazniuk kell. Ha az értékpapírt külföldön bocsátják ki, abban az esetben is a 
külföldön kibocsátott értékpapírok között kell jelenteni, ha az ISIN-kódja magyar, azaz a besorolás 
független az értékpapír ISIN-kódjától. 

A belföldön és külföldön kibocsátott értékpapírok szektorális bontását, valamint a külföldön 
kibocsátott értékpapírok zárt körben kibocsátott részét a 02. Tájékoztató adatok 1. táblában kell 
jelenteni.

674. Passzív kamatelhatárolások (675+…+691)

Itt kell feltüntetni az Szkr. szerint elszámolandó passzív id beli elhatárolások közül a (járó, de még 
nem esedékes) kamatokat és kamatjelleg  jutalékokat (a takaréklevelek és egyéb betéti okiratok 
állományában szerepeltetett, korábbi években felhalmozódott kamata nélkül), szektoronként bontva. 
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692. Egyéb passzív elszámolások (693+694+695+712+713+732)

Az egyéb passzív elszámolások sorokban kell szerepeltetni a külföldiekkel és belföldiekkel szembeni, 
forintban, euróban és egyéb devizában fennálló valamennyi egyéb passzív elszámolást, ideértve a 
passzív id beli elhatárolásokat is (a 675-691. sorokban kimutatott kamatelhatárolások kivételével), a 
mérlegben kimutatandó, negatív értékkel rendelkez  derivatív tételek állományát is, az úton lév  és a 
függ  tételeket, valamint egyéb tételeket. 

A 693. Úton lév  tételek sorban kell szerepeltetni az úton lév  forint és devizatételeket egyaránt. 
Ideértend  például a “Giro indított és fogadott tételek elszámolási számla”, valamint a PEK számla 
állománya Követel egyenleg esetén. Az úton lév  devizatételek, illetve a deviza elszámolásokkal 
kapcsolatos forintösszegek közé értend k például a hitelintézethez beérkezett, de az ügyfelek 
számláján még nem jóváírt, illetve az ügyfelek számlájáról már leemelt, de a deviza nostro számlákról 
még el nem indított összegek (pl. a hó végét követ  értéknappal jóváírandó, illetve elindítandó 
összegek). A fiókok közti, valamint a központ és a fiókok közti (bels  klíring) elszámolási számlák a 
hónap végére – helyes könyvelés esetén – egyenleget nem mutathatnak. (A mérleg lezárására 
biztosított 3 napos határid  lehet vé teszi a hibás tételek korrigálását.) 

A 694. Függ  tételek sor a beszámolás napján a hiányzó információk miatt (pl. pontatlan 
számlaszám megadás miatt nem ismert ügyfél esetén, stb.) véglegesen még nem rendezett tételeket 
tartalmazza.

695. Befektetési szolgáltatási tevékenységb l származó forrás (696+…+711)

Ezeken a sorokon az Szkr. szerint ilyen címen fennálló kötelezettségeket kell feltüntetni szektor 
szerinti bontásban. 

A 712. Államtól továbbkölcsönzésre folyósított pénzeszköz sorba a hitelintézet mérlegében 
szerepl , az államtól átvett valamennyi világbanki forrást, valamint azokat az államtól származó egyéb 
forrásokat kell jelenteni, amelyeket a hitelintézet saját kockázatára továbbkölcsönzött (Szkr. 5. §. (5) 
bekezdés b). pont). 

713. Passzív elszámolás és egyéb passzív id beli elhatárolás (714+...+731)

A 714-731. sorokban kell szerepeltetni a külföldiekkel és belföldiekkel szembeni, forinttal, euróval, 
illetve egyéb devizával kapcsolatos valamennyi passzív elszámolást, ideértve a passzív id beli
elhatárolásokat is (a 675-691. sorokban szerepeltetett kamatelhatárolások kivételével), valamint a 
mérlegben kimutatandó, negatív értékkel rendelkez  derivatív tételek állományát is. 

A passzív elszámolások és egyéb passzív id beli elhatárolások között feltüntetend  – az egyes 
szektorokra jellemz  – legfontosabb tételek a következ k:

Központi kormányzattal szemben (714. sor):
Ebben a sorban szerepel a központi költségvetést l lebonyolításra átvett, de folyósításra még 
nem került kölcsön állománya (ha a f könyvi számla összevont egyenlege Követel jelleg ); a 
központi kormányzattal szembeni tartozások állománya, ideértve az adótartozások 
adónemenként nettósított összegét, ha az egyes adónemek egyenlege Követel jelleg ; a 
Munkaer piaci Alappal kapcsolatban kimutatott kötelezettség értéke; az Állami Fejlesztési 
Intézettel szemben még fennálló passzív elszámolások összege, stb. 

Helyi önkormányzatokkal szemben (715. sor):
Itt a helyi önkormányzatokkal szembeni tartozások (pl. helyi adók) szerepelnek. 
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TB-vel szemben (716. sor): 
Ide kell kerülnie a társadalombiztosítással (a Nyugdíjbiztosítási Alappal, valamint az 
Egészségbiztosítási Alappal és önkormányzataikkal) szembeni tartozások állományának. 

Hitelintézetekkel szemben (718. sor):
Itt az Szkr. szerint hitelintézeti kötelezettségként kimutatandó, más hitelintézetekt l
lebonyolításra átvett és még nem továbbadott hitelek összege (ideértve a konzorciális 
hitelnyújtás keretén belül a szervez  bankhoz a hitelnyújtó hitelintézet által átutalt hiteleket is, 
illetve a végs  adós (hitelfelvev ) által átutalt törleszt  részletek lebonyolító (szervez ) bank 
által még nem továbbutalt összegét), valamint a hitelintézetekkel szembeni passzív pénzügyi
elszámolások és egyéb passzív id beli elhatárolások szerepelnek. 

Nem pénzügyi vállalatokkal szemben (725. sor):
Ide a beruházási szállítókkal, az egyéb belföldi szállítókkal, illetve vev kkel (ha a számla 
egyenlege Követel jelleg ) szembeni tartozások, a nem pénzügyi vállalatokkal szembeni 
passzív elszámolások és egyéb passzív id beli elhatárolások, stb. kerülnek. 

Háztartásokkal (lakossággal és egyéni vállalkozókkal) szemben (726-727. sor) és
Háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel szemben (728. sor):
Itt a munkavállalókkal és tagokkal kapcsolatos passzív elszámolások (jövedelem elszámolás, 
fel nem vett járandóság és egyéb elszámolások) és egyéb passzív id beli elhatárolások, 
valamint a háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel szembeni passzív elszámolások 
összegét kell feltüntetni. 

Külföld (729. sor): 
Itt kell jelenteni a hitelintézet forintszámla ellenében történt forint bankjegy- és érme-
kereskedelemmel kapcsolatban nem rezidensekkel szemben fennálló tartozásait is. 

Szektor szerint nem bontható passzív id beli elhatárolás (730. sor): 
Itt azokat a nem kamat jelleg  passzív id beli elhatárolásokat kell jelenteni, amelyek 
valamilyen okból nem sorolhatók be valamelyik szektorhoz (pl. saját kibocsátású 
jelzáloglevelek elhatárolt árfolyamvesztesége, ha a kibocsátó és a forgalmazó nem azonos). 

Passzív id beli elhatárolások m ködési költségekre (731. sor):
Ebbe a sorba a passzív id beli elhatárolásokból külön ki kell emelni a beszámolási id szakot
érint  m ködési költségek összegét. 

A 732. Egyéb sorba kerülnek mindazok a forrásoldali mérlegtételek (kivéve a passzív id beli 
elhatárolásokat), amelyek más forrás sorokban nem szerepelnek. Itt kell például kimutatni a más 
munkáltató által a hitelintézethez lebonyolításra átadott munkáltatói hitelekb l a címzettnek még nem 
továbbított összeget, valamint a hitelek törleszt  részleteib l a hitelintézet által a munkáltatónak még 
nem átadott részt. Ezen a soron kell nyilvántartania hitelintézeti alapt ke-emeléskor az alapt ke-
emelést végrehajtó banknak az alapt ke-emelés összegéb l a t keemelés Cégbírósághoz történ
benyújtásáig befolyt összegeket – amennyiben részben, vagy egészben  a forrásgy jt  bank. Itt kell 
szerepeltetnie továbbá a már m köd  belföldi hitelintézetek alapt ke-emelésében közrem köd  (a 
t keszámlát vezet ) hitelintézetnek a hozzá t keemelésre befolyt összegeket – a t keemelés
Cégbírósághoz történ  benyújtásáig. A Cégbírósághoz történt benyújtás után ezek az összegek a 
belföldi hitelintézetekt l származó betétek közé sorolandók, ameddig átutalásuk az alapt ke-emelést 
végrehajtó hitelintézet számlája javára még nem történt meg. Itt kell szerepeltetni a számviteli 
szabályok szerinti valós értéken történ  értékelésb l adódó, forrás oldalon elszámolandó 
(hitelintézetekkel, illetve ügyfelekkel szembeni, valamint a származékos ügyletek negatív) értékelési 
különbözeteket is.
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733. Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek (734+…+745)

Itt kell a hátrasorolt kötelezettségnek számító alapvet , járulékos, alárendelt, kiegészít  alárendelt 
kölcsönt két, átváltoztatható kötvényt, a tulajdonossal szembeni vagyoni kötelezettséget és az egyéb 
hátrasorolt kötelezettséget kimutatni. A csoportosításnál külön kell választani a külföldiekt l és a 
belföldiekt l származó részt. Szintén itt kell szerepeltetni a szövetkezeti formában m köd
hitelintézeteknek a – Cégbírósághoz bejegyzés céljából be nem nyújtott – részjegyt két, vagyoni 
hozzájárulást, stb. 

A 734. és 737. Alárendelt kölcsönt ke – szavatoló t kénél figyelembe vehet  sorokban a Hpt. 
5. sz. mellékletének 10. pontjában ilyenként meghatározott alárendelt kölcsönt ke szerz dés szerinti 
összegének az 5. sz. melléklet 11. pontjában foglaltak szerinti évenkénti fokozatos csökkentés után 
fennmaradó része szerepelhet. 

A 735. és 738. Alárendelt kölcsönt ke – szavatoló t kénél NEM figyelembe vehet  sorokban a 
törvényi el írásnak megfelel en az alárendelt kölcsönt kének – a Hpt. 5. számú melléklet 11. pontja 
szerint – a szavatoló t ke értékébe nem beszámítható részét kell szerepeltetni. Az alárendelt 
kölcsönt ke fokozatos – a visszafizetési id pontot megel z  öt év során történ  évenkénti – 
csökkentésének összegét a lejárat szerinti id pontban egy összegben kell számításba venni, és ezt kell 
ezekben a sorokban feltüntetni. Deviza esetén a csökkentés nagyságát a szerz dés szerinti alárendelt 
kölcsönt ke devizaértéke határozza meg. (A szavatoló t kébe való beszámíthatóság korlátja nem 
érinti az alárendelt kölcsönt ke könyv szerinti értékét, az a visszafizetésig továbbra is a szerz dés
szerinti értéken szerepel a f könyvben.)

A 736. és 739. Kiegészít  alárendelt kölcsönt ke sorokban a Hpt. 5. sz. mellékletének 19. 
pontjában ilyenként meghatározott kölcsönt ke teljes összegét kell szerepeltetni.

A 740. Szövetkezeti részjegy, vagyonjegy sorban a szövetkezeti formában m köd
hitelintézeteknek a tulajdonukat képez  részjegy állományt és vagyonjegy-alapot, a 741. Szövetkezeti 
egyéb vagyoni hozzájárulás sorban a bankkonszolidáció során kapott vagyoni hozzájárulást, 
valamint a fel nem sorolt, de a szövetkezeti hitelintézet számára hátrasorolt kötelezettségnek számító 
egyéb állományt (pl. a konszolidációhoz nem kapcsolódó vagyoni hozzájárulást) kell jelenteni. A 
kétszeres számbavétel elkerülése érdekében azok a szövetkezeti jegyzett t ke elemek, amelyek a 752. 
Jegyzett t ke sorban figyelembe lettek véve, nem szerepelhetnek a 740-741. sorokban.  

A 744. és 745. Egyéb hátrasorolt kötelezettség sorokban kell jelenteni a Hpt. 5. sz. mellékletének 
7/A. pontjában meghatározott alapvet  kölcsönt ke-elemek (beleértve a hitelviszonyt megtestesít
értékpapírokat is), a Hpt. 5. sz. mellékletének 9/A. pontjában járulékos kölcsönt keként meghatározott 
kölcsönök (beleértve a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokat is), valamint a Hpt. 5. sz. mellékletének 12. 
pontjában meghatározott, járulékos t keként figyelembe vehet  átváltoztatható kötvények hó végi 
állományát is.

746. Céltartalék (747+…+750)

Ebben a csoportban a forrás oldalon kimutatandó – a Hpt., a számviteli és külön jogszabályi 
el írások szerinti képzés és felhasználás (illetve felszabadítás) különbségeként el álló – kockázati és 
egyéb céltartalékok beszámolás napján fennálló állománya szerepel. 

A 747. Függ  és jöv beni kötelezettség utáni céltartalék sorban a mérlegen kívül nyilvántartott 
függ  és jöv beni kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékok beszámolás napján fennálló 
együttes összegét kell jelenteni. 
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A 748. Általános kockázati céltartalék sorban – a Hpt. és a számviteli szabályok által el írt – 
általános kockázati céltartalék meglév  állományát kell szerepeltetni. 

A 749. sorban kell külön feltüntetni a lakás-takarékpénztárak kiegyenlítési céltartalékának állományát. 

A 750. Egyéb céltartalék sorban kell a számviteli, illetve az egyéb jogszabály által el írt céltartalékok 
beszámolás napján fennálló állományát szerepeltetni. 

751. Saját t ke (752+…+762)

Ebben a sorban kell összesíteni az évközi, illetve év végi saját t ke elemek állományát, amelyet a 
részletez  sorokban a számviteli el írásoknak megfelel en kell feltüntetni. A fióktelepként m köd

hitelintézetnek a saját t keként kimutatott forrásait kell itt jelentenie. 

A 752. Jegyzett t ke sorban – az Szmt. által meghatározottak szerint – a Cégbíróságon bejegyzett 
t ke összegét kell feltüntetni. A fióktelepként m köd  hitelintézet esetén a jegyzett t ke sorban a 
dotációs t két kell feltüntetni. A szövetkezeti hitelintézetek esetében itt azt a (részjegy, vagyoni 
hozzájárulás) t ke összeget kell kimutatni, amelyet a Cégbíróságon már bejegyeztek, függetlenül 
annak a szövetkezetnél külön nyilvántartott összetételét l. T keleszállítás esetén a cégbírósági 
bejegyzésig a jegyzett t ke értéke változatlan, de a visszafizetett t ke (részjegy) összeget nem itt, 
hanem a számviteli el írások szerint (a 01. tábla 415. sorában) kell kimutatni. Hitelintézeti alapt ke-
emeléskor az alapt ke-emelés összegéb l a t keemelésnek a Cégbíróságnál történ  bejegyzéséig a 
befolyt összegeket az alapt ke-emelést végrehajtó banknak – amennyiben részben vagy egészben  a 
forrásgy jt  bank – az egyéb passzív elszámolások között a 732. Egyéb soron kell nyilvántartania. 

A 753. Jegyzett, de be nem fizetett t ke sorban a jegyzett t ke még be nem fizetett összegét kell 
kimutatni negatív el jellel.

754-755. T ketartalék sorok: a számviteli szabályok szerinti t ketartalékokat a 754. ázsió és 755. 
egyéb t ketartalék sorokban részletezve kell feltüntetni. A 754. “T ketartalék – ázsió” sorban azt az 
ázsió összeget, amely a Cégbíróságnál még be nem jegyzett t keemeléssel kapcsolatos, de amelyre 
vonatkozóan a szükséges dokumentumok benyújtása a Felügyelethez már megtörtént, addig nem 
lehet itt figyelembe venni, amíg számvitelileg nincs rendezve, azonban a változást a 3A Szavatoló 
t ke táblában jelezni kell. A 755. “T ketartalék – egyéb” sorban kell a szövetkezeti formában 
m köd  hitelintézeteknek az 1994. június 30-ai ingatlanátértékeléshez kapcsolódó t ketartalékot
jelenteniük.

A 756-758. Eredménytartalék sorokban külön kell feltüntetni az el z  évek után képz dött (a 756. 
sorban), az el z  év végi nyereségb l tartalékként tervezett, de közgy lés által még jóvá nem hagyott 
(a 757. sorban) és az egyéb módon (pl. átvétel útján) keletkezett eredménytartalékot (a 758. sorban). 

A 757. Eredménytartalék – el z  évi el zetes eredményb l sort csak a mérleg fordulónapját 
követ en az el z  évet lezáró, a közgy lés által jóváhagyott éves beszámoló (auditált mérleg) 
megjelenéséig lehet kitölteni. Itt a jogszabályi el írások szerint kötelez en elszámolandó tételek 
(tartalékok, adófizetés) figyelembe vétele után az el zetes eredményb l megmaradó, de a tervezett 
osztalékfizetést nem tartalmazó, – a kés bbiek során várható eredménytartalékként szerepl  – mérleg 
szerinti eredményt kell kimutatni. 

A 759. Lekötött tartalék sorban a számviteli szabályok szerint meghatározott összeg szerepelhet. 

A 760. Értékelési tartalék sorban a Hpt. által el írt és a számviteli szabályok szerint megképzett 
értékelési tartalékokat kell feltüntetni, amelyek egyrészt az értékhelyesbítésb l, másrészt a valós 
értékelésb l adódnak. 
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A 761. Általános tartalék sorban a Hpt. 75. paragrafus (2) bekezdése által el írt és a számviteli 
szabályok szerint megképzett és rendelkezésre álló általános tartalékot kell kimutatni. (Az 1997. 
január 1-jét megel z en megképzett és veszteségrendezésre még fel nem használt általános tartalékot 
továbbra is itt kell nyilvántartani.) 

A 762. Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény) sorba az Eredménykimutatás (07. tábla) 
alapján kiszámított (halmozott) eredményt kell feltüntetni. (A devizaoszlopban nem szerepelhet 
összeg.) Év közben ez az eredmény az eredményszámlák lezárása utáni – a bevételeknek, 
ráfordításoknak és költségeknek – a társasági adóel leg befizetett összegével csökkentett egyenlege. 
Év végén az el zetes eredménynél az (el zetes adatok alapján meghatározott) adófizetési 
kötelezettséggel számított összeget kell figyelembe venni. Az év végi végleges adat az éves beszámoló 
mérleg szerinti (auditált) eredménye.

02. tábla: Tájékoztató adatok 1.

1. Fedezetek, biztosítékok (Teljes értéken) (2+…+12)

Az ügyfelekt l kapott fedezeteket, biztosítékokat – a szabályok szerinti értékelésnek megfelel en – a 
hitelintézetnél nyilvántartott teljes értékük figyelembe vételével kell kimutatni. (A teljes érték a 
jogszabálynak illetve a hitelintézet bels  szabályzatának megfelel  aktuális nyilvántartási értéket 
jelenti.) A b) és c) euró, illetve egyéb deviza oszlopban a devizában kapott fedezetnek forintban 
kimutatott értékét kell szerepeltetni. 

Az ügyfelekkel (ideértve a pénzügyi intézményeket és a pénzügyi szektorba tartozó többi szervezetet 
is) szemben a vonatkozási id pontban fennálló összes követelés (azaz a mérlegben kimutatott 
követelések – köztük a halasztott fizetéssel eladott eszközök utáni követelések –, valamint a mérlegen 
kívüli vállalt kötelezettségek) mögé állított fedezeteket és biztosítékokat kell feltüntetni az alábbi 
részletezésben:

A 2. Pénzfedezet sorban a hitelintézetnél az óvadékként lekötött összeget (zárolt számlát) és az 
óvadékul kapott (letétbe helyezett) betéti okiratokat kell kimutatni. E soron kell szerepeltetni az 
óvadékként lekötött devizabetéteket. 

A 3. Bankgaranciák között a más hitelintézett l kapott garanciát, illetve a hitelintézeti készfizet
kezességet kell szerepeltetni, így ide számít az olyan leszámítolt váltó, amelynek korábbi 
forgatmányosai között hitelintézet is szerepelt. (Az Eximbank saját kockázatára – és nem központi 
költségvetési garanciára – nyújtott bankgaranciáját itt kell feltüntetni.) 

A 4. Központi költségvetés garanciái sorban kell feltüntetni a hitelintézeti követelés mögé – 
jogszabályban vagy szerz désben biztosított – a központi költségvetés készfizet  kezességeként 
állított fedezeteket. (Itt kell kimutatni a központi költségvetés Eximbank közvetítésével biztosított 
készfizet  kezességét is, de csak az állami garancia mértékéig.) 

Az 5. Egyéb állami, illetve állami tulajdonú szerv garanciái sorban kell szerepeltetni az egyéb 
állami, illetve állami tulajdonú szervek által jogszabályban biztosított vagy szerz désben vállalt 
garanciákat, illetve készfizet  kezességet. (Itt kell feltüntetni pl. a Hitelgarancia Zrt. közvetítésével 
biztosított állami garanciákat is.) 

A 6-7. Értékpapírok sorban külön kell kimutatni a kapott értékpapír fedezeteket részvény, illetve 
egyéb értékpapír bontásban. 
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A 8-9. sorban az ügyfelek által nyújtott biztosítékok közül az árbevétel-, illetve az egyéb követelés-
engedményezést külön sorban kell részletezni. Itt csak azokat az összegeket lehet figyelembe venni, 
amelyek az ügyféllel kötött engedményezési szerz dés alapján az ügyfél könyveiben a beszámolás 
id pontjában érvényes vev követelésként szerepelnek. Az „árbevétel engedményezés”, mint kapott 
fedezet esetében az ügyfél nyilvántartásaiban lév  vev követelésnek a jogilag fennálló hátralév , még 
nem törlesztett összegét kell figyelembe venni. Ugyanez vonatkozik a követelésengedményezésre is. 

A 10. Árukészletre bejegyzett zálogjog sorban az árukészlettel (közjegyz i okiratba foglalt 
zálogjogként) biztosított fedezet értékét kell kimutatni. 

A 11. Jelzálogok sorban csak az ingatlanra vagy egyéb zálogtárgyra jelzálogjogként bejegyzett és 
nyilvántartott fedezeteket kell feltüntetni. 

A 12. Egyéb sorban szerepelnek az el z ekben nem kiemelt biztosítékok, fedezetek (pl. a hitelek 
fedezetéül szolgáló egyéb biztosíték, kézizálog, célbetét, stb.). A készfizet  kezességet legfeljebb a 
követelés erejéig kell figyelembe venni. 

Azoknál a fedezeteknél, amelyeket jogszabály, vagy szerz dés alapján nem lehet teljes egészében, 
egyszerre bevonni a követelés rendezésébe, a beszámolási id szakban rendelkezésre álló fedezetb l
csak az egy összegben (pl. munkabérb l való levonhatóság erejéig) teljesíthet  részt lehet figyelembe 
venni.

13. Fedezetek, biztosítékok (követelés értékéig) (14+…+24)

Itt ugyanazokat a követeléseket kell figyelembe venni, mint az el z  részben, de a fedezeteket itt nem 
teljes értékben, hanem csak a követelés bruttó (t ke és id arányosan járó, de még meg nem fizetett 
kamat – ideértve az Szkr. szerint függ vé tett kamatokat is – értékéig kell kimutatni az 1. sor 
részletezése szerint. Ha egy követelés mögött többféle fedezet áll, akkor a mögöttes fedezetek 
részletezését a hitelintézet fedezetekre vonatkozó bels  szabályzatának és rendszerének megfelel
prioritással és aktuális értékkel kell a követelés erejéig feltüntetni. A “túlbiztosított” eszközök 
esetében a fedezetek értékét legfeljebb a követelés erejéig lehet figyelembe venni. A követelés értékét 
meghaladó többletfedezetek nem vehet k figyelembe. A követelés értékét el nem ér  fedezeteket 
teljes mértékben, de a fedezetértékelési szabályoknak megfelel  értéken kell számításba venni. 

25. Comfort letter-rel fedezett követelések 

A 25. sorban csak azokat az ún. “er s” ígérvényeket lehet figyelembe venni, amelyekben legalább arra 
vállalnak garanciát, hogy a vállalkozást – minden esetben – a meglév  jó állapotban tartják. Az ilyen 
ígérvényeket legfeljebb csak a követelés (t ke és id arányosan járó, de még meg nem fizetett kamat) 
értékéig szabad kimutatni. 

26. és 30. Lombard hitelek 

Itt azokat a kizárólag értékpapír fedezet mellett nyújtott hiteleket kell jelenteni a hitel céljától 
függetlenül, amelyeknél az ügyfél már meglév  értékpapírját a hitelintézetnél óvadéki letétbe 
helyezték, hogy annak fedezete mellett részére hitelt folyósítsanak. 

A 26. sorban a PSZÁF által el írt 7. D. negyedéves táblában szerepl  lombard hitelek könyv szerinti 
bruttó értékét kell feltüntetni. A 27-29. sorban a hitelek részletez  bontását kell adni részvényfedezet, 
állampapír fedezet, egyéb értékpapír fedezet bontásban. 
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A 30. sorban a 26. sorban szerepl  hitelek könyv szerinti nettó értékét kell szerepeltetni. A 31-33. 
sorban a hitelek részletez  bontását kell adni részvényfedezet, állampapír fedezet, egyéb értékpapír 
fedezet bontásban. 

34. Függ vé tett kamatok, kamatjelleg  jutalékok (35+…+38)

Ezekben a sorokban a számviteli el írások szerint függ vé tett kamatokat és kamatjelleg  jutalékokat 
kell jelenteni a megadott szektorokra. 

39-40. Összes lejárt hitelállomány 

A 39. és a 40. sorba kell beírni az esedékesség napján vissza nem fizetett, illetve esedékesség el tt 
felmondott összes lejárt hitel tárgyhó végi könyv szerinti nyilvántartási értékét a még nem esedékes 
kamatok és jutalékok összege nélkül. Ideértend  minden hitel, kölcsön, leszámítolt váltó, beváltott 
bankgarancia, megvásárolt követelés azon összege, amelyet a szerz désben rögzített esedékesség 
napján nem fizettek vissza, illetve esedékesség el tt felmondásra került. Hosszú lejáratú hitelek esetén 
nem a végs  lejáratot, hanem az egyes részletek esedékességét kell figyelembe venni. A rövid lejáratú 
hitelek között jelentend , követelésként kimutatott lejárt kamat és kamatjelleg  jutalék összegét 
szintén tartalmaznia kell ennek a sornak. A 39. sorban könyv szerinti bruttó értéken, a 40. sorban 
könyv szerinti nettó értéken kell a lejárt hitelállományt jelenteni. 

41. Összes leírt kihelyezés (január 1-jét l a tárgyhó végéig) – könyv szerinti bruttó értéken 
(42+…+50)

A 41. sorban kell szerepeltetni az adott év során a tárgyhó végéig behajthatatlannak min sített és leírt, 
illetve az egyéb okból – szerz dés módosítás alapján elengedett és – leírt összes követelésnek 
(beleértve az értékpapírokat és a nem értékpapír részesedéseket is) a leírás el tti könyv szerinti bruttó 
(teljes) nyilvántartási értékét összesen és a részletez  sorok szerinti bontásban. A többszörös 
számbavétel elkerülése érdekében e sorokat az eladott követelésekkel kapcsolatos leírások nélkül kell 
jelenteni. A bármilyen okból kizárólag a nullás számlaosztályban nyilvántartott követelések leírását itt 
nem kell szerepeltetni. 

A 42-43. Nem pénzügyi vállalatoknál külön sorban kell jelenteni az összes hitelt (42. sor), valamint 
az egyéb NEM hitel sorban (43. sor) az egyéb követeléseket. 

A 44-45. Háztartások, illetve a 46-47. Külföld sorokban kell a magánszemélyekkel és egyéni 
vállalkozókkal, illetve a külföldi ügyfelekkel szembeni leírt követeléseket (utóbbiaknál hitel és NEM 
hitel bontásban is) feltüntetni. 

A 48-49. Egyéb sorban kell a többi, szektorálisan nem részletezett leírt kihelyezést kimutatni hitel és 
egyéb NEM hitel bontásban. 

Az 50. Leírt kamatkövetelések soron egy összegben kell szerepeltetni az adott év során a tárgyhó 
végéig behajthatatlannak min sített és leírt, illetve egyéb okból leírt, a leírás el tt a rövid lejáratú 
hitelek között nyilvántartott, 1996. január 1. el tt keletkezett lejárt kamat és kamatjelleg  jutalék 
összegét, ezért ezt a 42-49. részletez  sorok nem tartalmazhatják. 

51. Összes leírt kihelyezés (január 1-jét l a tárgyhó végéig) – könyv szerinti nettó értéken 
(52+…+59) 

Az 51. sorban kell szerepeltetni az adott év során a tárgyhó végéig behajthatatlannak min sített és 
leírt, illetve egyéb okból – pl. szerz dés-módosítás alapján elengedett és – leírt összes követelésnek a 
leírás el tti könyv szerinti (nettó) értékét összesen és a részletez  sorok szerinti bontásban. Az adatok 
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alapvet en ugyanarra a körre vonatkoznak, mint a 41. sor és részletez  sorai, a leírt kamatkövetelések 
kivételével, mert ezeknek a könyv szerinti nettó értéke nulla. 

60., 70. és 79. Összes véglegesen eladott kihelyezés (január 1-jét l a tárgyhó végéig) 

Az eladott kihelyezéseket attól a hónaptól kell szerepeltetni az érintett sorokban, amelyik hónapban a 
hitelintézet kivezette azokat a könyveib l, függetlenül attól, hogy ellenértékük kifizetésére mikor 
került sor. Az eladott kihelyezéseket azokban az oszlopokban kell jelenteni, amelyekben eredetileg a 
mérlegben voltak, még akkor is, ha más devizában történt az eladásuk. 
A 60-88. sorokban kell szerepeltetni az adott év során a tárgyhó végéig véglegesen eladott – az eladás 
el tt a mérlegben kimutatott – követelésállományt (csak a kintlev ségek, befektetések, mérlegen 
kívüli tételek és a fedezetek min sítésének és értékelésének szempontjairól szóló 14/2001 (III.9) PM 
rendelet szerinti min sítési kötelezettség alá tartozó mérlegtételeket ideértve) a megadott bontásban 
könyv szerinti bruttó értéken (60-69.), könyv szerinti nettó értéken (70-78. sorok), valamint eladási 
értéken (79-88. sorok). (A bármilyen okból kizárólag a 0-s számlaosztályban nyilvántartott 
követelések eladását itt nem kell jelenteni.) 

Az eladott követeléseket – a leírásokhoz hasonlóan – a nem pénzügyi vállalatoknál és a külföldnél 
meg kell bontani hitel, valamint egyéb NEM hitel sorokra, s az egyéb soroknak kell tartalmazniuk a 
nem részletezett szektorokkal szembeni véglegesen eladott kihelyezéseket. 

Itt is külön kell kimutatni az adott év során a tárgyhó végéig – az eladás el tt a rövid lejáratú hitelek 
között szerepelt – véglegesen eladott kamat és kamatjelleg  jutalékkövetelések összegét. 

60. Könyv szerinti bruttó értéken (61+…+69) 

Itt a követelés eladás el tti, könyv szerinti bruttó értéke jelentend , a részletez  sorokban a megfelel
szektorokra bontva. 

70. Könyv szerinti nettó értéken (71+…+78) 

Itt a követelés eladás el tti, könyv szerinti nettó értékét kell feltüntetni, a részletez  sorokban a 
megfelel  szektorokra bontva. 

79. Eladási értéken (80+…+88) 

Ez a csoport az eladott követelésnek az adásvételi szerz dés szerinti értékét (eladási árát) tartalmazza. 

89-91. Saját érdekeltségnek véglegesen eladott összes kihelyezés (január 1-jét l a tárgyhó 
végéig)

A véglegesen eladott összes kihelyezés közül azokat kell könyv szerinti bruttó értéken (89. sor), 
könyv szerinti nettó értéken (90. sor), illetve eladási értéken (91. sor) kimutatni, amelyeket a 
hitelintézet saját érdekeltségének értékesített. Saját érdekeltségnek az a vállalkozás számít, ahol a 
hitelintézet a vagyoni vagy a szavazati jogoknak legalább tíz százalékát birtokolja. 

A 92. sorban a hitelintézet által nem monetáris pénzügyi intézményeknek és nem államháztartásnak 
nyújtott hitelekb l a hónap során a nem monetáris intézmény belföldieknek, vagy nem-rezidenseknek 
véglegesen eladott/értékpapírosított részt kell jelenteni könyv szerinti bruttó értéken. (Az 
értékpapírosítás definícióját ld. a I. 4. Fogalmak részben.) 
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93. Saját, belföldön kibocsátott, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen 
(94+…+100)

A Felügyeleti mérleg Forrás oldalán a 656. Saját kibocsátású, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 
sorban kimutatott összes – a hitelintézet által kibocsátott – értékpapír értékéb l a belföldön 
kibocsátott állományt a kiemelt szektorok szerint itt kell részletezni. A névre szóló értékpapírokat a 
megfelel  szektoroknál kell szerepeltetni. Szintén a megfelel  szektorba kell tenni azoknak a nem 
névre szóló értékpapíroknak az állományát, amelyek csak egy meghatározott szektor részére lettek 
kibocsátva. A 98. GMU tagországok és 99. Egyéb külföld sorban a hitelintézet által belföldön 
kibocsátott értékpapírok közül a nem-rezidensek által megvásárolt állományt kell megbontani a GMU 
tagországok rezidensei és az Egyéb külföldiek által megvásárolt állományra. A 100. Szektorálisan 
nem bontható sorban kell szerepeltetni a vegyes kibocsátású, nem névre szóló értékpapírokkal 
szerzett források állományát, amennyiben nem állapítható meg, hogy milyen szektor felé történt 
eladásuk. Ha a vegyes kibocsátásúakról az eladáskor mégis eldönthet , hogy milyen szektorba 
kerültek, azokat is a megfelel  szektornál kell feltüntetni. 

101. Saját, belföldön kibocsátott NEM FORGATHATÓ hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok állománya és 116. A hitelintézet tulajdonában lév  NEM FORGATHATÓ 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok állománya sorok

Ebben a részben a zárt kör  és az átváltoztatható kötvények eszköz és forrásoldali állományait kell 
részletezni. A 102-115. sorokban a hitelintézet által belföldön kibocsátott zárt kör  és átváltoztatható 
kötvények állományát kell szerepeltetni tulajdonosok és lejárat szerinti bontásban, míg a 117-120. 
sorokban a belföldi nem pénzügyi vállalatok, valamint a belföldi egyéb pénzügyi közvetít k,
pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k és biztosítók által kibocsátott zárt kör  és átváltoztatható 
kötvényekb l a hitelintézet tulajdonában lév  állományokat kell bruttó értéken jelenteni, a megadott 
lejárati részletezésben. 

A 122-124. sorokban a külföldön kibocsátott összes hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok –
beleértve a zárt körben kibocsátott papírokat is – állományát kell jelenteni belföld, GMU tagországok 
és egyéb külföld szerinti bontásban. A 125. sorban azok az állományok jelentend k, amelyek 
tulajdonosaira vonatkozóan a hitelintézetnek nincs információja. 

A 126-128. sorokba a Felügyeleti mérleg forrás oldalán a 671-673. sorokon szerepl  állományokból a 
külföldön zárt körben kibocsátott hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát kell kiemelni 
lejárat szerinti bontásban. 

129. Egyéb tájékoztató adatok 

A 130. Munkáltatói és helyi támogatás állománya sornak kell tartalmaznia a munkáltatók, illetve 
az önkormányzatok által lakásépítéshez, -vásárláshoz a háztartásoknak nyújtott és a hitelintézet által 
továbbított hitelek fennálló állományát (nem ideértve a hitelintézet saját dolgozóinak nyújtott 
hiteleket) nyilvántartási értéken. 

A 131-132. LTP-vel kötött szerz déshez kapcsolódó azonnali hitelek állománya sorokban a 
lakás-takarékpénztárakkal kötött szerz déssel rendelkez  ügyfelek részére nyújtott azonnali banki 
hitelek állományát kell feltüntetni könyv szerinti bruttó és nettó értéken. Ezek az állományok az éven 
túli, lakáscélú hitelek részét képezik, s a hitelnyújtók dönt en az 1997-ben megalakult lakás-
takarékpénztárak tulajdonosai. 

A 133. Adófizetési kötelezettség (halmozott január 1-jét l a tárgyhó végéig) sorban kell 
feltüntetni a – társasági adótörvény el írásainak figyelembevételével – számított adófizetési 
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kötelezettség id arányos részét. Itt nem a ténylegesen kifizetett adóel leg összegét kell szerepeltetni, 
hanem a tárgyévi adatok alapján számított várható társasági adó összegét. 

A 134. Adófizetési különbözet (halmozott január 1-jét l a tárgyhó végéig) sorba a ténylegesen 
befizetett és az – id arányos – adófizetési kötelezettség különbözetét kell beírni. A fizetend  adó-
különbözetet el jel nélkül kell feltüntetni. Ha a befizetett adóel leg meghaladja az – id arányos – 
adófizetési kötelezettség összegét, a visszatérítend  adót (az adóhatósággal szembeni követelést) 
negatív el jellel kell szerepeltetni. 

A 135. Egyéb aktív id beli elhatárolás (1AB81-b l) sorban a Felügyeleti mérleg eszköz oldalán a 
379. “Aktív elszámolás és egyéb aktív id beli elhatárolás összesen” sorból az egyéb aktív id beli
elhatárolásokat kell kiemelni egy összegben. 

A 136. Egyéb passzív id beli elhatárolás (1B65-b l) sorban a Mérleg forrás oldalán az egyéb 
passzív elszámolások között a 713. sorban kimutatott egyéb passzív id beli elhatárolások összegét 
kell kiemelni. 

A 137. és 138. sorban az aktív, illetve passzív kamatelhatárolások között derivatívák miatt 
szerepeltetett elhatárolásokat kell jelenteni szektorbontás nélkül. 

A 139. sorban a nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli követelések értékét kell 
szerepeltetni. Ezeknél az ügyleteknél a hitelintézet az eszköz penzióba vev je, aki jogosult, de nem 
köteles a penzióba adó részére az eszközt meghatározott áron visszaadni. A nyilvántartásban szerepl
követelés azt az összeget tükrözi, amelyet a hitelintézet akkor kap, ha az eszközt visszaadja a 
penzióba adónak. Ez az eset akkor következik be, ha az eszköz piaci értéke alacsonyabb lesz annál az 
árnál, amely mellett a penzióba adó visszavásárlási kötelezettséget vállalt. 

A 140. sorban a nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségeket kell 
szerepeltetni nyilvántartási értéken. Ezeknél az ügyleteknél a hitelintézet volt az eszköz penzióba 
adója, és a partner a penzióba vev , aki csak jogosult, de nem köteles az eszközt a hitelintézetnek 
meghatározott áron visszaadni. A kötelezettség nagysága a visszavásárlási árat tükrözi. 

A 141. sorban a nem valódi penziós ügyletekkel kapcsolatos mérlegen kívüli kötelezettségeket kell 
szerepeltetni céltartalékkal csökkentett nyilvántartási értéken. A céltartalék képzési kötelezettség 
akkor merül fel, ha az eszköz piaci értéke a visszavásárlási árhoz képest alacsonyabb. 

A 142. Még be nem jegyzett vállalkozásba fizetett alapítói hozzájárulás sorba az olyan 
vállalkozásokba befizetett pénzbeli, vagy nem pénzbeli alapítói hozzájárulásoknak a nettó könyv 
szerinti összegét kell beírni, amelyeket még nem jegyeztek be a cégnyilvántartásba. (Ezeknek a 
befektetéseknek szerepelniük kell a Felügyeleti mérleg megfelel  – befektetési célú értékpapírok, vagy 
vagyoni érdekeltségek cím  – eszköz-csoportjai között, függetlenül attól, hogy számviteli 
szempontból ezek az alapítói hozzájárulások – amelyek részvényutalvány formájában testesülnek meg 
– mindaddig követelésként kerülnek kimutatásra, amíg a cégbejegyzés meg nem történik.) 

A 143. Külföldi tulajdonostól alárendelt és kiegészít  alárendelt kölcsönt ke sorban a mérleg 
737-739. soraiból a külföldi tulajdonos(ok)tól kapott összegeket kell kimutatni. 

A 144. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokból származó követelések (nettó értéken)
sorban a Felügyeleti mérleg Forgatási célú értékpapírok és Befektetési célú értékpapírok eszköz-
soraiban szerepl  értékpapírok közül a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokat kell jelenteni nettó 
értéken – az állampapírok és a jegybank által kibocsátott kötvények nélkül –, mivel ezeket – az 
állampapírokhoz és a jegybank által kibocsátott kötvényekhez hasonlóan – a Hpt. által el írt
befektetési korlátnál nem kell figyelembe venni. 
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A 145. sorban kell szerepeltetni mind a forgatási, mind a befektetési céllal szerzett – a Felügyeleti 
mérlegben az államkötvények között (a bruttó tábla 14. és 92. soraiban) kimutatott –, az állam által 
1995-ben átvállalt, korábban kibocsátott TB kötvények állományának nettó értékét. 

A 146. soron a Visszavásárolt saját részvényeket névértéken kell jelenteni. (A könyv szerinti 
értékük a mérleg eszközei között szerepel.) 

A 147-150. Iroda- és üzletházépítésre nyújtott hitel sorokban szerepeltetend  (a Felügyeleti 
mérleg bruttó táblájának 255-257. soraiból kiemelve) az egyéb hitelek azon része, melyet iroda- és 
üzletházépítésre nyújtott a hitelintézet. Olyan egyéb (nem lakáscélú) ingatlanfejlesztési hitelek 
fennálló állományát kell tartalmazniuk e soroknak (eredeti lejárat szerinti bontásban, könyv szerinti 
bruttó és nettó értéken), amelyeknél a közvetlen felhasználó és az építtet , fejleszt  személye nem 
azonos; azaz amelyeket részben vagy egészben eladásra vagy bérbeadásra szánt irodaházak, 
székházak, üzletházak vagy bevásárlóközpontok, stb. építésére, vagy fejlesztésére jelzáloggal, egyéb 
fedezettel, vagy fedezet nélkül nyújtott a hitelintézet. 

A 151. Lakosságnak jelzálog fedezete mellett nyújtott lakáscélú hitelek összesen sorban a 
Felügyeleti mérleg 271-273. soraiban jelentett lakáscélú hitelek közül az összes (ingatlan és egyéb) 
jelzálog fedezete mellett nyújtott hitelek állományát kell jelenteni. Ha az adott hitelnél a jelzálog 
fedezet mellett egyéb fedezetet is kér a hitelintézet, akkor csak abban az esetben kell a hitelt ebben a 
sorban – de a teljes fennálló hitelállománnyal – szerepeltetni, ha a jelzálog fedezet eléri a fedezetek 
összes értékének 50%-át. (Amennyiben munkabér (jövedelem) is áll a hitel mögött, akkor azt az 
összes fedezet kiszámításánál nem kell figyelembe venni.) 

A 152. Lakosságnak jelzálog fedezete mellett nyújtott egyéb hitelek összesen sorban 
jelentend  az összes lakossági hitelb l a nem lakáscélra nyújtott összes (ingatlan és egyéb) jelzálog 
fedezete mellett nyújtott hitelek állománya. Ha az adott hitelnél a jelzálog fedezet mellett egyéb 
fedezetet is kér a hitelintézet, akkor csak abban az esetben kell a hitelt ebben a sorban – de a teljes 
fennálló hitelállománnyal – szerepeltetni, ha a jelzálog fedezet eléri a fedezetek összes értékének 
50%-át. (Amennyiben munkabér (jövedelem) is áll a hitel mögött, akkor azt az összes fedezet 
kiszámításánál nem kell figyelembe venni.) 

A 153. Látra szóló takarékbetétek összesen sorba a háztartások látra szóló és folyószámlabetétei 
közül a lakossági látra szóló takarékbetétek állományát kell feltüntetni. 

A 154. Nem névre szóló összes betét sorban kell jelenteni a hitelintézet forrásai között kimutatott 
valamennyi nem névre szóló betét állományát egy összegben, a betéti okiratok nélkül. A nem névre 
szóló betéti okirat-állományt a 155. Nem névre szóló betéti okirat összesen, az ugyanilyen letéti 
jegy-állományt a 156. Nem névre szóló letéti jegy összesen sorban kell jelenteni. 

A 157. sorban a Felügyeleti mérlegben a Központi kormányzat betéte – rövid sorban jelentett 
összegb l a látra szóló és folyószámla betétek állományát kell kimutatni. 

A 158. sorban a GMU központi kormányzat, a 159. sorban az egyéb nem-bank külföldiek látra szóló 
és folyószámla betéteinek állományait kell jelenteni a Felügyeleti mérleg forrás oldalán az 524. és 554. 
sorokon szerepl  összegekb l.

A 160-161. sorokban minden, a hitelintézet mérlegén belül az egyéb aktív, vagy passzív elszámolások 
között jelentett pénzügyi derivatívákkal kapcsolatos állományt kell jelenteni (a valós értékelést nem 
alkalmazó hitelintézetek esetében idetartozik pl. az opciós díj vagy az árfolyamveszteség elhatárolása, 
az árfolyam különbözeti elszámolási számla), az e tábla 137. és 138. soraiban már jelentett, a 
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mérlegben a kamatelhatárolások között szerepl  állományok nélkül. (Nem tartoznak ide 
természetesen a derivatívákkal kapcsolatos céltartalékok.) 

162. Külföldi befektetésekb l kiemelt részesedések (163+…+167)

A forgatási, illetve befektetési célú értékpapírok, valamint a vagyoni érdekeltségek eszközcsoportok 
külföldi részvények soraiban szerepl  befektetések közül itt kell kiemelni és a részletez  sorokban 
külön feltüntetni a PBB-ben, illetve a járulékos vállalkozásokban lév  részesedések nettó könyv 
szerinti értékét. A „PBB vállalkozások” sorokban kell kimutatni nettó értéken azokat a részesedéseket 
is, amelyeket külföldi speciális pénzügyi szervezetekben szereztek, és a Hpt. 83.§-ban foglaltak szerint 
nem tartoznak az egyedi befektetési korlátozás alá. 

168. Külföldiek részére nyújtott alárendelt kölcsönt ke nettó értéken (169+…+173)

Itt kell könyv szerinti nettó értéken kimutatni, és a részletez  sorokban külön feltüntetni a külföldiek 
részére nyújtott alárendelt kölcsönt kéket, amelyek a Felügyeleti mérlegben a 11. tábla 289. és 313. 
soraiban szerepelnek. A 173. Egyéb vállalkozások részére sornak a kiemelt szektorokba nem sorolt 
nem-rezidens egyéb intézményekkel kapcsolatos állományokat kell tartalmaznia. 

03. tábla: Eladott eszközök halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel

Ebben a táblában a Hpt. szerint a hitelintézeteknél pénzkölcsön nyújtásának min sül , halasztott 
fizetéssel eladott eszközök miatti – a számviteli mérlegben vev vel szembeni – követelések, valamint 
a mérlegen kívüli követelések közül a halasztott fizetéssel és/vagy visszavásárlási kötelezettséggel 
eladott eszközök összértékét kell feltüntetni a fennálló követelés alapján, a lejárati id tartamtól 
függetlenül.

Külön-külön oszlopban kell kimutatni 
 a) a csak visszavásárlási kötelezettséggel, 
 b) a halasztott fizetéssel és visszavásárlási kötelezettséggel, valamint 
 c) a csak halasztott fizetéssel eladott eszközöket. 

A felsorolást a saját eszközökre, a hitel (és egyéb) követelésekre, az értékpapírokra, valamint a 
vagyoni érdekeltségekre vonatkozóan – a csoportosítás szerint – könyv szerinti, eladási és 
visszavásárlási értéken kell végrehajtani. 

A jelentésben az eladott eszközök értékét mindaddig ki kell mutatni, míg a vételár kiegyenlítésre nem 
kerül, illetve a visszavásárlás meg nem történik. 

A Saját eszközök sorokban a Felügyeleti mérleg 418. Saját eszközök csoportban felsorolt eszközök 
halasztott fizetéssel, illetve visszavásárlási kötelezettséggel történ  értékesítését kell feltüntetni. 
Ezekben a sorokban az ilyen módon eladott saját részvény értékét is mindaddig ki kell mutatni, míg a 
vételár kiegyenlítésre nem kerül, illetve a visszavásárlás meg nem történik. 

Az Értékpapír sorokban minden olyan értékpapír eladását fel kell tüntetni, amely nem jelent 
tulajdoni részesedést. (Itt a Felügyeleti mérleg 01. tábla 12. és 91. soraiból eladásra került 
értékpapírokat, kötvényeket kell kimutatni.) 

A Befektetés sorokban a tulajdoni jogokat jelent  értékpapírok (részvények), részesedések és más 
vagyoni érdekeltség eladását kell szerepeltetni függetlenül attól, hogy azok forgatási, befektetési céllal, 
vagy vagyoni érdekeltségként kerültek a hitelintézet birtokába. (Az eladott befektetések a Felügyeleti 
mérleg 01. tábla 63. és 135., illetve 332. soraiból kerültek ki.) 
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A táblában könyv szerinti értéken az adott eszköznek az Szkr. el írásainak megfelel  nyilvántartási 
értéke értend . Eladási érték alatt a szerz désben rögzített értéknek a teljesített fizetések 
figyelembevételével vett összegét kell érteni. Részletfizetés esetén az eladási árat a befolyt összegben, 
a nyilvántartási értéket pedig arányosan (a részletfizetést a teljes eladási árhoz viszonyítottan) kell 
figyelembe venni. A visszavásárlási érték a szerz désben rögzített összeg. 

04. tábla: Tranzakciók számításához szükséges adatok 

Hitelleírásnak jelentend  – csak ebben a táblában – az el z  hónap végén még a mérlegben szerepl ,
és az adott hónapban leírt hitelkövetelések el z  hó végén fennálló könyv szerinti bruttó értéke, 
valamint az el z  hónap végén még a mérlegben szerepl , és az adott hónapban bruttó érték alatt 
eladott hitelkövetelések el z  hó végén fennálló könyv szerinti bruttó értéke és eladási értéke közötti 
különbözet. A hitelkövetelések közé értend k a valódi penziós ügyletekb l származó követelés-
sorokon jelentett összegek és a monetáris intézmények által elhelyezett betétek is. A bruttó érték alatt 
eladott hitelkövetelésekre vonatkozó leírásokat abban a hónapban kell szerepeltetni az érintett 
sorokban, amelyik hónapban a hitelintézet kivezette azokat a könyveib l, függetlenül attól, hogy az 
ellenérték kifizetésére mikor került sor. Az eladott követeléseket abban az oszlopban kell jelenteni, 
amelyben eredetileg a mérlegben volt, még akkor is, ha más devizában történt az eladás. 

A 3-17. sorok az egyes szektoroknak nyújtott hitelekre vonatkozó – a fenti definíció szerinti – 
hitelleírásokat tartalmazzák szektor szerinti bontásban. Az adott havi leírásadatokat negatív el jellel
kell jelenteni. 

A 18-36. sorokban a hitelintézet által birtokolt részesedésekben, az államháztartás által legfeljebb 2 
éves eredeti lejárattal kibocsátott értékpapírok, valamint 2 éven túli eredeti lejáratú értékpapírok 
könyv szerinti nettó értékében egyik hónapról a másikra bekövetkezett árváltozásokat kell jelenteni, 
megfelel  el jellel ellátva: amennyiben az értékpapírok és részesedések nettó értéke árváltozás miatt 
n tt a hónap során, akkor pozitív, ha csökkent, negatív el jellel kell az összeget szerepeltetni. Az
árváltozásnak csak azoknak a tárgyhó végén a mérlegben lév  részesedéseknek és értékpapíroknak a 
tárgyhó során bekövetkezett árváltozását kell tartalmaznia, amelyek már az el z  hónap végén is a 
hitelintézet tulajdonában voltak. Az el z  hó végén és a tárgyhó végén a mérlegben szerepl  azonos 
típusú, de eltér  sorszámú értékpapírok árváltozását nem kell jelenteni. Annak az értékpapírnak az 
árváltozását sem kell a jelentésben szerepeltetni, amely mind az el z , mind a tárgyhónap végén 
szerepelt a mérlegben, de a hónap során a hitelintézet eladta és újra visszavásárolta. A devizában 
denominált értékpapírok árváltozását eredeti devizanemben kell kiszámítani, és a tárgyhavi hivatalos 
átlagárfolyamon kell forintra átszámítani. A devizában denominált értékpapírok esetében az 
árváltozás nem tartalmazhatja a devizaárfolyamváltozás hatására bekövetkezett átértékel déseket. 

A jelenlegi magyar számviteli gyakorlat szerint az értékpapírok a mérlegben vagy beszerzési értéken 
maradnak, s csak az értékvesztés-képzés, illetve -visszaírás miatt változik nettó értékük, vagy valós 
értéken szerepelnek, s az értékelési különbözet alakulásától függ en is változik nettó értékük. Ez azt 
jelenti, hogy a hitelintézet tulajdonában lév legfeljebb 2 éves eredeti lejáratú állampapírok és 2 éven 
túli lejáratú értékpapírok el z  hó végén is meglév  állományának értékvesztés- és értékelési 
különbözet-változása lesz az „árváltozás” miatti állományváltozás. Ha a hitelintézet a hó során nem 
ad el, illetve nem vásárol értékpapírt, akkor – negyedéves értékvesztés- és értékelési különbözet-
változást feltételezve – csak minden harmadik hónapban szerepel majd itt adat, amely értékvesztés-
képzéskor negatív, értékvesztés-visszaíráskor pozitív értéket, értékelési különbözet változáskor a 
változás jellegéb l adódóan negatív vagy pozitív értéket vesz fel. Amennyiben a hitelintézet 
tulajdonában lév  részesedések értékelése azonos módon történik az értékpapírokéval, a számítás 
módja azoknál is azonos az el z leg leírtakkal. 

A 18. sorban az államháztartás által legfeljebb 2 éves lejáratra kibocsátott értékpapírok állományának 
árváltozása jelentend .
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A 19-28. sorok a két éven túli lejáratú hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, a 29-36. sorok a 
részvények és egyéb részesedések (ideértve a befektetési jegyeket is) árváltozását tartalmazzák 
összesen és szektor szerinti bontásban. 

Ebben a táblában egyéb pénzügyi vállalatok alatt az egyéb pénzügyi közvetít k, pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k, biztosítók és nyugdíjpénztárak értend k.

05. tábla: Tájékoztató adatok 2. 

1. Hátrasorolt és vagyoni kötelezettségek szektorbontása (2+…+33) 

A Felügyeleti mérleg 733. sorában szerepl  hátrasorolt és vagyoni kötelezettségeket kell itt szektor 
szerint részletezni. Külön sorokon kell jelenteni a hitel formájában kapott és a hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok kibocsátása útján szerzett hátrasorolt és vagyoni kötelezettségeket, szektor 
szerinti bontásban. A szövetkezeti részjegyekkel kapcsolatos állományokat a 16. „- háztartások és 
háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel szemben - hitel” sorban kell jelenteni. 

A 34-62. sorokban a lakosságnak ingatlan fedezete mellett nyújtott lakáscélú és egyéb hitelek, a 63-
66. sorokban az ingatlan fedezet nélkül nyújtott lakáscélú hitelek hó végi bruttó állományának 
részletezése jelentend .

A lakáscélú hitelek felhasználás szerinti alábontásánál az alábbi definíciókat kell figyelembe venni: 
új lakás vásárlása/építése: új lakásnak min sül az alapozási munkáktól kezd d en teljes 
egészében újonnan épített, illet leg emeletráépítéssel, vagy tet tér-beépítéssel nem családi 
vagy ikerházon megvalósuló, a lakhatás feltételeinek a vonatkozó jogszabályi 
követelmények szerint megfelel  lakóegység, amely elkészültét követ en használatbavételi 
vagy fennmaradási engedély köteles; 
használt lakás vásárlása: használt lakásnak min sül a lakhatás feltételeinek a vonatkozó 
jogszabályi követelmények szerint megfelel , használatbavételi vagy fennmaradási 
engedéllyel rendelkez , új lakásnak nem min sül  lakóegység; 
egyéb cél: a fenti két kategóriába be nem sorolható lakáscélú felhasználás

34. Lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek bruttó 
értéken összesen (35+49)

35. Jelzáloghitelek összesen (36+46) 

Jelzáloghitelek alatt e táblában azon – jelzáloglevél fedezetéül felhasználható – hitelek értend k,
amelyeket a jelzálog-hitelintézetr l és a jelzáloglevélr l szóló 1997. évi XXX. törvény által 
szabályozottan jelzálog-hitelintézetek, vagy ugyanezen törvény jelzáloghitelezésre vonatkozó 
el írásait betartva hitelintézetek nyújtanak. 

36. Lakáscélú jelzáloghitelek (37+41+42) 

Azon hitelek állományát tartalmazza, amelyeket lakáscélra (b vítés, építés, vásárlás, korszer sítés és 
felújítás) nyújtottak. 

37. Forrásoldali kamattámogatásos lakáshitelek (38+39+40) 

Jelzálog-hitelintézetek és azon hitelintézetek által kitöltend  sor, amelyek jelzálog-hitelintézetekkel 
konzorciális és/vagy refinanszírozási konstrukció keretében együttm ködnek. Azon lakáscélú 
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jelzáloghitelek állományát tartalmazza felhasználási cél szerint bontva, amelyek kamattámogatása 
jelenleg a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: 
12/2001.(I.31.) Korm. rendelet) 12.§-a alapján meghatározott. 

41. Állami kiegészít  kamattámogatású és forrásoldali kamattámogatásos lakáshitelek 
kombinációja 

Itt az eszköz és forrásoldali kamattámogatás kombinált formájában nyújtott hiteleket kell kimutatni. 
Azon lakáscélú jelzáloghitelek állományát tartalmazza, amelyek kamattámogatása jelenleg a 12/2001. 
(I. 31.) Korm. rendelet 13.§-a alapján meghatározott. Jelzálog-hitelintézetek és az FHB-val 
(konzorciális és/vagy refinanszírozási konstrukció keretében) együttm köd  hitelintézetek által 
kitöltend  sor.

42. Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (43+44+45) 

Csak jelzálog-hitelintézetek által kitöltend  sor. Azon hiteleket tartalmazza felhasználási cél szerint 
bontva, amelyeket lakáscélú felhasználásra, támogatás nélkül nyújtottak. 

46. Általános célú jelzáloghitelek (47+48) 

Csak jelzálog-hitelintézetek által kitöltend  sor. A nem lakáscélú jelzáloghitelek állományát 
tartalmazza.

47. Ingatlancélú felhasználásra nyújtott hitelek 

Az általános jelzáloghiteleken belül az ingatlancélú felhasználásra nyújtott hitelek állományát 
tartalmazza.

48. Egyéb felhasználásra nyújtott hitelek 

Azon jelzáloghitelek állományát tartalmazza, amelyeket lakás- és egyéb ingatlan célú felhasználáson 
kívül bármely egyéb célra nyújtottak. 

49. Ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott, NEM jelzáloghitelek összesen 
(50+60)

Itt a lakosságnak ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek közül azok 
állománya jelentend , amelyek a jelzáloghitelek 19. sornál leírt fogalmába nem tartoznak bele. 

50. Lakáscélú hitelek ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett (51+55+56) 

Azon hitelek állományát tartalmazza, amelyeket lakáscélra (b vítés, építés, vásárlás, korszer sítés és 
felújítás) nyújtottak. 

51. Állami kiegészít  kamattámogatású (52+53+54) 

Hitelintézetek által nyújtott azon hitelek állományát tartalmazza felhasználási cél szerint bontva, 
amelyek kamattámogatása jelenleg a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 13.§-a alapján meghatározott. 

55. Egyéb eszközoldali kamattámogatású 

Ez a sor a hitelintézetek által nyújtott azon hitelek állományát tartalmazza, amelyek kamattámogatása 
a költségvetést l közvetlenül lehívható, de nem a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 13.§-a alapján 
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meghatározottak. E sorban kell jelenteni a 2001. februárt megel z en eszközoldali támogatás mellett 
nyújtott lakáscélú hiteleket. 

56. Piaci kamatozású és egyéb lakáshitelek (57+58+59) 

A hitelintézetek által nyújtott azon hiteleket kell itt kimutatni felhasználási cél szerint bontva, 
amelyeket lakáscélú felhasználásra támogatás nélkül nyújtottak. 

60. Egyéb célra, ingatlanon alapított jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek (61+62) 

A hitelintézetek által nyújtott azon hitelek állományát tartalmazza, amelyeket nem lakáscélra 
nyújtottak.

61. Ingatlancélú felhasználás 

Ez a sor a jelzálogjog fedezete mellett nem lakáscélú, de ingatlancélú felhasználásra nyújtott hitelek 
állományát tartalmazza. 

62. Egyéb felhasználás 

Itt a bármely célra, jelzálogjog fedezete mellett nyújtott hitelek állományát kell szerepeltetni, kivéve a 
lakáscélú és egyéb ingatlancélú felhasználást. 

63. Lakosságnak ingatlanfedezet nélkül nyújtott lakáscélú hitelek bruttó értéken összesen 
(64+65+66)

Itt kell jelenteni az ingatlanfedezet nélkül (egyéb fedezettel vagy fedezet nélkül) nyújtott lakáscélú 
hitelek állományát felhasználási cél szerint bontva 

67-97. sorok: Háztartások egyes hitel fajtáinak részletezése

Ezekben a sorokban a háztartásoknak nyújtott egyes hitelek hitelfajták szerinti alábontását kell 
megadni könyv szerinti bruttó és nettó értéken, külön a lakosságra és az egyéni vállalkozókra, eredeti 
lejárat szerint is megbontva. 

A 67-78., valamint a 83-94. sorokban a lakosságnak nyújtott fogyasztási hitelek további hitelcél 
szerinti részletezését kell megadni:  
- a 67-69., illetve a 83-85. sorokban a személyi hitelek állományát kell jelenteni. (A személyi hitelt a 

hitelintézet a hitelfelvétel konkrét céljának megjelölése nélkül folyósítja az ügyfélnek.) 
- a 70-72., illetve a 86-88. sorokban a gépjárm  vásárlási hitelek állománya jelentend . (A gépjárm

vásárlási hitelek közé azon hitelek állománya sorolandó, amelyek új, vagy használt gépjárm vek 
megvásárlását finanszírozzák, ideértve a gépjárm ként funkcionáló haszonjárm veket is.) 

- a 73-75., illetve a 89-91. sorokban a szabad felhasználású jelzáloghitelek állománya jelentend .
- a 76-78., illetve a 92-94. sorokban az áruvásárlási hitelek, valamint az egyéb, fogyasztási hitelnek 

tekintend , de a fenti két hitelcélba nem sorolható hitelek állományát kell jelenteni. (Az 
áruvásárlási hitel tartós fogyasztási cikkek – gépjárm  kivételével – lakossági ügyfél által történ
megvásárlását finanszírozza. Az egyéb fogyasztási hitelek közé sorolandó a szabad felhasználású 
nem jelzáloghitelek állománya is. ) 

A 79-81., illetve a 95-97. sorokban az egyéni vállalkozóknak gépjárm vásárlás finanszírozására 
nyújtott hitelek állománya jelentend  (beleértve a gépjárm ként használt haszonjárm veket
finanszírozó hiteleket is). 
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06. tábla: Egyes eszköz és forrástételek hóvégi állományának devizaszerkezete

Ebben a táblában a Felügyeleti mérleg jelentés tábláinak Egyéb deviza oszlopában szerepl  hitel, 
hitelviszonyt megtestesít  értékpapír, részvény és egyéb részesedés, valamint betét, felvett hitel és 
hátrasorolt kötelezettség állományoknak, és az egyéb eszközök és források állományának 
devizanemenkénti részletezését kell jelenteni. A külön oszlopokban kiemelt devizákat (a JPY 
kivételével) ezer devizában, a JPY-t millióban, a d) és k) oszlopok adatait millió forintban kell 
feltüntetni. Az euróban fennálló állományokat a táblában nem kell jelenteni, mert összegük a 
mérlegb l is megállapítható.

A hitelek, elhelyezett betétek devizaszerkezetét bruttó, az értékpapírokét nettó könyv szerinti értéken 
kell a táblában szerepeltetni. A hitel és elhelyezett betét soroknak a mérlegben a valódi penziós 
ügyletekb l származó követelések sorokon jelentett összegeket, a betétek, felvett hitelek, alárendelt 
kölcsönt ke állományoknak a mérlegben szerepl  (óvadéki) repó ügyletekb l származó 
kötelezettségeket is tartalmazniuk kell. A 12., 14. és 15. soroknak tartalmaznia kell a GMU monetáris 
pénzügyi intézményeknek, illetve az egyéb külföldi bankoknak nyújtott hiteleket, valamint a náluk 
elhelyezett betéteket és a náluk lév  nostro számlákat is. A 30-46. sorokban a betéteken kívül a felvett 
hitelek és a hitelként kapott hátrasorolt kötelezettségek állományának is szerepelnie kell. A 47. sornak 
a hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok kibocsátásával szerzett hátrasorolt kötelezettségeket is 
tartalmaznia kell. A 48. sorban a mérlegben az aktív kamatelhatárolások, az egyéb aktív elszámolások 
és egyéb eszközök, valamint a saját eszközök (visszavásárolt saját kötvények nélkül) sorokban 
jelentett állományok együttes összegének devizaszerkezetét kell jelenteni A 49. sorban a mérlegben a 
passzív kamatelhatárolások, valamint az egyéb passzív elszámolások között jelentett állományok 
devizabontását kell megadni. 

E táblában egyéb pénzügyi vállalatok alatt az egyéb pénzügyi közvetít k, pénzügyi kiegészít
tevékenységet végz k, biztosítók és nyugdíjpénztárak értend k.

A tábla d) oszlopában az egyéb EU tagországok devizáit kell kimutatni, millió forintban összesítve. 
Az ebben az oszlopban jelentett összegek devizánkénti bontásáról negyedév végekre vonatkozóan az 
F19/F33-as jelentés 03. táblájában kell információt adniuk az adatszolgáltatóknak. 
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07. tábla: Eredménykimutatás

A jelentésben a hitelintézet bevételeinek, illetve ráfordításainak és költségeinek havi és az év elejét l halmozott 
forgalmi adatait kell részletezni a hitelintézet jövedelemtermel  képességének értékelése érdekében, forintban. 
A jelentés a hitelintézetnek – az érvényes számviteli el írások alapján összeállított – a f könyvi, illetve az azt 
alátámasztó analitikus nyilvántartásain alapszik, szerkezetében alapvet en az Szkr. 2. számú mellékletében 
szerepl  Eredménykimutatás I:-et követi, de attól helyenként eltér. A jogszabályban el írt egyes 
céltartalékokat, értékvesztéseket, értékelési különbözeteket, általános-, illetve egyéb tartalékokat az 
esedékesség id pontjában (negyedév vége, mérleg fordulónapja, stb.), így december 31-én – az el zetes
beszámolóban is – meg kell képezni, illetve el kell számolni. Az éves mérlegbeszámoló elkészítésekor az egyes 
adatokban bekövetkezett módosításoknak megfelel en a már megképzett összegek is változhatnak. 

A hitelintézetnek évközben a havi eredménykimutatásban a befizetett társasági adóel leget, az év végi el zetes
és végleges kimutatásban a tényleges adófizetési kötelezettséget kell feltüntetnie. 

Az eredménykimutatás kamatra vonatkozó sorai – a Felügyeleti mérleg szerkezetét követve – a hitelintézeti 
tevékenység alaptípusai szerint részletez dnek.

A jelentés els  oszlopában a tárgyhavi, a másodikban az év elejét l halmozott értékeket kell kimutatni.
Az eredménykimutatásban alapértelmezésben 

- a bevételek eredményt növel ,
- a ráfordítások és költségek eredményt csökkent  tételek, 
- a céltartalék képzés ráfordításként, 
- a céltartalék felhasználás és felszabadítás (céltartalék csökkenés) bevételként, 
- az értékvesztés elszámolása ráfordításként, 
- az értékvesztés visszaírása – az Szmt. illetve az Szkr. el írásainak megfelel en – bevételként illetve 

ráfordítás csökkent  tételként szerepel. 

Amennyiben a hitelintézet – számviteli politikájában is rögzítetten – a valós érteken történ  értékelést 
alkalmazza, a számviteli szabályoknak megfelel en kell az adott tétel-csoportban elszámolni az 
értékelésb l származó nyereséget, vagy veszteséget, illetve az értékelési különbözetet, függetlenül attól, 
hogy az a bevételt, vagy a ráfordítást csökkenti, illetve növeli. 

A ráfordításokat, költségeket az alapértelmezésnek megfelel en nem kell negatív el jellel ellátni. Ha azonban a 
hitelintézeti jelentésben – a számlák aggregálása után – valamelyik ráfordítás vagy költség sor Követel, illetve 
bevétel sor Tartozik egyenleget mutat, akkor ezt a tételt negatív el jellel kell feltüntetni. Az egyes eredmény 
sorokban veszteség esetén a negatív el jelet ki kell tenni. 

1. Kamat és kamatjelleg  bevétel összesen (2+14+19+29. sor) 

Ebben a tételcsoportban kell kimutatni mindazokat a kamat és kamatjelleg  bevételeket, amelyek a 
hitelintézetekre vonatkozó számviteli szabályok szerint elszámolhatók. Külön-külön kell feltüntetni a 
hitelnyújtásból és betételhelyezésb l, az értékpapír ügyletekb l származó kamat és kamatjelleg  bevételeket, a 
késedelmi kamatokat, továbbá az olyan pénzügyi m veletekhez kapcsolódó jutalékbevételeket, amelyekhez 
kamatbevétel is kapcsolódik. (Kamatjelleg  jutalék bevételnek számolható el többek között a rendelkezésre 
tartási jutalék, a kezelési költség, a folyósítási jutalék, a váltó leszámítolási díj illetve kamat, a faktordíj illetve 
kamat, az Szkr. 22. §-a szerinti határid s fedezeti ügyleteknél felmerül , a tárgyévi eredményben ilyen címen 
figyelembe vehet  kamat- és árfolyam-különbözetb l származó, kamatként elszámolt bevétel.) 

A 2. Hitelek kamat és kamatjelleg  bevétele és a 14. Jegybanki és bankközi betétek kamat és 
kamatjelleg  bevétele sorok a Felügyeleti mérleg vonatkozó eszközcsoportjához tartozó – ügylettípus 
szerint részletezett – bevételeket tartalmazzák (2-18. sor). 
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A 19. Értékpapírok kamat és kamatjelleg  bevétele sor tartalmazza a Felügyeleti mérleg eszközei között 
lév  forgatási és befektetési célú értékpapírokból származó kamat és kamatjelleg  bevételeket (a 20-28. 
sorokban részletezve). Ennek megfelel en – az Szmt.-vel összhangban – az értékpapír-vásárlásnál 
megfizetett felhalmozott kamatot és az elszámolt kamatbevételt, illetve az értékpapír értékesítésekor az 
eladási árban lév  kamat összegét összevontan, azaz a tényleges kamatjövedelem összegében kell 
kimutatni. (Az eredménykimutatás kamat és kamatjelleg  ráfordításai között – az 50. Értékpapírok 
kamat és kamatjelleg  ráfordítása sorban – csak a saját kibocsátású értékpapírok kamatráfordításait 
szabad szerepeltetni.) 

A 29. Egyéb kamat és kamatjelleg  bevétel sor mindazokat a bevételeket tartalmazza, amelyek 
ügylettípusok szerint (külön sorként) nem kerültek részletezésre. Itt kell szerepeltetni – ha más kamatbevétel 
sorba nem sorolható – az Szkr. 2. § 19. pontja szerinti kamatarbitrázs célú fedezeti ügyletekhez kapcsolódó, 
árfolyamkülönbözetb l adódó kamatjelleg  bevételt – amennyiben az bevételként jelentkezik – (Szkr. 22.§ 
szerint), továbbá a kamatswapok nettó bevételként jelentkez  eredményét (Szkr. 23.§ (6) bekezdése szerint). 

30. Kamat és kamatjelleg  ráfordítás összesen (31+39+42+50+54+55. sor) 

E tételcsoportban kell kimutatni a hitelintézet passzív bankm veletek után elszámolt kamat és kamatjelleg
ráfordításait. Külön-külön kell feltüntetni a betételhelyezésb l és hitelnyújtásból, az értékpapír ügyletekb l
származó kamat és kamatjelleg  ráfordításokat, továbbá az olyan pénzügyi m veletekhez kapcsolódó jutalék 
ráfordításokat, amelyekhez kamatkiadás is kapcsolódik. (Kamatjelleg  jutalék ráfordításnak számolható el 
többek között a rendelkezésre tartási jutalék, a kezelési költség, a folyósítási jutalék, a váltó leszámítolási díj 
illetve kamat, a faktordíj illetve kamat, az Szkr. 22. §-a szerinti határid s fedezeti ügyleteknél felmerül , a 
tárgyévi eredményben ilyen címen figyelembe vehet  kamat- és árfolyam-különbözetb l származó, 
kamatként elszámolt ráfordítás.) 

A 31. Betétek kamat és kamatjelleg  ráfordítása, valamint a 39. Hitelintézetekt l származó bankközi 
betét kamat és kamatjelleg  ráfordítása sorok a Felügyeleti mérleg vonatkozó forráscsoportjához tartozó 
– ügylettípus szerint részletezett – ráfordításokat tartalmazzák (32-41. sor). 

A 42. Felvett hitelek kamat és kamatjelleg  ráfordítása a Felügyeleti mérleg Felvett hitelek soraiban 
található forrásokkal kapcsolatos ráfordításokat (43-49. sor), az 50. Értékpapírok kamat és kamatjelleg
ráfordítása sor a saját kibocsátású – a részletezés szerinti – értékpapírok után térített és térítend  kamatokat 
és ilyen jelleg  ráfordításokat tartalmazza (51-53. sor). 

Az 54. Hátrasorolt kötelezettségek kamat és kamatjelleg  ráfordítása sorban kell jelenteni az alárendelt, 
illetve kiegészít  alárendelt kölcsönt keként kapott hitelek után elszámolt kamatokat. 

Az 55. Egyéb kamat és kamatjelleg  ráfordítás sor mindazokat a kiadásokat tartalmazza, amelyek 
ügylettípusok szerint külön soronként nem kerültek részletezésre, de a hitelintézetnek (a Felügyeleti mérleg 
többi eszköz sorában kimutatott tételeib l) ilyen jelleg  kiadása származik. Itt kell szerepeltetni – ha más 
kamatráfordítás sorba nem sorolható – az Szkr. 2.§ 19. pontja szerinti kamatarbitrázs célú fedezeti 
ügyletekhez kapcsolódó, árfolyamkülönbözetb l adódó kamatjelleg  ráfordítást – amennyiben az 
ráfordításként jelentkezik – (Szkr. 22.§ szerint), továbbá a kamatswapok nettó ráfordításként jelentkez
eredményét (Szkr. 23. § (6) bekezdése szerint). 

56. Kamatkülönbözet (1-30. sor) 

Ez a sor tartalmazza a hitelintézet összes kamatának és kamatjelleg  bevételének, illetve ráfordításának az 
egyenlegét.
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57. Kapott osztalék 

Az 58. és 59. részletez soroknak tartalmazniuk kell a befektetési célú részvényekb l, részesedésekb l
származó kapott osztalékot, külön a kapcsolt vállalkozásoktól, külön pedig az egyéb részesedési viszonyban 
lév  vállalkozásoktól. A kapcsolt és egyéb részesedés viszonyban lév  vállalkozásoktól kapott 
osztalékkal összefüggésben az Szmt. rendelkezései alapján ezek a részesedések 20 %-os mérték alapján 
határolódnak el egymástól. A 60. sorban kell szerepeltetni a forgatási célú részvényekb l, részesedésekb l
származó osztalékot. 

61. Jutalék és díjeredmény (62-67. sor)

Itt kell kimutatni a pénzügyi és befektetési szolgáltatáshoz kapcsolódó – nem kamatjelleg  – jutalék és díj 
típusú bevételeket, ráfordításokat, az opciós díj kivételével. 

A 62. és a 67. Jutalékért végzett pénzügyi szolgáltatás bevétele, illetve ráfordítása sorokban mindazokat 
a jutalék, illetve jutalékjelleg  bevételeket, díjakat, valamint költségeket, ráfordításokat kell kimutatni, amelyek a 
pénzügyi szolgáltatásokból származnak, de nem kamatjelleg ek.

A 66. és a 70. sorok tartalmazzák a Tpt. szerinti befektetési szolgáltatások jutalékbevételeit ill. ráfordításait. Itt 
kell szerepeltetni az értékpapír kibocsátás során felmerült bevételeket és ráfordításokat. Ezek például a 
lebonyolítási-szervezési díj, az ügylethez kapcsolódó szolgáltatások felmerült jutaléka, díja, költsége, 
alvállalkozói díja, valamint az átruházható értékpapírok forgalomba hozatalával, kereskedelmével kapcsolatban 
felszámolt díjakból, jutalékokból származó bevételek, illetve az e tevékenységek költségei, ráfordításai. Az 
értékpapírok értékesítésekor elszámolt árfolyameredményt nem itt kell kimutatni. 

71. Pénzügyi m veletek eredménye (72+88+104. sor) 

Ez a blokk tartalmazza a pénzügyi szolgáltatásból, valamint a befektetési szolgáltatásból származó pénzügyi 
m veletek nettó eredményét (beleértve a Pénzügyi m veletek egyéb bevételénél és egyéb ráfordításánál 
elszámolandó tételeket is)– kiegészítve a határid s ügyletek után elszámolt, számvitelileg az egyéb 
eredményben kimutatatott céltartalékkal. 

A pénzügyi m veletek nettó eredményén belül – a számviteli szabályok alapján – a devizaeszközök és 
devizakötelezettségek átértékeléséb l, árfolyamváltozásából származó eredményben a pénzügyi rendezéshez 
és a konverzióhoz kapcsolódó realizált árfolyam különbözeteknek meg kell jelenni. 

A 72. Pénzügyi szolgáltatásokból származó eredményen belül külön kell szerepeltetni a befektetési célú 
értékpapírok és a vagyoni érdekeltségek értékesítéséb l származó bevételeket és ráfordításokat, valamint ezek 
értékvesztésének képzését és visszaírását. Továbbá itt kell kimutatni azokat a pénzügyi szolgáltatásból 
származó egyéb bevételeket és ráfordításokat, amelyeket a számviteli el írások idesorolnak. (Például a 
devizaeszközök és kötelezettségek átértékeléséb l származó nyereséget, veszteséget, valamint az ezekhez 
kapcsolódó árfolyamnyereséget és árfolyamveszteséget, továbbá a vásárolt követelések értékesítésének 
nyereségét és veszteségét, valamint értékvesztésük visszaírását.) A Pénzügyi szolgáltatás egyéb bevétele, 
illetve egyéb ráfordítása (86-87.) sorokban azokat az értékeket kell szerepeltetni, amelyek máshol, 
illetve a részletez  sorokban nem kerültek kiemelésre, de a számviteli szabályok szerint a Pénzügyi 
szolgáltatásokból származó eredményen belül számolandók el. Ezekben az „egyéb” sorokban kell 
kimutatni a valós értékelésb l adódó – a számviteli szabályok szerint itt elszámolandó – értékelési 
különbözetet is. A valós értékeléshez kapcsolódóan elszámolt értékelési különbözeteket a pénzügyi, 
valamint befektetési szolgáltatásból származó egyéb bevételek és ráfordítások között kell kimutatni, így 
a hivatkozott sorokon más különböz  típusú tételekkel együtt jelennek meg. Az értékelési 
különbözetekr l a 12. táblában kell külön információt szolgáltatni az értékelési különbözetnek az adott 
eredmény kategóriára gyakorolt hatásának vizsgálatához. A „határid s ügyletekhez kapcsolódó 
céltartalék képzés, felhasználás és felszabadítás” értékeit a pénzügyi m veletek eredményében – a 
megfelel  részletez  sorokban – kell kimutatni függetlenül attól, hogy számviteli szempontból az egyéb 
ráfordításokban és az egyéb bevételekben jelennek meg. A „forgatási célú értékpapír értékesítéséhez 
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kapcsolódó értékvesztés visszaírás” soroknál azt az összeget kell szerepeltetni, ami mint értékvesztés 
visszaírás jelentkezne, függetlenül attól, hogy számviteli szempontból az értékpapír könyvekb l való 
kivezetésekor nem kell az értékvesztést az eredménnyel szemben visszaírni. E külön kiemelés miatt a 
kivezetés értékét korrigálni kell, mivel az értékpapír beszerzési értékét tartalmazó számla és az 
értékvesztés számla eredményének összevezetésével meghatározott (nettó) könyv szerinti értéket kell 
kivezetni.

A 88. Hitelintézettel, MNB-vel végzett befektetési szolgáltatási tevékenységb l származó eredmény 
sorban kell összesíteni – a befektetési szolgáltatási tevékenység eredményéb l kiemelve – a hitelintézetekkel, 
illetve az MNB-vel kapcsolatos bevételeket és ráfordításokat. Ezen belül részletezve kell kimutatni a bankok 
ilyen tevékenysége keretén belül bonyolított deviza határid s, valamint egyéb határid s ügyletekb l származó 
bevételét és ráfordítását, ideértve az ide sorolható opciós ügyletek eredményét és opciós díját is, valamint az 
ügyletekhez kapcsolódó – az Szkr. 23. és 24. §-a szerinti – céltartalék képzését, felhasználását, felszabadítását 
is. Itt kell szerepeltetni a hitelintézetekkel és az MNB-vel végzett befektetési szolgáltatási tevékenység keretén 
belüli forgatási célú értékpapírok értékesítéséb l származó árfolyamnyereséget, -veszteséget, valamint az 
értékesítésükhöz kapcsolódó értékvesztés visszaírást is. 

A Hitelintézetekkel, MNB-vel végzett befektetési szolgáltatási tevékenységb l származó egyéb bevétel, 
illetve egyéb ráfordítás (102-103.) sorokban azokat a számviteli szabályok szerint elszámolt összegeket 
kell szerepeltetni, amelyek a részletez  sorokban nem kerültek kiemelésre. Ezekben az „egyéb” 
sorokban kell kimutatni a valós értékelésb l adódó – a számviteli szabályok szerint elszámolandó, ezt 
az eredmény-csoportot érint  – értékelési különbözetet is. 

A 104. Befektetési szolgáltatásból származó tevékenység eredményén belül tételesen kell kimutatni a 
Tpt. szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység keretén belüli deviza határid s és egyéb határid s
ügyletekhez kapcsolódó bevételeket, ráfordításokat, valamint a céltartalék képzését, felhasználását, 
felszabadítását – a hitelintézetekkel, illetve az MNB-vel kapcsolatos tevékenységb l származó bevételek 
és ráfordítások el z  sorokban kiemelt összegének kivételével. Továbbá itt kell szerepeltetni a forgatási 
célú értékpapírok értékesítéséb l származó árfolyamnyereséget, -veszteséget, valamint az értékvesztést és az 
értékvesztés visszaírását. 

A 119-120. Befektetési szolgáltatásból származó egyéb bevétel, illetve egyéb ráfordítás sorokban
azokat az értékeket kell szerepeltetni, amelyek máshol, illetve a részletez  sorokban nem kerültek 
kiemelésre, de amelyeket a számviteli szabályok szerint befektetési szolgáltatási tevékenységb l
származó eredményen belül kell elszámolni. Ezekben az „egyéb” sorokban kell kimutatni a valós 
értékelésb l adódó – a számviteli szabályok szerint elszámolandó, ezt az eredmény-csoportot érint  – 
értékelési különbözetet is. 

121. Egyéb üzleti tevékenység eredménye (122+127. sor) 

A 121. Egyéb üzleti tevékenység eredményét meg kell bontani 122. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási 
eredményre, valamint 127. Egyéb eredményre. 

A 122. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatási eredményen belül külön kell szerepeltetni a lízingbe 
adott eszközök eredményét. 

A 127. Egyéb eredményen belül tételesen ki kell mutatni a saját követelés értékesítés bevételét, ráfordítását, 
valamint az ezekhez kapcsolódó értékvesztés visszaírását (128-130. sorok). A 131-134. soron kell szerepeltetni 
a követelés fejében átvett készletek között szerepl  eszköz értékesítés bevételét, ráfordítását, értékvesztés 
elszámolását, visszaírását. Ezen eszközök, illetve a készletek értékesítéséb l származó bevételek, illetve 
ráfordítások sorai kiemelést jelentenek a számviteli szabályok szerinti elszámolást jelent  125-126. 
sorokból. A 135-138. sorokon belül kell szerepeltetni a saját készletértékesítés, valamint a 139-141. csoporton
belül a tárgyi eszközök és immateriális javak eredményének elszámolását. 
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A 142-144. sorok tartalmazzák az Szkr. illetve a Hpt. szerinti általános kockázati céltartalék képzését és ennek 
felhasználását, illetve felszabadítását, amelyek különbsége az Szkr. 2. számú mellékletében szerepl
Eredménykimutatás I. 12/A. Általános kockázati céltartalék képzés és felhasználás különbözete 
sorában szerepel. 

A 145-147. Egyéb céltartalék képzése, illetve felhasználása, felszabadítása sorokban kell szerepeltetni az 
Szkr. és egyéb jogszabályok szerint képzett, máshova nem sorolható céltartalékok képzését, valamint 
felhasználását, felszabadítását. 

A 148-150. soroknak kell tartalmazniuk az egyéb, külön sorokban nem kiemelt bevételeket, ráfordításokat. A 
hitelintézetek által az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény 
alapján fizetett járadék összegét a 150. sorban kell jelenteni. 

151. Általános igazgatási költségek (152+…+161. sorok) 

Ebben a tételcsoportban kell kimutatni a hitelintézet m ködésével (pénzügyi és befektetési szolgáltatásával) 
kapcsolatos összes általános, banküzemi költséget. (Az aktívált saját teljesítmények itt nem szerepelhetnek.) 

Külön sorokban ki kell emelni a személyi jelleg  kifizetések közül a bérköltségeket, a társadalombiztosítási 
kiadásokat, az egyéb járulékokat, stb. (152-155. sorok).

A 154. sorban a társadalombiztosítási kiadásokat összesítve kell kimutatni függetlenül attól, hogy 
azokat számvitelileg a személyi jelleg  egyéb ráfordítások, vagy az egyéb bérjárulékok között kell 
elszámolni.

Részletezni kell még a fizetett bérleti díjakat, a számítástechnikai költségeket, szakért i díjakat, marketing 
költségeket is (156-159. sorok).

A 160. Egyéb igazgatási költségek között a máshol fel nem sorolt költségeket kell szerepeltetni. A 161.
Értékcsökkenési leírások közé a számviteli szabályok szerint az immateriális javak, tárgyi eszközök, stb. 
után elszámolt tételek kerülhetnek. Ez a sor kizárólag a költségként elszámolt terv szerinti 
értékcsökkenési leírásokat foglalja magában. 

162. Szokásos (üzleti) tevékenység eredménye (56+57+61+71+121-151+163. sor) 

Ez a sor a hitelintézeti tevékenységgel kapcsolatos összes eddigi bevételnek, ráfordításnak és költségnek az 
egyenlegét: nyereségét, illetve veszteségét mutatja. 

163. Értékvesztés és kockázati céltartalék változása (-164+165-166+167-168+169-170+171-
172+173+174. sor) 

Ebben a csoportban a saját és vásárolt követelések, befektetési célú értékpapírok, valamint vagyoni 
érdekeltségek értékelése kapcsán elszámolt értékvesztéseket és visszaírásokat, illetve csak a függ  és jöv beni
kötelezettségekre elszámolt kockázati céltartalék képzéséb l és felhasználásából, illetve felszabadításából 
adódó eredményt kell kimutatni. (Az Szkr. 23.§. (2), (4), (5) és 24.§. (5) bekezdése alapján a határid s és opciós 
ügyletekre képzett céltartalék itt nem szerepelhet, azt az el z ekben felsoroltak szerint külön sorokban kell 
feltüntetni.)

175. Rendkívüli bevétel (176+…+179. sor) és 180. Rendkívüli ráfordítás (181+…+184. sor) 

Itt kell közölni a számviteli szabályok szerint elszámolt, rendkívülinek min sített bevételeket és ráfordításokat. 
Az itt szerepl  tételeket a szöveges tájékoztatóban fel kell sorolni, és be kell mutatni a hozzájuk kapcsolódó – 
az eredménykimutatás más részeiben megjelen  – értékvesztéseket, értékvesztés visszaírásokat, céltartalék 
változásokat is. 
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185. Adózás el tti eredmény (162+175-180. sor) 

E sor tartalmazza a hitelintézeti tevékenységb l, m ködésb l ered  összes tárgyévben elszámolt bevételnek, 
ráfordításnak és költségnek az egyenlegét. A sor tartalmában megegyezik az Szkr. 2. számú mellékletében 
szerepl  Eredménykimutatás I. 19. sorával. 

186. Adózott eredmény (185-187. sor) 

A sor tartalmában megegyezik az Szkr. 2. számú mellékletében szerepl  Eredménykimutatás I. 21. sorával. 

187. Befizetett adó (év közben adóel leg), év végén adófizetési kötelezettség sor 

Év közben e soron a havi eredménykimutatásban a ténylegesen befizetett társasági adóel leg összegét kell 
szerepeltetni (függetlenül attól, hogy a hitelintézet a fizetett adóel leget könyveiben hol tartja nyilván). Itt kell 
jelenteni az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény alapján a 
minden társas vállalkozás által fizetend  különadót is. Amennyiben a fizetett adóel leg meghaladja az 
adófizetési kötelezettséget, az adóhatósággal szembeni követelés összegét (az adó-többletet) a 02. Tájékoztató 
adatok 1. között külön (a 125. sorban) fel kell tüntetni. 

Az év végére vonatkozó el zetes, még nem auditált jelentésekben azt az adófizetési kötelezettséget kell beírni, 
amelynek – az el zetes számítások szerint – az éves beszámolóban szerepelnie kell. Az év végi végleges 
jelentésben szerepl  adat megegyezik az éves beszámolóban lév  adófizetési kötelezettség összegével. 

188. Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény) (186-189+190+191-192. sor) 

Az itt közölt adatnak meg kell egyeznie a Felügyeleti mérleg forrás oldalán a 762. soron jelentett adattal. 

Év közben a hitelintézet f könyvi adatain alapuló, az Szkr. 12. § (2) bekezdés el írásainak megfelel en
havonta (beleértve az el zetes decemberi adatokat is) lezárt eredményének – a bevételek, ráfordítások és 
költségek egyenlegének – ténylegesen befizetett társasági adóel leggel csökkentett összegét kell kimutatni. 
(Ezt az eredményt nem befolyásolja az, hogy a hitelintézet a fizetett adóel leget könyveiben hol tartja 
nyilván).

Az el zetes decemberi eredmény kiszámításánál a bevételek és ráfordítások számbavételénél az adott 
pénzügyi helyzetnek megfelel en az összes (Hpt., Szmt., egyéb jogszabály által el írt) tartalékot el kell 
számolni, és a kiszámított adófizetési kötelezettség összegét kell figyelembe venni. 

A végleges decemberi jelentésnél az (auditált) éves beszámoló (a pénzügyi mérleg) adata jelenti a 
mérleg szerinti eredményt. Ez a sor tartalmában megegyezik az Szkr. 2. számú mellékletében szerepl
Eredménykimutatás I. 25. sorával. 

189. Általános tartalék képzése sor 

Itt kell feltüntetni a Hpt., illetve az Szkr. által el írt, az adózott eredmény terhére – az osztalék, illetve 
részesedés kifizetése el tt – megképzett általános tartalék összegét. 

190. Általános tartalék felhasználása sor 

E sorban az általános tartaléknak – a Hpt., illetve az Szkr. által el írt – a hitelintézet tevékenységéb l adódó 
veszteség rendezésére igénybevett értékét kell kimutatni. 
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191. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre sor 

Itt kell szerepeltetni az el z  években felhalmozott eredménytartalékból a részvényesek osztalékára, 
részesedésére történ  felhasználást. E sor tartalmában megegyezik az Szkr. 2. számú mellékletében szerepl
Eredménykimutatás I. 23. sorával. 

192. Fizetett (jóváhagyott) osztalék, részesedés sor 

Itt kell feltüntetni az év végi nyereségb l a részvényesek osztalékára, részesedésére történ  kifizetés összegét,
megbontva a 193. sorban a kapcsolt vállalkozásnak, a 194. sorban pedig az egyéb részesedési 
viszonyban lév  vállalkozásnak fizetett osztalék, részesedés összegére. A sor tartalmában megegyezik az 
Szkr. 2. számú mellékletében szerepl  Eredménykimutatás I. 24. sorával. 

08. tábla: Értékeléssel kapcsolatos adatok 

Ha a hitelintézet könyveiben a valós értékelés szabályait alkalmazza, akkor a 01. Felügyeleti mérleg 
táblában az egyes eszköz-csoportokra vonatkozóan szektoronként egy-egy sorban jelenik meg az 
értékvesztés és értékelési különbözet összevont egyenlege (szükség esetén negatív el jellel ellátva), 
illetve a forrástételekre vonatkozó értékelési különbözet-értékek más adatokkal együtt szerepelnek. A 
tábla részben ezek megbontását tartalmazza értékvesztésre és értékelési különbözetre, eszköz 
(intsrumentum)-csoportokon belül szektoronként, és külön sorokban jelenik meg a forrásoldali 
értékelési különbözet. Az értékvesztés, illetve értékelési különbözet adatokat egyenlegük jellegének 
megfelel  el jellel ellátva kell jelenteni. A részletezés a mérlegben szerepl  sorrendet követi mind az 
értékvesztés, mind az értékelési különbözet esetében. Azok a mérlegsorok, ahol csak értékvesztés 
számolható el, nem szerepelnek a táblában, mert a mérleg sorai is csak értékvesztést tartalmaznak. 

A tábla bemutatja továbbá a forrásoldali értékelési különbözet-adatokat (amelyeket a Felügyeleti 
mérleg 732. sorában kell figyelembe venni), valamint az értékhelyesbítés és a valós érékelés tartalékát, 
amelyeket a 760. Értékelési tartalék sor részeként kell jelenteni. 

11. tábla: Felügyeleti mérleg (Eszközök könyv szerinti nettó értéken)

A 11. tábla tartalmilag azonos a 01. táblában található Felügyeleti mérleg eszköz oldalával (01. tábla), csak az 
egyes sorokban az eszközök nettó (értékvesztéssel, céltartalékkal csökkentett, értékelési különbözettel 
módosított) értéken jelentend k. A 11. tábla kitöltésénél is a 01. táblához készített kitöltési útmutató az 
irányadó. A két eszköztábla kitöltése során biztosítani kell az azonos mérlegtételek megegyez  tartalmú 
adatokkal való kitöltését és a lejárat szerinti bontások összhangját is. (Számviteli szempontból a „kereskedési 
célú pénzügyi eszközök” kategóriájába tartozó eszközök esetében képezi a könyv szerinti értéknek részét az 
értékelési különbözet, függetlenül attól, hogy magát az értékelési különbözetet mind a számviteli 
nyilvántartásokban, mind a számviteli mérlegben a bekerülési értékt l elkülönítetten kell kimutatni.) 

12. tábla: Eredményadatok részletezése 

A tábla az Eredménykimutatás egyes soraira vonatkozóan tartalmaz kiegészít , illetve részletez  adatokat. 

A 2-3. sor az 1. Kamat és kamatjelleg  bevétel összesen sorból a belföldi háztartásoktól, valamint a 
belföldi nem pénzügyi vállalatoktól kapott összes kamat és kamatjelleg  bevétel összegét tartalmazza 
(beleértve a 4. sorban szerepeltetend  fedezeti ügyletekhez illetve a fedezeti ügyletként elszámolható 
ügyletekhez kapcsolódó t lük származó kamatjelleg  bevételeket is). A háztartásoktól származó 
kamat- és kamatjelleg  bevételek kamattámogatások nélkül jelentend k, míg 3. sornak a nem pénzügyi 
vállalatoktól származó összes kamat- és kamatjelleg  bevételt tartalmaznia kell (beleértve az esetleges 
kamattámogatást is). 
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A 4. sorban az 1. Kamat és kamatjelleg  bevétel összesen sorban jelentett összegb l az Szkr. 22. § 
szerinti fedezeti ügyletekhez illetve a fedezeti ügyletként elszámolható ügyletekhez kapcsolódó 
kamatjelleg  – belföldiekt l és külföldiekt l származó – bevételeket kell jelenteni. 

Az 5. Jelzáloglevéllel finanszírozott hitelek kamattámogatása sorban a 12/2001. (I. 31.) 
Kormányrendelet 12. §-a alapján, az államtól kapott kamattámogatást kell jelenteni, 
eredményszemléletben.

A 6. Kiegészít  kamattámogatás sorban a 12/2001. (I. 31.) Kormányrendelet 13. §-a alapján, az 
államtól kapott kiegészít  kamattámogatást kell jelenteni, eredményszemléletben. 

A 7. Kamattámogatás értékesítés vagy bérbeadás céljára való lakás építéséhez, a lakóházfelújítási és 
víziközm  kamattámogatás, kamattámogatás települési önkormányzatok részére sorban a 12/2001. (I. 
31.) Kormányrendelet 15.,16., 22. §-a alapján, az államtól kapott kamattámogatást kell szerepeltetni, 
eredményszemléletben.

A 8. sorba a 30. Kamat és kamatjelleg  ráfordítás összesen sorban szerepl  összegb l az Szkr. 22. § 
szerinti fedezeti ügyletekhez illetve a fedezeti ügyletként elszámolható ügyletekhez kapcsolódó 
kamatjelleg  – belföldiekkel és külföldiekkel kapcsolatos – ráfordítások összegét kell kiemelni. 

A 10-13. sorok a 63. Pénzforgalmi és lebonyolítási jutalékok és 65. Egyéb jutalékok és díjak sorban jelentett 
összeg részletezését tartalmazzák. 

14. Pénzügyi m veletek egyéb bevételéb l értékelési különbözet 

A részletez  sorokban kell szerepeltetni a Pénzügyi m veletek eredményében elszámolandó, de a pénzügyi 
szolgáltatásból, a hitelintézetekkel, illetve az MNB-vel kapcsolatos befektetési szolgáltatási tevékenységb l,
valamint a befektetési szolgáltatásból származó egyéb bevételekben kimutatott értékelési különbözet összegét. 

18. Pénzügyi m veletek egyéb ráfordításából értékelési különbözet 

A részletez  sorokban kell kimutatni a Pénzügyi m veletek eredményében szerepl , de a pénzügyi 
szolgáltatásból, a hitelintézetekkel, illetve az MNB-vel kapcsolatos befektetési szolgáltatási tevékenységb l,
valamint a befektetési szolgáltatásból származó egyéb ráfordításoknál elszámolandó értékelési különbözetet. 

A 22. sor b) Halmozott oszlopában kell kimutatni a helyi önkormányzatok által kivetett – a bekerülési 
érték részét nem képez , illetve a költségek között el nem számolható – adók (pl. ipar zési adó, 
építményadó, kommunális adó, stb.) év elejét l halmozott értékét. (Az a) Tárgyhavi oszlopot nem kell 
kitölteni.)

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl. 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: F02

01 tábla     millió Ft
Sor-
kód

M E G N E V E Z É S Forint Deviza Összesen

a b c

E S Z K Ö Z Ö K
 001  I. Rezidensekkel szembeni követelés (a+...+k)

 002    a.  Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelés (1+…+6)

 003             1/ Hitel könyv szerinti bruttó értéken

 004             2/ Hitel értékvesztése és értékelési különbözete

 005             3/ Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír

 006             4/ Részvény

 007             5/ Egyéb t kebefektetés, vagyoni érdekeltség 

 008             6/ Egyéb követelés

 009     b. Központi bankkal szembeni követelés (1+…+3)

 010             1/ Készpénz 

 011             2/ Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír

 012             3/ Egyéb követelés könyv szerinti nettó értéken

 013     c. Egyéb monetáris intézményekkel szembeni követelés (1+…+8)

 014             1/ Betét könyv szerinti bruttó értéken

 015             2/ Betét értékvesztése

 016             3/ Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír

 017             4/ Hitel könyv szerinti bruttó értéken

 018             5/ Hitel értékvesztése és értékelési különbözete

 019             6/ Befektetési jegy

 020             7/ Részvény

 021             8/ Egyéb követelés 

 022     d. Egyéb pénzügyi közvetít kkel szembeni követelés (1+…+4)

 023             1/ Befektetési jegy

 024             2/ Részvény

 025             3/ Egyéb t kebefektetés, vagyoni érdekeltség

 026             4/ Egyéb követelés 

 027
    e. Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz kkel szembeni követelés 
(1+…+3)

 028             1/ Részvény

 029             2/ Egyéb t kebefektetés, vagyoni érdekeltség

 030             3/ Egyéb követelés 

 031     f. Biztosítókkal, nyugdíjpénztárakkal szembeni követelés (1+…+5)

 032             1/ Hitel könyv szerinti bruttó értéken

 033             2/ Hitel értékvesztése és értékelési különbözete

 034             3/ Részvény

 035             4/ Egyéb t kebefektetés, vagyoni érdekeltség

 036             5/ Egyéb követelés 

 037     g. Központi kormányzattal szembeni követelés (1+…+3)

 038             1/ Kincstárjegy

 039             2/ Államkötvény

 040             3/ Egyéb követelés

 041      h. Helyi önkormányzatokkal szembeni követelés

 042      i. Társadalombiztosítási alapokkal szembeni követelés

Biztosítóintézetek statisztikai mérlege
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MNB adatgy jtés azonosító: F02

01 tábla     millió Ft
Sor-
kód

M E G N E V E Z É S Forint Deviza Összesen

a b c

Biztosítóintézetek statisztikai mérlege

 043      j. Háztartásokkal szembeni követelés (1+…+3)

 044             1/ Hitel

 045             2/ Hitel értékvesztése

 046             3/ Egyéb követelés 

 047      k. Háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel szembeni követelés

 048 II. Nem-rezidensekkel szembeni követelés (1+…+10)

 049            1/ Betét könyv szerinti bruttó értéken

 050            2/ Betét értékvesztése

 051            3/ Hitel könyv szerinti bruttó értéken

 052            4/ Hitel értékvesztése

 053            5/ Készpénz

 054            6/ Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír

 055            7/ Részvény

 056            8/ Egyéb t kebefektetés, vagyoni érdekeltség

 057            9/ Befektetési jegy

 058            10/ Egyéb követelés

 059 III. Egyéb pénzügyi eszközök (1+2)

 060            1/ Kamatok, bérleti díjak aktív id beli elhatárolása

 061            2/ Egyéb eszköz és id beli elhatárolás

 062 IV. Nem pénzügyi eszközök

 063  ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)

F O R R Á S O K 
 064  V. Saját t ke

 065 VI. Alárendelt kölcsönt ke

 066 VII. Céltartalék

 067 VIII. Biztosítástechnikai tartalék (1+…+6)

 068         1/ Életbiztosításhoz kapcsolódó biztosítástechnikai tartalék

 069         2/ Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

 070
        3/ Biztosítástechnikai tartalék a befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosítás szerz d i javára végrehajtott befektetések után

 071         4/ Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

 072         5/ Egyéb biztosítástechnikai tartalékok (5.1+…+5.4)

 073           5.1/ Háztartások

 074           5.2/ Államháztartás

 075           5.3/ Egyéb belföld

 076           5.4/ Külföld

 077         6/ Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

 078 IX. Viszontbiztosítóktól kapott letét

 079 X. Kötelezettségek (1+…+5)

 080        1/ Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekb l (1.1+1.2)

 081           1.1/ Biztosítási kötvénytulajdonosok felé

 082           1.2/ Biztosítási közvetít k felé

 083        2/ Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekb l
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MNB adatgy jtés azonosító: F02

01 tábla     millió Ft
Sor-
kód

M E G N E V E Z É S Forint Deviza Összesen

a b c

Biztosítóintézetek statisztikai mérlege

 084        3/ Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból 

 085        4/ Tulajdonossal szembeni kötelezettségek

 086        5/ Egyéb kötelezettségek

 087 XI. Passzív id beli elhatárolások

 088 FORRÁSOK ÖSSZESEN (V.+...+XI.)
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MNB adatgy jtés azonosító: F02

Kitöltési útmutató 
Biztosítóintézetek statisztikai mérlege 

I. Általános tudnivalók

1. A statisztikai célú mérleget negyedévente a végleges hó végi f könyvi kivonat alapján – ha 
szükséges analitikus kimutatások felhasználásával – kell összeállítani, de a hó végi állományokat 
módosítani kell a hó utolsó napjára vonatkozó értéknapot érint  - év közben a tárgyhót követ
harmadik munkanap végéig, év végén a mérlegkészítés napjáig ismertté vált - helyesbítésekkel, 
visszamen leges rendez  tételekkel.

Az értéknap a fizetési megbízások pénzügyi teljesítésének napja. 
Az értéknapos állományok megállapításához az értéknapig lekönyvelt állományokat a következ képp
kell helyesbíteni: 
 - el ször az állományokból ki kell venni a kés bbi értéknapokra vonatkozó tételeket, 
 - azután az állományokba bele kell számítani a hó vége utáni harmadik munkanapig  ismertté 
vált, le nem könyvelt, de a hó végével, mint értéknappal teljesített tételeket. 

2. Az adatok tartalmára, értékelésére, stb. vonatkozóan - jelen kitöltési útmutató eltér  rendelkezése 
hiányában - a számvitelr l szóló 2000. évi C törvény (a továbbiakban Szmt.) és a biztosítóintézetek 
éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) szabályai az irányadóak. A statisztikai mérleg a 
lefedett vagyon tekintetében annyiban tér el a számviteli mérlegt l, hogy a külföldi fióktelep eszközeit 
és forrásait a statisztikai mérlegben nem szabad szerepeltetni. A külföldi fióktelep rendelkezésére 
bocsátott alapítói vagyon a nem rezidensekkel szembeni követelések között, a részvény, illetve az 
egyéb t kebefektetés, vagyoni érdekeltség sorokon kell hogy megjelenjen.

3. A statisztikai mérleg minden sora forint (a), deviza (b) és összesen (c) oszlopokat tartalmaz. Az 
egyes sorokban a külföldi pénznemben fennálló (valuta vagy deviza) követelések, illetve 
kötelezettségek - az el írt árfolyam(ok)on - forintra átszámított összegét kell a (b) devizaoszlopban 
szerepeltetni. A forint-követeléseket és kötelezettségeket, valamint a devizával vagy külföldiekkel 
kapcsolatos, de forintban fennálló állományokat a forint (a) oszlopban kell kimutatni. A (b) 
oszlopban szerepl  deviza- és valutakészletek, valamint külföldi pénznemre szóló követelések és 
kötelezettségek hó végi állományát az MNB által közzétett, a hó utolsó napján érvényes hivatalos 
deviza középárfolyamon forintra átszámított értéken kell közölni. 
Az MNB által nem jegyzett külföldi pénznemre szóló követeléseket, kötelezettségeket, illetve deviza- 
és valutakészleteket valamely magyar országos napilapnak a világ valutáinak árfolyamaira vonatkozó 
tájékoztatójában közzétett, a hó utolsó napján érvényes középárfolyamon, ennek hiányában pedig az 
adatszolgáltató által a legutolsó hónapban alkalmazott átlagos középárfolyamon kell értékelni.
A külföldi alapító által befizetett és még fel nem használt alapt ke (törzst ke) értékelése azonos a 
többi devizatételével.

4. Tekintettel arra, hogy a Korm. rendelet a biztosítóintézetek számára csak az üzleti év 
mérlegfordulónapjára vonatkozóan írja el  a devizaadatok átértékelését, s nem írja el  az MNB 
hivatalos árfolyamának kötelez  használatát, a statisztikai mérleg és a hó végi, illetve év végi 
f könyvek (mérlegek) értéknapos rendez  tételekkel, helyesbítésekkel módosított eszközök/források 
összesenje nem feltétlenül egyezik meg. 
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5. Az átvezetési számla a pénzeszközökkel kapcsolatos számlák egymás közötti forgalmában az 
ellenszámla helyettesít je és a pénzeszközökkel együtt kell kimutatni.
A biztosítóintézeteknél a különböz  néven vezetett egyéb átvezetési, elszámolási, technikai, stb. 
számlák állományát egyenlegük jellegének megfelel en az egyéb aktív, illetve passzív elszámolások 
között, így szektoronként az egyéb követelés, illetve a passzív id beli elhatárolás soron kell kimutatni. 

6. A statisztikai mérlegben szerepl  saját vagyontárgyakat – pl. váltót, hiteleket, egyéb követeléseket 
vagy értékpapírokat (továbbiakban: vagyontárgyak) – eredeti szerz dés szerinti lejárattal, az Szmt. 
el írásai alapján az elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével, 
valamint az értékelési különbözettel növelt könyv szerinti nettó értéken kell szerepeltetni ott, ahol 
külön soron nem kell megadni az eszköz könyv szerinti bruttó értékét és negatív el jellel
értékvesztését, pozitív el jellel értékelési különbözetét. A vagyontárgyak állományát a valódi penziós 
ügyletek keretében átadott vagyontárgyak értékével nem kell csökkenteni. 

7. A vagyontárgyak valódi penziós ügylet keretében történt eladásából keletkez  pénzbevételt a 
biztosítóintézet kötelezettségeként a források között az egyéb kötelezettségek soron, a vagyontárgyak 
valódi penziós ügylet keretében történt vásárlásából keletkezett követeléseket az eszközök között, 
amennyiben a penzió tárgya értékpapír akkor a hitelek között, amennyiben egyéb vagyontárgy akkor 
az egyéb követelések között a megfelel  szektoroknál kijelölt sorokban, kell hozni. A valódi penziós 
ügylet keretében eladott, illetve átvett értékpapírok és egyéb vagyontárgyak állományával nem szabad 
csökkenteni, illetve növelni a biztosítóintézet tulajdonában lév  vagyontárgyak állományát. (A 
vagyontárgyak nem valódi penziós ügylet keretében történ  átadását/átvételét az Szmt-nek 
megfelel en tényleges eladásként/vételként kell kezelni a statisztikai mérlegben is.) 

8. A megvásárolt követelések és a leszámítolt váltók helyét a statisztikai mérlegben az dönti el, hogy a 
végs  adós melyik szektorba tartozik. 
Az ügyfelek szektorbesorolását a jelen melléklet I. A. pontjában foglaltak, valamint az e rendelet 3. sz. 
mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett listák alapján kell elvégezni. 

 II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

Eszközök

Az I. soron kell szerepeltetni a biztosító összes rezidens gazdasági szerepl vel szemben fennálló 
követelés állományát. 

I.a. Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelés 

Ebben a részben kell szerepeltetni a biztosítóintézet nem pénzügyi vállalatokkal szembeni 
követeléseinek állományát. 
Az I.a.1/ sor tartalmazza a nem pénzügyi vállalatokkal és a hozzájuk besorolt nonprofit 
intézményekkel szemben fennálló hitel jelleg  állományokat könyvszerinti bruttó értéken. Ilyenek 
lehetnek pl. a nem pénzügyi vállalatokkal szemben fennálló megvásárolt követelések, a 
biztosítóintézet tulajdonába került nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott váltók, csekkek, valamint 
az értékpapok valódi penziós ügylet keretében történt vásárlásából keletkezett követelések.
Az I.a.2/ sor az I.a.1/ sorban jelentett tételekre elszámolt értékvesztést és értékelési különbözetet 
tartalmazza.
Az I.a.3/ sor a biztosítóintézet tulajdonában lév , a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott 
kötvényeket és más hitelviszonyt megtestesít  értékpapírokat tartalmazza az Szmt. szerint 
meghatározott könyv szerinti nettó értéken (bekerülési érték csökkentve a már elszámolt 
értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével). 
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Az I.a.4/ sorba kell kerülnie a biztosító tulajdonába került, a nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott 
részvények könyv szerinti nettó értéken vett állományának. 
Az I.a.5/ sorba kell beállítani a részvényen kívül az összes, nem pénzügyi vállalatba vagyoni 
betétként, üzletrészként, vagyoni hozzájárulásként vagy törzsbetétként befektetett eszközt, könyv 
szerinti nettó értéken. 
Az I.a.6/ sor tartalmazza a nem pénzügyi vállalatokkal és a hozzájuk besorolt nonprofit 
intézményekkel szemben fennálló minden egyéb, a fentiekben külön soron nem nevesített 
követelések (pl. biztosítási ügyletekb l, áruszállításból és szolgáltatásból, a nem értékpapír tárgyú 
valódi penziós ügyletb l ered  követelések) hó végi állományát könyv szerinti nettó értéken. Itt kell 
kimutatni a szektorral szemben fennálló aktív id beli elhatárolások állományát is, a kamatok aktív 
id beli elhatárolása kivételével. Az aktív kamatelhatárolás állományát szektorbontás nélkül, a III.1/ 
soron kell jelenteni. 

I.b. Központi bank

Ebben a részben kell jelenteni a biztosítóintézet központi bankkal szembeni követeléseit. 

Az I.b.1/ sor (a) és (c) oszlopa töltend  ki. Az (a) oszlopba kell beállítani a forintpénztárak 
pénzkészletét (a házipénztár állományát és az értéktárakban lév  készleteket), a biztosítóintézet 
központja és fiókja, valamint a fiókok közötti úton lév  készpénz átvezetési számlán illetve egyéb 
más számlán lév  állományát. A (b) oszlop üresen marad. 
Az I.b.2/ sorba kell beállítani a biztosítóintézet tulajdonában lév , az MNB által kibocsátott kötvényt 
és egyéb hitelviszonyt megtestesít  értékpapírt, így pl. a biztosító tulajdonában lév  MNB belföldi 
forint kötvény állományát is, könyv szerinti nettó értéken. 
Az I.b.3/ sor tartalmazza a központi bankkal szemben fennálló egyéb, külön nem nevesített 
követeléseket, könyv szerinti nettó értéken, a kamatok aktív id beli elhatárolása kivételével. Az aktív 
kamatelhatárolás állományát szektorbontás nélkül, a III.1/ soron kell jelenteni. 

I.c. Egyéb monetáris intézmények

Itt kell szerepeltetni a biztosítóintézet hitelintézetekkel és pénzpiaci alapokkal szembeni 
követeléseinek állományát. 
Az I.c.1/ sor tartalmazza a biztosítóintézet belföldi hitelintézeteknél vezetett folyószámla betéteinek 
mérlegben szerepl  hó végi állományát, valamint a hitelintézeteknél elhelyezett betéteit, könyv 
szerinti bruttó értéken. 
Az I.c.2/ soron kell jelenteni a biztosítóintézet belföldi hitelintézeteknél vezetett folyószámla, illetve 
egyéb elhelyezett betéteinek értékvesztését. 
Az I.c.3/ sorba kell beállítani a biztosítóintézet tulajdonában lév , hitelintézetek által kibocsátott 
kötvények, illetve egyéb hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok állományát, az Szmt. által el írt
könyv szerinti nettó értéken. 
Az I.c.4/ soron kell hozni a biztosítóintézet belföldi hitelintézeteknek szerz dés alapján nyújtott 
hiteleit, illetve egyéb hitel jelleg  követeléseit., Itt kell szerepeltetni a hitelintézetek tulajdonában lév
értékpapírok valódi penziós ügylet keretében történt vásárlásából keletkezett követelések hó végén 
fennálló állományát, könyv szerinti bruttó értéken. 
Az I.c.5/ sor az I.c.4/ sorban jelentett tételekre elszámolt értékvesztést és értékkülönbözetet 
tartalmazza.
Az I.c.6. soron kell jelenteni a biztosítóintézet tulajdonában lév , pénzpiaci alapok által kibocsátott 
befektetési jegyek állományát, könyv szerinti nettó értéken. 
Az I.c.7/ sor tartalmazza a biztosítóintézetnél lév , hitelintézetek által kibocsátott részvények 
állományát, könyv szerinti nettó értéken. 
Az I.c.8/ sorba kell írni a hitelintézetekkel szemben fennálló, a fenti sorokon külön nem nevesített 
követelések (pl. biztosítási ügyletekb l, áruszállításból és szolgáltatásból, a hitelintézetek tulajdonában 
lév  értékpapíron kívüli vagyontárgyak valódi penziós ügylet keretében történt vásárlásából 
keletkezett követelések) hó végén fennálló állományát könyv szerinti nettó értéken. Itt kell kimutatni 
a szektorral szemben fennálló aktív id beli elhatárolások állományát is a kamatok aktív id beli
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elhatárolása kivételével. Az aktív kamatelhatárolás állományát szektorbontás nélkül, a III.1/ soron 
kell jelenteni. 

I.d. Egyéb pénzügyi közvetít k

Ebben a részben kell kimutatni az egyéb pénzügyi közvetít kkel szembeni követeléseket. 
Az I.d.1/ sorba kell írni a belföldi (nyílt- és zártvég ) befektetési alapok befektetési jegyeit, könyv 
szerinti nettó értéken. 
Az I.d.2/ soron kell jelenteni a biztosítóintézet tulajdonába került, egyéb pénzügyi közvetít k által 
kibocsátott részvények könyv szerinti nettó értéken vett hó végi állományát. 
Az I.d.3/ soron kell szerepeltetni a biztosítóintézet egyéb pénzügyi közvetít kben lév  nem részvény 
típusú egyéb vagyoni érdekeltségeit, t kebefektetéseit, könyv szerinti nettó értéken. 
Az I.d.4/ sor tartalmazza az egyéb pénzügyi közvetít kkel szemben fennálló fent nem nevesített 
követelések (pl. biztosítási ügyletekb l, áruszállításból és szolgáltatásból, valódi penziós ügyletb l
keletkezett követelések) hó végi állományát, könyv szerinti nettó értéken. Itt kell kimutatni a 
szektorral szemben fennálló aktív id beli elhatárolások állományát is, a kamatok aktív id beli
elhatárolása kivételével. Az aktív kamatelhatárolás állományát szektorbontás nélkül, a III.1/ soron 
kell jelenteni.

I.e. Pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k

Itt kell kimutatni a biztosítóintézet pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz  intézményekkel 
szembeni követeléseit. 

Az I.e.1/ sor tartalmazza a pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k által kibocsátott részvények 
biztosítóintézetnél lév  állományát, könyv szerinti nettó értéken. 
Az I.e.2/ soron kell szerepeltetni a biztosítóintézet pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz kben
szerzett nem részvény típusú, egyéb vagyoni érdekeltségeit, t kebefektetéseit.
Az I.e.3/ sor a pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz kkel szemben fennálló, a fenti sorokon külön 
nem nevesített követelések (pl. biztosítási ügyletekb l, áruszállításból és szolgáltatásból, valódi 
penziós ügyletb l keletkezett követeléseket) állományát tartalmazza, könyv szerinti nettó értéken. Itt 
kell kimutatni a szektorral szemben fennálló aktív id beli elhatárolások állományát is, a kamatok aktív 
id beli elhatárolása kivételével. Az aktív kamatelhatárolás állományát szektorbontás nélkül, a III.1/ 
soron kell jelenteni. 

I.f. Biztosítók, nyugdíjpénztárak

Ez a rész a biztosítóintézetekkel és a nyugdíjpénztárakkal szemben fennálló követeléseket 
tartalmazza.

Az I.f.1/ soron kell kimutatni a jelentést készít  biztosítóintézet más biztosítóintézetnek, illetve 
nyugdíjpénztárnak nyújtott hiteleinek és egyéb hitel jelleg  követeléseinek – ideértve az értékpapír 
tárgyú valódi penziós ügyletekb l származó követeléseket is - hó végi állományát, könyv szerinti 
bruttó értéken. 
Az I.f.2/ soron kell jelenteni a biztosító más biztosítóintézetnek vagy nyugdíjpénztárnak nyújtott 
hiteleinek értékvesztését és értékelési különbözetét. 
Az I.f.3/ sor tartalmazza a biztosítóintézet tulajdonában lév , más biztosító vagy nyugdíjpénztár által 
kibocsátott részvényeket, könyv szerinti nettó értéken. 
Az I.f.4/ sorba a biztosítóintézet által más biztosítóintézetben, illetve nyugdíjpénztárban szerzett nem 
részvény típusú egyéb vagyoni érdekeltségeit, t kebefektetéseit kell beállítani, szintén könyv szerinti 
nettó értéken. 
Az I.f.5/ sor a biztosítókkal, illetve nyugdíjpénztárakkal szemben fennálló egyéb, a már leírtakban 
külön nevesítésre nem került követelések (pl. biztosítási ügyletekb l, áruszállításból és szolgáltatásból, 
a nem értékpapír tárgyú valódi penziós ügyletb l keletkezett követelések) állományát tartalmazza, 
könyv szerinti nettó értéken. Itt kell szerepelnie minden viszontbiztosításból ered , belföldi 
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biztosítóval szembeni követelésnek, beleértve a viszontbiztosításba adóval szemben fennálló letéti 
követeléseket is. Itt kell kimutatni a biztosítókkal, nyugdíjpénztárakkal szemben fennálló aktív id beli
elhatárolások állományát is, a kamatok aktív id beli elhatárolása kivételével. Az aktív 
kamatelhatárolás állományát szektorbontás nélkül, a III.1/ soron kell jelenteni. 

I.g. Központi kormányzat

Az I.g.1/ sorba kell beállítani a biztosítóintézet által megvásárolt, a költségvetés által kibocsátott 
kincstárjegyek (a különböz  kamatozó- és diszkont-, valamint a likviditási kincstárjegyek) hó végi 
állományát az Szmt. által el írt könyv szerinti nettó értéken, nem levonva a valódi penziós ügylet 
keretében eladott vagy átvett állományt. 
Az I.g.2/ sor tartalmazza a központi költségvetés által kibocsátott és a biztosítóintézet által 
megvásárolt, illetve apportként kapott valamennyi államkötvény állományát, könyv szerinti nettó 
értéken (nem csökkentve a valódi penziós ügyletek keretében eladott vagy átvett államkötvények 
értékével).
Az I.g.3/ sorban kell szerepeltetni a költségvetéshez tartozó és a fenti sorokon külön nevesítésre nem 
került költségvetési intézményekkel, az elkülönített állami pénzalapokkal, és a központi 
kormányzathoz sorolt, az e rendelet 3. sz. mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honalpján 
közzétett külön listákon felsorolt nonprofit intézményekkel  és gazdasági társaságokkal szembeni 
követeléseket is. A szektorral szemben fennálló egyéb követelések között kell kimutatni a biztosítási 
ügyletekb l, áruszállításból és szolgáltatásból, adó-és járulékelszámolásból adódó követelések 
állományát. Itt kell kimutatni a szektorral szemben fennálló aktív id beli elhatárolások állományát is, 
a kamatok aktív id beli elhatárolása kivételével. Az aktív kamatelhatárolás állományát szektorbontás 
nélkül, a III.1/ soron kell jelenteni. 

I.h. Helyi önkormányzatok

A statisztikai mérleg ezen sora a biztosítóintézet helyi önkormányzatokkal és a hozzájuk besorolt 
nonprofit intézményekkel szemben fennálló valamennyi követelését tartalmazza, könyv szerinti nettó 
értéken, a kamatok aktív id beli elhatárolása kivételével. Az aktív kamatelhatárolás állományát 
szektorbontás nélkül, a III.1/ soron kell jelenteni.

I.i. Társadalombiztosítási alapok

Itt kell kimutatni a biztosítóintézet társadalombiztosítási alapokkal szemben fennálló összes 
követelését.

I.j. Háztartások

Ebben a részben a biztosítóintézet háztartásokkal (magánszemélyekkel és egyéni vállalkozókkal) 
szemben fennálló követeléseit kell kimutatni. 

Az I.j.1/ sorba kell beállítani a háztartások részére nyújtott hiteleket, beleértve a biztosítóintézet saját 
dolgozói részére nyújtott hitelek állományát is, valamint az életbiztosítást igénybevev  ügyfeleknek 
nyújtott kötvénykölcsön, jelzáloghitel hó végén fennálló állományát - amennyiben ez a 
biztosítóintézet mérlegét érinti -, könyv szerinti bruttó értéken.
Az I.j.2/ soron a háztartásoknak nyújtott hitelekre elszámolt értékvesztést kell jelenteni. 
Az I.j.3/ sor tartalmazza a fenti hiteleken kívül a háztartásokkal szemben fennálló összes egyéb 
követelést (pl. biztosítási ügyletekb l, a munkavállalókkal szembeni elszámolásokból, a háztartások 
tulajdonában lév  vagyontárgyak valódi penziós ügylet keretében történt vásárlásából ered
követelések), könyv szerint nettó értéken. Itt kell kimutatni a szektorral szemben fennálló aktív 
id beli elhatárolások állományát is. 
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I.k. Háztartásokat segít  nonprofit intézmények

Ezen a soron kell lejelenteni a biztosítóintézetek háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel 
szemben fennálló követeléseit. 

A II. sor tartalmazza a biztosítóintézet nem-rezidensekkel szembeni, forintban vagy devizában 
fennálló valamennyi követelés-állományát.

A II.1/ sor tartalmazza a biztosítóintézet nem rezidens hitelintézeteknél elhelyezett betéteit, könyv 
szerinti bruttó értéken. 
Az II.2/ soron kell jelenteni a biztosítóintézet nem rezidens hitelintézeteknél vezetett folyószámla, 
illetve egyéb elhelyezett betéteinek értékvesztését. 
A II.3/ soron kell megadni a biztosítóintézet nem rezidens hitelintézeteknek, illetve 
biztosítóintézeteknek szerz dés alapján nyújtott hiteleit. Itt kell szerepeltetni a hitelintézetek 
tulajdonában lév  értékpapírok valódi penziós ügylet keretében történt vásárlásából keletkezett 
követelések hó végén fennálló állományát, könyv szerinti bruttó értéken. 
A II.4/ sor az II.3/ sorban jelentett tételekre elszámolt értékvesztést és értékelési különbözetet 
tartalmazza.
A II.5/ sor (b) és (c) oszlopa töltend  ki. A (b) oszlopban kell megadni a valutapénztárak 
valutaállományának forintértékét, valamint a biztosítóintézet tulajdonában lév  pénztáron kívüli (pl. 
értéktárban lév ) valutaállomány forintértékét (figyelembe véve a hozzá kapcsolódó átvezetési 
számlák egyenlegét is).
A II.6/ sorba kell kerülnie a biztosítóintézet tulajdonában lév , nem-rezidensek által kibocsátott 
kötvények és más hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok könyv szerinti nettó értéken vett 
állományának.
A II.7/ sorba a biztosítóintézet tulajdonában lév , külföldiek által kibocsátott részvények állományát 
kell írni, szintén könyv szerinti nettó értéken. 
A II.8/ sor a biztosítóintézet nem részvénytípusú egyéb külföldi érdekeltségeit, gazdasági társaságba 
eszközölt t kebefektetéseit, üzletrészeit, vagyoni betéteit, törzsbetéteit, illetve egyéb vagyoni 
hozzájárulásait tartalmazza, könyv szerinti nettó értéken. 
A II.9/ sorban kell kimutatni a biztosítóintézet tulajdonában lév , külföldi befektetési alapok által 
kibocsátott befektetési jegyek állományát, könyv szerinti nettó értéken. 
A II.10/ sorba kell beállítani a biztosítóintézet nem-rezidensekkel szembeni egyéb követeléseit, 
könyv szerinti nettó értéken. Itt kell feltüntetni a viszontbiztosításba vev  külföldi biztosítóval 
szembeni, a biztosítástechnikai tartalékok fedezetére szóló követeléseket és a viszontbiztosítási 
ügyletekb l származó, külföldi viszontbiztosítóval szembeni követeléseket is. Ugyancsak itt szerepel a 
viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletb l ered  letéti követelések állománya, amennyiben a letét 
külföldi biztosítónál lett elhelyezve. Itt kell kimutatni a nem rezidens szektorral szemben fennálló 
aktív id beli elhatárolások állományát is, a kamatok aktív id beli elhatárolása kivételével. Az aktív 
kamatelhatárolás állományát szektorbontás nélkül a III.1/ soron kell jelenteni. 

III. Egyéb pénzügyi eszközök

A III.1/ sorban egy összegben kell kimutatni a kamatok aktív id beli elhatárolásának az állományát, 
függetlenül attól, hogy a követelés mely szektorral szemben áll fenn. 
A III.2/ sor tartalmazza mindazokat a tételeket, amelyek a fentiekben külön soron nem kerültek 
nevesítésre. Ezen a soron kell kimutatni a biztosítóintézet által visszavásárolt saját részvény 
állományát is, a számviteli el írások szerinti árfolyamon. 

IV. Nem pénzügyi eszközök

Ebbe a sorba kell beállítani a forgóeszközök közül a készleteket és a befektetett eszközök közül az 
immateriális javak és tárgyi eszközök összegét, az Szmt. által el írt értéken.
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Források

V. Saját t ke

Ebbe a sorba kell beállítani a biztosítók éves beszámoló készítési kötelezettségének sajátosságairól 
szóló Korm. rendelet által el írt mérleg szerinti saját t ke állományát (jegyzett t ke, jegyzett, de még 
be nem fizetett t ke(-), t ketartalék, eredménytartalék, lekötött tartalék, értékelési tartalék, mérleg 
szerinti eredmény). A PSZÁF engedélyével rendelkez , m ködésüket már megkezdett, de cégbírósági 
bejegyzéssel még nem rendelkez  biztosítóintézeteknek is itt kell megadniuk a befizetett alapt ke
összegét.

VI. Alárendelt kölcsönt ke

Itt kell kimutatni minden olyan öt évet meghaladó eredeti lejáratú kapott kölcsönt, amelyet 
ténylegesen a biztosító rendelkezésére bocsátottak. Az ilyen típusú kölcsönre vonatkozó szerz dés
ismérve, hogy abban a kölcsön nyújtója egyetért azzal, hogy a kölcsön bevonható a biztosító 
adósságának rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a 
tulajdonosok el tti legutolsó helyen áll. 

VII. Céltartalék

Ebbe a sorba kell beállítani a jogszabály alapján képzett céltartalék összegét (céltartalék várható 
kötelezettségekre, céltartalék a jöv beni költségekre, egyéb céltartalék). 

VIII. Biztosítástechnikai tartalékok

Ide kell kerülnie a vonatkozó jogszabályokban a biztosító számára el írt valamennyi megképzett 
tartalék – biztosítástechnikai tartalékok, függ kár tartalékok, eredményt l függ  és független 
díjvisszatérítési tartalék, egyéb biztosítástechnikai tartalékok károk ingadozására, valamint befektetési 
egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerz d i javára végrehajtott befektetések után 
képzett biztosítástechnikai tartalékok – hó végi állományának.
A VIII.1/ sor tartalmazza a unit-linked életbiztosításokon kívüli életbiztosításokhoz kapcsolódó 
biztosítástechnikai tartalékok Korm. rendelet szerinti bruttó összegét. 
A VIII. 2/ sorba kell beállítani a unit-linked életbiztosításokon kívüli életbiztosítások 
viszontbiztosításba adott összegeire jutó tartalékokat, negatív el jellel.
A VIII.3/ sor tartalmazza a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások szerz d i
javára végrehajtott befektetések után képzett biztosítástechnikai tartalékok bruttó összegét, amit az 
életbiztosítással összefügg  befektetésekkel kapcsolatos kötelezettségek fedezetére képez a biztosító. 
A VIII.4/ soron kell jelenteni negatív el jellel a VIII.3. sorban szerepl  biztosítások 
viszontbiztosításba adott összegeire jutó tartalékokat. 
AVIII.5/ sor tartalmazza a fenti sorokon külön nem nevesített, de a jogszabályok szerint 
megképzend  tartalék bruttó összegét. 
A VIII.5.1/-5.4/ sorok az egyéb biztosítástechnikai tartalékok bruttó összegének a biztosítás 
szerz d jének szektor szerinti (háztartások, államháztartás – központi kormányzat és helyi 
önkormányzatok együtt – , egyéb belföld és külföld) hovatartozása alapján történ  további 
részletezését tartalmazzák. 
A VIII.6/ soron kell jelenteni negatív el jellel az egyéb tartalékok viszontbiztosítóra jutó összegét. 

IX. Viszontbiztosítóktól kapott letét

Ebben a sorban kell szerepelnie a biztosítók mérlegében elkülönítetten kimutatandó, 
viszontbiztosítóktól kapott letétek hó végén fennálló állományának. A külföldi pénzértékre szóló 
kötelezettségeket itt is a hónap utolsó napján érvényes hivatalos MNB devizaárfolyamon forintra 
átszámított értéken kell közölni.
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X. Kötelezettségek

A biztosítók kötelezettségeinek állományát a számviteli mérlegnek megfelel  tartalommal kell 
kimutatni.
A X.1/ sor a biztosítók közvetlen biztosítási ügyletekb l adódó kötelezettségeinek állományát 
tartalmazza (pl. díjel leg, túlfizetés), biztosítási kötvénytulajdonosokkal és biztosítási közvetít kkel
szemben fennálló kötelezettség bontásban. 
A X.2/ sor tartalmazza a viszontbiztosításba adott biztosítási ügyletekb l ered , belföldi és külföldi 
biztosítóval szemben fennálló tartozások állományát.
A X.3/ sorban kell kimutatni a biztosítóknak az áruszállításból és szolgáltatásból származó 
kötelezettségeik állományát.
A X.4/ sor a tulajdonossal szembeni kötelezettségek állományát tartalmazza, így itt kell kimutatni a 
megszavazott, de ki nem fizetett osztalékot, az alapítóktól felvett hitelek, kölcsönök állományát. 
A X.5/ sor tartalmaz minden olyan forrástételt, amely a fentiekben külön soron nevesítésre nem 
került. Itt kell szerepeltetni a biztosítók által – nem a tulajdonostól - felvett forint- és devizahitel, 
valamint átvett forint- és devizabetét állomány forintra átszámított összegét, a biztosítóintézet 
tulajdonában lév  vagyontárgyak valódi penziós ügylet keretében történt eladásából szerzett források 
állományát, a kötvénykibocsátásból adódó kötelezettségeket is. 

XI. Passzív id beli elhatárolások

A statisztikai mérlegnek ebben a sorában kell jelenteni a bevételek, a költségek, ráfordítások passzív 
id beli elhatárolását. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD, vagy postai út. 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 

Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika, postai úton történ  beküldés esetén: MNB Statisztika, 
Monetáris statisztikai osztály, 1850 Budapest
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MNB adatgy jtés azonosító: F19, F33, F86, F87

 EGYES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTELEK
negyedév végi állományának szektor illetve lejárat szerinti részletezése

01 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d

001 ESZKÖZÖK

002 Nyújtott hitel, elhelyezett betét könyv szerinti bruttó értéken

003 Helyi önkormányzatok - 5 éven túli lejáratra nyújtott hitel

004 GMU központi kormányzatnak nyújtott hitel

005
GMU tagállami/tartományi kormányzat - legfeljebb 1 éves lejáratra nyújtott 
hitel

006
GMU tagállami/tartományi kormányzat - legfeljebb 5 éves lejáratra nyújtott 
hosszú lejáratú hitel

007 GMU tagállami/tartományi kormányzat - 5 éven túli lejáratra nyújtott hitel

008 GMU helyi önkormányzatok - legfeljebb 1 éves lejáratra nyújtott hitel

009
GMU helyi önkormányzatok - legfeljebb 5 éves lejáratra nyújtott hosszú 
lejáratú hitel

010 GMU helyi önkormányzatok - 5 éven túli lejáratra nyújtott hitel

011 GMU TB alapok - legfeljebb 1 éves lejáratra nyújtott hitel

012 GMU TB alapok - legfeljebb 5 éves lejáratra nyújtott hosszú lejáratú hitel

013 GMU TB alapok - 5 éven túli lejáratra nyújtott hitel

014 Egyéb külföldi ÁHT-nak nyújtott hitel

015 Egyéb külföldi szektorok hitele összesen

016
Hitelintézetek tulajdonában lév  értékpapírok könyv szerinti nettó 
értéken

017 GMU tagállami/tartományi kormányzat értékpapírja - rövid

018 GMU tagállami/tartományi kormányzat értékpapírja - hosszú

019 GMU helyi önkormányzati kötvény - rövid

020 GMU helyi önkormányzati kötvény - hosszú

021 GMU TB alapok kötvénye - rövid

022 GMU TB alapok kötvénye - hosszú

023 GMU egyéb pénzügyi közvetít k és püi kieg. tev-et végz k kötvénye - rövid

024
GMU egyéb pénzügyi közvetít k és püi kieg. tev-et végz k kötvénye - 
hosszú

025 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak kötvénye - rövid

026 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak kötvénye - hosszú

027 GMU nem pénzügyi vállalatok kötvénye - rövid

028 GMU nem pénzügyi vállalatok kötvénye - hosszú

029
GMU háztartások és háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye - 
rövid

030
GMU háztartások és háztartásokat segít  nonprofit intézmények kötvénye - 
hosszú

031 Egyéb külföldi bankok kötvénye

032 Egyéb külföldi ÁHT kötvénye
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MNB adatgy jtés azonosító: F19, F33, F86, F87

 EGYES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTELEK
negyedév végi állományának szektor illetve lejárat szerinti részletezése

01 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d

033 Egyéb külföldiek kötvénye

034 GMU egyéb püi közvetít k és püi kieg. tev. végz k részvényei

035 GMU biztosítók és nyugdíjpénztárak részvényei

036 GMU nem pénzügyi vállalatok részvényei

037 GMU befektetési jegyek

038 Egyéb külföldi befektetési jegyek

039
El re kifizetett biztosítási díjak és károk miatti biztosítókkal szembeni 
követelések

040 FORRÁSOK

041 Betétek, felvett hitelek és hátrasorolt kötelezettségek

042 GMU tagországi/tartományi kormányzat - látra szóló és folyószámla betét

043
GMU tagországi/tartományi kormányzat - lekötött betét, felvett hitel, 
hátrasorolt kötelezettség

044 GMU tagországi/tartományi kormányzat - repó ügyletekb l szerzett forrás

045 GMU helyi önkormányzatok - látra szóló és folyószámla betét

046
GMU helyi önkormányzatok - lekötött betét, felvett hitel, hátrasorolt 
kötelezettség

047 GMU helyi önkormányzatok - repó ügyletekb l szerzett forrás

048 GMU TB alapok - látra szóló és folyószámla betét

049 GMU TB alapok - lekötött betét, felvett hitel, hátrasorolt kötelezettség

050 GMU TB alapok - repó ügyletekb l szerzett forrás

051 Egyéb külföldi bankok

052 Egyéb külföldi ÁHT

053 Egyéb külföldiek

054 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

055 TB alapok összes hitele

056 TB alapok összes betéte

057 Egyéb külföldiekkel szembeni hátrasorolt kötelezettségek részletezése

058  - egyéb külföldi bankokkal szemben - hitel

059  - egyéb külföldi államháztartással szemben - hitel

060  - egyéb külföldiekkel szemben - hitel

061  - egyéb külföldi bankokkal szemben - hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 

062
 - egyéb külföldi államháztartással szemben - hitelviszonyt megtestesít
értékpapír

063  - egyéb külföldiekkel szemben - hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 
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MNB adatgy jtés azonosító: F19, F33, F86, F87

 EGYES ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTELEK
negyedév végi állományának szektor illetve lejárat szerinti részletezése

01 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

MNB
sorsz.

Megnevezés
Forint

a
Euró

b
Egyéb deviza

c
Összesen

d

064 Derivatívák miatti követelések állománya belföldiekkel szemben

065   Derivatíva követelések hitelintézettel szemben

066
  Derivatíva követelések MNB-vel, pénzpiaci alappal és egyéb pénzügyi 
vállalattal szemben

067   Derivatíva követelések nem pénzügyi vállalattal szemben

068   Derivatíva követelések államháztartással szemben

069
  Derivatíva követelések háztartással, háztartásokat segít  nonprofit 
intézménnyel szemben

070 Derivatíva követelések tranzakciója belföldiekkel szemben

071   Derivatíva követelések hitelintézettel szemben

072
  Derivatíva követelések MNB-vel, pénzpiaci alappal és egyéb pénzügyi 
vállalattal szemben

073   Derivatíva követelések nem pénzügyi vállalattal szemben

074   Derivatíva követelések államháztartással szemben

075
  Derivatíva követelések háztartással, háztartásokat segít  nonprofit 
intézménnyel szemben

076 Derivatívák miatti tartozások állománya belföldiekkel szemben

077   Derivatíva tartozások hitelintézettel szemben

078
  Derivatíva tartozások MNB-vel, pénzpiaci alappal és egyéb pénzügyi 
vállalattal szemben

079   Derivatíva tartozások nem pénzügyi vállalattal szemben

080   Derivatíva tartozások államháztartással szemben

081
  Derivatíva tartozások háztartással, háztartásokat segít  nonprofit 
intézménnyel szemben

082 Derivatíva tartozások tranzakciója belföldiekkel szemben

083   Derivatíva tartozások hitelintézettel szemben

084
  Derivatíva tartozások MNB-vel, pénzpiaci alappal és egyéb pénzügyi 
vállalattal szemben

085   Derivatíva tartozások nem pénzügyi vállalattal szemben

086   Derivatíva tartozások államháztartással szemben

087
  Derivatíva tartozások háztartással, háztartásokat segít  nonprofit 
intézménnyel szemben

088 Nem pénzügyi vállalatoknak megítélt hitelkeretek

089      Ebb l: lehívott állomány

090 088. sorból: Nem pénzügyi vállalatoknak megítélt multicurrency hitelkeretek

091      Ebb l: lehívott állomány

092 Háztartásoknak megítélt hitelkeretek

093      Ebb l: lehívott állomány
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MNB adatgy jtés azonosító: F19

negyedév végi állományának ORSZÁGBONTÁSA (hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)
02 tábla Bankok, szakosított hit.int.: millió Ft tizedes nélkül;  szöv.hit.int.: millió Ft 3 tizedessel

Monetáris
intézményeknek

nyújtott hitel
a

Egyéb
szektoroknak
nyújtott hitel

b

Monetáris
intézmények által 

kibocsátott kötvények -
rövid

c

Monetáris intézmények 
által kibocsátott 

kötvények - hosszú - legf. 
2 éves

d

Monetáris intézmények 
által kibocsátott 

kötvények - hosszú - 2 
éven túli

e

Egyéb szektorok 
által kibocsátott 

kötvények
f

Pénzpiaci alapok 
befektetési jegyei

g

Részvények és 
egyéb

részesedések
h

Monetáris intézmények 
betétei, t lük kapott 

egyéb források
i

Egyéb szektorok betétei, 
t lük kapott egyéb 

források
j

001 EU tagországok

002 Ausztria

003 Belgium

004 Dánia

005 Finnország

006 Franciaország

007 Görögország

008 Hollandia

009 Írország

010 Luxemburg

011 Nagy-Britannia

012 Németország

013 Olaszország

014 Portugália

015 Spanyolország

016 Svédország

017 Bulgária

018 Ciprus

019 Csehország

020 Észtország

021 Lengyelország

022 Lettország

023 Litvánia

024 Málta

025 Románia

026 Szlovákia

027 Szlovénia

028 Egyéb külföld

A nem rezidensekkel szembeni egyes követelések és tartozások

MNB
sorszám

Megnevezés

Eszközök Források
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MNB adatgy jtés azonosító: F19, F33
A ciprusi font és a máltai líra törölve, mert bekerülnek a GMU tagországok közé!!!!!

03 Minden hitelintézet: millió Ft

Cseh korona 
(CZK)

a

Lengyel zloty 
(PLN)

b

Szlovák korona 
(SKK)

c

Észt korona 
(EEK)

d

Lett lat
(LVL)

e

Litván litas 
(LTL)

f

Bolgár leva
(BGN)

g

Román lei 
(RON)

h

001 ESZKÖZÖK

002 Hitelek, elhelyezett betétek

003 Központi kormányzatnak nyújtott hitel

004 Helyi önkormányzatoknak nyújtott hitel

005
Belföldi monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitel, náluk 
elhelyezett betét

006 Egyéb pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel

007 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - rövid

008
Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - legfeljebb 5 
éves

009 Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel - hosszú - 5 éven túli

010 Háztartásoknak nyújtott hitel

011 Háztartásokat segít  nonprofit intézményeknek nyújtott hitel

012
GMU monetáris pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek, náluk 
elhelyezett betétek

013
GMU rezidenseknek (monetáris pénzügyi intézmények kivételével) 
nyújtott hitel

014
Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - 
rövid

015
Egyéb külföldi bankoknak nyújtott hitel, náluk elhelyezett betét - 
hosszú

016 Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - rövid

017 Egyéb külföldieknek nyújtott hitel - hosszú

018 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

019 Központi kormányzat által kibocsátott értékpapírok

020 Helyi önkormányzatok által kibocsátott értékpapírok

021
Belföldi monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott 
értékpapírok

022 Egyéb belföldi szektorok által kibocsátott értékpapírok

023
GMU monetáris pénzügyi intézmények által kibocsátott 
értékpapírok

024 GMU egyéb szektorok által kibocsátott értékpapírok

025 Egyéb külföldi bankok által kibocsátott értékpapírok

026 Egyéb külföldiek által kibocsátott értékpapírok

027 Külföldi részesedések

028 FORRÁSOK

029 Betétek, felvett hitelek, alárendelt kölcsönt ke

030 Központi kormányzattól

031 Helyi önkormányzatoktól

032 Belföldi monetáris pénzügyi intézményekt l

033 Egyéb pénzügyi vállalatoktól

034 Nem pénzügyi vállalatoktól - rövid

035 Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves

036 Nem pénzügyi vállalatoktól - hosszú - 2 éven túli

037 Háztartásoktól - rövid

038 Háztartásoktól - hosszú - legfeljebb 2 éves

039 Háztartásoktól - hosszú - 2 éven túli

040 Háztartásokat segít  nonprofit intézményekt l

041 GMU monetáris pénzügyi intézményekt l

042 GMU egyéb szektoroktól

043 Egyéb külföldi bankoktól - rövid

044 Egyéb külföldi bankoktól - hosszú

045 Egyéb külföldiekt l - rövid

046 Egyéb külföldiekt l - hosszú

047 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

048 Egyéb eszközök

049 Egyéb források

A Felügyeleti mérleg jelentés 06. táblája egyéb EU devizák összesen oszlopának devizánkénti részletezése
 ESZKÖZ ÉS FORRÁSTÉTELEK

hóvégi állományának DEVIZASZERKEZETE (kiegészít  adatok; hitelek bruttó, értékpapírok nettó könyv szerinti értéken)
tábla

MNB
sorszám

Megnevezés
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MNB adatgy jtés azonosító: F19, F33, F86, F87 

A Felügyeleti mérleghez kapcsolódó negyedéves jelentés kitöltési útmutatója 

I. Általános tudnivalók 

A Felügyeleti mérleg kitöltési útmutatójában leírt tartalmi el írások, definíciók és elvek itt is érvényesek. 

II. A jelentés kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

A jelentés a Felügyeleti mérleg jelentésben szerepl  állományok továbbrészletezését tartalmazza, ezért a 
jelentésben szerepl  – a külföldön m ködtetett fióktelepek adatai nélküli – állományoknak összhangban kell 
lenniük az aktuális mérlegadatokkal. A jelentést módosítani kell, ha az F01-es illetve F03-as jelentés 
mérlegadataiban javítások történtek, vagy ha a decemberre vonatkozó pontosított (F08) vagy auditált (F09 
illetve F14) mérlegadatokat tartalmazó jelentések összevontabb adatai és az itt részletezett adatok 
ellentmondanak egymásnak. A jelentésben a hiteleket könyv szerinti bruttó, az értékpapírokat és részesedéseket 
könyv szerinti nettó értéken kell jelenteni. 

A Felügyeleti mérleg kitöltési útmutatójának I. 6. pontjában leírtaknak megfelel en az ott meghatározott 
tartalmú, a negyedév során végrehajtott átsorolásokat a negyedéves jelentés 01. táblájára vonatkozóan az F86-
os, illetve az F87-es jelentésben kell jelenteni. Az adott negyedévre jelentett átsorolás-adatoknak összhangban 
kell lenniük a Felügyeleti mérleg megfelel  soraira jelentett havi átsorolásokkal. Ha a negyedév során nem 
történt átsorolás, nemleges jelentést kell beküldeni. 

01. tábla: Egyes eszköz és forrástételek negyedév végi állományának szektor és lejárat szerinti 
részletezése

A 3-15. sorok az adatszolgáltató által nyújtott hitelek, elhelyezett betétek szektor és lejárat szerinti tovább-
bontását tartalmazzák. 

A 14. és 15. sorokban a Felügyeleti mérleg 01. táblájának 329. és 330. soraiban jelentett nem bank egyéb 
külföldiekkel szembeni követelésállományok összegének egyéb külföldi ÁHT-nak és egyéb külföldieknek 
nyújtott hitelek szerinti részletezését kell jelenteni. 

A 17-38. sorokban az adatszolgáltatók tulajdonában lév  hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, részvények 
és egyéb részesedések, valamint a nem pénzpiaci alapok által kibocsátott befektetési jegyek egyes szektorok és 
lejárat szerinti alábontását kell jelenteni. 

A 39. sorban a mérlegben az aktív id beli elhatárolások között szerepl , azaz nem az adott id szakot terhel ,
de el re kifizetett biztosítási díjak, valamint a hitelintézetet ért károk miatti biztosítókkal szembeni követelések 
– azaz a bekövetkezett károk biztosítók által már elismert, de még nem kifizetett (a mérlegben szerepl )
követelések – állományát kell szerepeltetni. Jelentend k mind a rezidens, mind a nem-rezidens biztosítókkal 
kapcsolatos tételek. 

A 42-50. sorok a GMU egyéb ÁHT-tól (GMU ÁHT a központi kormányzat kivételével) származó betétek, 
repó ügyletekb l szerzett források, felvett hitelek és hátrasorolt kötelezettségek alszektorok szerinti 
részletezését tartalmazzák. 
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Az 51-53. sorokban a Felügyeleti mérlegben az egyéb külföldiekt l származó forrásként jelentett állományok 
összegét (betétek, repó ügyletekb l szerzett források, felvett hitelek és hitelként kapott hátrasorolt 
kötelezettségek) kell részletezni Egyéb külföldi bankok, Egyéb külföldi ÁHT és Egyéb külföldiek bontásban. 

Az 55-56. sorok a belföldi TB alapok összes hitelét illetve összes betétét tartalmazzák. 

Az 58-63. sorokban a Felügyeleti mérlegben külföldiekkel szemben hátrasorolt kötelezettségként jelentett 
állományokból az egyéb (nem GMU)  külföldiekkel szembeni hátrasorolt kötelezettségek állományát kell 
részletezni egyéb külföldi bank, egyéb külföldi államháztartás és egyéb külföldi szektorok bontásban. Külön 
sorokban kell jelenteni a hitel, és külön a hitelviszonyt megtestesít  értékpapír formájában kapott forrásokat. 

A 65-69., a 71-75., a 77-81., valamint a 83-87. sorokban a rezidensekkel kötött, piaci értékkel rendelkez
pénzügyi derivatívákkal kapcsolatos információkat kell ügyfélcsoportok szerinti bontásban jelenteni, akár a 
mérlegben, akár a mérlegen kívül szerepelnek. A 66., 72., 78. és 84. sorokban egyéb pénzügyi vállalatok alatt az 
egyéb pénzügyi közvetít k, a pénzügyi kiegészít  tevékenységet végz k, valamint a biztosítók és 
nyugdíjpénztárak értend k.

65-69. sorok: Derivatívák miatti követelések állománya belföldiekkel szemben 

Az adatszolgáltató rezidensekkel kötött, a negyedév végén piaci áron értékelt, nyitott határid s és opciós 
ügyletekb l származó összes követelését tartalmazza. 

Egy nyitott határid s ügyletet akkor kell követelésként kimutatni, ha az ügylet negyedév végén érvényes 
piaci áron történ  lezárása esetén – piaci ár hiányában az adatszolgáltatónál használt árazási modellel 
számított értékelés alapján – a derivatív pozíció értéke pozitív lenne. A követelés – a pozíció – értéke 
megegyezik a határid s bevételek (melyek vagy el re számíthatók vagy csak becsülhet k a konkrét 
üzlett l függ en) jelenértékének a határid s kiadások (melyek vagy el re számíthatók vagy csak 
becsülhet k a konkrét üzlett l függ en) jelenértékét meghaladó részével. 

Opciós ügyletnél az adatszolgáltató, mint az opció vásárlója (jogosultja) csak követelést mutathat ki. A 
nyitott opció adott napi (negyedév végi) értékét a jegyzett piaci ár vagy az alkalmazott árazási modell 
alapján kell meghatározni. 

71-75. sorok: Derivatíva követelések tranzakciója belföldiekkel szemben 

A negyedév során történt tranzakciók azon derivatív ügyletekhez kapcsolódnak, amelyeknek a 
tranzakció id pontjában pozitív értékük volt. 

A derivatíva követelésekkel kapcsolatos tranzakció a derivatív ügylet állományváltozását eredményez
fizetésekhez kapcsolódik, és az alábbi esetekben történhet: 
a) az ügylet kötésekor (pl. opciós díj fizetés), 
b) vételkor pozitív érték  derivatív pozíció megszerzésekor, 
c) a pozíció kiértékelését l függetlenül, a szerz dés szerinti fizetéskor (pl. kamatswaphoz kapcsolódó 
kamatfizetés), 
d) derivatív pozíció lezárásakor, eladásakor. 

A derivatíva követelések átértékel désb l (az alapinstrumentum árának vagy más jellemz jének
változásából, vagyis nem fizetésb l) ered  változását nem kell a tranzakciók között jelenteni. Az 
átértékel déseket az MNB maradékelven számítja ki az állományváltozások és a tranzakciók 
különbségeként.
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Tranzakcióként – a megfelel  szektorbontásban – az állománynövel  és állománycsökkent  forgalmak 
egyenlegét kell jelenteni, amely általában, de nem feltétlenül negatív el jel  (állománycsökkent ). A 
derivatív követelésekkel kapcsolatban jellemz en állománycsökkent  pénzmozgások, törlesztések 
történnek, de történhetnek állománynövel  (pl. currency swapok kamatfizetéséhez, opciós díj 
fizetéséhez, pozitív piaci érték  derivatív pozíció megvásárlásához kapcsolódó) forgalmak is.

T zsdei derivatív ügyletek esetében, ahol naponta kerül sor az ügyletek elszámolására és rendezésére, a 
derivatíva követelések tranzakciójaként az adatszolgáltató által kapott összegeket kell elszámolni negatív 
el jellel.

77-81. sorok: Derivatívák miatti tartozások állománya belföldiekkel szemben 

Az adatszolgáltató rezidensekkel kötött, a negyedév végén piaci áron értékelt, nyitott határid s és opciós 
ügyletekb l származó összes tartozását tartalmazza. 
Egy nyitott határid s ügyletet akkor kell tartozásként kimutatni, ha az ügylet negyedév végén érvényes 
piaci áron történ  lezárása esetén – piaci ár hiányában az adatszolgáltatónál használt árazási modellel 
számított értékelés alapján – a derivatív pozíció értéke negatív lenne. A tartozás – a pozíció – értéke 
megegyezik a határid s kiadások (melyek vagy el re számíthatók vagy csak becsülhet k a konkrét 
üzlett l függ en) jelenértékének a határid s bevételek (melyek vagy el re számíthatók vagy csak 
becsülhet k a konkrét üzlett l függ en) jelenértékét meghaladó részével.  

Opciós ügyletnél az adatszolgáltató, mint az opció kiírója (kötelezettje) az opciós kötelezettség 
fennálltáig tartozást mutat ki.   

83-87. sorok: Derivatíva tartozások tranzakciója belföldiekkel szemben 

A negyedév során történt tranzakciók azon derivatív ügyletekhez kapcsolódnak, amelyeknek a 
tranzakció id pontjában negatív értékük volt. 

A derivatíva tartozásokkal kapcsolatos tranzakció a derivatív ügylet állományváltozását eredményez
fizetésekhez kapcsolódik, és az alábbi esetekben történhet 
a) az ügylet kötésekor (pl. opciós díj bevétel), 
b) negatív piaci érték  derivatív pozíció megszerzésekor, 
c) a pozíció kiértékelését l függetlenül, a szerz dés szerinti fizetéskor (pl. kamatswaphoz kapcsolódó 
kamatfizetés), 
d) derivatív pozíció lezárásakor, eladásakor. 

A derivatíva tartozások átértékel désb l (az alapinstrumentum árának vagy más jellemz jének
változásából, vagyis nem fizetésb l) ered  változását nem kell a tranzakciók között jelenteni. Az 
átértékel déseket az MNB maradékelven számítja ki az állományváltozások és a tranzakciók 
különbségeként.

Tranzakcióként – a megfelel  szektorbontásban – az állománycsökkent  és állománynövel  forgalmak 
egyenlegét kell jelenteni, amely általában, de nem feltétlenül negatív el jel  (állománycsökkent ). A 
derivatív tartozásokkal kapcsolatban jellemz en állománycsökkent  pénzmozgások, törlesztések 
történnek, de történhetnek állománynövel  (pl. currency swapok kamatfizetéséhez, opciós díj 
bevételhez, negatív piaci érték  derivatív pozíció megszerzéséhez kapcsolódó) forgalmak is.  

T zsdei derivatív ügyletek esetében, ahol naponta kerül sor az ügyletek elszámolására és rendezésére, a 
derivatíva tartozások tranzakciójaként az adatszolgáltató által fizetett összegeket kell elszámolni negatív 
el jellel.
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A 88-89., valamint a 92-93. sorok a nem pénzügyi vállalatoknak, valamint a háztartásoknak megítélt
hitelkeretek negyedév végi teljes összegét és az ezekb l lehívott és a negyedév végén fennálló állományt 
tartalmazzák bruttó könyv szerinti értéken. 

A 90-91. sorokban a 88. soron megadott hitelkereten belül a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott 
multicurrency hitelkeret negyedév végi teljes állományát, valamint az ebb l lehívott és a negyedév végén 
fennálló állományt kell közölni bruttó könyv szerinti értéken, id szak végi hivatalos középárfolyamon 
forintra átszámítva. 

02. tábla: A nem rezidensekkel szembeni egyes követelések és tartozások negyedév végi 
állományának országbontása 

A Felügyeleti mérleg egyes tételeinek EU tagországok szerinti részletezését és egyéb külföldiekkel kapcsolatos 
állományaik együttes összegét tartalmazza a tábla. A nyújtott hitelek között jelentend k a repó ügyletekb l
származó követelések is, a monetáris intézményeknek nyújtott hitelek állományának pedig tartalmaznia kell a 
külföldi monetáris intézményeknél elhelyezett betétek állományát is. A betétek, egyéb források közé 
beleértend k a felvett hitelek, a repó ügyletekb l származó kötelezettségek és a hitelként kapott hátrasorolt 
kötelezettségek is. 

03. tábla: A Felügyeleti mérleg jelentés 06. táblája egyéb EU devizák összesen oszlopának 
devizánkénti részletezése 

Ebben a táblában jelentend  a Felügyeleti mérleg jelentés 06. táblájának d) Egyéb EU devizák összesen 
oszlopában jelentett állományok további devizabontása millió forintban (egészre kerekítve). A táblának csak a 
2004-t l csatlakozott, de az eurót még be nem vezetett országok devizáiban fennálló állományokat kell 
tartalmaznia. Az egyes sorok tartalmára vonatkozó el írások azonosak a Felügyeleti mérleg jelentés 06. 
táblájánál leírtakkal. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai 
segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: F39

Millió forintban

Mérlegtételek megnevezése Forintban Euróban Egyéb devizában Összesen

1. 1. Készpénz készlet  (forint, illetve valuta pénztár)

2. 2. Bankbetétek (folyószámlák és lekötött betétek)

3. 3. Hitel követelések (nettó értéken)  (3.=3.1.+..+3.7.)

4. 3.1. Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel

5. 3.2. Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitel

6. 3.3. Államháztartásnak nyújtott hitel

7. 3.4. Háztartásoknak nyújtott hitel (dolgozóknak is)

8. 3.5. Háztartásokat segít  nonprofit intézményeknek

9. 3.6. Külföldieknek nyújtott hitel

10. 3.7. Hitelek értékvesztése  (-)

11. 4. Nem részvény típusú (hitelviszonyú) értékpapírok

12. 5. Részvények, részesedések, befektetési jegyek

13. 6. Egyéb pénzügyi eszközök, id beli elhatárolások

14. 6.1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból

15. 6.2.  Aktív kamatelhatárolás

16. 7. Nem pénzügyi eszközök   (immateriális, tárgyi eszközök)

17. 8. Mérlegf összeg  (8.=1.+..+7.=9.+..+13.)

18. 9. Saját t ke

19. 9.1. Jegyzett t ke

20. 9.2. Eredmény

21. 10. Céltartalékok

22. 11. Hiteltartozások összesen   (11.=11.1.+..+11.4.)

23. 11.1. Nem pénzügyi vállalatoktól felvett hitel

24. 11.2. Pénzügyi vállalatoktól felvett hitel

25. 11.3. Háztartásoktól felvett hitel

26. 11.4. Külföldr l felvett hitel

27. 12. Kibocsátott nem részvény típusú értékpapírok

28. 13. Egyéb kötelezettségek, id beli elhatárolások

29. 13.1. Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból

30. 13.2. Passzív kamatelhatárolás

31. 13.3. Tulajdonosokkal szembeni tartozás  (osztalékból)

32. Tájékoztató: Derivatívák pozitív értékelési különbözete

33. Tájékoztató: Derivatívák negatív értékelési különbözete

34. Tájékoztató: Kamatbevételek (éven belül halmozott)

35. Tájékoztató: Kamatkiadások (éven belül halmozott)

Nem monetáris pénzügyi közvetít k statisztikai mérlege

(A Magyar Nemzeti Bank által kijelölt pénzügyi vállalatok negyedéves adatszolgáltatása)
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MNB adatgy jtés azonosító: F39

Kitöltési útmutató 

Nem monetáris pénzügyi közvetít k statisztikai mérlege 

I. Általános tudnivalók 

1. A statisztikai mérleget a magyar számviteli szabályok szerint vezetett nyilvántartások alapján 
kell összeállítani. A statisztikai mérlegben szerepeltetett adatok tartalmára, értékelésére 
vonatkozóan egyéb el írások hiányában a felügyeleti mérleg összeállítására (ha az 
adatszolgáltató ilyet készít), illetve az adatszolgáltató könyvvezetési és beszámolási 
kötelezettségeire vonatkozó jogszabályok az irányadóak. A mérlegben a deviza (valuta) 
tételeket forintra átszámítva, euro és egyéb deviza bontásban kell jelenteni. 

2. A statisztikai mérleg az adatszolgáltató vállalat rezidens (belföldi) részére vonatkozik, a külföldi 
fióktelep (fióktelepek) eszközeit és forrásait ki kell hagyni. Az adatszolgáltató külföldi 
fióktelepe az annak átadott vagyonnal mint részesedéssel szerepeltetend  a mérleg eszköz 
oldalán.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

A különféle eszközök, követelések összesen sorait értékvesztéssel csökkentett, értékelési 
különbözettel korrigált nettó értéken kell kitölteni. 

A nyújtott hitelek és kölcsönök közé tartozik minden hitel vagy hitel jelleg  követelés. Ide kell 
sorolni a halasztott fizetésb l és a pénzügyi lízingb l, illetve a faktoring ügyletb l ered
követeléseket, továbbá valódi penziós ügyletb l származó követeléseket is. Az instrumentum 
összesenjét (3. sor) könyv szerinti nettó (értékvesztéssel korrigált) értéken kell jelenteni a 
statisztikai mérlegben. 

A hitel követeléseket a 4-9. sorokban partner szektorok szerint kell részletezni bruttó értéken, 
illetve a 10. sorban be kell mutatni az elszámolt értékvesztés összegét. Az adatszolgáltató saját 
munkavállalói, részére nyújtott hitelek állományát is a megfelel  szektornál, a háztartásoknál kell 
szerepeltetni.

Tájékoztató adatként kell feltüntetni a 32. és 33. sorokban az adatszolgáltató saját követelését 
vagy kötelezettségét képez  derivatív ügyleteinek piaci értéken kiértékelt állományait, függetlenül 
attól hogy ezek részét képezik-e a számviteli mérlegnek vagy sem. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD, vagy e-mail  
A beküldés formája: EBEAD-on történ  küldés esetén: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. 
pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú 
fájl, e-mailen való küldéskor Excel tábla 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika. E-mail cím: pszo@mnb.hu 
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MNB adatgy jtés azonosító: F97

millió forint
Sor-
szám

Tételek megnevezése
Adat az el z  év végén Adat a tárgynegyedév végén

Mérlegtételek:

01 Nem pénzügyi eszközök (tárgyi, immateriális, készlet)

02   ebb l: Adott el legek (beruházásra, készletre, immat.)

03 Tartósan adott kölcsönök (részesedési viszonyban is)

04 Hitelviszonyú értékpapírok (tartós+rövid együtt)

05 Részvények, részesedések (tartós+rövid együtt)

06 Követelések összesen (forgóeszközök része)

07   ebb l: Vev  követelések  (részesedési viszonyban is)

08   ebb l: Adott kölcsönök (részesedési viszonyban is)

09 Pénzeszközök (pénztár, csekk, bankbetétek)

10   ebb l: Készpénz (pénztár)

11 Aktív id beli elhatárolások (év közben becsléssel is)

12   ebb l: Nem számlázott szolgáltatás, el leg

13 Mérlegf összeg (év közben becsléssel is)

14 Saját t ke (év közben becsléssel is)

15   ebb l: Eredmény (évközi/el zetes/mérleg szerinti)

16 Kötelezettségek összesen

17   ebb l: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

18   ebb l: Átvett állami vagyon miatti kötelezettség

19   ebb l: Hitelviszonyú értékpapír (hosszú+rövid)

20   ebb l: Rövid lej. hitelek, kölcsönök (részesedési v. is)

21   ebb l: Vev t l kapott el legek  (részesedési viszonyban is)

22   ebb l: Szállítói tartozások  (részesedési viszonyban is)

23   ebb l: Kötelezettség tulajdonos felé (osztalékból)

24 Passzív id beli elhatárolás (év közben becsléssel is)

25   ebb l: Passzív kamatelhatárolás

26   ebb l: Nem számlázott szolgáltatás, el leg

27 Belföldi vállalatnak adott forint kölcsön (hosszú+rövid állomány)

28 Belföldi vállalatnak adott deviza kölcsön (hosszú+rövid állomány)

29 Állami garanciás hiteltartozás (hosszú+rövid állomány)

30 Államháztartástól felvett kölcsön (hosszú+rövid állomány)

31 Értékesítés nettó árbevétele (éven belül halmozott)

32 Fizetett osztalék, részesedés, osztalékel leg

Állami, önkormányzati, illetve közszolgáltató vállalatok f bb pénzügyi adatai

Az adatszolgáltató törzsszáma:

Kiegészít  adatok:

01. tábla



2007/163. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 12083

MNB adatgy jtés azonosító: F97

Kitöltési útmutató 
Állami, önkormányzati, illetve közszolgáltató vállalatok f bb pénzügyi adatai 

I. Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatók köre, az adatszolgáltatási kötelezettség id beli hatálya 

Az adatszolgáltatási kötelezettségr l az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. 

Az els  adatszolgáltatást az els  naptári negyedévr l mint tárgynegyedévr l kell elkészíteni, és a 
tárgyévre vonatkozó utolsó adatszolgáltatás a tárgyév negyedik negyedévér l készül. A tárgyév négy 
negyedévére vonatkozó adatszolgáltatást annak a kijelölt adatszolgáltatónak is el kell készítenie, 
amely tulajdonosi körében (szektorában) vagy tevékenységében a tárgyév folyamán változás történt.

2. Tartalmi el írások az adatszolgáltatással kapcsolatban 

Az adatszolgáltatás tábláját a magyar számviteli el írások figyelembevételével, a számviteli 
nyilvántartások alapján, millió forintban kell kitölteni. A jelentend  adatok a kijelölt 
adatszolgáltatóra, mint önálló cégnévvel és azonosítóval m köd  szervezetre vonatkoznak, 
vállalatcsoportra vonatkozó, konszolidált adatokat szerepeltetni nem szabad. Az adatszolgáltatás 
tábláján fel kell tüntetni az adatszolgáltató törzsszámát (azaz az adószám, vagy a KSH azonosító els
8 számjegyét). 

A statisztikai adatszolgáltatás naptári évekre és negyedévekre vonatkozik. Minden alkalommal adatot 
kell szolgáltatni a tárgyévet megel z  naptári évr l, illetve a tárgyév adott negyedévér l
(tárgynegyedévr l). Amennyiben az el z  évre vonatkozó adatok változtak az el z  adatszolgáltatás 
óta, a táblában frissíteni kell azokat. Az évközi negyedévek adatai, illetve az év végére, év egészére 
vonatkozó adatok becsléseket tartalmazhatnak. Becslést kell alkalmazni, amennyiben az 
adatszolgáltató nem zárja le könyveit a naptári negyedévek végén, vagy a zárás az adatszolgáltatási 
határid  el tt nem történik meg. Az évközi negyedévek (el zetes) adatait azok esetleges (újabb 
információ miatti) változása esetén nem kell újra jelenteni. 

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

Az adatszolgáltatás táblája mérlegtételeket (1-26. sor) és kiegészít  adatokat tartalmaz (27-32. sor). 
Valamennyi tétel el z  naptári évi és tárgyid szaki adattal, külön oszlopban szerepeltetend  a táblában. 
A táblában egyes f , összevont mérlegtételek alatt részletez  bontások találhatók (Ebb l: ), amelyek 
nem teljes kör  bontásai a f  tételeknek, csak kiemelések azokból. 

Mérlegtételek: 

1. Nem pénzügyi eszközök 

A magyar számviteli el írások szerinti immateriális javak, tárgyi eszközök és készletek mérlegcsoportok 
együttes összege (állománya) az id szak végén, mérleg szerinti nettó értéken. 
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2. Ebb l: Adott el legek

A mérleg szerinti immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek eszközcsoportokban szerepl  adott 
el legek együttes összege. (Immateriális javakra adott el legek, beruházásokra adott el legek, készletre 
adott el legek együtt.) 

3. Tartósan adott kölcsönök 

A magyar számviteli el írások szerinti mérlegtételen szerepl  összeget kell szerepeltetni ebben a sorban. 
Kapcsolt, vagy egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásoknak, illetve egyéb partnereknek nyújtott 
kölcsönök állományát egyaránt figyelembe kell venni. 

4. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 

Ebben a sorban kell jelenteni az adatszolgáltató tulajdonában lév , a befektetett eszközök között, 
valamint a forgóeszközként kimutatott hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok együttes állományát. 

5. Részvények, részesedések 

Ebben a sorban kell jelenteni az adatszolgáltató tulajdonában lév , a befektetett eszközök között, 
valamint a forgóeszközként kimutatott részvények, részesedések együttes állományát. 

6. Követelések összesen 

A magyar számviteli el írások szerinti mérlegnek megfelel  tartalmú tétel. 

7. Ebb l: Vev  követelések 

A követelésekb l az áruszállításból, szolgáltatásból fakadó követelések (vev k) állományát kell jelenteni 
ezen a soron, beleértve a kapcsolt vagy egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozásokkal szemben 
fennálló ilyen tartalmú követeléseket is. 

8. Ebb l: Adott kölcsönök 

A követelésekb l a kölcsön típusú forgóeszközök együttes összegét kell megjeleníteni ezen a soron. Ide 
tartozik a kapcsolt vagy egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozásokkal, vagy munkavállalókkal 
szemben fennálló ilyen tartalmú követelés is. 

9. Pénzeszközök 

A magyar számviteli el írások szerinti mérlegnek megfelel  tartalmú tétel, a készpénz, a csekkek és a 
bankbetétek állományának összege. 

10. Ebb l készpénz 

Az adatszolgáltató forint és valuta pénztárának állománya. 

11. Aktív id beli elhatárolások 

A magyar számviteli el írások szerinti mérlegnek megfelel  tartalmú tétel. Amennyiben az 
adatszolgáltató könyvei a tárgyid szakra vonatkozóan nincsenek lezárva, becsléssel is meghatározható. 
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12. Ebb l: Nem számlázott szolgáltatás, el leg

Az aktív id beli elhatárolásokból ki kell emelni a bevételek és a ráfordítások elhatárolásának azt a részét, 
amely (még) nem számlázott szolgáltatásokhoz, adott el legekhez kapcsolódik. Ilyen az igénybevett 
folyamatos szolgáltatásokra adott el leg, el fizetési díj, bérleti díj, vagy a teljesített szolgáltatások még 
nem számlázott, vev  követelések között meg nem jelenített része (pl. mér ben maradt energia). A tétel 
becsléssel is meghatározható. 

13. Mérlegf összeg

A magyar számviteli el írások szerinti mérleg f összege. Év közben az eszközök és a források egy 
részének esetleges becslése miatt becslést is tartalmazhat. Fenn kell azonban állnia a táblán belül az 
alábbi összefüggéseknek: 

13. sor =1. sor +3. sor +4. sor +5. sor +6. sor +9. sor +11. sor, illetve 
13. sor > 14. sor + 16. sor + 24. sor (mivel a tábla a céltartalékokra nem kérdez rá) 

14. Saját t ke

A magyar számviteli el írások szerinti mérlegtétel tartalmát kell figyelembe venni ennek a sornak a 
kitöltésénél. Év közben, illetve év végi el zetes (els ) adatszolgáltatáskor évközi halmozott, illetve 
el zetes, megszavazott osztalékkal nem csökkentett eredményt tartalmazó saját t két kell jelenteni. Az 
éves adatot a kés bbiekben módosítani kell az éves beszámolónak megfelel  (megszavazott osztalékot 
nem tartalmazó) összegre. Az évközi, illetve év végi els  (tárgynegyedévi) adatközlésben az egyértelm
elszámolás érdekében akkor is a saját t kében kell szerepeltetni a megszavazott osztalékot, ha annak 
összege már egyébként ismert, vagy esetleg már kifizették.

15. Ebb l: Eredmény 

Év közben illetve év végén az els  adatközléskor (negyedik negyedévi tárgyid szak esetén) el zetes, 
osztalékot is tartalmazó számviteli eredmény. Amennyiben az adatszolgáltató könyvei a tárgynegyedévre 
vonatkozóan még nincsenek lezárva, az eredményt (az elhatárolások becslésével összhangban) becsülni 
kell. A kés bbi adatszolgáltatásokban, az éves adatok véglegessé válása után, az eredményt módosítani 
kell az éves beszámoló mérleg szerinti eredményére, és így kell szerepeltetni az Adat az el z  év végén 
oszlopban. Ennek megfelel en változik a saját t ke, illetve a kötelezettségek adata is. 

16. Kötelezettségek összesen 

A hazai számviteli el írások szerinti mérlegnek megfelel  tétel, amely magában foglalja a hátrasorolt, a 
hosszú lejáratú és a rövid lejáratú kötelezettségeket. Ez az adat a következ  7 sorban (17-23. sor) kerül 
részletezésre. 

17. Ebb l: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök 

A hátrasorolt kötelezettségek, illetve a hosszú lejáratú kötelezettségek között szerepl  hitel és kölcsön 
típusú tartozások együttes összegét kell szerepeltetni ezen a soron, függetlenül attól, hogy a számviteli 
mérlegben kivel szemben áll fent. Így figyelembe kell venni a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban 
lév  vállalkozásoktól felvett kölcsönöket is. 
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18. Ebb l: Átvett állami vagyon miatti kötelezettség 

A koncesszióba, vagyonkezelésbe átvett állami vagyonnal kapcsolatosan képzett, egyéb hosszú lejáratú 
kötelezettségek között kimutatott összeget kell szerepeltetni ezen a soron (amennyiben az 
adatszolgáltató ilyen kötelezettséget kimutat). 

19. Ebb l: Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír 

Az adatszolgáltató kötelezettségét jelent , kibocsátott hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 
(rendszerint kötvények) mérleg szerinti összesített állományát kell jelenteni ezen a soron függetlenül 
attól, hogy hátrasorolt, hosszú lejáratú vagy rövid lejáratú kötelezettségként van nyilvántartva, illetve 
hogy a mérlegben milyen tétel alá van besorolva. Így a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lév
vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú kötelezettségeket is figyelembe kell venni.  

20. Ebb l: Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök 

A rövid lejáratú kötelezettségek között szerepl , bármely hitelez vel szemben fennálló hitelek, 
kölcsönök együttes állományát kell jelenteni ennél a tételnél. A kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban 
lév  vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú kötelezettségeket is figyelembe kell venni. 

21. Ebb l: Vev t l kapott el legek

A magyar számviteli el írások szerinti tartalommal bíró kötelezettségeket kell kimutatni ezen a soron, 
figyelembe véve a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú 
kötelezettségeket is. 

22. Ebb l: Szállítói tartozások 

Az áruszállításból, szolgáltatásból fakadó kötelezettségek (szállítók) id szak végi állományát tartalmazza 
ez a tétel, figyelembe véve minden partnert, a kapcsolt és egyéb részesedési viszonyban lév
vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú kötelezettségeket is. 

23. Ebb l: Kötelezettségek tulajdonos felé 

Jellemz en osztalékból, részesedésb l fakadó kötelezettség az alapítókkal, tulajdonosokkal szemben, 
függetlenül attól, hogy a mérlegben milyen tételen helyezkedik el (kapcsolt vagy egyéb részesedési 
viszonyban lév  vállalkozással szembeni kötelezettség, egyéb rövid lejáratú kötelezettség). Az adat 
tartalmát a saját t kével, az eredménnyel, illetve a fizetett osztalékkal (32. sor) összhangban kell 
megállapítani.

24. Passzív id beli elhatárolások 

A magyar számviteli el írások szerinti mérlegnek megfelel  tartalmú tétel. Amennyiben az 
adatszolgáltató könyvei a tárgyid szakra vonatkozóan nincsenek lezárva, becsléssel is meghatározható. 

25. Ebb l: Passzív kamatelhatárolás 

A passzív id beli elhatárolásokból ki kell emelni a fizetend  kamatok pénzügyileg még nem rendezett 
része miatti elhatárolást. 
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26. Ebb l: Nem számlázott szolgáltatás, el leg

A passzív id beli elhatárolásokból ki kell emelni a bevételek és a ráfordítások elhatárolásának azt a 
részét, amely nem számlázott szolgáltatásokhoz, el legekhez kapcsolódik. A tétel becsléssel is 
meghatározható. 

Kiegészít  adatok: 

27. Belföldi vállalatnak adott forint kölcsön 

A 3. és a 8. sorban szerepeltetett adott kölcsönök azon része tartozik ide, amelyet más belföldi 
gazdálkodó szervezetnek nyújtott az adatszolgáltató forintban. Kapcsolt és egyéb részesedési 
viszonyban lév  partnereket is figyelembe kell venni. 

28. Belföldi vállalatnak adott deviza kölcsön 

A 3. és a 8. sorban szerepeltetett adott kölcsönök azon része tartozik ide, amelyet más belföldi 
gazdálkodó szervezetnek nyújtott az adatszolgáltató külföldi pénznemben. Kapcsolt és egyéb 
részesedési viszonyban lév  partnereket is figyelembe kell venni. 

29. Állami garanciás hiteltartozás 

A 17. és a 20. sorban lév  hiteltartozásokból azt az összeget kell kiemelni ebbe a sorba, amelyet állami 
garanciavállalás mellett vett fel az adatszolgáltató. Ezek rendszerint belföldi vagy külföldi hitelintézett l,
nemzetközi pénzügyi intézményt l felvett hitelek lehetnek. 

30. Államháztartástól felvett kölcsön 

A 17. és a 20. sorban lév  hiteltartozásokból azt az összeget kell kiemelni ebbe a sorba, amelyet 
valamely költségvetési intézményt l, vagy tulajdonosi jogokat gyakorló állami, önkormányzati 
vagyonkezel  szervezett l vett fel az adatszolgáltató. Ide tartozik például az ÁPV Zrt-t l kapott 
tulajdonosi kölcsön.

31. Értékesítés nettó árbevétele 

Az számviteli kategóriának megfelel  tételt kell szerepeltetni ezen a soron, éven belül kumulálva. 

32. Fizetett osztalék, részesedés, osztalékel leg

A tárgyid szak során kifizetett osztalék, részesedés, osztalékel leg összegét kell kimutatni ezen a soron 
(amennyiben a tárgyid szakban ilyen kifizetés az adatszolgáltató részér l volt). 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD, vagy e-mail  
A beküldés formája: EBEAD-on történ  küldés esetén az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl, e-mailen 
való küldéskor Excel tábla. 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika. E-mail cím: pszo@mnb.hu 
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MNB adatgy jtés azonosító: H01, H09

(Bankok, szakosított hitelintézetek: millió forintban tizedesjegy nélkül, szövetkezeti hitelintézetek: millió forintban 3 tizedesjeggyel)
Éven túli forint hitelek

Sor- 200......   ..........

szám záró állomány

a

01 Mez gazdaság, vadgazdálkodás, erd gazdálkodás, halgazdálkodás
02 Bányászat, bányászati szolgáltatás
03 Feldolgozó ipar 
04 ebb l: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása

05 kokszgyártás, k olajfeldolgozás, vegyi anyag, -termék gyártása, gumi-, m anyag termék gyártása, gyógyszergyártás

06 fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

07 gép, gépi és villamos berendezés gyártása, számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, m szer gyártása, járm gyártás

08

textília, ruházati termék gyártása, b r-, b rtermék, lábbeli gyártása, fafeldolgozás, papír-, papírtermék gyártás, nyomdai és 
egyéb sokszorosítási tevékenység, bútorgyártás, ipari gép, berendezés, eszköz javítása, máshová nem sorolt feldolgozóipari 
tevékenység

09 egyéb nem fém ásványi termék gyártása
10 Villamosenergia-, gáz-, g zellátás, légkondicionálás
11 Vízellátás, szennyvíz gy jtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyez désmentesítés
12 Épít ipar
13 Kereskedelem, gépjárm javítás
14 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
15 Információ, kommunikáció
16 Szállítás, raktározás
17 Pénzügyi, biztosítási tevékenység
18 Ingatlanügyek
19 Szakmai, tudományos, m szaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
20 Egyéb tevékenységek
21 NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÖSSZESEN
22 Tárgyévi folyósítás

A nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelések állományai 

01. tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven túli forint hitelek állományai könyv szerinti bruttó értéken

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok
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MNB adatgy jtés azonosító: H01, H09

(Bankok, szakosított hitelintézetek: millió forintban tizedesjegy nélkül, szövetkezeti hitelintézetek: millió forintban 3 tizedesjeggyel)
Folyószámlahitelek Egyéb éven belüli hitelek

Sor- 200......   .......... 200......   ..........

szám záró állomány záró állomány

a b

01 Mez gazdaság, vadgazdálkodás, erd gazdálkodás, halgazdálkodás
02 Bányászat, bányászati szolgáltatás
03 Feldolgozó ipar 
04 ebb l: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása

05 kokszgyártás, k olajfeldolgozás, vegyi anyag, -termék gyártása, gumi-, m anyag termék gyártása, gyógyszergyártás

06 fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

07 gép, gépi és villamos berendezés gyártása, számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, m szer gyártása, járm gyártás

08

textília, ruházati termék gyártása, b r-, b rtermék, lábbeli gyártása, fafeldolgozás, papír-, papírtermék gyártás, nyomdai és 
egyéb sokszorosítási tevékenység, bútorgyártás, ipari gép, berendezés, eszköz javítása, máshová nem sorolt feldolgozóipari 
tevékenység

09 egyéb nem fém ásványi termék gyártása
10 Villamosenergia-, gáz-, g zellátás, légkondicionálás
11 Vízellátás, szennyvíz gy jtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyez désmentesítés
12 Épít ipar
13 Kereskedelem, gépjárm javítás
14 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
15 Információ, kommunikáció
16 Szállítás, raktározás
17 Pénzügyi, biztosítási tevékenység
18 Ingatlanügyek
19 Szakmai, tudományos, m szaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
20 Egyéb tevékenységek
21 NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÖSSZESEN

A nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelések állományai 

02. tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott éven belüli forint hitelek állományai könyv szerinti bruttó értéken

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok
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MNB adatgy jtés azonosító: H01, H09

(Bankok, szakosított hitelintézetek: millió forintban tizedesjegy nélkül, szövetkezeti hitelintézetek: millió forintban 3 tizedesjeggyel)
Éven túli deviza hitelek Éven belüli deviza hitelek

Sor- 200......   .......... 200......   ..........

szám záró állomány záró állomány

a b

01 Mez gazdaság, vadgazdálkodás, erd gazdálkodás, halgazdálkodás
02 Bányászat, bányászati szolgáltatás
03 Feldolgozó ipar 
04 ebb l: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása

05 kokszgyártás, k olajfeldolgozás, vegyi anyag, -termék gyártása, gumi-, m anyag termék gyártása, gyógyszergyártás

06 fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

07 gép, gépi és villamos berendezés gyártása, számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, m szer gyártása, járm gyártás

08

textília, ruházati termék gyártása, b r-, b rtermék, lábbeli gyártása, fafeldolgozás, papír-, papírtermék gyártás, nyomdai és 
egyéb sokszorosítási tevékenység, bútorgyártás, ipari gép, berendezés, eszköz javítása, máshová nem sorolt feldolgozóipari 
tevékenység

09 egyéb nem fém ásványi termék gyártása
10 Villamosenergia-, gáz-, g zellátás, légkondicionálás
11 Vízellátás, szennyvíz gy jtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyez désmentesítés
12 Épít ipar
13 Kereskedelem, gépjárm javítás
14 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
15 Információ, kommunikáció
16 Szállítás, raktározás
17 Pénzügyi, biztosítási tevékenység
18 Ingatlanügyek
19 Szakmai, tudományos, m szaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
20 Egyéb tevékenységek
21 NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÖSSZESEN

A nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelések állományai

03. tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott deviza hitelek állományai könyv szerinti bruttó értéken

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok
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MNB adatgy jtés azonosító: H01, H09

(Bankok, szakosított hitelintézetek: millió forintban tizedesjegy nélkül, szövetkezeti hitelintézetek: millió forintban 3 tizedesjeggyel)
Összes forint hitel Összes deviza hitel

Sor- 200......   .......... 200......   ..........

szám záró állomány záró állomány

a b

01 Mez gazdaság, vadgazdálkodás, erd gazdálkodás, halgazdálkodás
02 Bányászat, bányászati szolgáltatás
03 Feldolgozó ipar 
04 ebb l: élelmiszeripar, ital, dohánytermék gyártása

05 kokszgyártás, k olajfeldolgozás, vegyi anyag, -termék gyártása, gumi-, m anyag termék gyártása, gyógyszergyártás

06 fém alapanyag, fémfeldolgozási termék gyártása

07 gép, gépi és villamos berendezés gyártása, számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, m szer gyártása, járm gyártás

08

textília, ruházati termék gyártása, b r-, b rtermék, lábbeli gyártása, fafeldolgozás, papír-, papírtermék gyártás, nyomdai és 
egyéb sokszorosítási tevékenység, bútorgyártás, ipari gép, berendezés, eszköz javítása, máshová nem sorolt feldolgozóipari 
tevékenység

09 egyéb nem fém ásványi termék gyártása
10 Villamosenergia-, gáz-, g zellátás, légkondicionálás
11 Vízellátás, szennyvíz gy jtése, kezelése, hulladékgazdálkodás, szennyez désmentesítés
12 Épít ipar
13 Kereskedelem, gépjárm javítás
14 Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
15 Információ, kommunikáció
16 Szállítás, raktározás
17 Pénzügyi, biztosítási tevékenység
18 Ingatlanügyek
19 Szakmai, tudományos, m szaki tevékenység, adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
20 Egyéb tevékenységek
21 NEMZETGAZDASÁGI ÁGAZATOK ÖSSZESEN

A nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelések állományai

04. tábla: Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott összes forint- és deviza hitel könyv szerinti nettó (értékvesztéssel és értékelési különbözettel módosított) állománya

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok
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MNB adatgy jtés azonosító: H01, H09 

Kitöltési útmutató 

A nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelések állományai 

I. Általános tudnivalók 

1. A szövetkezeti hitelintézetek vonatkozásában a H09 adatszolgáltatás esetében, illetve 
az EGT fióktelepek vonatkozásában a H01 adatszolgáltatás esetében az adatszolgáltatói 
kör felülvizsgálatára minden évben a június 30-ai Felügyeleti mérleg alapján kerül sor. Az 
adatszolgáltatói körbe újonnan belép  szövetkezeti hitelintézeteknek és EGT 
fióktelepeknek a mérethatár felülvizsgálatát követ  évt l kell eleget tenni adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek. 

2. Az adatszolgáltatást a KSH mindenkor érvényes TEÁOR listájának (A Gazdasági 
Tevékenységek Egységes Ágazati Osztályozási Rendszere) segítségével kell kitölteni. A 
TEÁOR szerint pénzügyi jelleg  f tevékenységet végz  nem pénzügyi vállalatok adatait a 
„17. Pénzügyi, biztosítási tevékenység” soron kell jelenteni. 

3. A 01-03. táblákban a hitel állományi adatokat könyv szerinti bruttó (értékvesztéssel és 
értékelési különbözettel nem módosított) értéken kell megadni. A 04. tábla az összes 
forint és deviza hitelállományt tartalmazza könyv szerinti nettó (értékvesztéssel és 
értékelési különbözettel módosított) értéken. 

II.  A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok 
összeállításának módja 

1. A H01 és H09 adatszolgáltatások és a Felügyeleti mérleg adatai között kötelez
egyez ség áll fenn, amelynek a „Nemzetgazdasági ágazatok összesen” sorra kell 
érvényesülnie. A kötelez  összefüggéseket e rendelet 3. mellékletének 5. pontja szerinti, 
az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. Azoknak a bankoknak és 
szakosított hitelintézeteknek, melyeknek van külföldi fióktelepük, a fióktelepek adataival 
b vített felügyeleti mérleggel kell az egyez séget biztosítaniuk. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: H08

millió Ft 3 tizedessel

Bruttó
hitelállomány

ebb l:
 ingatlan 

fedezet  hitel 
(bruttó)

Nettó
hitelállomány

ebb l:
 ingatlan 

fedezet  hitel 
(nettó)

Betét

a b c d e

01 Budapest összesen

02 Megyeszékhely (Bp. nélkül) összesen

03 Városok (Bp. és megyeszékhelyek nélkül) összesen

04 Községek összesen

05 ÖSSZESEN (01+02+03+04 sorok)

*/ A településtípus szerinti besorolást a szolgáltatást nyújtó kirendeltség telephelye alapján kell meghatározni!

A takarékszövetkezet központjának településtípusa szerinti kódok:

    Budapest:              1

    Megyeszékhely:     2

    Város:                   3

    Község:                 4

Sor-
szám

Településtípusok*

Hitel- és betétállomány településtípusonkénti bontásban 
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MNB adatgy jtés azonosító: H08

Kitöltési útmutató 

Hitel-és betétállomány településtípusonkénti bontásban 

I. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

Az adatszolgáltatás táblájának nettó hitelállomány oszlopában a Felügyeleti mérleg és 
eredménykimutatás adatszolgáltatás e melléklet II. pontjában szerepl  01. táblájának 174. MNB 
sorszámú sora d) - összesen - oszlopában szerepl  állományt kell megbontani 
településtípusonként, míg a bruttó hitelállomány oszlopban az értékvesztéssel növelt 
állományokat kell szerepeltetni. (Az ingatlan fedezet  hitelek a lakáscélú hiteleket is tartalmazzák.) 
Az adatszolgáltatás táblájának betét oszlopában a Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás 
adatszolgáltatás e melléklet II. pontjában szerepl  01. táblájának 441. MNB sorszámú sora d)  
- összesen - oszlopában szerepl  állományt kell megbontani településtípusonként. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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12095
MNB adatgy jtés azonosító: H34

A HÁZTARTÁSI SZEKTOR RÉSZÉRE NYÚJTOTT HITELÁLLOMÁNY ÖSSZETÉTELE
01. tábla: A hitel portfolió megoszlása min sítési kategóriák és fizetési késedelem szerint

millió Ft

nettó
bruttó/
nyilv.

nettó
bruttó/
nyilv.

nettó
bruttó/
nyilv.

nettó
bruttó/
nyilv.

nettó
bruttó/
nyilv.

a b c d e f g h i j k
01    Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb - forint 
02    Lakáshitel - támogatott - forint
03    Lakáshitel - deviza 
04    Szabad felhasználású jelzáloghitel - forint
05    Szabad felhasználású jelzáloghitel - deviza
06    Személyi hitel - forint
07    Személyi hitel - deviza
08    Gépjárm hitel - forint
09    Gépjárm hitel - deviza
10    Folyószámla hitel összesen
11    Hitelkártyához kapcsolódó hitel összesen
12    Áruvásárlási és egyéb hitel összesen
13    Összesen

01. tábla: folytatás
millió Ft

nettó
bruttó/
nyilv.

nettó
bruttó/
nyilv.

eladási ár
Fizetési

késedelem
nélkül

30 napon belüli 
késedelem

30-60
 napos késedelem

60-90
 napos 

késedelem

90-180
 napos 

késedelem

180-360
 napos 

késedelem

360 napon túli
késedelem

l m n o p q r s t u v x
01    Lakáshitel - piaci kamatozású és egyéb - forint 
02    Lakáshitel - támogatott - forint
03    Lakáshitel - deviza 
04    Szabad felhasználású jelzáloghitel - forint
05    Szabad felhasználású jelzáloghitel - deviza
06    Személyi hitel - forint
07    Személyi hitel - deviza
08    Gépjárm hitel - forint
09    Gépjárm hitel - deviza
10    Folyószámla hitel összesen
11    Hitelkártyához kapcsolódó hitel összesen
12    Áruvásárlási és egyéb hitel összesen
13    Összesen

Sor-
szám

Összesen
Probléma-

mentes

Külön figyelend Átlag alatti Kétes

Megnevezés

Rossz

Megnevezés

Nem problémamentes eladott követelésekLeírt követelések

Sor-
szám

A hitel portfolió megoszlása fizetési késedelem szerint
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02.tábla: A hitelállomány LTV arány szerinti megoszlása 

millió Ft

forint - 
piaci

kamatozású és 
egyéb

forint -
támogatott

deviza

a, b, c-b l
közalkalmazotti,
köztisztvisel i és 
Fészekrakó hitel

forint - 
piaci

kamatozású és 
egyéb

forint -
támogatott

deviza

e, f, g-b l
közalkalmazotti,
köztisztvisel i és 
Fészekrakó hitel

forint deviza forint deviza

   a    b    c d    e    f    g h    i    j    k    l
01    Jelzálogfedezet nélkül
02    20% alatti
03    20-30% közötti
04    30-40% közötti
05    40-50% közötti
06    50-60% közötti
07    60-70% közötti
08    70% feletti

   09    Összesen
   10    Új lakás vásárlására / építésére
   11    Használt lakás vásárlására
   12    Egyéb cél
   13    T ketörlesztés a tárgynegyedévben
   14        - ebb l el törlesztés

03. tábla:  A tárgynegyedév során folyósított hitelállomány egyedi volumen szerinti megoszlása (a szerz dés szerinti teljes összeg alapján)

forint - 
piaci

kamatozású és 
egyéb

forint -
támogatott

deviza forint deviza

a b c d e
01    2 M Ft-ig
02    2-4 M Ft között
03    4-6 M Ft között
04    6-8 M Ft között
05    8-10 M Ft között
06    10-15 M Ft között
07    15-20 M Ft között
08    20-50 M Ft között
09    50-100 M Ft között
10    100 M Ft felett
11    Összesen

12    Fennálló szerz dések száma összesen

Fennálló t ketartozás
(millió Ft)

Tárgynegyedévben folyósított 
hitelállomány

(millió Ft)

Szabad felhasználású jelzáloghitelek

Szabad felhasználású jelzáloghitel 
szerz dések száma

(darab)

Lakáshitel
szerz dések száma

(darab)

Sor-
szám

LTV (Loan to Value) = hitel aránya az ingatlan legfrissebb rendelkezésre álló információk alapján számított
                                   hitelbiztosítéki értékéhez

Tárgynegyedévben folyósított hitelállomány
(millió Ft)

Fennálló t ketartozás
(millió Ft)

Sor-
szám

Lakáshitelek

Megnevezés
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MNB adatgy jtés azonosító: H34

Kitöltési útmutató 

A háztartási szektor részére nyújtott hitelállomány összetétele 

I. Általános tudnivalók 

Az EGT fióktelepek vonatkozásában az adatszolgáltatói kör felülvizsgálatára minden évben a június 
30-ai Felügyeleti mérleg alapján kerül sor. Az adatszolgáltatói körbe újonnan belép  EGT 
fióktelepeknek a mérethatár felülvizsgálatát követ  évt l kell eleget tenni adatszolgáltatási 
kötelezettségüknek. Az adatszolgáltatás tábláiba a saját dolgozók részére nyújtott hitelek állományát is 
be kell besorolni, ebb l következ en az adatszolgáltatást a csak saját dolgozói hitelállománnyal 
rendelkez  adatszolgáltatóknak is el kell készíteniük. 

Fogalmak:

Lakáshitel: A Felügyeleti mérleg adatszolgáltatásban lakáscélúként definiált hitelek, beleértve a saját 
dolgozóknak nyújtott hitelek állományát is. 

Szabad felhasználású jelzáloghitel: Jelzálog fedezet mellett nyújtott hitelek, melynek igénylésekor a 
bank hitelcél megjelölését nem írja el , a hitel felhasználását pedig utólag sem ellen rzi. Az 
ingatlanfedezet mellett nyújtott személyi hiteleket szintén a szabad felhasználású jelzáloghitelek között 
kell szerepeltetni. 

Személyi hitel: A hitelfelvétel konkrét céljának megjelölése nélkül nyújtott, ingó, vagy ingatlan fedezet 
kikötése nélkül nyújtott hitelek. 

Gépjárm hitel: A Felügyeleti mérleg adatszolgáltatásban gépjárm  vásárlási hitelként definiált hitelek 

Áruhitel: Tartós fogyasztási cikkek - gépjárm  kivételével – háztartások általi megvásárlását 
finanszírozó hitelek. 

Folyószámlahitel: Folyószámlához kapcsolódó hitelkeret igénybe vett része. Azokat a kártyahiteleket 
is itt kell jelenteni, ahol a bank kamatmentes periódust a kártyához nem biztosít. 

Kártyahitel: A bankok által kibocsátott klasszikus hitelkártya használata során lehívott hitelkeret, 
amelyhez kamatmentes periódus kapcsolódik. 

Devizahitel: a deviza sorokban/oszlopokban a külföldi pénznemben fennálló követelések forintra 
átszámított összegét kell szerepeltetni. A deviza alapú hitelek forint értékét a Felügyeleti mérleg 
esetében alkalmazott értékelési módszer alapján kell meghatározni. A deviza alapú forinthiteleket a 
deviza sorban/oszlopban kell kimutatni. 

Saját dolgozók részére nyújtott hitelek: a saját dolgozók részére nyújtott forint lakáshiteleket a „piaci 
kamatozású és egyéb” megnevezés  sorokban/oszlopokban kell szerepeltetni. Amennyiben saját 
dolgozói lakáshitel nyújtása deviza alapon történik, azt – elkülönítés nélkül – a deviza lakáshitelek 
között kell szerepeltetni. 
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Kötelez  egyez ségek:

Az adatszolgáltatáson belüli és a Felügyeleti mérleghez kapcsolódó kötelez  egyez ségeket az MNB 
honlapján közzétett, e rendelet 3. sz. mellékletének 5. pontja szerinti technikai segédlet tartalmazza. Az 
adatszolgáltatás tábláiban szerepl , összesített hitelportfolióra vonatkozó adatoknak meg kell egyezniük 
a Felügyeleti mérlegben (F01, F08, F09), a külföldön fióktelepet m ködtet  hitelintézetek esetében a 
külföldi fióktelepek adatait is tartalmazó adatszolgáltatásban (F77, F79, F80) a háztartások részére 
nyújtott hitelek összesített állományával.  

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: A hitelportfolió megoszlása min sítési kategóriák és fizetési késedelem szerint 

A táblában a kintlev ségek min sítésének és értékelésének szempontjairól szóló jogszabályi el írások
szerinti min sítés alapján kell a kockázatvállalást jelent  állományi adatokat szerepeltetni. Az egyes 
min sítési kategóriában egyaránt fel kell tüntetni az állományok nettó és könyv szerinti bruttó értékét. A 
kett  hányadosának meg kell felelnie a kintlev ségek, befektetések, mérlegen kívüli tételek és a 
fedezetek min sítésének és értékelésének szempontjairól szóló 14/2001. (III. 9.) PM rendeletben foglalt 
el írásoknak. A leírt, valamint nem problémamentes eladott követelések esetében a tárgyévi kumulált 
adatokat kell szerepeltetni. 

A portfolió fizetési késedelem szerint megbontásakor az alábbiakat kell figyelembe venni: 

Késedelmesnek min sül az a követelés, amely esetében az ügyfél t ketörlesztési késedelemben van, 
vagy a hitelintézet lejárttá teszi, illetve jogszabály szerint lejárttá válik és a hitelintézet a számviteli 
szabályok szerint hitelezési veszteségként még nem írta le. 
A késedelmes követeléseket könyv szerinti bruttó értéken kell kimutatni. 
Az egy hitellel kapcsolatos meg nem fizetett részleteket az esedékességt l eltelt id ponttól számított 
lejárati napok számának megfelel  sávban kell szerepeltetni. Ha a hitelintézet a késedelmes 
hitelkövetelést az elmaradt törlesztések szerint megbontani nem tudja vagy ez aránytalanul nagy 
költséggel járna, akkor a prudens megközelítés szellemében az egész kölcsönt a legrégebben lejárt 
sávban kell kimutatni. 

02.tábla: A lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitelek LTV arány szerinti megoszlása 

A táblában a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel állományt LTV-arány (hitel aránya a 
fedezetül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékéhez) alapján kell bemutatni. A hitelbiztosítéki érték 
meghatározásánál a fedezetül szolgáló ingatlanok aktuális, a legfrissebb rendelkezésre álló 
információkon alapuló értékét kell figyelembe venni. A jelzálogfedezet nélkül nyújtott lakáscélú 
hiteleket külön soron kell szerepeltetni. 
A negyedév során deviza alapon folyósított, valamint törlesztett (el törlesztett) hitelek forintban 
kifejezett értékének meghatározásánál a tárgynegyedév végére vonatkozó MNB deviza középárfolyamot 
kell figyelembe venni. El törlesztés alatt a hitel- vagy kölcsönszerz désben rögzített esedékességeket 
megel z , részleges vagy teljes t ke-visszafizetést kell érteni. 

A több részletben folyósításra kerül  hitelek esetében a besorolást a teljes engedélyezett hitelösszeg 
alapján számított LTV arány szerint kell elvégezni. Lakáscélú hitelek esetében az új lakásokhoz 
kapcsolódó hitelek besorolása a hitel engedélyezésénél figyelembe vett hitelbiztosítéki érték alapján 
történik. A tábla 10-12. sorában a tárgynegyedév során folyósított lakáscélú hiteleket a finanszírozott 
ingatlan jellege (új, használt, egyéb cél) alapján – az LTV aránytól függetlenül is – be kell sorolni. 
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A lakáscélú hitelállomány besorolásakor az állami kezességvállalás mellett köztisztvisel k és 
közalkalmazottak részére nyújtott, valamint a fiatalok lakáskölcsönéhez kapcsolódó állami kezesség 
vállalásának és érvényesítésének részletes szabályairól szóló 4/2005. (I. 12.) Korm. rendelet alapján 
nyújtott hitelek állományát kiemelten kell szerepeltetni. 

03. tábla: A tárgynegyedév során folyósított hitelállomány egyedi volumen szerinti megoszlása

A táblában a lakáscélú és szabad felhasználású jelzáloghitel portfoliót a hitelszerz dés szerinti teljes 
összeg alapján kell besorolni. Abban az esetben, ha a hitel folyósítása több részletben történik meg, a 
kihelyezés szerz dés szerinti teljes összegét abban a negyedévben kell bemutatni, amikor az utolsó 
részlet folyósítása megtörtént. 
A tábla 12. sorában azon fennálló összes (nem csak a tárgynegyedév során megkötött) hitelszerz dések 
darabszámát kell szerepeltetni, melyek esetében – részleges vagy teljes - tényleges folyósítás is történt. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB  
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MNB adatgy jtés azonosító: K01

01 tábla: A FORINTbetétek és FORINThitelek új szerz déseinek adatai
új szerz dés szerz déses kamatláb évesített kamatláb

(millió forint) % %

a b c

01 Lekötött betét - rövid

02
Lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

03
Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

04 Repóügyletekb l származó kötelezettség

05

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 
millió euró összeghatárig - éven belüli 
eredeti lejáratú

06

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 
millió euró összeghatárig - éven túli eredeti 
lejáratú

07
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 
5 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 millió euró 
összeghatárig

08
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás - legfeljebb 1 millió euró 
összeghatárig

09

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett - éven belüli eredeti 
lejáratú

10

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett - éven túli eredeti lejáratú

11
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 
5 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett

12
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás - 1 millió euró összeghatár 
felett

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek kamatlábáról

Sorkód Kategóriák



2007/163.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

12101
MNB adatgy jtés azonosító: K01

02 tábla: A FORINTbetétek és FORINThitelek állományi adatai
aktuális kamatláb évesített kamatláb

% %

a b

01 Látra szóló és folyószámlabetét

02
Lekötött betét - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

03
Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli 
lejáratú

04
Repóügyletekb l származó 
kötelezettség

05 Folyószámlahitel

06
Egyéb hitel - rövid

07
Egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

08
Egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratú

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek kamatlábáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K01

03 tábla: Az EURÓbetétek és EURÓhitelek új szerz déseinek adatai
új szerz dés szerz déses kamatláb évesített kamatláb

(millió forint) % %

a b c

01 Lekötött betét - rövid

02
Lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

03
Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

04 Repóügyletekb l származó kötelezettség

05

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 
millió euró összeghatárig - éven belüli 
eredeti lejáratú

06

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 
millió euró összeghatárig - éven túli eredeti 
lejáratú

07
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 
5 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 millió euró 
összeghatárig

08
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás - legfeljebb 1 millió euró 
összeghatárig

09

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett - éven belüli eredeti 
lejáratú

10

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett - éven túli eredeti lejáratú

11
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 
5 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett

12
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás - 1 millió euró összeghatár 
felett

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek kamatlábáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K01

04 tábla: Az EURÓbetétek és EURÓhitelek állományi adatai
aktuális kamatláb évesített kamatláb

% %

a b

01 Látra szóló és folyószámlabetét

02
Lekötött betét - legfeljebb 2 éves 

lejáratú

03
Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli 

lejáratú

04
Repóügyletekb l származó 

kötelezettség

05
Folyószámlahitel

06
Egyéb hitel - rövid

07
Egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 

lejáratú

08
Egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli 

lejáratú

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek kamatlábáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K01

05 tábla: A SVÁJCI FRANK betétek és SVÁJCI FRANK hitelek új szerz déseinek adatai
új szerz dés szerz déses kamatláb évesített kamatláb

(millió forint) % %
a b c

01

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 
millió euró összeghatárig - éven belüli 
eredeti lejáratú

02

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 
millió euró összeghatárig - éven túli eredeti 
lejáratú

03
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 
5 éves kamatfixálás - legfeljebb 1 millió euró 
összeghatárig

04
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás - legfeljebb 1 millió euró 
összeghatárig

05

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett - éven belüli eredeti 
lejáratú

06

Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett - éven túli eredeti lejáratú

07
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 
5 éves kamatfixálás - 1 millió euró 
összeghatár felett

08
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás - 1 millió euró összeghatár 
felett

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek kamatlábáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K01

06 tábla: A SVÁJCI FRANK betétek és SVÁJCI FRANK hitelek állományi adatai

aktuális kamatláb évesített kamatláb

% %

a b

01
Folyószámlahitel

02
Egyéb hitel - rövid

03
Egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 

lejáratú

04
Egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli 

lejáratú

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek kamatlábáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K01 

Kitöltési útmutató 

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok betéteinek és hiteleinek kamatlábáról 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatási kötelezettségr l az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. 

Az adatszolgáltatás tartalmazza a nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott, illetve a t lük elfogadott 
forintbetétek és forinthitelek, az euróban denominált betétek és hitelek adatait, valamint a svájci 
frankban denominált hitelek adatait is.  

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

1. Az adatszolgáltatásban a 01. és 03. új szerz désekre vonatkozó táblákban a tárgyhónap során a 
nem pénzügyi vállalatokkal kötött új betét- és új hitelszerz désekben szerepl
a)  összeget, 
b) szerz déses kamatlábat, 
c)  évesített kamatlábat kell szerepeltetni.  

A 05-ös táblában a hitelek új szerz déseire vonatkozó összeget, szerz déses kamatlábat és 
évesített kamatlábat kell szerepeltetni.  

2. Új szerz dés

a) minden olyan új pénzügyi jelleg  megállapodás az adatszolgáltató és a nem pénzügyi 
 vállalatok között, mely els ként határozza meg a betétek, illetve a hitelek kamatlábát, 

b) meglév  hitelekre és betétekre vonatkozó új megállapodások. 

Az adatszolgáltatás szempontjából újnak tekintend k a prolongált és az átárazott szerz dések is a 
II. 3. pontban foglaltak kivételével.

Az új szerz déseket a szerz déskötés id pontjára/hónapjára vonatkozóan beküldött 
statisztikában kell jelenteni. Új szerz désként kell jelenteni a tárgyhónapban kötött új 
betétszerz dések adatait akkor is, ha azok a tárgyhónapban lejárnak, illetve az ügyfél a 
tárgyhónapban felmondja a betétet.   

Új szerz désnek tekintend , ha az adatszolgáltató az ügyfél folyószámlájáról rendszeresen – az 
ügyféllel kötött egyszeri szerz dés alapján – rendszeresen növeli a már meglév  lekötött betétet. 

Amennyiben egy lekötött betéthez az ügyfél tetsz leges gyakorisággal fizethet be újabb 
összegeket, minden befizetés új szerz désnek min sül.

Az új szerz dések értékét három tizedesjegy pontossággal, a százalékos formában kifejezett 
adatokat pedig négy tizedesjegy pontossággal kell jelenteni.  

Kamatláb értékre akkor jelenthet  0.0000, ha a kamatláb ténylegesen 0%. Abban az esetben, ha 
az adott konstrukció esetében a tárgyhónapban nincs új szerz dés vagy állomány, akkor a cellát 
üresen kell hagyni (,,). 

3.  Nem tekinthet  új szerz désnek

a) az a prolongáció, illetve átárazás, mely automatikusan - az eredeti szerz dés alapján, az ügyfél 
 közrem ködése nélkül - történik, és ahol nem tárgyalják újra a feltételeket és a kamatlábat 
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 sem. (Például a folyamatos lekötés  betéti konstrukciók, amennyiben a lekötés futamidejét az
 ügyfél nem változtatja meg.) 

b) fix kamatozású konstrukció automatikus átalakulása változó kamatozásúvá, vagy fordítva -
 amennyiben ezt az átalakulást már az eredeti szerz désben rögzítették. 

4. A hitelek esetében az eredeti szerz désben rögzített teljes összeget (hitelkeretet) és a 
szerz désben meghatározott kamatlábat kell jelenteni az új szerz dések között akkor is, ha a 
hitelt részletekben veszik igénybe. Új szerz désként kell jelenteni a meglév  hitelkeret növelését 
is. Ebben az esetben csak a hitelkeret-növekményt kell jelenteni. Amennyiben a 
szerz déskötéskor még nem ismert a kamatláb, amellyel az ügyfél igénybe veszi a hitelt, a 
hitelkeretet az els  folyósítás id pontjában kell jelenteni az els  hitelfolyósítás kamatlábával, de 
szerz déses összegként a teljes hitelkeretet kell feltüntetni.  

Azon változó kamatozású új hitelszerz dések esetében, amelyeknél a kamatláb a folyósítás napján 
érvényes báziskamatlábhoz van kötve (és így a szerz déskötés pillanatában még nem ismert) 
szerz déses kamatlábnak a szerz déskötés napján érvényes aktuális báziskamatot kell jelenteni. 

5.. Állomány 

A 02. és 04. állományi táblákban az adatszolgáltatók által elfogadott betétek és folyósított hitelek 
tárgyhó végén fennálló állományára vonatkozó 
a) aktuális kamatlábat 
b) és évesített kamatlábat kell jelenteni. 

A 06-os táblában a folyósított hitelek tárgyhó végén fennálló állományára vonatkozó aktuális és 
évesített kamatlábat kell jelenteni.   

A hó végi állományok nagyságát nem kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mivel megegyeznek 
a Felügyeleti mérleg megfelel  soraival (az alábbi kivételekkel: az adatszolgáltatásban nem kell 
figyelembe venni a rossz hitelek, valamint a hitelek között kimutatott esedékes, de függ vé nem 
tett kamatkövetelések állományát.). Amennyiben a Felügyeleti mérlegben az adott sorhoz tartozó 
állomány nem éri el a félmillió forintot, nem kell hozzá kamatlábértéket jelenteni.

Az állományokra vonatkozóan a tárgyhónap utolsó napján az adott hitelekre és betétekre 
vonatkozó aktuális kamatlábat kell kimutatni (és nem a meghirdetettet).  

A folyószámlahitelek, és a látra szóló és folyószámlabetétek esetében csak az állományokra 
vonatkozó kamatlábat kell jelenteni.

A rossznak min sített hitelek állományát és kamatlábát a súlyozott átlagkamatláb 
meghatározásánál nem kell figyelembe venni. Rossz hitel: a kintlev ségek befektetések, mérlegen 
kívüli tételek és a fedezetek min sítésének és értékelésének szempontjairól szóló 14/2001. (III.9.) 
PM rendelet szerint meghatározott fogalom.  

Az átlagkamatláb számításánál nem kell figyelembe venni a követelések között kimutatott 
esedékes, ki nem fizetett, de függ vé nem tett kamatok, kamatjelleg  jutalékok állományát sem 
(amennyiben ezek nem kamatoznak). 

Amennyiben az adatszolgáltatás állományi tábláiban valamely soron azért nem szerepel kamatláb, 
mert a felügyeleti mérleg vonatkozó állományai csak rossz hiteleket vagy a követelések között 
kimutatott esedékes, ki nem fizetett, de függ vé nem tett kamatokat, kamatjelleg  jutalékokat 
tartalmaznak, az aktuális és évesített kamatlábra is „na”-t értéket kell jelenteni.
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Az interest-pool típusú (számlaegyenleg átvezetéssel nem járó) cash-pool szolgáltatás keretében 
rendszeres id közönként elszámolt kamatkülönbözetet az adatszolgáltatásban nem kell 
figyelembe venni.

Az euróban denominált új szerz dések szerz désértékét a felügyeleti mérleggel megegyez
módon (az MNB által közzétett, a hó utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon) kell 
forintra átszámítani.

6. Piaci kamatláb és kamattámogatás

Az adatszolgáltatásban szerepeltetni kell a piaci kamatozású és a kedvezményes kamatozású 
konstrukciókat is. A kamatstatisztika keretében azokat a betéti illetve hitelkamatlábakat kell 
jelenteni, melyeket az adatszolgáltató az egyes betétekre fizet, illetve a hitelekre kap. Amennyiben 
az ügyfélnek vagy az ügyfél által fizetett kamatláb eltér attól, amit az adatszolgáltató ténylegesen 
kap illetve fizet, akkor az ügyfél felé meghatározott kamatlábat korrigálni kell, és a korrigált 
kamatlábat kell az adatszolgáltatásban szerepeltetni.  

7. Évesített kamatláb 

Az évesített kamatláb számításának célja, hogy a különböz  lejáratú konstrukciók kamatlábai 
összehasonlíthatók legyenek. Az évesített kamatláb számítására a következ  két képletet lehet 
alkalmazni.

Az évesített kamatláb számítására a következ  jelenérték számítási képletet kell alkalmazni. Ez a 
képlet minden betét- és hitelkonstrukcióra alkalmazható. A képlet az ügylet kezd  id pontjában
keletkez  pénzmozgást teszi egyenl vé a kés bbi id pontok cash-flow-inak jelenértékével. Az 
évesített kamatláb az a bels  megtérülési ráta, ahol a cash-flow-k jelenértéke megegyezik. 
A képletek szempontjából a kamatt késítés rendszeressége a meghatározó. (A kamatt késítés 
csak a betéti konstrukcióknál értelmezhet . A továbbiakban a kamatt késítés a 
kamatmegállapítást, illetve a kamatfizetést is jelenti.) 

a) Amennyiben a kamatt késítés és a t ketörlesztés is szabályos id közönként történik, a 
kamatt késítés és a t ketörlesztés viszonyára három f  eset különböztethet  meg.

– A kamatt késítés és a t ketörlesztés is azonos id közönként történik, rendszerességük 
megegyezik.

–  A kamatt késítés gyakoribb, mint a t ketörlesztés. (Ide tartozik az az eset is, amikor a 
t ketörlesztés csak a futamid  végén egy összegben történik.) 

– A t ketörlesztés gyakoribb, mint a kamatt késítés.  

b) A kamatt késítés és a t ketörlesztés nem szabályos id közönként történik. 

Az a) esetben amikor a kamatt késítés legalább olyan gyakori, mint a t ketörlesztés (a/1, a/2. 
eset), a két képlet azonos eredményt ad, ekkor a 2. képlet is alkalmazható.

Az a/3. esetben valamint a b) esetben csak az 1. képletet lehet alkalmazni. (Például ide tartoznak 
azok a kamattámogatásos konstrukciók is, amikor a kamattámogatás és a kamatfizetés periódusa 
nem esik egybe.)

1. képlet 

'

'
'

1

'

1 )1()1(

m

k
t

k
m

k

t

k

k
k

i

A

i

A

Ak: a k sorszámú hitelrészlet illetve betételhelyezés összege, a képlet akkor is 
alkalmazható, ha a hitelt egy részletben veszik igénybe, illetve egyszerre helyezik el a 
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betétet. Ilyenkor a képlet bal oldalán az elhelyezett betétösszeg, illetve a felvett hitel 
összege található.  

A'k: a k' sorszámú törleszt részlet összege, illetve a betétvisszafizetés összege 
(kamatokkal növelve), 

m: a hitelfolyósítások, betételhelyezések száma, 
m': a törleszt részletek, betétvisszafizetések száma, 
tk: a k-adik hitelfolyósítás, betételhelyezés években vagy töredékévekben kifejezett 

id pontja,
t'k: a k'-adik törleszt részlet, betétvisszafizetés években vagy töredékévekben kifejezett 

id pontja,
i: az évesített kamatláb századrésze. 

Az állományokra vonatkozó évesített kamatláb számításánál kezd  id pontnak az állomány 
megfigyelésének id pontját kell tekinteni, és nem a hitel- illetve a betétszerz dés megkötésének 
id pontját kell figyelembe venni.

Az évesített kamatláb számítására az alábbi képlet csak azoknál a betét- illetve  
hitelkonstrukcióknál alkalmazható, ahol a kamatt késítés és a t keösszeg törlesztése is szabályos 
id közönként történik, és a kamatt késítés legalább olyan gyakori, mint a t keösszeg törlesztése. 
Ez magában foglalja azokat az eseteket is, amikor a t keösszeget az ügylet végén egyösszegben 
törlesztik.
Ez a képlet alkalmazható a látra szóló és folyószámlabetétekre, a folyószámlahitelekre is, 
amennyiben a kamatt késítés szabályos id közönként történik.

2. képlet 

11
N

sz

N

r
X

X: az évesített kamatláb 
rsz: a szerz désben meghatározott éves kamatláb 
N: az éven belüli kamatt késítések száma, pl. féléves gyakoriságú kamatt késítés esetén 

2, negyedéves gyakoriságú kamatfizetés esetén 4, stb. 

A szerz désben meghatározott kamatláb illetve az évesített kamatláb sem tartalmazza az utólag 
felszámított büntet kamatot, késedelmi kamatot, valamint mellékköltségeket (pl. felszámított 
egyszeri költségeket, rendelkezésre tartási jutalékot). Kivétel: a folyószámlahitelek esetében az 
adatszolgáltató meghatározhat egy limitet, és ha az ügyfél folyószámlájának negatív egyenlege ezt 
meghaladja, büntetést számol fel. Amennyiben a büntetés külön fizetend  költségekben jelenik 
meg, az évesített kamat számításánál nem kell figyelembe venni. Ha azonban a büntet kamat a 
kamatláb része, a limitet meghaladó részre a magasabb, büntet kamatot is tartalmazó kamatlábat 
kell alkalmazni a számítás során. 

A változó kamatozású konstrukciók esetében a képletben az utolsó ismert kamatlábbal kell 
számolni a teljes kamatozási periódusra.

Azon változó kamatozású új hitelszerz dések esetében, amelyeknél a kamatláb a folyósítás napján 
érvényes báziskamatlábhoz van kötve (és így a szerz déskötés pillanatában még nem ismert) az 
évesített kamatláb számításánál a szerz déskötés napján érvényes aktuális báziskamatlábat kell a 
számítás alapját képez  szerz déses kamatlábnak tekinteni. 

Az évesített kamatláb számításánál a törtévet négy tizedesjegy  pontossággal kell figyelembe 
venni. A kamatperiódusok számának meghatározása során 365 napos évvel kell számolni.  
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Az évesített kamatláb meghatározásához az e rendelet 3. sz. mellékletének 9. pontja szerinti, az 
MNB honlapján közzétett technikai segédletben számítási példák találhatók.  

8. Kamatfixálás, változó kamatozás 

Az új szerz désekre vonatkozó táblában (01 tábla) a betétek és a hitelek kategóriákba sorolásának 
alapja a következ :

a) a lekötött betétek besorolásának alapja az eredeti lejárat,
b) a hitelek esetében a besorolás alapja nem a hitel eredeti lejárata, hanem az, hogy mennyi id re 
rögzített el re a kamatláb (kamatfixálás).  

Egy konstrukció abban az esetben tekintend  változó kamatozásúnak, ha a szerz désben a 
hitelintézet fenntartja magának a jogot, hogy a futamid  alatt a kamatlábat egyoldalúan, el re nem 
ismert módon megváltoztassa. Ezeket a konstrukciókat a változó kamatozás vagy legfeljebb 1 
éves kamatfixálás soron kell jelenteni.

Azokat a konstrukciókat, ahol a kamatláb csak egy éven belüli id tartamra ismert el re, szintén a 
változó kamatozás vagy legfeljebb 1éves kamatfixálás soron kell jelenteni.

Az új szerz désekre vonatkozó táblákban alkalmazott bontás a következ :

A betétekre vonatkozóan: 

Rövid: az instrumentum eredeti lejárata  1 év
Hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú: 1 év  az instrumentum eredeti lejárata  2 év 
Hosszú - 2 éven túli lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  2 év 

A hitelekre vonatkozóan:  

Változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás: az összes változó kamatozású 
konstrukció, és azok az instrumentumok, ahol a kamatfixálás id tartama  1 év 

A változó kamatozású vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálású hiteleket meg kell bontani az eredeti 
lejárat szerint is: 

Legfeljebb egy éves eredeti lejáratú

1 éven túli eredeti lejáratú bontásban.  

Hosszú – 1 éven túli, legfeljebb 5 éves kamatfixálás: azok az instrumentumok, ahol 1 év   a 
kamatfixálás id tartama  5 év 

Hosszú - 5 éven túli kamatfixálás: azok az instrumentumok, ahol a kamatfixálás id tartama  5 év 

Az állományi táblákban a hiteleket és a lekötött betéteket az eredeti lejárat alapján kell a megfelel
kategóriába besorolni.

Az állományi táblákban az instrumentumok eredeti lejárat szerinti bontása a következ :

Legfeljebb 2 éves lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  2 év 
Hosszú - 2 éven túli lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  2 év 
Rövid: az instrumentum eredeti lejárata  1 év
Hosszú, legfeljebb 5 éves lejáratú: 1 év  az instrumentum eredeti lejárata  5 év 
Hosszú, 5 éven túli lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  5 év 
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A nem pénzügyi vállalatok számára nyújtott hiteleket másrészr l a hitel összege szerint kell a 
megfelel  kategóriákba sorolni. A forinthiteleket az MNB által közzétett, a hó utolsó napján 
érvényes hivatalos devizaárfolyamon kell euróra átszámítani. 

Legfeljebb 1 millió euró összeghatárig: azok az instrumentumok, ahol az összeghatár  1 millió 
euró

1 millió euró összeghatár felett: ahol az összeghatár 1 millió euró  

9. Instrumentumok 

A Felügyeleti mérleg adatszolgáltatás és a jelen adatszolgáltatás instrumentumai közötti 
összefüggést bemutató táblázatot a jelen rendelet 3. sz. mellékletének 5. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. Az értéknap miatti korrekciókat a Felügyeleti 
mérleg adatszolgáltatással egyez  módon kell figyelembe venni, vagyis azokra az állományokra 
vonatkozóan kell jelenteni az átlagos kamatlábakat, amelyek a Felügyeleti mérlegben is 
kimutatásra kerülnek.

A sávos kamatozású betétek kezelése:  
A sávos kamatozást kétféleképpen lehet értelmezni:  
- a lekötési id  függvényében, 
- a lekötött összeg függvényében sávos kamatozású. 

Az els  esetben amennyiben már a szerz déskötéskor is egyértelm  a lekötés futamideje, akkor az új 
szerz désekre vonatkozó táblában az egyes sávokhoz tartozó kamatlábak súlyozott átlagát kell 
szerepeltetni. Amennyiben a szerz déskötéskor még nem egyértelm , hogy az ügyfél mennyi 
id re fogja lekötni a betétet, a legrövidebb futamid t és az ehhez tartozó kamatlábat kell 
megadni. A második esetben a súlyozott átlagkamatlábat kell szerepeltetni, mivel a 
szerz déskötéskor minden esetben ismert a lekötött összeg, és az összeghatárokhoz tartozó 
kamatlábak is.  
A hó végi állományokra vonatkozó táblánál mindig azon sávhoz tartozó kamatlábat kell 
figyelembe venni, amilyen sávba az állomány tartozik.  

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB 
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MNB adatgy jtés azonosító: K02

01. tábla: Napi jelentés a bankközi Ft-hitelek és Ft-betétek kamatlábáról

Sor- A szerz d
A tárgynapon 

kötött
A bankközi 

ügylet
A bankközi 

ügylet Kamatláb Felvét vagy
Fedezett

vagy
kód partner 

azonosító kódja
szerz dés
összege

értéknap szerinti 
kezd  dátuma

záró dátuma (%-ban) kihelyezés fedezetlen

a b c d e f g

101

102

103

nnn

(Értékadatok millióban, kamatláb 5 tizedesig) 
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MNB adatgy jtés azonosító: K02

Kitöltési útmutató 

Napi jelentés a bankközi forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról 

I. Általános tudnivalók 

1. A bankközi forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról szóló kamatstatisztika az adatszolgáltatók 
egymással, a tárgynapon kötött piaci kamatozású - az overnight kötéseken kívüli - bankközi pénzpiaci 
ügyleteinek adatait tartalmazza. A hitelkeret-szer dés alapján lehívott összegeket és a lehíváskor 
érvényes kamatlábat is jelenteni kell.

2. Tárgynap: a tárgynapi ügyletek közé az adott napon a VIBER zárási id pontjáig kötött ügyletek 
sorolandók.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

a) A szerz d  partner azonosító kódja: bankközi ügyletben részt vev  szerz d  fél megnevezése a 
törzsszám megadásával.

b) A tárgynapon kötött szerz dés összege: összeg millió Ft-ban. 

c) A bankközi ügylet értéknap szerinti kezd  dátuma: az értéknap dátuma.

d) A bankközi ügylet záró dátuma: a naptári nap megjelölése. 

e) Kamatláb (%-ban): az ügylet során alkalmazott nominális kamatláb értéke. 

f) Felvét vagy kihelyezés: hitelfelvétel esetén ”F”, pénzpiaci kihelyezés esetén ”K” bet t kell 
feltüntetni.

g) Fedezett vagy fedezetlen: értékpapírral fedezett ügylet esetén ”E”, fedezetlen ügylet esetén ”B” 
bet t kell feltüntetni. Az értékpapírral fedezett ügyletek az óvadéki típusú repóügyleteket is 
magukba foglalják.

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai 
segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

01 tábla: A FORINTbetétek és FORINThitelek új szerz déseinek adatai
új szerz dés szerz déses kamatláb évesített kamatláb hitelköltség mutató
(millió forint) % % %

a b c d

01 Lekötött betét - rövid

02
Lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves 
lejáratú

03 Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

04 Repóügyletekb l származó kötelezettség

05
Fogyasztási hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás

06
Fogyasztási hitel - hosszú -1 éven túli, 
legfeljebb 5 éves kamatfixálás

07
Fogyasztási hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás

08
Lakáscélú hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás

09
Lakáscélú hitel - hosszú - 1 éven túli, 
legfeljebb 5 éves kamatfixálás

10
Lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli, 
legfeljebb 10 éves kamatfixálás

11 Lakáscélú hitel, 10 éven túli kamatfixálás

12
Egyéb hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás

13
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 
5 éves kamatfixálás

14
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli 
kamatfixálás

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

02 tábla: A FORINTbetétek és FORINThitelek állományi adatai

aktuális kamatláb évesített kamatláb
% %
a b

01 Látra szóló és folyószámlabetét

02 Lekötött betét - legfeljebb 2 éves lejáratú

03 Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

04 Repóügyletekb l származó kötelezettség

05 Folyószámlahitel

06 Lakáscélú hitel - rövid

07 Lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

08 Lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

09 Fogyasztási és egyéb hitel - rövid

10 Fogyasztási és egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

11 Fogyasztási és egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, hitelköltség 

mutatójáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

03 tábla: Fogyasztási hitel típusok - új szerz dések - FORINT
új szerz dés évesített kamatláb hitelköltség mutató

(millió forint) % %

a b c

01
Fogyasztási hitel - személyi hitel - változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves 

kamatfixálás

02
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 éves 

kamatfixálás

03
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú -  5 éven túli kamatfixálás

04
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - változó kamatozás vagy 

legfeljebb 1 éves kamatfixálás

05
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 

5 éves kamatfixálás

06
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli 

kamatfixálás

07
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - változó kamatozás 

vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás

08
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 1 éven túli, 

legfeljebb 5 éves kamatfixálás

09
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - 5 éven túli 

kamatfixálás

10
Fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb - változó kamatozás vagy 

legfeljebb 1 éves kamatfixálás

11
Fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 

éves kamatfixálás

12
Fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb - hosszú - 5 éven túli kamatfixálás

Sorkód Kategóriák

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

04 tábla: Fogyasztási hitel típusok - állományi tábla - FORINT
évesített kamatláb

%
a

01 Fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid

02 Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

03 Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

04 Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - rövid

05
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

06 Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

07 Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - rövid

08
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - legfeljebb
5 éves lejáratú

09
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven 
túli lejáratú

10
Fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb - rövid

11
Fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

12 Fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb - hosszú - 5 éven túli lejáratú

Sorkód Kategóriák

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek 
kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

05 tábla: Az EURÓbetétek és EURÓhitelek új szerz déseinek adatai
új szerz dés szerz déses kamatláb évesített kamatláb hitelköltség mutató
(millió forint) % % %

a b c d

01 Lekötött betét - rövid

02
Lekötött betét - hosszú - legfeljebb 2 éves lejáratú

03
Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

04 Repóügyletekb l származó kötelezettség

05
Fogyasztási hitel - változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves 
kamatfixálás

06
Fogyasztási hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 éves 
kamatfixálás

07
Fogyasztási hitel - hosszú -  5 éven túli kamatfixálás

08
Lakáscélú hitel - változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves 
kamatfixálás

09
Lakáscélú hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 éves 
kamatfixálás

10
Lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli, legfeljebb 10 éves 
kamatfixálás

11 Lakáscélú hitel, 10 éven túli kamatfixálás

12
Egyéb hitel - változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves 
kamatfixálás

13
Egyéb hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 éves 
kamatfixálás

14
Egyéb hitel - hosszú -  5 éven túli kamatfixálás

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

06 tábla: Az EURÓbetétek és EURÓhitelek állományi adatai
aktuális kamatláb évesített kamatláb

% %
a b

01
Látra szóló és folyószámlabetét

02
Lekötött betét - legfeljebb 2 éves lejáratú

03
Lekötött betét - hosszú - 2 éven túli lejáratú

04
Repóügyletekb l származó kötelezettség

05
Folyószámlahitel

06
Lakáscélú hitel - rövid

07
Lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

08
Lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

09
Fogyasztási és egyéb hitel - rövid

10
Fogyasztási és egyéb hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

11
Fogyasztási és egyéb hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, 
hitelköltség mutatójáról

Sorkód Kategóriák
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

07 tábla: Egyes fogyasztási hiteltípusok új szerz déseinek adatai - EURÓ
új szerz dés évesített kamatláb hitelköltség mutató

(millió forint) % %

a b c

01
Fogyasztási hitel - személyi hitel - változó kamatozás vagy 

legfeljebb 1 éves kamatfixálás

02
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 

éves kamatfixálás

03
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú -  5 éven túli 

kamatfixálás

04
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - változó kamatozás 

vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás

05
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú -1 éven túli, 

legfeljebb 5 éves kamatfixálás

06
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli 

kamatfixálás

07
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - változó 

kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás

08
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 1 

éven túli, legfeljebb 5 éves kamatfixálás

09
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - 5 éven túli 

kamatfixálás

Sorkód Kategóriák

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról
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MNB adatgy jtés azonosító: K03

08 tábla: Egyes fogyasztási hiteltípusok állományi adatai - EURÓ
évesített kamatláb

%
a

01 Fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid

02
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

03 Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

04 Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - rövid

05

Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 

lejáratú

06

Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli 

lejáratú

07
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - rövid

08
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 

legfeljebb 5 éves lejáratú

09
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 éven 

túli lejáratú

Sorkód Kategóriák

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek 
kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról
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09 tábla: Egyes hiteltípusok új szerz déseinek adatai - SVÁJCI FRANK
új szerz dés évesített kamatláb hitelköltség mutató
(millió forint) % %

a b c

01
Fogyasztási hitel - személyi hitel - változó kamatozás vagy legfeljebb 1 
éves kamatfixálás

02
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 
éves kamatfixálás

03
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú -  5 éven túli kamatfixálás

04
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - változó kamatozás vagy 
legfeljebb 1 éves kamatfixálás

05
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 1 éven túli, 
legfeljebb 5 éves kamatfixálás

06
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli 
kamatfixálás

07
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - változó 
kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás

08
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 1 éven 
túli, legfeljebb 5 éves kamatfixálás

09
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - 5 éven túli 
kamatfixálás

10
Lakáscélú hitel - változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves 
kamatfixálás

11 Lakáscélú hitel - hosszú - 1 éven túli, legfeljebb 5 éves kamatfixálás

12
Lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli, legfeljebb 10 éves kamatfixálás

13
Lakáscélú hitel, 10 éven túli kamatfixálás

Sorkód Kategóriák

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról
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10 tábla: Egyes hiteltípusok állományi adatai - SVÁJCI FRANK
állomány évesített kamatláb

(millió forint) %
a b

01 Fogyasztási hitel - személyi hitel - rövid

02
Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves 
lejáratú

03 Fogyasztási hitel - személyi hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

04
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - rövid

05
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - legfeljebb 5 
éves lejáratú

06
Fogyasztási hitel - gépjárm  vásárlási hitel - hosszú - 5 éven túli 
lejáratú

07 Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - rövid

08
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 
legfeljebb 5 éves lejáratú

09
Fogyasztási hitel - szabad felhasználású jelzáloghitel - hosszú - 5 
éven túli lejáratú

10 Lakáscélú hitel - rövid

11 Lakáscélú hitel - hosszú - legfeljebb 5 éves lejáratú

12 Lakáscélú hitel - hosszú - 5 éven túli lejáratú

Sorkód Kategóriák

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és hiteleinek kamatlábáról, 
hitelköltség mutatójáról
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MNB adatgy jtés azonosító: K03 

Kitöltési útmutató 

Jelentés a háztartások és a háztartásokat segít  nonprofit intézmények betéteinek és 
hiteleinek kamatlábáról, hitelköltség mutatójáról 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatási kötelezettségr l az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. 

A háztartási szektor magában foglalja a lakosságot és az egyéni vállalkozókat. A háztartásokat 
segít  nonprofit intézmények szektorba tartoznak azok a nonprofit intézmények, melyek 
számjelük alapján nem sorolhatók be más szektorba. (A háztartásokat segít  nonprofit 
intézmények szektor pontos köre közvetett módon határozható meg: a nonprofit intézmények 
közül azokat kell ide sorolni, melyek nem tartoznak más szektorhoz. A nem a háztartásokat segít
nonprofit intézmények e rendelet 3. mellékletének 2. pontja szerinti listája megtalálható az MNB 
honlapján.)

A adatszolgáltatás tartalmazza a háztartásoknak és a háztartásokat segít  nonprofit 
intézményeknek nyújtott, illetve a t lük elfogadott forintban valamint euróban denominált hitelek 
és betétek adatait, valamint egyes hiteltípusok forintban, euróban és svájci frankban denominált 
adatait is.

Kamatláb és hitelköltség mutató értékre akkor jelenthet  0.0000, ha a kamatláb ténylegesen 0%. 
Abban az esetben, ha az adott konstrukció esetében a tárgyhónapban nincs új szerz dés vagy 
állomány, akkor a cellát üresen kell hagyni (,,). 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

1. Az adatszolgáltatásban a 01-es és 05-ös Új szerz dések táblákban a háztartásokkal és a 
háztartásokat segít  nonprofit intézményekkel a tárgyhónapban kötött új hitelszerz désekben
szerepl
a) összeget,  
b) szerz déses kamatlábat,
c) évesített kamatlábat, 
d) és hitelköltség mutatót  

és az új betétszerz désekben szerepl
e) összeget, 
f) szerz déses kamatlábat, 
g) évesített kamatlábat kell szerepeltetni. 

A 03-as, 07-es és 09-es, szintén új szerz déses adatokat tartalmazó táblákban a fenti adatok közül 
a szerz déses kamatlábat nem kell szerepeltetni.  

2. Új szerz dés

a) minden olyan új pénzügyi jelleg  megállapodás az adatszolgáltató és a háztartások között, 
 mely els ként határozza meg a betétek, illetve a hitelek kamatlábát, 
b) valamint a meglév  hitelekre és betétekre vonatkozó új megállapodások. 
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Az adatszolgáltatás szempontjából újnak tekintend k a prolongált és az átárazott szerz dések is a 
II. 3. pontban foglaltak kivételével.

Az új szerz dések a szerz déskötés id pontjára/hónapjára vonatkozóan beküldött statisztikában 
jelentend ek. Új szerz désként kell jelenteni a tárgyhónapban kötött új betétszerz dések adatait 
akkor is, ha azok a tárgyhónapban lejárnak, illetve az ügyfél a tárgyhónapban felmondja a betétet. 

Új szerz désnek tekintend , ha az adatszolgáltató az ügyfél folyószámlájáról rendszeresen – az 
ügyféllel kötött egyszeri szerz dés alapján – rendszeresen növeli a már meglév  lekötött betétet. 

A fogyasztási, lakás- és egyéb célú hitelek esetében az eredeti szerz désben rögzített teljes 
összeget (hitelkeretet) és a szerz désben meghatározott kamatlábat kell jelenteni akkor is, ha a 
hitelt részletekben veszik igénybe. Új szerz désként kell jelenteni a meglév  hitelkeret növelését 
is. Ebben az esetben csak a hitelkeret-növekményt kell jelenteni. Az új szerz désekre vonatkozó 
adatok a szerz déskötés id pontjában jelentend k. Amennyiben a szerz déskötéskor még nem 
ismert a kamatláb, amellyel az ügyfél igénybe veszi a hitelt, a hitelkeretet az els  folyósítás

id pontjában kell jelenteni az els  hitelfolyósítás kamatlábával, de szerz déses összegként a teljes 
hitelkeretet kell feltüntetni. 

Amennyiben egy lekötött betéthez az ügyfél tetsz leges gyakorisággal fizethet be újabb 
összegeket, minden befizetés új szerz désnek min sül.

Az új szerz dések értékét három tizedesjegy pontossággal, a százalékos formában kifejezett 
adatokat pedig négy tizedesjegy pontossággal kell jelenteni. Az adatszolgáltatás 10-es táblájának 
„a” oszlopában az állományok értékét is három tizedesjegy pontossággal kell jelenteni.

3. Nem tekinthet  új szerz désnek

a) az a prolongáció, illetve átárazás, mely automatikusan – az eredeti szerz dés alapján, az 
ügyfél közrem ködése nélkül – történik, és ahol nem tárgyalják újra a feltételeket és a 
kamatlábat sem. (Például a folyamatos lekötés  betéti konstrukciók, amennyiben a lekötés 
futamidejét az ügyfél nem változtatja meg.) 

b) fix kamatozású konstrukció automatikus átalakulása változó kamatozásúvá, vagy fordítva - 
amennyiben ezt az átalakulást már az eredeti szerz désben rögzítették. 

4. Azon változó kamatozású új hitelszerz dések esetében, amelyeknél a kamatláb a folyósítás 
napján érvényes báziskamatlábhoz van kötve (és így a szerz déskötés pillanatában még nem 
ismert) szerz déses kamatlábnak a szerz déskötés napján érvényes aktuális báziskamatot kell 
jelenteni.

5. Állományi tábla 

A 02-es és 06-os Állományi táblákban az adatszolgáltatók által folyósított hitelek és elfogadott 
betétek tárgyhó végén fennálló állományára vonatkozó  
a) aktuális kamatlábat,  
b) évesített kamatlábat 

A 04-es, 08-as és 10-es táblákban a fenti adatok közül az aktuális kamatlábat nem kell jelenteni.

A hó végi állományok nagyságát nem kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mivel megegyeznek 
a felügyeleti mérleg megfelel  soraival (az alábbi kivételekkel: ezen adatszolgáltatásban nem kell 
figyelembe venni a rossz hitelek, valamint a hitelek között kimutatott esedékes, de függ vé nem 
tett kamatkövetelések állományát.) Amennyiben a Felügyeleti mérlegben az adott sorhoz tartozó 
állomány nem éri el a félmillió forintot, nem kell hozzá kamatlábértéket jelenteni.

A 10-es táblában a többi táblától eltér en a hó végi állomány nagyságát is jelenteni kell. 
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Az állományokra vonatkozóan a tárgyhónap utolsó napján az adott hitelekre és betétekre 
vonatkozó aktuális kamatlábak súlyozott átlagát kell kimutatni (és nem a meghirdetettet).  

A folyószámlahitelek, és a látra szóló és folyószámlabetétek esetében csak a 02-es és 06-os 
táblákban az állományokra vonatkozó kamatlábat kell jelenteni.  

A rossznak min sített hitelek állományát és kamatlábát a súlyozott átlagkamatláb 
meghatározásánál nem kell figyelembe venni. Rossz hitel: a kintlev ségek befektetések, mérlegen 
kívüli tételek és a fedezetek min sítésének és értékelésének szempontjairól szóló 14/2001. (III.9.) 
PM rendelet szerint meghatározott fogalom.  

Az átlagkamatláb számításánál nem kell figyelembe venni a követelések között kimutatott 
esedékes, ki nem fizetett, de függ vé nem tett kamatok, kamatjelleg  jutalékok állományát sem 
(amennyiben ezek nem kamatoznak). 

Amennyiben az adatszolgáltatás állományi tábláiban valamely soron azért nem szerepel kamatláb, 
mert a felügyeleti mérleg adatszolgáltatás vonatkozó állományai csak rossz hiteleket vagy a 
követelések között kimutatott esedékes, ki nem fizetett, de függ vé nem tett kamatokat, 
kamatjelleg  jutalékokat tartalmaznak, az aktuális és évesített kamatlábra is „na”-t értéket kell 
jelenteni.

Az euróban denominált új szerz dések szerz désértékét, valamint a svájci frankban denominált 
hitelek új szerz déseinek érékét, valamint hó végi állományát a felügyeleti mérleggel megegyez
módon (az MNB által közzétett, a hó utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon) kell 
forintra átszámítani.

6. Piaci kamatláb és kamattámogatás

Az adatszolgáltatásban szerepeltetni kell a piaci kamatozású és a kedvezményes kamatozású 
konstrukciókat is. A kamatstatisztika keretében azokat a betéti illetve hitelkamatlábakat kell 
jelenteni, melyeket az adatszolgáltató az egyes betétekre fizet, illetve a hitelekre kap. Amennyiben 
az ügyfélnek vagy az ügyfél által fizetett kamatláb eltér attól, amit az adatszolgáltató ténylegesen 
kap illetve fizet, akkor az ügyfél felé meghatározott kamatlábat korrigálni kell, és a korrigált 
kamatlábat kell az adatszolgáltatásban szerepeltetni.  

A lakáscélú hitelek esetében a csak eszközoldali kamattámogatásos konstrukcióknál az ügyfél felé 
felszámított kamatlábhoz hozzá kell adni az eszközoldali kamattámogatás mértékét.

A csak forrásoldali, illetve az eszköz- és forrásoldali kamattámogatásos konstrukciók esetében a 
nem jelzálogbank adatszolgáltatónak a kamatkorrekció módja a következ :

– Használt lakás vásárlására nyújtott hitelek esetében az ügyfél felé felszámított 
kamatlábhoz hozzá kell adni az ÁKK honlapján a tárgyid szakra közzétett, a lakáscélú állami 
támogatásokról szóló 12/2001. (I.31.) Kormányrendelet 12. § (3) bekezdése szerint irányadó, a 
hitelszerz désben megállapított kamatfixálás id tartamához legközelebb es  eredeti futamidej
állampapírhozam 40%-át,

– Új lakás vásárlására nyújtott hitelek esetében pedig az el z ekben meghatározott 
állampapírhozam 60%-át kell hozzáadni az ügyfél felé felszámított kamatlábhoz. 

Jelzáloghitelintézet adatszolgáltató esetében a tárgyhónapban kapott eszköz- és forrásoldali 
kamattámogatás mértékével kell korrigálni az ügyfélkamatlábat.  

Forrásoldali kamattámogatásos konstrukcióknak tekintjük a nem jelzálogbank adatszolgáltatók 
azon hiteleit is, amelyeket várhatóan átad/elad valamely jelzálogbank adatszolgáltatónak.  

A kamattámogatásos konstrukciók korrekcióját az új szerz déses valamint az állományi táblák 
esetében is a fenti módon kell elvégezni. 
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Azon termékek esetében, ahol a futamid  elején a meghirdetett akciós kamatlábbal, utána 
azonban normál (nem akciós) kamatlábbal kamatozik tovább a hitel, a hitelköltség mutató 
számításánál csak az akciós id szakra szabad az akciós kamatlábat figyelembe venni, a 
futamid  hátralév  részére a szerz déskötés id pontjakor ismert, az adott konstrukcióra 
vonatkozó nem akciós kamatlábbal kell számolni.  

7. Évesített kamatláb 

Az évesített kamatláb számításának célja, hogy a különböz  lejáratú konstrukciók kamatlábai 
összehasonlíthatók legyenek. Az évesített kamatláb számítására a következ  két képletet lehet 
alkalmazni.

Az évesített kamatláb számítására a következ  jelenérték számítási képletet kell alkalmazni. Ez a 
képlet minden betét- és hitelkonstrukcióra alkalmazható. A képlet az ügylet kezd  id pontjában
keletkez  pénzmozgást teszi egyenl vé a kés bbi id pontok cash-flow-inak jelenértékével. Az 
évesített kamatláb az a bels  megtérülési ráta, ahol a cash-flow-k jelenértéke megegyezik. 
a) A képletek szempontjából a kamatt késítés rendszeressége a meghatározó. (A kamatt késítés 
csak a betéti konstrukcióknál értelmezhet . A továbbiakban a kamatt késítés a 
kamatmegállapítást, illetve a kamatfizetést is jelenti.) 

Amennyiben a kamatt késítés és a t ketörlesztés is szabályos id közönként történik, a 
kamatt késítés és a t ketörlesztés viszonyára három f  eset különböztethet  meg.

– A kamatt késítés és a t ketörlesztés is azonos id közönként történik, rendszerességük 
 megegyezik. 

– A kamatt késítés gyakoribb, mint a t ketörlesztés. (Ide tartozik az az eset is, amikor a 
 t ketörlesztés csak a futamid  végén egy összegben történik.) 

– A t ketörlesztés gyakoribb, mint a kamatt késítés.  

b) A kamatt késítés és a t ketörlesztés nem szabályos id közönként történik. 

Az a) esetben amikor a kamatt késítés legalább olyan gyakori, mint a t ketörlesztés (a/1, a/2. 
eset), a két képlet azonos eredményt ad, ekkor a 2. képlet is alkalmazható.

Az a/3. esetben valamint a b) esetben csak az 1. képletet lehet alkalmazni. (Például ide tartoznak 
azok a kamattámogatásos konstrukciók is, amikor a kamattámogatás és a kamatfizetés periódusa 
nem esik egybe.

1. képlet 
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Ak: a k sorszámú hitelrészlet illetve betételhelyezés összege, a képlet akkor is 
alkalmazható, ha a hitelt egy részletben veszik igénybe, illetve egyszerre helyezik el a 
betétet. Ilyenkor a képlet bal oldalán az elhelyezett betétösszeg, illetve a felvett hitel 
összege található.  

A'k: a k' sorszámú törleszt részlet összege, illetve a betétvisszafizetés összege 
(kamatokkal növelve), 

m: a hitelfolyósítások, betételhelyezések száma, 
m': a törleszt részletek, betétvisszafizetések száma, 
tk: a k-adik hitelfolyósítás, betételhelyezés években vagy töredékévekben kifejezett 

id pontja,
t'k: a k'-adik törleszt részlet, betétvisszafizetés években vagy töredékévekben kifejezett 

id pontja,
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i: az évesített kamatláb századrésze. 

Az állományokra vonatkozó évesített kamatláb számításánál kezd  id pontnak az állomány 
megfigyelésének id pontját kell tekinteni, és nem a hitel- illetve a betétszerz dés megkötésének 
id pontját kell figyelembe venni. 

Az évesített kamatláb számítására az alábbi képlet csak azoknál a betét- illetve  
hitelkonstrukcióknál alkalmazható, ahol betéteknél a kamatt késítés, hiteleknél a kamatfizetés és a 
t keösszeg törlesztése is szabályos id közönként történik, és a kamatt késítés (kamatfizetés) 
legalább olyan gyakori, mint a t keösszeg törlesztése. Ez magában foglalja azokat az eseteket is, 
amikor a t keösszeget az ügylet végén egyösszegben törlesztik.
Ez a képlet alkalmazható a látra szóló és folyószámlabetétekre, a folyószámlahitelekre is, 
amennyiben a betéteknél a kamatt késítés, hiteleknél a kamatok megállapítása szabályos 
id közönként történik.

2. képlet 

11
N

sz

N

r
X

X: az évesített kamatláb 
rsz: a szerz désben meghatározott éves kamatláb 
N: az éven belüli kamatt késítések száma, pl. féléves gyakoriságú kamatt késítés esetén 

2, negyedéves gyakoriságú kamatfizetés esetén 4, stb. 

A szerz désben meghatározott kamatláb illetve az évesített kamatláb sem tartalmazza az utólag 
felszámított büntet kamatot, késedelmi kamatot, valamint mellékköltségeket (pl. felszámított 
egyszeri költségeket, rendelkezésre tartási jutalékot). Kivétel: a folyószámlahitelek esetében az  
adatszolgáltató meghatározhat egy limitet, és ha az ügyfél folyószámlájának negatív egyenlege ezt 
meghaladja, büntetést számol fel. Amennyiben a büntetés külön fizetend  költségekben jelenik 
meg, az évesített kamat számításánál nem kell figyelembe venni. Ha azonban a büntet kamat a 
kamatláb része, a limitet meghaladó részre a magasabb, büntet kamatot is tartalmazó kamatlábat 
kell alkalmazni a számítás során. 

A változó kamatozású konstrukciók esetében a képletben az utolsó ismert kamatlábbal kell 
számolni a teljes kamatozási periódusra.

Azon változó kamatozású új hitelszerz dések esetében, amelyeknél a kamatláb a folyósítás napján 
érvényes báziskamatlábhoz van kötve (és így a szerz déskötés pillanatában még nem ismert) az 
évesített kamatláb számításánál a szerz déskötés napján érvényes aktuális báziskamatlábat kell a 
számítás alapját képez  szerz déses kamatlábnak tekinteni.  

Az évesített kamatláb számításánál a törtévet négy tizedesjegy pontossággal kell figyelembe venni. 
A kamatperiódusok számának meghatározása során 365 napos évvel kell számolni.

Az évesített kamatláb meghatározásához az e rendelet 3. sz. mellékletének 9. pontja szerinti, az 
MNB honlapján közzétett technikai segédletben számítási példák találhatók.

8. Hitelköltség mutató 

Az új szerz désekre vonatkozó hitelköltség mutató számítására a betéti kamat, az értékpapírok 
hozama és a teljes hiteldíj mutató számításáról és közzétételér l szóló 41/1997. (III. 5.) 
Kormányrendeletnek a teljes hiteldíj mutató számítására vonatkozó rendelkezései az irányadóak, a 
következ  eltérésekkel:  

a) A hitelköltség mutató számításánál a szerz désben rögzített egyedi feltételeket kell figyelembe 
venni.
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b) A hitelköltség mutatót a 3 hónapnál rövidebb lejáratú hitelek esetében is meg kell határozni.  

c) A támogatott konstrukciók esetében a kamattámogatás mértékével korrigált kamatlábat kell 
figyelembe venni a hitelköltség mutató számításánál. A hitelköltség mutató nagyobb vagy egyenl
az adott soron jelentett évesített kamatlábnál.    

9. Kamatfixálás, változó kamatozás 

Az új szerz désekre vonatkozó táblában a betétek és a hitelek kategóriákba sorolásának alapja a 
következ :

a) a lekötött betétek besorolásának alapja az eredeti lejárat,  
b) a fogyasztási, ingatlan és egyéb hitelek esetében a besorolás alapja nem a hitel eredeti lejárata, 
 hanem az, hogy mennyi id re rögzített el re a kamatláb (kamatfixálás).  

Egy konstrukció abban az esetben tekintend  változó kamatozásúnak, ha a szerz désben az 
adatszolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a futamid  alatt a kamatlábat egyoldalúan 
megváltoztassa. Ezeket a konstrukciókat a változó vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás soron kell 
jelenteni.

Azokat a konstrukciókat, ahol a kamatláb csak egy éven belüli id tartamra el re ismert, szintén a 
változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás soron kell jelenteni.

Az új szerz désekre vonatkozó táblákban alkalmazott bontás a következ :

A betéteknél: 

Rövid: az instrumentum eredeti lejárata  1 év
Hosszú – legfeljebb 2 éves lejáratú: 1 év  az instrumentum eredeti lejárata

 2 év 
Hosszú, 2 éven túli lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  2 év 

A fogyasztási és az egyéb hiteleknél: 

Változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás: az összes változó kamatozású 
konstrukció, és azok az instrumentumok, ahol a kamatfixálás id tartama  1 év 

Hosszú – 1 éven túli, legfeljebb 5 éves kamatfixálás: azok az instrumentumok, ahol 1 év   a 
kamatfixálás id tartama  5 év 

Hosszú – 5 éven túli kamatfixálás: azok az instrumentumok, ahol a kamatfixálás id tartama 
 5 év 

A lakáscélú hitelek esetében: 

Változó kamatozás vagy legfeljebb 1 éves kamatfixálás: az összes változó kamatozású 
konstrukció, és azok az instrumentumok, ahol a kamatfixálás id tartama  1 év 

Hosszú – 1 éven túli, legfeljebb 5 éves kamatfixálás: azok az instrumentumok, ahol 1 év   a 
kamatfixálás id tartama  5 év 

Hosszú – 5 éven túli, legfeljebb 10 éves kamatfixálás: azok az instrumentumok, ahol 5 év   a 
kamatfixálás id tartama  10 év 

Hosszú – 10 éven túli kamatfixálás: azok az instrumentumok, ahol a kamatfixálás id tartama 
 10 év 



12130 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/163. szám

Az állományi táblákban (02, 04, 06, 08 és 10-es táblákban) a hiteleket és a lekötött betéteket az 
eredeti lejárat alapján kell a megfelel  kategóriába besorolni.

Az állományi táblákban alkalmazott lejárati bontás a következ :

A betéteknél:  

Legfeljebb 2 éves lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  2 év 
Hosszú – 2 éven túli lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  2 év 

A hiteleknél: 

Rövid: az instrumentum eredeti lejárata  1 év 
Hosszú, legfeljebb 5 éves lejáratú: 1 év  az instrumentum eredeti lejárata

 5 év 
Hosszú, 5 éven túli lejáratú: az instrumentum eredeti lejárata  5 év 

10. Instrumentumok 

A Felügyeleti mérleg adatszolgáltatás és a jelen adatszolgáltatás instrumentumai közötti 
összefüggést bemutató táblázatot a jelen rendelet 3. sz. mellékletének 5. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. Az értéknap miatti korrekciókat a felügyeleti 
mérleg adatszolgáltatással egyez  módon kell figyelembe venni, vagyis azokra az állományokra 
vonatkozóan kell jelenteni az átlagos kamatlábakat, amelyek a Felügyeleti mérlegben is 
kimutatásra kerülnek.

A sávos kamatozású betétek kezelése:  
A sávos kamatozást kétféleképpen lehet értelmezni:  
a) a lekötési id  függvényében, 
b) a lekötött összeg függvényében sávos kamatozású. 

Az els  esetben amennyiben már a szerz déskötéskor is egyértelm  a lekötés futamideje, akkor az 
új szerz désekre vonatkozó táblában az egyes sávokhoz tartozó kamatlábak súlyozott átlagát kell 
szerepeltetni. Amennyiben a szerz déskötéskor még nem egyértelm , hogy az ügyfél mennyi 
id re fogja lekötni a betétet, a legrövidebb futamid t és az ehhez tartozó kamatlábat kell 
megadni.

A második esetben a súlyozott átlagkamatlábat kell szerepeltetni, mivel a szerz déskötéskor 
minden esetben ismert a lekötött összeg, és az összeghatárokhoz tartozó kamatlábak is.

A hó végi állományokra vonatkozó táblánál mindig azon sávhoz tartozó kamatlábat kell 
figyelembe venni, amilyen sávba az állomány tartozik. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 

Az adatszolgáltatás címzettje: MNB
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MNB adatgy jtés azonosító: K12

01. tábla: Napi jelentés a bankközi overnight Ft-hitelek és Ft-betétek

kamatlábáról

Sor- A szerz d
A tárgynapon 

kötött
A bankközi 

ügylet
A bankközi 

ügylet Kamatláb 
Felvét
vagy

Fedezett
vagy

kód partner 
azonosító

kódj

szerz dés
összege

értéknap szerinti 
kezd  dátuma

záró dátuma (%-ban) kihelyezés fedezetlen

a b c d e f g 

101

102

103

nnn

(Értékadatok millióban, kamatláb 5 tizedesig) 
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MNB adatgy jtés azonosító: K12

Kitöltési útmutató 

Napi jelentés a bankközi overnight forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról 

I. Általános tudnivalók 

1. A bankközi overnight forinthitelek és forintbetétek kamatlábáról szóló kamatstatisztika az 
adatszolgáltatók egymással, a tárgynapon piaci feltételekkel kötött bankközi pénzpiaci overgnight 
(o/n) ügyleteinek adatait tartalmazza. A hitelkeret-szer dés alapján lehívott összegeket és a 
lehíváskor érvényes kamatlábat is jelenteni kell. 

2. Tárgynap: a tárgynapi ügyletek közé az adott napon a VIBER zárási id pontjáig kötött ügyletek 
sorolandók.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

a) A szerz d  partner azonosító kódja: bankközi ügyletben részt vev  szerz d  fél megnevezése a 
törzsszám megadásával.

b) A tárgynapon kötött szerz dés összege: összeg millió Ft-ban.

c) A bankközi ügylet értéknap szerinti kezd  dátuma: az értéknap, o/n ügyletnél egybeesik a 
tárgynap dátumával.

d) A bankközi ügylet záró dátuma: a naptári nap megjelölése.

e) Kamatláb (%-ban): az ügylet során alkalmazott nominális kamatláb értéke.

f) Felvét vagy kihelyezés: hitelfelvétel esetén ”F”, pénzpiaci kihelyezés esetén ”K” bet t kell 
feltüntetni.

g) Fedezett vagy fedezetlen: értékpapírral fedezett ügylet esetén ”E”, fedezetlen ügylet esetén ”B” 
bet t kell feltüntetni. Az értékpapírral fedezett ügyletek az óvadéki típusú repóügyleteket is 
magukba foglalják.

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB  Statsiztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: K13

kamatláb
%
a

01 Nem pénzügyi vállalatok - látra szóló és folyószámlabetét

02 Nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - rövid

03 Nem pénzügyi vállalatok - lekötött betét - hosszú

04 Nem pénzügyi vállalatok - folyószámlahitel

05 Nem pénzügyi vállalatok - egyéb hitel - rövid

06 Nem pénzügyi vállalatok - egyéb hitel - hosszú

07 Háztartások - látra szóló és folyószámlabetét

08 Háztartások - lekötött betét - rövid

09 Háztartások - lekötött betét - hosszú

10 Háztartások - folyószámlahitel

11 Háztartások - fogyasztási hitel - rövid

12 Háztartások - fogyasztási hitel - hosszú

Sorkód Kategóriák

 Jelentés a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások betéteinek és hiteleinek kamatlábáról
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MNB adatgy jtés azonosító: K13 

Kitöltési útmutató 

Jelentés a nem pénzügyi vállalatok és a háztartások betéteinek és hiteleinek kamatlábáról 

I. Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatást évente egyszer, a tárgyév január utolsó munkanapján meghirdetett 
kamatláb alapján kell elkészíteni. Amennyiben az adott konstrukcióban nincs meghirdetett 
kamatláb, de történt ügyletkötés a tárgyhónapban, akkor az adott típusú konstrukcióban a 
tárgyhónapban (tárgyhónap: január) kötött legalacsonyabb összeg  szerz dés kamatlábát kell 
jelenteni. Amennyiben több azonos összeg  szerz dés van, a legrövidebb futamidej t kell 
választani az adott kategórián belül.  

Ez alól kivételt képeznek a nem pénzügyi vállalati hitelek, ahol els  sorban az általánosan 
meghirdetett kamatlábat kell jelenteni, ha nincs ilyen, akkor a prime rate-et, és amennyiben prime 
rate-et sem tesz közzé az adatszolgáltató, akkor kell a tárgyhónapban kötött legkisebb összeg
szerz dés kamatlábát jelenteni.  

Másik kivételt a lakossági betétek jelentik, ugyanis els sorban a hagyományos (nem kiemelt) 
lakossági ügyfelek felé meghirdetett kamatlábakat kell figyelembe venni. Amennyiben azonban 
nincs meghirdetett kamatláb, a tárgyhónapban kötött legalacsonyabb összeg  szerz dés 
kamatlába jelentend , amely szerz dés lehet private banki konstrukció is.  

2. Amennyiben egy adott soron meghatározott konstrukció nem jellemz  az adatszolgáltatóra – 
azaz nincs meghirdetett kamatlába, és az adott termékre nem is köt szerz dést – akkor az 
adatszolgáltatásban 0%-ot kell szerepeltetni az adott soron.  

3. A táblában a tárgyid szak utolsó napján az adott instrumentum-kategóriában az adatszolgáltató 
által meghirdetett kamatlábakat kell jelenteni. Az adatszolgáltatás csak a piaci feltétel  (kamatozású) 
FORINThitelekre és FORINTbetétekre vonatkozik. 

4. Sávos kamatozású konstrukciók esetén az egyes id sávokhoz tartozó kamatlábak átlagát kell 
jelenteni.

5. A következ ket nem kell figyelembe venni az adatszolgáltatás szempontjából: 

a. A felügyeleti mérleg állományokban szerepl  azon betétek kamatlábát, amelyb l már nem 
történik elhelyezés, 

b. A dolgozói hitelek és betétek, az egyéb kedvezményes kamatozású, illetve a kamattámogatásos 
konstrukciók adatait, 

c. Az óvadéki betéteket, 

d. A folyószámlahitel-állományon belüli hitelkártya-konstrukciókat,  

e. A kamatprémiumokat, illetve az ügyfeleknek nyújtott egyedi kedvezményes kamatokat,  

f. A háztartási szektor esetében az egyéni vállalkozók felé meghirdetett kamatlábakat.  
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II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja

Az egyes sorokra vonatkozóan a következ  konstrukciók kamatlábát kell szerepeltetni: 

Nem pénzügyi vállalatok 

01 – Nem pénzügyi vállalatok – látra szóló és folyószámlabetét

Ezen a soron a nem pénzügyi vállalati ügyfelek pénzforgalmi számláira meghirdetett, a legkisebb 
összeghatárhoz tartozó éves kamatlábat kell feltüntetni. Az ún. megtakarítási számlákra 
meghirdetett kamatlábat nem kell jelenteni.  

02 – Nem pénzügyi vállalatok – lekötött betét – rövid 

Ezen a soron azt a meghirdetett éves kamatlábat kell jelenteni, amelyet egy hónapos lekötés 
esetén érhet el a nem pénzügyi vállalati ügyfél az engedélyezett legkisebb összeg  lekötéssel.

03 – Nem pénzügyi vállalatok – lekötött betét – hosszú 

Ezen a soron a hosszú lejáratra lekötött betétekre meghirdetett kamatlábat kell jelenteni. 
Amennyiben a meghirdetett kamatláb összeghatár és lekötési id  függvényében differenciált, a 
legalacsonyabb összeghez és a legalacsonyabb (éven túli) futamid höz tartozó kamatlábat kell 
feltüntetni.

04 Nem pénzügyi vállalatok – folyószámlahitel, 05 Nem pénzügyi vállalatok – egyéb hitel 
– rövid, 06 Nem pénzügyi vállalatok – egyéb hitel – hosszú 

Ezeken a sorokon az adott termékkategóriákra meghirdetett kamatlábat kell feltüntetni. A 
folyószámlahitel esetében a folyószámla negatív egyenlege esetén felszámított kamatlábat kell 
szerepeltetni. Amennyiben az adatszolgáltató megad egy limitet a folyószámla-hitelre, csak a 
limiten belüli összeg  hitelekre meghirdetett kamatlábat kell feltüntetni, a limit túllépéséért 
felszámított büntet  jelleg  kamatlábat nem kell figyelembe venni.  

Háztartások 

Az adatszolgáltatás szempontjából a háztartási szektoron belül els sorban a hagyományos 
lakossági ügyfeleket (nem kiemelt ügyfél) kell figyelembe venni.

07 – Háztartások – látra szóló és folyószámlabetét 

Ezen a soron a látra szóló lakossági folyószámla összeghatártól és egyéb feltételt l független éves 
kamatlábát kell közölni.  

08 – Háztartások – lekötött betét – rövid 

Ezen a soron azt a meghirdetett éves kamatlábat kell jelenteni, amelyet a folyószámláról történ
egy hónapos lekötés esetén érhet el egy lakossági ügyfél az engedélyezett legkisebb összeg
lekötéssel. Amennyiben az adatszolgáltató nem engedélyezi a folyószámláról történ  lekötést, 
akkor más típusú lakossági betéti konstrukció meghirdetett kamatlábát kell jelenteni.  

09 – Háztartások – lekötött betét – hosszú 

Ezen a soron a hosszú lejáratra lekötött betétekre meghirdetett éves kamatlábat kell jelenteni. 
Amennyiben a meghirdetett kamatláb összeghatár és lekötési id  függvényében differenciált, a 
legalacsonyabb összeghez és a legalacsonyabb (éven túli) futamid höz tartozó kamatlábat kell 
feltüntetni.

10 – Háztartások – folyószámlahitel 

A folyószámlahitel esetében a folyószámla negatív egyenlege esetén felszámított éves kamatlábat 
kell szerepeltetni. Amennyiben az adatszolgáltató megad egy limitet a folyószámla-hitelre, csak a 
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limiten belüli összeg  hitelekre meghirdetett kamatlábat kell feltüntetni, a limit túllépéséért 
felszámított büntet  jelleg  kamatlábat nem kell figyelembe venni.  

11 – Háztartások – fogyasztási hitel – rövid 

Ezen a soron a fogyasztási hitelek közül az egyéves eredeti futamidej , lakosságnak nyújtott 
személyi hitelekre meghirdetett kamatlábat kell feltüntetni. Az összeghatártól függ  kamatlábak 
esetében a legalacsonyabb összeghatár kamatlábát kell figyelembe venni.  

Amennyiben az adatszolgáltatónak nincs meghirdetve személyi hitel konstrukciója, de rendelkezik 
más típusú fogyasztási hitellel – például áruvásárlási hitellel, akkor annak meghirdetett kamatlábát 
kell jelenteni (egyéves eredeti lejáratot és a legalacsonyabb összeghatárt figyelembe véve). 
Amennyiben áruvásárlási hitellel nem, de más fogyasztási hitelkonstrukcióval rendelkezik, akkor 
annak meghirdetett kamatlábát kell jelenteni. 

12 – Háztartások – fogyasztási hitel – hosszú 

Ezen a soron a fogyasztási hitelek közül a hároméves eredeti futamidej , lakosságnak nyújtott 
személyi hitelekre meghirdetett kamatlábat kell feltüntetni. Amennyiben hároméves eredeti 
futamidej  személyi hitelre nem hirdet meg az adatszolgáltató kamatlábat, a hároméveshez 
legközelebbi eredeti futamidej  személyi hitel meghirdetett kamatlábát kell jelenteni. 

Az összeghatártól függ  kamatlábak esetében a legalacsonyabb összeghatár kamatlábát kell 
figyelembe venni.

Amennyiben az adatszolgáltatónak nincs meghirdetve személyi hitel konstrukciója, de rendelkezik 
más típusú fogyasztási hitellel – például áruvásárlási hitellel, akkor annak meghirdetett kamatlábát 
kell jelenteni (hároméves, vagy ahhoz legközelebbi eredeti lejáratot és a legalacsonyabb 
összeghatárt figyelembe véve). Amennyiben áruvásárlási hitellel nem, de más fogyasztási 
hitelkonstrukcióval rendelkezik, akkor annak meghirdetett kamatlábát kell jelenteni.  

A százalékos formában kifejezett adatokat két tizedesjegy pontossággal kell beküldeni.

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB  
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MNB adatgy jtés azonosító: L09

N  A  P  I     J  E  L  E  N  T  É  S
az egyes követelések és kötelezettségek könyv szerinti bruttó állományáról

                              millió forint

forint deviza összesen
a b c

1 Eszköz oldali tételek
2 Likvid eszközök

3 Készpénz
4 Jegybanki értékpapír
5 Kincstárjegy
6 Államkötvény
7 Konszolidációs kötvény 
8 Hitelintézetekkel szembeni követelés 

9 Nostro számla

10 Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet

11 Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet

12

Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetít kkel, pénzügyi 
kieg. tev.et végz kkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal 
szembeni követelés

13 Éven belüli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
14 Éven túli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
15 Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni követelések 

16 Folyószámlahitelek
17 Éven belüli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
18 Éven túli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
19 Háztartásokkal szembeni követelés
20 Folyószámlahitelek
21 Éven belüli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
22 Éven túli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
23 Egyéb belföldi szektorokkal szembeni hitelek és hiteljelleg  követelések

24 Folyószámlahitelek
25 Éven belüli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
26 Éven túli hitelek és hiteljelleg  követelések és valódi penziós ügylet
27 Külföldi hitelintézetekkel szembeni követelés 

28 Nostro számla
29 Rövid hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet

30 Hosszú hitel, hitel jell. köv., elhelyezett betét és valódi penziós ügylet

31 Forrás oldali tételek
32 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettség 
33 Loro számlák
34 Éven belüli betétek és felvett hitelek
35 Éven túli betétek és felvett hitelek
36 Valódi penziós ügyletekb l szerzett források

37

Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi közvetít kkel, pénzügyi 
kieg. tev.et végz kkel, biztosítókkal és nyugdíjpénztárakkal 
szembeni kötelezettség

38 Folyószámla- és látra szóló betétek

Sor-
kód

M E G N E V E Z É S

Tárgynapi
állomány
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MNB adatgy jtés azonosító: L09

N  A  P  I     J  E  L  E  N  T  É  S
az egyes követelések és kötelezettségek könyv szerinti bruttó állományáról

                              millió forint

forint deviza összesen
a b c

Sor-
kód

M E G N E V E Z É S

Tárgynapi
állomány

39 Éven belül lekötött betétek
40 Éven túl lekötött betétek
41 Valódi penziós ügyletekb l szerzett források
42 Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni kötelezettségek
43 Folyószámla- és látra szóló betétek
44 Éven belül lekötött betétek
45 Éven túl lekötött betétek
46 Valódi penziós ügyletekb l szerzett források
47 Háztartásokkal szembeni kötelezettség 
48 Folyószámla- és látra szóló betétek
49 Éven belül lekötött betétek
50 Éven túl lekötött betétek
51 Egyéb belföldi szektorokkal szembeni kötelezettségek
52 Folyószámla- és látra szóló betétek
53 Éven belül lekötött betétek
54 Éven túl lekötött betétek
55 Valódi penziós ügyletekb l szerzett források
56 Külföldi hitelintézetekkel szembeni kötelezettség 
57 Loro számlák
58 Éven belüli betétek és felvett hitelek
59 Éven túli betétek és felvett hitelek
60 Valódi penziós ügyletekb l szerzett források
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MNB azonosító: L09 

Kitöltési útmutató 

Napi jelentés 
az egyes követelések és kötelezettségek könyv szerinti bruttó állományáról 

I. Általános tudnivalók

Az adatszolgáltatási kötelezettségr l az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti. Az 
adatszolgáltatásnak az adatszolgáltató az elrendelés napjától naponta, egészen az elrendelés 
visszavonásáig kell, hogy megfeleljen. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

A külföldön m ködtetett fióktelepek adatait is tartalmazó Felügyeleti mérleg kitöltési útmutatójában 
szerepl  fogalmak és definíciók itt is érvényesek. A külföldön m ködtetett fióktelepek adatait is 
tartalmazó Felügyeleti mérleg és a Napi jelentés adatai között csak az adatok tartalmának azonos 
megítélését kell biztosítani, tekintettel arra, hogy a külföldön m ködtetett fióktelepek adatait is 
tartalmazó Felügyeleti mérleg lezárt, végleges adatokat, míg az L09 napi adatszolgáltatás csak el zetes 
adatokat tartalmaz.

Az egyes sorok kitöltésénél figyelembe kell venni a külföldön m ködtetett fióktelepek adatait is 
tartalmazó Felügyeleti mérleg és a Napi jelentés között fennálló tartalmi összefüggéseket, amelyek az 
MNB honlapján közzétett, e rendelet 3. mellékletének 5. pontja szerinti technikai segédletben 
találhatók.

Az adatszolgáltatásban a beszürkített sorokat nem kell kitölteni. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai 
segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statiszta 
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MNB adatgy jtés azonosító: P01

Darab

a

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Sor-
szám

B-20000
B-10000
B-5000-U

B-200
E-100

B-5000
B-2000
B-1000-U
B-1000

E-2
E-1

Bankjegy- és érmeállomány jelentés

Megnevezés:
Bankjegy / Érme-Címlet-

Változat

E-50
E-20
E-10
E-5

B-500-U
B-500
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MNB adatgy jtés azonosító: P01

Kitöltési útmutató 
Bankjegy- és érmeállomány jelentés 

I. Általános tudnivalók 
A "B", illetve "E" jelzés bankjegyet, illetve érmét jelent, az "U" jelzés pedig az új bankjegyeket 
jelöli.
A B-5000-U megnevezés  sorban a 3/1999. (MK 23.) MNB hirdetménnyel kibocsátott 5000 
forintos címlet  bankjegyeket, a B-5000 megnevezés  sorban pedig az 1/1991. (III. 18.) MNB 
hirdetménnyel kibocsátott 5000 forintos címlet  bankjegyeket kell jelenteni. 
A B-1000-U megnevezés  sorban az 5/2006. (III. 23.) MNB hirdetménnyel kibocsátott - új 
biztonsági elemekkel ellátott - 1000 forintos címlet  bankjegyeket kell jelenteni.
A B-1000 megnevezés  sorban a 13/1998. (MK 64.) és a 7/2000. (MK 104.) MNB 
hirdetménnyel kibocsátott 1000 forintos címlet  bankjegyeket kell jelenteni. Ugyanezen soron kell 
szerepeltetni a 411/1983. MNB közleménnyel és a 6/1993. (MK 161.) MNB hirdetménnyel 
kibocsátott ún. régi 1000 forintos címlet  bankjegyeket is.

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának 
módja
a.) Az adatokat teljes darabszámban kell megadni. 
b.) Bankjegyek és érmék csomagolási egységei 
1.) Bankjegyek: 
1 köteg bankjegy 1000 darab 
1 csomag bankjegy 100 darab 
1 köteg bankjegy 10 csomag 
2.) Érmék: 
1 tétel érme 1 érmezsák érme 
1 burkolózsákban 10 darab érmezsák van 

Csomagolási    Érme    
egység 100 50 20 10 5 2 1 
1 tétel  200 200 250 250 500 500 1000 
1 burkolózsák 2000 2000 2500 2500 5000 5000 10000 
1 doboz 200 500 500 500 500 500 1000 
1 papírzacskó 20 20 25 25 50 50 100 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások
A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fálj
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB
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MNB adatgy jtés azonosító: P04

01. tábla: A számlák száma típus és tulajdonosi kör szerint 

Sor- Megnevezés Forint pénzforgalmi Forint nem pénzforgalmi Deviza
kód számlák számlák számlák

darabszáma darabszáma darabszáma
a b c

01
Gazdálkodó szervezetek és 
az egyéb szervezetek

02 Természetes személyek

03
Egyéb monetáris pénzügyi 
intézmények

02. tábla: Elektronikus úton elérhet  számlák száma

01

Az ügyfélkövetelések nyilvántartására szolgáló számlák száma

Sorkód

Az internet vagy célszoftver segítségével hozzáférhet
számlák darabszáma

a
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MNB adatgy jtés azonosító: P04

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Az ügyfélkövetelések nyilvántartására szolgáló számlák száma 

I. A táblák kitöltésével kapcsolatos általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatásban a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006. (XI. 24.) MNB rendelet (a 
továbbiakban: Rendelet) 2. §-ának 28. pontja szerinti számlák darabszámát kell jelenteni. A táblák-
ban csak a tárgyév december 31-én él  aktív számlák tüntetend k fel. A nulla és a negatív egyenle-
g  számlák darabszáma beleértend  a táblák egyes soraiban lév  darabszámokba. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01.tábla: A számlák száma típus és tulajdonosi kör szerint 
A táblában az adatszolgáltató által vezetett számlákat kell jelenteni, elkülönítve a forintban vezetett 
pénzforgalmi számlák, a forintban vezetett nem pénzforgalmi számlák és a devizában vezetett 
számlák darabszámát. Azokat a számlákat kell jelenteni, amelyek részt vehetnek az 
elszámolásforgalomban, és róluk a számlatulajdonos harmadik személy részére történ  átutalásra 
megbízást adhat. Nem kell jelenteni a f számlához csatlakozó alszámlákat (csak a f számlák darab-
számát kell a táblában megadni), valamint a kizárólag betétgy jtésre vagy hitelnyilvántartására szol-
gáló számlák darabszámát. 

1. sor: Gazdálkodó szervezetek és az egyéb szervezetek
Ebben a sorban kell jelenteni az adatszolgáltató által az e melléklet I.A.4. pontja szerinti A), D), E), 
F), G), H), I) és K) szektorba tartozók részére vezetett számlák darabszámát. Itt kell jelenteni to-
vábbá a nem-rezidens gazdasági társaságok és szervezetek részére vezetett számlák darabszámát is. 

2. sor: Természetes személyek 
Ebben a sorban a J szektorba tartozók és a nem-rezidens természetes személyek részére vezetett 
számlák darabszámát kell jelenteni. 

3. sor: Egyéb monetáris pénzügyi intézmények
Ebben a sorban kell jelenteni az adatszolgáltató által az e melléklet I.A.4. pontja szerinti C) szek-
torba tartozók részére vezetett számlák darabszámát. Itt kell jelenteni a nem-rezidens bankok ré-
szére vezetett bankszámlák (levelez banki számlák) darabszámát is. 

Az ”a” oszlopban
a Rendelet 2. §-ának 28.3. és 28.4. pontja szerinti forint számlák darabszámát kell itt jelenteni. En-
nek megfelel en ide tartoznak az általános forgalmi adó fizetésére kötelezett természetes személyek 
és az egyéni vállalkozók forint pénzforgalmi bankszámlái is (vállalkozási tevékenységükkel össze-
függésben).

A ”b” oszlopban kell feltüntetni minden, az „a” oszlopba nem sorolható forint számlát. Ezek 
például
- a lakossági ügyfeleknek vezetett bankszámlák; 
- a Rendelet 2. §-ának 28.5. pontja szerinti ügyfélszámlák; 
- a bankszámlától elkülönítetten m köd  kártyaszámlák, ha azok nem késleltetett fizetés  "credit" 

vagy "charge" típusúak (ezeket egyáltalán nem kell jelenteni); 
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- azok a külföldieknek vezetett számlák, akiknek jogszabály nem írja el  kötelez en a pénzfor-
galmi bankszámla vezetését, és az ügyfél sem rendelkezett arról, hogy pénzforgalmi bankszám-
laként kívánja számláját megnyitni (azaz az adatszolgáltató és a külföldi ügyfél közötti számla-
szerz dés vagy annak mellékletei nem jelzik, hogy a számla pénzforgalmi bankszámlaként került 
megnyitásra).

A ”c” oszlopban a devizában vezetett számlák számát kell feltüntetni. 

02. tábla: Elektronikus úton elérhet  számlák száma 

A P04 01. táblában feltüntetett összes számla darabszámából a P04 02. táblában azokat a számlákat 
kell kiemelni, amelyekhez a számlatulajdonosnak elektronikus úton, internet vagy erre a célra bizto-
sított szoftver és vonali kommunikációs kapcsolat segítségével hozzáférése van. Ez a szolgáltatás 
gyakran az ügyfél és a hitelintézet között létrejött szerz dés kiegészítését igényli és a hitelintézet 
egy elektronikus azonosító kóddal (PIN stb.) is ellátja a számlatulajdonost. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzé-
tett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl. 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika. 
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MNB adatgy jtés azonosító: P05

Fizetési forgalomból: Fizetési forgalomból: Fizetési forgalomból:
Megnevezés bels  forgalom belföldi külföldi

(db)  (millió forint) (db)  (millió forint) (db)  (millió forint)
a b c d e f

01 Készpénzforgalom

02 Elszámolási forgalom (03+...+10)

03  - egyszer  átutalás

04  - adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom

05  - csoportos átutalás

06  - azonnali beszedési megbízás

07  - csoportos beszedési megbízás

08  - egyéb beszedési megbízás

09  - okmányos meghitelezés (akkreditív)

10  - csekk

Sor-
szám

Forint és deviza fizetések jóváírási és terhelési forgalma

01. tábla:  Forint fizetések jóváírási forgalma
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MNB adatgy jtés azonosító: P05

Megnevezés papíralapú   ügyfélterminálon        interneten    mobiltelefonon
(db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

01 Készpénzforgalom

02 Elszámolási forgalom (03+...+12)

03  - egyszer  átutalás

04  - adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom

05  - ügyfél saját számlái közötti forgalom

06  - csoportos átutalás

07  - azonnali beszedési megbízás

08  - csoportos beszedési megbízás

09  - egyéb beszedési megbízás

10  - okmányos meghitelezés (akkreditív)

11  - csekk

12  - bankkártyával kezdeményezett átutalás

Forint és deviza fizetések jóváírási és terhelési forgalma

02. tábla: Forint fizetések terhelési forgalma

Sor-
szám

adathordozón

Fizetési forgalomból

telefonon küföldi bels  forgalomegyéb
Fizetési forgalomból elektronikus benyújtás Teljesítés szerint

belföldi
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MNB adatgy jtés azonosító: P05

Fizetési forgalomból: Fizetési forgalomból: Fizetési forgalomból:
Megnevezés bels  forgalom belföldi külföldi

(db)  (millió forint) (db)  (millió forint) (db)  (millió forint)
a b c d e f

01 Készpénzforgalom

02 Elszámolási forgalom (03+...+07)

03  - átutalás

04  - adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom

05  - beszedések

06  - okmányos meghitelezés (akkreditív)

07  - csekk

Sor-
szám

Forint és deviza fizetések jóváírási és terhelési forgalma

03. tábla: Deviza fizetések jóváírási forgalma
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MNB adatgy jtés azonosító: P05

Megnevezés papíralapú   ügyfélterminálon        interneten    mobiltelefonon

(db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt) (db)  (MFt)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

01 Készpénzforgalom

02 Elszámolási forgalom (03+...+08)

03  - átutalás

04  - adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom

05  - ügyfél saját számlái közötti forgalom

06  - beszedések

07  - okmányos meghitelezés (akkreditív)

08  - csekk

Forint és deviza fizetések jóváírási és terhelési forgalma

04. tábla: Deviza fizetések terhelési forgalma

Sor-

szám

Fizetési forgalomból Fizetési forgalomból elektronikus benyújtás

adathordozón egyéb belföldi küfölditelefonon

Teljesítés szerint

bels  forgalom
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MNB adatgy jtés azonosító: P05

Kitöltési útmutató 

Forint és deviza fizetések jóváírási és terhelési forgalma 

I. Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatás az e rendelet 3. sz. mellékletének 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
listában a C1 és C3 csoportban felsorolt bankok és szakosított hitelintézetek, továbbá a C7 
csoportban felsorolt EGT fióktelepek, valamint a Magyar Államkincstár ügyfeleinek, és ezen 
adatszolgáltatók egyes forintban, illetve devizában lebonyolított fizetési forgalmát tartalmazza. A 
fizetési forgalom szempontjából figyelembe kell venni a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 
21/2006. (XI.24.) MNB rendelet (a továbbiakban Rendelet) 2.§-ának 28. pontja szerinti számlákon, 
továbbá a hitel- és betétszámlákon bonyolított forint- és devizafizetési forgalmakat. A cash-pool 
forgalmat akkor kell jelenteni, ha tényleges könyvelés is történik a cash-pool elszámolásban 
résztvev  tagszámlák és a központi számla között. Nem kell jelenteni – a bankkártyával 
kezdeményezett átutalások, valamint a bankkártyás fizetésekhez kapcsolódóan a kereskedelmi 
elfogadóhely részére átutalt forgalom kivételével – a bankkártyák használatával lebonyolított 
forgalmat és az utazási csekkek forgalmát. Az adatszolgáltatásban azt a fizetési forgalmat sem kell 
jelenteni, amelynél mindkét fél (a fizet  vagy a jogosult) a C1, C3 vagy C7 csoportban szerepel, 
kivételt képez ez alól a nem pénzpiaci ügyletb l ered  átutalás (pl. ingatlan értékesítése más 
hitelintézetnek, ügynöki tevékenység elszámolása más hitelintézettel). Jelentend  azonban az 
adatszolgáltató által vásárolt áruk, szolgáltatások ellenértékének kiegyenlítése, továbbá a munkabérek 
és adók fizetése során keletkezett forgalom. Nem kell jelenteni az ÁKK Zrt-vel bonyolított 
állampapír kibocsátáshoz kapcsolódó forgalmat és az adatszolgáltató két fiókja között könyvelési 
célból végrehajtott tranzakciókat.

2. Belföldi fizetésnek kell tekinteni azt a fizetési forgalmat, amelynél mind a megbízó intézménye, mind 
a jogosult intézménye a Magyar Köztársaság határain belül nyújtja pénzforgalmi szolgáltatását. 
Külföldi fizetési forgalomnak kell tekinteni azt a fizetési forgalmat, amelynél vagy a megbízó 
intézménye vagy a jogosult intézménye a Magyar Köztársaság határain kívül nyújtja pénzforgalmi 
szolgáltatását. Ezen adatszolgáltatás vonatkozásában belföldi hitelintézet alatt a Magyar 
Köztársaságban székhellyel rendelkez  hitelintézet, valamint a külföldi székhely  hitelintézet 
magyarországi fióktelepe értend . Külföldi hitelintézetnek kell tekinteni minden egyéb hitelintézetet.

3. Azt a belföldi levelez  banki szolgáltatásból ered  forgalmat, ahol a levelezett az országos 
elszámolás-forgalomhoz a levelez  bankján keresztül csatlakozik, a levelez  banknak kell jelenteni. 
Ez alapján például a levelezett szövetkezeti hitelintézetek forgalma jelentend , de egy 
jelzáloghitelintézet és anyabankja közti levelez  banki forgalom - az anyabank részér l - nem. A 
vostro számlákon könyvelt határon átnyúló fizetési forgalmat, azaz egy külföldi bank és egy másik 
belföldi bank ügyfele közötti forgalmat nem kell jelenteni.

4. Forint- és devizafizetések, valamint a konverziós ügyletek számbavétele: 
a) Jóváírási táblák: jelen kitöltési útmutató eltér  rendelkezése hiányában az adatszolgáltatóhoz, vagy 
annak számlavezet jéhez forintban beérkezett forgalom forint jóváírás, a devizában érkezett 
forgalom deviza jóváírás (tehát nem az számít, hogy a jogosult ügyfél forint- vagy devizaszámlájára 
érkezett a fizetés).
b) Terhelési táblák: jelen kitöltési útmutató eltér  rendelkezése hiányában az országos elszámolás-
forgalomban (BKR, VIBER, PEK) teljesített átutalást forintfizetésnek, a külföldi bankoknál vezetett 
nostro számlán, vagy nemzetközi elszámoló-központok (pl: STEP2, TARGET) segítségével 
elszámolt átutalásokat devizafizetésnek kell tekinteni függetlenül attól, hogy azok az ügyfelek forint, 
vagy deviza számláiról kerültek indításra.
c) Bels  és konverziós tételek: a forint jóváírási és a forint terhelési forgalom forint forgalomnak, a 
deviza jóváírási és a deviza terhelési forgalom deviza forgalomnak számít. 
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5. Hitelek számbavétele: 
5.1. Amennyiben a folyósítás a hitelszámláról történ  közvetlen átutalással történik, illetve a törlesztés 

közvetlenül a hitelszámlán kerül jóváírásra:
- a folyósítást, azaz a hitelszámla terhelését a 2. illetve 4. tábla 3. sorában;
- a törlesztést, azaz a hitelszámla jóváírását az 1. illetve 3. tábla 3. sorában kell jelenteni (kivéve 
ha más fizetési móddal - például készpénz befizetéssel, vagy csoportos beszedéssel - történik a 
törlesztés, mert ekkor a fizetési módnak megfelel  soron kell a törlesztéseket jelenteni). 

5.2. Amennyiben a hitelszámla forgalma az adatszolgáltatónál vezetett jelentésköteles számlán (pl 
folyószámlán) keresztül kerül elszámolásra, a hitel- és (folyó)számla közötti forgalom az 
adatszolgáltató és az ügyfél közötti forgalomnak tekintend , azaz 

- folyósításkor a hitelszámla terhelését a 2. illetve 4. tábla 4. sorában, a folyószámla jóváírását az 
1. illetve 3. tábla 4. sorában, 
- törlesztéskor a folyószámla terhelését a 2. illetve 4. tábla 4. sorában és a hitelszámla jóváírását 

az 1. illetve 3. tábla 4. sorában kell jelenteni.
(Ez esetben a hitel összegének folyószámláról történ  továbbutalása miatti hitelintézetet elhagyó, vagy 
hitelintézeten belüli forgalom kerül a 3. sorok megfelel  táblájában jelentésre, illet leg a törlesztés miatt 
a folyószámlára érkez  jóváírási forgalmat kell szintén a 3. sorban kell jelenteni (kivéve ha más fizetési 
móddal - például készpénz befizetéssel, vagy csoportos beszedéssel - történik a törlesztés, mert ekkor a 
fizetési módnak megfelel  soron kell a törlesztéseket jelenteni). 
6. A táblák besatírozott részein adatot feltüntetni nem kell, illetve nem lehet. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: Forint fizetések jóváírási forgalma 

A táblában valamennyi jelentésköteles számlára beérkez  forint fizetésnek szerepelnie kell, függetlenül 
attól, hogy az lakossági vagy gazdálkodó szervezetek, illetve rezidens vagy nem-rezidens 
számlatulajdonosok számláira érkezett. 

01. sor: Készpénzforgalom 
Ebben a sorban a Rendelet 39-41. §-a alapján az adatszolgáltatónál vezetett számlák javára történ
forint befizetéseket kell jelenteni, kivéve az olyan, bankkártya igénybevételével bonyolított készpénz 
befizetést, ahol a tranzakció a bankkártyás elszámoló rendszerben számolódik el. Az a), b) oszlopokba 
tartozik az adatszolgáltató pénztáránál, illetve pénzbedobóján keresztül történ  számlabefizetések, 
valamint a pénzszállító szervezet által begy jtött forint készpénz. A Rendelet 41. §-a szerinti postai 
készpénzátutalási megbízással teljesített befizetések és a más hitelintézet pénztáránál - nem bankkártya 
igénybevételével - teljesített befizetések a c), d) oszlopokban jelentend k. Az e), f) oszlopokban az 
adatszolgáltatónál vezetett számla javára külföldi hitelintézet pénztáránál teljesített forint befizetéseket 
kell szerepeltetni.
Itt kell jelenteni továbbá a Rendelet 51.§-a alapján végzett készpénzátutalási tevékenységhez 
kapcsolódóan (pl. Western Union Money Transfer) az adatszolgáltató által a megbízótól átvett forint 
készpénz forgalmat, amennyiben a készpénzátutalást nem más belföldi gazdálkodó szervezet 
ügynökeként végzi. 

02. sor: Elszámolási forgalom 
Az adat a 03-10. sorban szerepl  összegek összeadásából származik 

03. sor: Egyszer  átutalás 
Ebben a sorban kell jelenteni a Rendelet 18-19.§-a és 21.§-a szerinti megbízás alapján átutalással 
belföldr l és külföldr l érkez  forint átutalásokat. Itt kell jelenteni az ügyfelekt l megvásárolt 
értékpapírok elszámolásához kapcsolódó fizetési forgalmakat is. 

04. sor: Adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom 
Ezen a soron kell jelenteni
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- az adatszolgáltató által fizetett kamat-, jutalék-, osztalék, stb. fizetésb l
származó forint jóváírásokat. 

05. sor: Csoportos átutalás 
A sor a Rendelet 20. §-a alapján lebonyolított forint fizetéseket tartalmazza. Nemcsak a szabványos 
formában, hanem a kétoldalú megállapodás alapján kötegelve benyújtott átutalásokat is itt kell 
szerepeltetni.

06. sor: Azonnali beszedési megbízás 
Ebben a sorban kell feltüntetni a Rendelet 28-29.§-a alapján kezdeményezett azonnali beszedési 
megbízásokra beérkez  forint fizetéseket. 

07. sor: Csoportos beszedési megbízás
A Rendelet 23-24. §-ának megfelel en, az ezen fizetési mód alkalmazásával lebonyolított fizetéseket 
tartalmazza. A csoportos beszedések darabszámaként nem a csoportos beszedési kötegek számát, 
hanem a kötegekben lév , sikerrel teljesített, csoportos beszedések darabszámát kell jelenteni. Nemcsak 
a szabványos formában, hanem a kétoldalú megállapodás alapján kötegelve benyújtott beszedések is ide 
értend ek.

08. sor: Egyéb beszedési megbízás 
Az adatszolgáltatónál számlát vezet  ügyfeleknek a Rendelet 30-33. §-a szerint kezdeményezett váltó-, 
határid s és okmányos beszedés alapján jóváírt forint fizetéseit kell itt feltüntetni. 

09. sor: Okmányos meghitelezés (akkreditív) 
Ebben a sorban a Rendelet 34. §-a alapján az akkreditívet nyitó hitelintézett l e fizetési móddal 
forintban beérkez  fizetéseket kell szerepeltetni. 

10. sor: Csekk 
Ebben a sorban a Rendelet 35-36. §-a szerinti csekk elszámolásból ered  forint jóváírási forgalmat kell 
jelenteni, továbbá a money orderek és egyéb pénzutalványok beváltásából származó összegeket. 

02. tábla: Forint fizetések terhelési forgalma 

1. A táblában valamennyi jelentéskötelesszámláról indított forint fizetésnek szerepelnie kell, függetlenül 
attól, hogy az lakossági vagy gazdálkodó szervezetek, illetve rezidens vagy nem-rezidens 
számlatulajdonosok számláiról lett elindítva. 

2. A táblában elkülönítetten szerepel a manuális feldolgozási igény  (papíron vagy telefonon adott 
megbízás) és az elektronikus fizetési forgalom. Ez utóbbit a következ  bontásban kell megadni: 
adathordozón (pl.: CD, floppy, streamer, mágnesszalag), ügyfélterminálon, interneten, 
mobiltelefonon, illetve egyéb elektronikus módon benyújtott megbízások. 

A fizetési megbízások megbontása a benyújtás módja szerint: 
- papíralapú megbízás: 

az ügyfél által nyomtatványon adott megbízás; 
- telefonos megbízás:

az úgynevezett "call center" által fogadott megbízásokat kell figyelembe venni, 
függetlenül attól, hogy vezetékes telefonról, vagy mobil készülékr l kezdeményezték 
a hívást, valamint, hogy ügyintéz  közrem ködésével, vagy billenty zeten (Dual-
Tone Multi-Frequency=DTMF) adták a megbízást; 

- adathordozón történ  benyújtás:
jellemz en a csoportos megbízásoknál fordul el , hogy a megbízásokat valamilyen 
adathordozón; floppy, vagy cd lemezen juttatja el a megbízó az adatszolgáltatóhoz; 
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- ügyfélterminálon érkezett megbízás: 
az ügyfél rendelkezésére álló (saját vagy az adatszolgáltató által kihelyezett) 
elektronikus terminálon és az adatszolgáltató által megadott feltételek szerint 
telepített programcsomag használatával összeállított és távközlési hálózaton keresztül, 
a számlavezet  bankhoz eljuttatott megbízások számát és értékét kell megadni; 

- internetes megbízás:
Internetes portál közbejöttével továbbított megbízások; 

- mobiltelefoni megbízás:
"Wap-on" fogadott, aktív SMS-en, illetve egyéb, nem hang alapú technológia 
alkalmazásával benyújtott megbízásokat kell itt feltüntetni; 

- egyéb elektronikus csatornán történ  benyújtás: 
a bankközi klíring rendszeren keresztül az adatszolgáltatóhoz érkez , az ügyfelek 
forint számláinak terhelését eredményez  beszedési megbízások, valamint a bank és 
az ügyfél közötti elszámolások. Ugyancsak egyéb elektronikus csatornán benyújtott 
forgalomként kell jelenteni ATM-en keresztül adott átutalási megbízásokat.

Az „a”, „b”, „c”, „d” oszlopokban az adatszolgáltatóhoz banki adatrögzítést igényl  formában 
(formanyomtatványon, levélben, automatikus módszerrel nem rögzített faxon, telefonon) érkez
megbízásokat kell figyelembe venni. Az „a”, „b” oszlopokban kell feltüntetni azokat a rendszeresen 
ismétl d  (állandó) megbízásokat, amelyeket teljesítésük alkalmával manuálisan kell rögzíteni. 

Az „e”-t l „n”-ig terjed  oszlopokban az adatszolgáltatóhoz elektronikus úton (pl.: home-banking, 
internet, mobiltelefon, különféle adathordozó segítségével) érkez  megbízásokat kell figyelembe 
venni. Azokat a rendszeresen ismétl d  megbízásokat (ún. állandó megbízások), amelyeket az 
ügyfelek els  alkalommal papíron adnak meg, kés bb azonban automatikusan, elektronikus úton 
teljesülnek a nem papíralapú tranzakciók között, az „egyéb” oszlopban kell feltüntetni. 

01. sor: Készpénzforgalom 
Ebben a sorban a Rendelet 42. §-a alapján az adatszolgáltatónál vezetett számlák terhére történt forint 
kifizetéseket kell jelenteni, kivéve az olyan, bankkártya igénybevételével bonyolított készpénzfelvételt, 
ahol a tranzakció a bankkártyás elszámoló rendszerben számolódik el. Az o), p) oszlopokban a más 
belföldi hitelintézet pénztáránál, ill. postai elszámolás-forgalmi rendszeren keresztül teljesített forint 
kifizetéseket kell szerepeltetni. A q), r) oszlopokban kell szerepeltetni a Rendelet 51.§-a alapján végzett 
készpénzátutalási tevékenység (pl. Western Union Money Transfer) miatt az adatszolgáltató által 
kifizetett forint forgalmat, amennyiben a készpénzátutalást nem más belföldi gazdálkodó szervezet 
ügynökeként végzi. Az s), t) oszlopokba tartozik az adatszolgáltató pénztáránál az ügyfél számlájának 
terhére történt forint kifizetés, valamint a pénzszállító szervezetek által kiszállított forint készpénz. 

02. sor: Elszámolási forgalom 
Az adat a 03-12. sorban szerepl  összegek összeadásából származik és beletartozik minden, az 
adatszolgáltatónál vezetett számláról átutalt forint fizetési forgalom. 

03. sor: Egyszer  átutalás 
Ebbe a sorba a Rendelet 18-19.§ és 21.§-a szerinti megbízás alapján, valamint az adatszolgáltatónál 
vezetett számlára (bels  átutalások) indított forint átutalási forgalmak tartoznak. Itt kell jelenteni 
továbbá az ügyfeleknek értékesített értékpapírok elszámoláshoz kapcsolódó fizetési forgalmakat is. 

04. sor: Adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom 
Ezen a soron kell jelenteni az adatszolgáltató által levont kamat-, díj-, adó-, stb. fizetésb l
származó forint terheléseket. 
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05. sor: Ügyfél saját számlái közötti forgalom 
Ebben a sorban kell jelenteni az ugyanazon ügyfél különböz  számlái közötti forint átvezetéseket. 

(Például a bankszámlák, a bankszámla és ügyfélszámla, a bankszámla és betétszámla közötti 
átvezetések)

06. sor: Csoportos átutalás 
A Rendelet 20. §-ának megfelel en lebonyolított forint fizetéseket tartalmazza. Nemcsak a szabványos 
formában, hanem a kétoldalú megállapodás alapján kötegelve benyújtott és a banki bels
számlaforgalomban teljesített átutalások is ide értend k. Itt nem a kötegek, hanem a kötegekben lév
megbízások darabszámát kell feltüntetni. Amennyiben az adatszolgáltató számlatulajdonosa a GIRO 
Elszámolásforgalmi Zrt-vel a közvetlen benyújtásban állapodott meg, a „db rovatban” a GIRO Zrt-hez 
benyújtott kötegben szerepl  tételek db számát kell feltüntetni. 

07. sor: Azonnali beszedési megbízás 
Ebben a sorban kell feltüntetni a Rendelet 28-29.§-a alapján kezdeményezett beszedési megbízásból 
ered , az adatszolgáltató számlatulajdonosai terhére kifizetett azonnali forint inkasszók összegét. 

08. sor: Csoportos beszedési megbízás
A Rendelet 23-24. §-ának megfelel en ezen fizetési mód alkalmazásával lebonyolított forint fizetéseket 
tartalmazza. Nemcsak a szabványos formában, hanem a kétoldalú megállapodás alapján kötegelve 
benyújtott és a banki bels  számlaforgalomban teljesített beszedések is ide értend ek. A ténylegesen 
teljesített csoportos beszedések darabszámát kell jelenteni. 

09. sor: Egyéb beszedési megbízás 
Ebben a sorban az adatszolgáltatónál számlát vezet  ügyfelek terhére a Rendelet 30-33 §-a szerinti 
váltó-, határid s és okmányos beszedési megbízások alapján teljesített forint fizetéseket kell feltüntetni.

10. sor: Okmányos meghitelezés 
Ebben a sorban a Rendelet 34.§-a alapján az adatszolgáltató által nyitott akkreditívb l ered  forint 
fizetéseket kell szerepeltetni. 

11. sor: Csekk 
Ebben a sorban a Rendelet 35-36. §-a szerinti csekk elszámolásból ered  forint terhelési forgalmat kell 
jelenteni. Nem tartalmazhatja az utazási csekkek eladásának forgalmát. 

12. sor: Bankkártyával kezdeményezett átutalás 
Ebben a sorban kell jelenteni a Rendelet 22.§-a alapján ATM-en keresztül átutalt (pl. OCR 
készpénzátutalás) megbízások forint forgalmát. 

03. tábla: Deviza fizetések jóváírási forgalma 

A táblában valamennyi jelentésköteles számla javára devizában beérkez  jóváírásnak szerepelnie kell, 
függetlenül attól, hogy az lakossági vagy gazdálkodó szervezet, illetve rezidens vagy nem-rezidens 
számlatulajdonos számlájára érkezett. 

01. sor: Készpénzforgalom 
Ebben a sorban az adatszolgáltatónál vezetett számlák javára történ  valuta befizetéseket kell jelenteni, 
kivéve az olyan, bankkártya igénybevételével bonyolított készpénz befizetést, ahol a tranzakció a 
bankkártyás elszámoló rendszerben számolódik el. Az a), b) oszlopokba tartoznak az adatszolgáltató 
pénztáránál, illetve pénzbedobóján keresztül történ  valuta befizetések, valamint a pénzszállító 
szervezet által begy jtött valuta. A c), d) oszlopokban a más belföldi hitelintézet pénztáránál - nem 
bankkártya elszámoló rendszer igénybevételével - teljesített valuta befizetéseket kell szerepeltetni. Az e), 
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f) oszlopokban az adatszolgáltatónál vezetett számla javára külföldi hitelintézet pénztáránál teljesített 
valuta befizetéseket kell szerepeltetni. 

02. sor: Elszámolási forgalom 
Az adat a 03-07. sorban szerepl  összegek összeadásából származik

03. sor: Átutalás 
Ebbe a sorba tartoznak az adatszolgáltatóhoz belföldr l és külföldr l devizában beérkez  átutalások

04. sor: Adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom 
Ezen a soron kell jelenteni
- az adatszolgáltató által fizetett kamat-, jutalék-, osztalék, stb. fizetésb l
származó deviza jóváírásokat. 

05. sor: Beszedések 
Ezen a soron kell jelenteni a különböz  jogcím  beszedések - beleértve a váltó- és okmányos beszedési 
megbízásokat is - alapján az adatszolgáltató által vezetett számlákra beérkez  devizafizetéseket. 

06. sor: Okmányos meghitelezés 
Ebben a sorban az akkreditívet nyitó hitelintézett l e fizetési móddal az adatszolgáltató ügyfeleinek 
számláira beérkez  devizaösszegeket kell szerepeltetni. 

07. sor: Csekk 
Itt kell jelenteni a csekk forgalomból ered  deviza jóváírásokat, valamint a money orderek és egyéb 
pénzutalványok beváltásából származó összegeket. 

Az egyes devizaösszegeket az adatszolgáltatónak a jóváírás napján érvényes saját árfolyamán, vagy az 
MNB által közzétett napi közép-, illetve a tárgyid szakra vonatkozó átlagárfolyamon kell forintra 
átszámítania.

04. tábla: Deviza fizetések terhelési forgalma 
A táblában valamennyi jelelentésköteles számláról indított deviza fizetési forgalomnak szerepelnie kell, 
függetlenül attól, hogy az lakossági vagy gazdálkodó szervezetek, illetve rezidens vagy nem-rezidens 
számlatulajdonosok számláiról lett elindítva. 

Az „a”, „b”, „c”, „d” oszlopokban az adatszolgáltatóhoz banki adatrögzítést igényl  formában 
(formanyomtatványon, levélben, automatikus módszerrel nem rögzített faxon, telefonon) érkez
megbízásokat kell figyelembe venni. Az „a”, „b” oszlopokban kell feltüntetni azokat a rendszeresen 
ismétl d  (állandó) megbízásokat, amelyeket teljesítésük alkalmával manuálisan kell rögzíteni. 

Az „e”-t l „n”-ig terjed  oszlopokban az adatszolgáltatóhoz elektronikus úton (pl.: home-banking, 
internet, mobiltelefon, különféle adathordozó segítségével) érkez  megbízásokat kell figyelembe venni. 
Azokat a rendszeresen ismétl d  megbízásokat (ún. állandó megbízások), amelyeket az ügyfelek els
alkalommal papíron adnak meg, kés bb azonban automatikusan, elektronikus úton teljesülnek a nem 
papíralapú tranzakciók között, az „egyéb” oszlopban kell feltüntetni. 

01. sor: Készpénzforgalom 
Ebbe a sorba tartoznak az adatszolgáltatónál vezetett számlák terhére történ  valuta kifizetések, kivéve 
az olyan, bankkártya igénybevételével bonyolított készpénzfelvételt, ahol a tranzakció a bankkártyás 
elszámoló rendszerben számolódik el. Az o), p) oszlopokban a más belföldi hitelintézet pénztáránál 
teljesített kifizetéseket kell szerepeltetni. A q), r) oszlopokban a külföldi hitelintézet pénztáránál 
teljesített valuta kifizetéseket kell szerepeltetni. A q), r) oszlopokban kell szerepeltetni továbbá az 
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adatszolgáltatónak a Rendelet 51.§-a alapján végzett készpénzátutalási tevékenységhez kapcsolódó (pl. 
Western Union Money Transfer) valuta kifizetési forgalmát, amennyiben a készpénzátutalást nem más 
belföldi gazdálkodó szervezet ügynökeként végzi. Az s), t) oszlopokba tartozik az adatszolgáltató 
pénztáránál az ügyfél számlájának terhére történt valuta kifizetés, valamint a pénzszállító szervezetek 
által kiszállított valuta.

02. sor: Elszámolási forgalom 
Az adat a 03-08. sorban szerepl  összegek összeadásából származik és beletartozik minden, az 
adatszolgáltatónál vezetett számláról bankon belüli elszámolással ill. más bankhoz átutalt deviza fizetés. 

03. sor: Átutalás 
Ebbe a sorba tartoznak a belföldre és külföldre, valamint az adatszolgáltató által vezetett számlára 
(bankon belülre) teljesített deviza átutalások.

04. sor: Adatszolgáltató és ügyfél közötti forgalom 
Ezen a soron kell jelenteni az adatszolgáltató által ügyfelei számlájáról levont
kamat-, díj-, adó-, stb. fizetésb l származó deviza terheléseket. 

05. sor: Ügyfél saját számlái közötti forgalom 
Ebben a sorban kell jelenteni az ugyanazon ügyfél adatszolgáltatónál vezetett különböz  számlái közötti 
deviza átvezetéseket (Például a bankszámlák, a bankszámla és ügyfélszámla, a bankszámla és 
betétszámla közötti átvezetések) 

06. sor: Beszedések 
Ezen a soron kell jelenteni a különböz  jogcím  beszedések – beleértve a váltó- és okmányos beszedési 
megbízásokat is – alapján az adatszolgáltatónál vezetett számlákról devizában indított fizetéseket

07. sor: Okmányos meghitelezés 
Ebben a sorban a Rendelet 34.§-a alapján az adatszolgáltató által nyitott akkreditívb l ered  deviza 
fizetéseket kell szerepeltetni. 

08. sor: Csekk 
Itt az ügyfelek által kiállított csekkek beváltása miatti devizaterheléseket kell feltüntetni. Nem 
tartalmazhatja az utazási csekkek eladásából származó összegeket. 

Az egyes oszlopokban a devizaösszegeket az adatszolgáltatónak a terhelés napján érvényes saját 
árfolyamán, vagy az MNB által közzétett napi közép-, illetve a  tárgyid szakra vonatkozó 
átlagárfolyamon kell forintra átszámítania. 

Táblán belüli összefüggések 

1. tábla 2. sor = 1. tábla 3+ … + 10. sor 
2. tábla 2. sor = 2. tábla 3+ … +12. sor 
2. tábla 3-12. sor befogadási csatornák összesített forgalma = 2. tábla teljesítés szerinti (belföldi + 
külföldi + bels ) összes forgalmával.
3. tábla 2. sor = 3. tábla 3+ … + 07. sor 
4. tábla 2. sor = 4. tábla 3+ … +08. sor 
4. tábla 3-08. sor befogadási csatornák összesített forgalma = 2. tábla teljesítés szerinti (belföldi + 
külföldi + bels ) összes forgalmával.
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III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: P07

Bankkártya elfogadói üzletág

01. tábla: Készpénzfelvételi és -befizetési lehet ségek bankkártyával 

Darabszám
a

01  Saját bankfiókok száma

02 A kártyát elfogadó bankfiókok száma

03 A bankfiókokban és a Magyar Posta fiókjaiban üzemel   POS berendezések száma

04 ATM-ek száma összesen

05  Készpénz-felvételi funkcióval rendelkez  ATM-ek száma

06 Készpénz-befizetési funkcióval rendelkez  ATM-ek száma

07

08 Falba épített, napi 24 órában használható ATM-ek száma

09 Falba épített, kevesebb mint napi 24 órában igénybe vehet  ATM-ek száma

10 Önállóan álló, napi 24 órában használható ATM-ek száma

11 Önállóan álló, kevesebb mint napi 24 órában igénybe vehet  ATM-ek száma

darabszám
Megye ebb l: megyeszékhely

ATM-ek Bankfiókok ATM-ek Bankfiókok

a b c d

01 Budapest

02 Baranya megye, Pécs

03 Bács-Kiskun megye, Kecskemét

04 Békés megye, Békéscsaba

05 BAZ megye, Miskolc

06 Csongrád megye, Szeged

07 Fejér megye, Székesfehérvár

08 Gy r-Moson-Sopron megye, Gy r

09 Hajdú-Bihar megye, Debrecen

10 Heves megye, Eger

11 Jász-Nagykun-Szolnok megye, Szolnok

12 Komárom megye, Tatabánya

13 Nógrád megye, Salgótarján

14 Pest megye (Budapest nélkül!)

15 Somogy megye, Kaposvár

16 Szabolcs-Sz.-B. megye, Nyíregyháza

17 Tolna megye, Szekszárd

18 Vas megye, Szombathely

19 Veszprém megye, Veszprém

20 Zala megye, Zalaegerszeg

21 Összesen

Sor-
szám

Meghatározás

02. tábla:  Az adatszolgáltató által üzemeltetett ATM-ek és kártyát elfogadó, saját bankfiókok területi 
megoszlása Magyarországon 

Sor-
szám

Megye, megyeszékhely

száma

Átutalási funkcióval rendelkez  ATM-ek száma
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MNB adatgy jtés azonosító: P07

Bankkártya elfogadói üzletág

03. tábla:  Az adatszolgáltatóval szerz dött, nemzetközi logos kártyákat elfogadó keresked i helyek száma 

darabszám

telefon/postai
elfogadás

(MO/TO)

internetes
elfogadás

"0" floor 
limittel

m köd k

"0<" floor 
limittel

m köd k

"0" floor 
limittel

m köd k

"0<" floor 
limitel

m köd k

"0" floor 
limittel

m köd k

"0<" floor 
limittel

m köd k

a b c d e f g h i

02

03

04

05

06

Amex kártyákat elfogadó helyek 

JCB kártyákat elfogadó helyek 

Visa kártyákat elfogadó helyek 

Mastercard kártyákat elfogadó helyek 

Diners  kártyákat elfogadó helyek 

Keresked i elfogadóhelyek száma a beszámolási 
id szak végén

01

Fizikai keresked i
elfogadóhelyek

száma

"Card not present" 
elfogadóhelyek száma 

Sor-
szám

Megnevezés

Kizárólag imprinteren 
alapuló elfogadás

Back-up megoldásként POS 
mellett

Elfogadóhelyeken üzemel
POS-ok  összesen

Elfogadóhelyeken üzemel  imprinterek 
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MNB adatgy jtés azonosító: P07

Bankkártya elfogadói üzletág

04. tábla: Az adatszolgáltatóval szerz dött keresked i elfogadóhelyek száma 

                 saját logós kártyák esetén

telefon/postai elfogadás 
(MO/TO)

internetes elfogadás

a b c d

02

03

...

nn

darabszám

01

Fizikai keresked i
elfogadóhelyek száma 

"Card not present" elfogadóhelyek száma

Sor-
szám

Vásárlásra és/vagy készpénz 
felvételére alkalmas saját 

logós kártyák kódja
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05. tábla:  Az adatszolgáltató elfogadói hálózatában lebonyolított forgalom

      internetes POS          imprinteren ATM berendezéseken

db
érték

(millió Ft)
db

érték
(millió Ft)

db
érték

(millió Ft)
db

érték
(millió Ft)

db
érték

(millió Ft)
db

érték
(millió Ft)

db
érték

(millió Ft)
db

érték
(millió Ft)

db
érték

(millió Ft)
db

érték
(millió Ft)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t

01
Hazai kibocsátású kártyával 
Magyarországon

02
Külföldi kibocsátású 
kártyával Magyarországon

Készpénz befizetés

ATM berendezéseken
bankfióki és postai 

POS berendezéseken

Megjegyzés: elfogadói forgalom= on-us forgalom+más magyar bankok kártyáinak elfogadásából származó forgalom és külön sorban a külföldi kibocsátású kártyák 
elfogadási forgalma a jelentést tev  bank hálózatában

ATM
berendezéseken

postai és bankfióki 
POS

berendezéseken

keresked i POS 
berendezéseken

telefoni/postai
megrendelés
(MO/TO)

Bankkártya elfogadói üzletág

Sor-
szám

Megnevezés

Készpénzfelvétel

fizikai POS (fizikai 
keresked nél)

Áru és szolgáltatás vásárlása
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06.tábla: Külföldiek magyarországi kártyahasználata a beszámolási id szakban

db
érték

(millió Ft)
db db

érték
(millió Ft)

b c d e f g

01

02

03

04

..

nn

07. tábla: Utazási csekk beváltás

01

a

Készpénzfelvét

Bankkártya elfogadói üzletág

Sor-
szám

A banknál beváltott utazási csekkek értéke
(millió Ft)

a

Készpénz befizetés

érték
(millió Ft)

Áru és szolgáltatás vásárlása
Sor-
szám

Kártya társaság kódja
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MNB adatgy jtés azonosító: P07

Kitöltési útmutató 

Bankkártya elfogadói üzletág 

I. Általános tudnivalók 

Jelen adatszolgáltatás a bankkártya elfogadói üzletág adatait foglalja magában, vagyis az adatszolgáltató 
által üzemeltetett készpénzfelvételi és keresked i elfogadóhelyek számát (ATM, POS, imprinter), 
valamint az elfogadó hálózatában lebonyolított forgalmat. Ha az elfogadásban érdekelt adatszolgáltatók 
nem saját, hanem más szolgáltató szervezetek által üzemeltetett ATM és POS hálózatot vesznek 
igénybe (például: Euronet Banktechnikai Kft. ATM hálózata, Magyar Posta Zrt. POS hálózata), akkor 
az adatszolgáltatónak a szolgáltató szervezett l kell bekérni az elfogadói forgalmára vonatkozó adatokat 
és határid re az MNB-hez megküldeni. 

A bankoktól, mint adatszolgáltatóktól teljes kör  szolgáltatást igénybe vev  szövetkezeti hitelintézetek 
adatait, összesített formában, a rendszert üzemeltet  adatszolgáltató (bank) gy jti ki a rendszerb l és 
küldi az MNB-hez (jelenleg ilyen a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a Magyarországi 
Volksbank Zrt.). Szponzorbanki kapcsolat esetén a szponzorált bank adatait vagy maga a szponzorált 
bank küldje be, vagy a szponzorbank, de a saját adataitól elkülönítve, a szponzorált bank GIRO 
kódjával, illetve törzsszámával. 

A kitöltéshez szükséges kódokat az e rendelet 3. mellékletének 4.7.1. és 4.7.4. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: Készpénzfelvételi lehet ségek száma

01 sor 
Ebben a sorban az adatszolgáltató fiókjainak számát kell feltüntetni. Amennyiben az adatszolgáltató 
nem érdekelt a bankkártya elfogadói üzletágban, ezt a sort sem kell kitöltenie, azaz jelen 
adatszolgáltatása nemleges. 

02 sor 
A 01 sorban feltüntetett számon belül hány fiókban lehet készpénzt felvenni bankkártyával.

03 sor 
A 02. sorban feltüntetett fiókokban hány darab, az adatszolgáltató saját tulajdonában lév , készpénz 
felvételére szolgáló POS berendezés üzemel. Ebben a sorban kell feltüntetni a Magyar Posta Zrt. 
fiókjaiban üzemel , készpénzfelvételre szolgáló POS berendezések számát is, amelyet a Magyar Posta 
Zrt. közvetlenül küld az MNB-nek. Ezen az adaton kívül a Magyar Posta Zrt. más adatot nem jelent - 
azaz jelen adatszolgáltatás többi sorát nem kell kitöltenie. 

04 sor 
Az adatszolgáltató ATM berendezéseinek darabszámát kell beírni, függetlenül attól, hogy a berendezés 
milyen funkciókkal rendelkezik, és hol van elhelyezve.
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Minden esetben az a hitelintézet adatszolgáltató jelentse az ATM berendezést, amely az ATM 
szolgáltatást nyújtja. Abban az esetben is fennáll a hitelintézet adatszolgáltató adatszolgáltatási 
kötelezettsége, ha az ATM szolgáltatás nyújtásához egy más, pénzügyi intézménynek nem min sül  jogi 
személy szolgáltatását veszi igénybe (pl. Euronet Banktechnikai Kft., Bankkártya Zrt.)
Amennyiben az adatszolgáltató nem hitelintézet, hanem pénzügyi intézménynek nem min sül  jogi 
személy, kizárólag azoknak az ATM berendezéseknek a számát kell jelentenie, amelyek nem tartoznak a 
fenti kategóriába, azaz nem egy hitelintézet részére nyújtja az ATM szolgáltatást (attól független 
hálózatot üzemeltet).

05 sor 
Az adatszolgáltató készpénz felvételére alkalmas ATM-jeinek darabszámát kell megadni. Minden 
készpénz felvételi funkcióval rendelkez  berendezést szerepeltetni kell ebben a sorban, függetlenül 
attól, hogy hány egyéb funkcióval rendelkezik még. Amennyiben egy készpénz felvételére alkalmas 
berendezés átutalási funkcióval is rendelkezik, a 07. sorban is szerepeltetni kell. Amennyiben  ugyanaz a 
berendezés készpénz-befizetési funkcióval is rendelkezik a 06-os sorban is szerepeltetni kell.

06 sor 
Az adatszolgáltató készpénz befizetésére alkalmas ATM-jeinek a darabszámát kell megadni. Jelenteni 
kell azokat a berendezéseket is, amelyek kizárólag az ATM szolgáltatást nyújtó hitelintézet által 
kibocsátott kártyákhoz kapcsolódóan (on-us m veletek) biztosítják ezt a szolgáltatást. Minden készpénz 
befizetésére alkalmas berendezést szerepeltetni kell ebben a sorban, függetlenül attól, hogy hány egyéb 
funkcióval rendelkezik még. Amennyiben egy berendezés készpénz felvételi, illetve átutalási funkcióval 
is rendelkezik, a 05-ös, illetve 07-es sorokban is szerepeltetni kell. 

07 sor 
Az adatszolgáltató átutalási funkcióval rendelkez  ATM-jeinek a számát kell megadni. Jelenteni kell 
azokat a berendezéseket is, amelyek kizárólag az ATM szolgáltatást nyújtó hitelintézet által kibocsátott 
kártyákhoz kapcsolódóan (on-us m veletek) biztosítják ezt a szolgáltatást. Minden átutalási funkcióval 
rendelkez  berendezést szerepeltetni kell ebben a sorban, függetlenül attól, hogy hány egyéb funkcióval 
rendelkezik még. Amennyiben egy berendezés készpénz felvételi, illetve befizetési funkcióval is 
rendelkezik, a 05, illetve 06-os sorokban is szerepeltetni kell.

08-09 sor 
Az adatszolgáltató által a 04-es sorban jelentett ATM berendezések közül azoknak a darabszámát kell 
megadni, amelyek falba épített berendezések, külön sorban feltüntetve a napi 24 órában használható, és 
külön az ennél rövidebb id szakban igénybe vehet  berendezéseket. 

10-11 sor 
Az adatszolgáltató által a 04-es sorban jelentett ATM berendezések közül azoknak a számát kell 
megadni, amelyek önállóan állnak (free standing), külön sorban feltüntetve a napi 24 órában 
használható, és külön az ennél rövidebb id szakban igénybe vehet  berendezéseket. 

Egy berendezés általában több funkcióval is rendelkezik (készpénzfelvétel, készpénzbefizetés, átutalás), 
és ennek megfelel en több sorban is szerepeltetni kell, ezért a 04-es sorban feltüntetett összeg nem  
egyenl  a 05+06+07 sorban feltüntetett számok összegével. 
Az ATM berendezések elhelyezkedésére vonatkozó 08-11-es sorokban feltüntetett darabszámok 
összege viszont megegyezik a 04-es sorban szerepl  adattal. 

Azoknak az ATM szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem min sül  jogi személyeknek, 
amelyek nem egy hitelintézet részére nyújtják az ATM szolgáltatást, (pl. Euronet Banktechnikai Kft.) 
kizárólag e tábla 04-11 soraira, valamint a 02. számú táblára vonatkozóan kell adatot szolgáltatni. 
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A tábla 02. és 04. sorában feltüntetett darabszám megyénkénti és megyeszékhelyenkénti megoszlását a 
02. táblában kell megadni.

02. tábla: Az adatszolgáltató által üzemeltetett ATM-ek és kártyát elfogadó, saját bankfiókok 
területi megoszlása Magyarországon

A megye sorban feltüntetett adatnak tartalmaznia kell a megyeszékhelyeknél feltüntetett darabszámot. 
Kivétel a f város, Budapest, amelynek adatai az "a" és "b" oszlopban jelennek meg, így automatikusan 
belekerülnek az országosan összesített adatba. A Pest megye sorban tehát nem kell szerepeltetni a 
Budapestnél már egyszer feltüntetett ATM és bankfiók darabszámot. A bankfiókok számánál kizárólag 
azokat a fiókokat kell feltüntetni, ahol bankkártyával készpénzt lehet felvenni, vagyis a 01. tábla 02. 
sorában megadott darabszámot megyénkénti és megyeszékhelyenkénti bontásban. Kitöltéskor a 
következ  összefüggésre kell figyelni: 
 a 21. sor (a) oszlopába írt összeg  =  a 01. tábla 04. sorával, valamint 
 a 21. sor (b) oszlopába írt összeg  =  a 01. tábla 02. sorával. 

03. tábla: Az adatszolgáltatóval szerz dött, nemzetközi logós kártyákat elfogadó keresked i
helyek száma 

01 sor 
Ebben a sorban azt kell feltüntetni, hogy hány fizikai (a) és "Card not present" (b, c) keresked i
elfogadó hellyel kötött összesen szerz dést az adatszolgáltató kártyaelfogadásra. A "Card not present" 
elfogadóhelyek oszlopban azoknak a keresked i elfogadóhelyeknek a számát kell feltüntetni, ahol 
telefoni/postai megrendelés (MO/TO) útján (b), illetve interneten keresztül (c) lehet vásárolni. Az 
elfogadóhelyeken hány imprinter üzemel POS berendezések mellett biztonsági tartalékként (f,g), illetve 
kizárólagosan (d,e), és a rajtuk lebonyolított m veletek mindegyike felhatalmazáshoz kötött, vagy csak a 
limithatár felettiek. A POS berendezések számát ugyanebben a bontásban kell megadni, vagyis minden 
egyes m velet felhatalmazáshoz kötött (h), vagy csak meghatározott limit felett kötelez  a felhatalmazás 
kérés (i). 

Keresked i elfogadóhely alatt azoknak a fizikai vagy "Card not present" üzleteknek, vagyis elszámolási 
egységeknek a számát értjük, ahol elfogadják a kártyával történ  fizetést (nem pedig a megkötött 
elfogadói szerz dések számát). Amennyiben egy keresked  mind fizikai, mind pedig telefoni, postai 
vagy internetes elfogadóhelyeket üzemeltet, mindegyik kategóriában (a,b,c) szerepeltetni kell a 
darabszámban.

A POS-ok darabszámát annak a hitelintézet adatszolgáltatónak kell jelenteni, amely a POS elfogadói 
szolgáltatást nyújtja, függetlenül attól, hogy a berendezés kinek a tulajdona (az adatszolgáltatóé, a 
keresked é vagy egy harmadik jogi személyé).

02-06 sor 
Visa, Mastercard, Diners Amex és JCB bontásban kell feltüntetni a 01 sor (a), (b) és (c) oszlopában 
megadott adatokat. Mivel egy keresked i elfogadóhely általában többféle kártyát fogad el, a 
02+03+04+05+06 sorok (a-c) oszlopainak összege nagyobb, mint a 01 sor megfelel  oszlopaiban 
feltüntetett adat. 

04. tábla: Az adatszolgáltatóval szerz dött keresked i elfogadóhelyek száma, saját logós 
kártyák esetén 

A tábla (a) oszlopát az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.1. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédlet (Kódlista a P07 adatszolgáltatáshoz) alapján kell kitölteni, a (b), (c) és (d) 
oszlopokban pedig a 03-as táblánál leírtak szerint kell megadni az elfogadóhelyek számát. Amennyiben 
az adatszolgáltató a hivatkozott segédletben nem szerepl , új saját logós konstrukcióval jelenik meg, az 
MNB Statisztikától kell új kódszámot kérni. 
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05. tábla Az adatszolgáltató elfogadói hálózatában lebonyolított forgalom 

A tárgyfélévi kártyaelfogadói forgalmat minden, az elfogadói üzletágban érdekelt adatszolgáltatónak az 
általa elfogadott kártyákra összevontan kell megadni - nem kell tehát kártyafajtánkénti bontás -, külön 
sorban (01) a hazai kibocsátású (saját és más magyar bank által kibocsátott), és külön sorokban (02) a 
külföldi kibocsátású kártyák forgalmára vonatkozóan. A 02 sort azoknak kell kitölteni, akik a külföldi 
kártyatársaságokkal kötött szerz dések alapján a külföldiek magyarországi kártyahasználatából ered
elfogadói forgalmat elszámolják. A forgalmi adatoknak tartalmazniuk kell az on-us tételeket is. Az 
adatokat a táblában megadott bontásban kell feltüntetni, az értékeket millió forintra kerekítve 
(tizedesjegy nélkül). Az oszlopokat értelemszer en kell kitölteni.
Az (a)-(f) oszlopok a készpénzfelvételek adatait tartalmazzák a következ  bontásban: ATM-en 
keresztüli felvétek (a, b), bankfióki és postai POS berendezéseken történ  felvétek (c, d); valamint 
keresked i POS berendezéseken történ  készpénz felvétek (e, f).
A (g)-(p) oszlopok az áru és szolgáltatás vásárlások adatait tartalmazzák a következ  bontásban: A 
keresked k üzleteiben üzemel  fizikai POS berendezéseken lebonyolódó forgalom (g, h), a MO/TO 
keresked i elfogadóhelyeken lebonyolított forgalom (i, j) az internetes POS berendezések forgalma (k, 
l); az imprinteres elfogadás forgalmi adatai (m, n); valamint az ATM-en keresztül történ  vásárlás 
forgalmi adatai (o p). Ez utóbbi alatt a telefonkártya feltöltéseket kell érteni.
A (q)-(t) oszlopok a készpénz befizetések adatait tartalmazzák a következ  bontásban: ATM 
berendezésen történ  befizetés (q, r), valamint bankfióki és postai POS berendezésen keresztül történ
befizetés (s, t). 
A forgalmi adatok megállapításánál a tranzakciók feldolgozásának a napját kell figyelembe venni. 

06. tábla: Külföldiek magyarországi kártyahasználata a beszámolási id szakban

Ez a tábla jelen adatszolgáltatás 05. tábla 02 sorában feltüntetett forgalmat tartalmazza kártyafajtánkénti 
(MasterCard, Visa, Amex, Diners, JCB, bontásban. Az adatokat kártyatársaságonként, a hozzájuk 
tartozó kóddal együtt kell megadni, a kért bontásban. A kártyatársasági kódokat az e rendelet 3. 
melléklet 4.7.4. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza (Kódlista a 
bankkártya statisztikák törzsadatairól). 
Kitöltéskor a következ  összefüggésre kell figyelni: A darabszámok és értékek összege megegyezik a 05-
ös tábla 02. sorában (más csoportosításban) feltüntetett darabszámok és értékek összegével: 
05 tábla 02. sor  a+c+e oszlopának összege= 06.sz. tábla b oszlopába írt értékek összegével 
 "  b+d+f  " " "  c "  " 
 "  g+i+k+m+o " " " " d "  " 
 "  h+j+l+n+p " " " " e "  "  
   q+s  " " " " f " " "  
   r+t  " " " " g " " "  

07. tábla: Utazási csekk beváltás 

A táblában az adatszolgáltató által beváltott utazási csekkek értékét, millió forintra kerekítve kell 
megadni, összevontan, vagyis nem kell csekk fajtánkénti bontás. Az értéknek tartalmazni kell azoknak 
az utazási irodáknak és valuta beváltóhelyeknek a forgalmát is, amelyek a jelentést tev  bankon 
keresztül számolnak el az utazási csekket kibocsátó társasággal. 

A devizában keletkez  adatok HUF értékét az adatszolgáltatónak vagy a tranzakció napján érvényes 
saját árfolyamán vagy az e rendelet 3. számú mellékletének 15. pontja szerinti (Árfolyamok), az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletben található, a beszámolási id szakra vonatkozó MNB féléves 
deviza átlag árfolyamon átszámítva kell megadni.
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III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD, vagy mágneslemez. 
Az adatszolgáltatás formája az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzéte
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl.
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: P27

Bankkártya kibocsátói üzletág

01. tábla: A kibocsátott kártyák száma  kártyafajtánként, funkcióként és egyéb jellemz k szerint

Kártyatársaság kódja Kártya logo kódja
GBC logoval ellátott 

kártya

Lakossági kártya / 
Business illetve 
corporate kártya

Debit funkcióval/hitelkerethez 
kapcsolódó debit funkcióval/credit 

funkcióval/delayed debit 
funkcióval/el refizetett

funkcióval/debit és,vagy delayed debit 
funkcióval/credit és,vagy delayed 

debit funkcióval rendelkez
kártya/egyéb

Banki
kibocsátású / 
co-branded

illetve affinity 
kártya

Hazai használatú /
Nemzetközi
használatú

Kizárólag
elektronikus
használatú / 

Elektronikus és 
imprinteres

környezetben is 
m köd

Valódi / 
Virtuális

Készpénz funkcióval 
/fizetési funkcióval 

/készpénz és fizetési 
funkcióval rendelkez

kártya

Elektronikus
pénz

funkcióval
rendelkez

kártya

Darabszám

a b c d e f g h i j k l

01

02

03

04

...

nn

j>k

02. tábla: A kibocsátott fizikai kártyák száma összesen 

Sor-
szám

A kibocsátott kártyák száma 
összesen, kártyatársaságtól, 

logótól funkcióktól és 
egyéb és jellemz kt l

függetlenül (fizikai kártyák 
száma)

Az összes kártyán belül a
legalább debit, készpénz és 
e-pénz funkcióval egyaránt
rendelkez  kártyák száma

Az összes kártyán belül 
a  fizetési funkcióval 
rendelkez  kártyák 

száma

Az összes kártyán 
belül a készpénz 

funkcióval
rendelkez  kártyák 

száma

a b c d
01

Sor-
szám
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03. tábla:  Készpénz felvételi forgalom adatai a beszámolási id szakban

ATM

belföldi külföldi belföldi belföldi

a b c d e f g h i j k l m o p r

01

02

03

04

...

nn

Banki
kibocsátású

/ co-
branded
illetve
affinity
kártya

Sor-
szá
m érték

(mill. Ft.)

külföldi

  Bankkártya kibocsátói üzletág 

érték
(mill. Ft.)

db
érték

(mill. Ft.)
db

Kártyatársaság
kódja

Lakossági
kártya / 
Business

illetve
corporate

kártya db

Debit
funkcióval/hitelkerethez

kapcsolódó debit 
funkcióval/credit

funkcióval/delayed debit 
funkcióval/el refizetett
funkcióval/debit és,vagy 

delayed debit/credit 
és,vagy delayed debit 
funkcióval rendelkez

kártya/egyéb

érték
(mill. Ft.)

érték
(mill. Ft.)

Készpénz felvétel

keresked i POS

külföldi

db
érték

(mill. Ft.)
dbdb

bankfióki és postai POS
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04. tábla:  Készpénz befizetési forgalom adatai a beszámolási id szakban

ATM bankfóki és postai POS

belföldi külföldi belföldi külföldi

a b c d e f g h i j k l

01

02

03

04

...

nn

  Bankkártya kibocsátói üzletág 

db

Készpénz befizetés

Sor-
szám

Kártyatársaság
kódja

Lakossági kártya / 
Business illetve 
corporate kártya 

Debit
funkcióval/hitelkerethez

kapcsolódó debit 
funkcióval/credit

funkcióval/delayed debit 
funkcióval/el refizetett
funkcióval/debit és,vagy 

delayed debit/credit 
és,vagy delayed debit 
funkcióval rendelkez

kártya/egyéb

Banki kibocsátású / 
co-branded illetve 

affinity kártya
érték

(mill. Ft.)
db

érték
(mill. Ft.)

db
érték

(mill. Ft.)
érték

(mill. Ft.)
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05. tábla:  Vásárlási forgalom adatai a beszámolási id szakban

belföldi külföldi belföldi külföldi

a b c d e f g h i j k l

01

02

03

04

...

nn

  Bankkártya kibocsátói üzletág 

Banki
kibocsátású

/ co-
branded
illetve
affinity
kártya

Vásárlási forgalom

Sor-
szám

Kártyatársaság
kódja

Lakossági kártya 
/ Business illetve 
corporate kártya 

Debit
funkcióval/hitelkerethez

kapcsolódó debit 
funkcióval/credit

funkcióval/delayed debit 
funkcióval/el refizetett
funkcióval/debit és,vagy 

delayed debit/credit 
és,vagy delayed debit 
funkcióval rendelkez

kártya/egyéb

db

fizikai keresked knél postai/telefon/internetes megrendelés

érték
(mill. Ft.)

db
érték

(mill. Ft.)
érték

(mill. Ft.)
db

érték
(mill. Ft.)

db



2007/163. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 12171

06. tábla: Utazási csekk értékesítés 

01

Sor-

szám

A bank által értékesített utazási 

csekkek értéke millió forintban

a
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MNB adatgy jtés azonosító: P27 

Kitöltési útmutató 

Bankkártya kibocsátói üzletág 

I. Általános tudnivalók 

Jelen adatszolgáltatás a bankkártya kibocsátói üzletág adatait foglalja magában, vagyis a hitelintézet 
által kibocsátott kártyák számát és a velük lebonyolított forgalmat. 

A bankoktól, mint adatszolgáltatóktól teljes kör  szolgáltatást igénybe vev  szövetkezeti 
hitelintézetek adatait, összesített formában, a rendszert üzemeltet  adatszolgáltató (bank) gy jti ki a 
rendszerb l és küldi az MNB-hez (jelenleg ilyen a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a 
Magyarországi Volksbank Zrt.). Szponzorbanki kapcsolat esetén a szponzorált bank adatait vagy 
maga a szponzorált bank küldje be, vagy a szponzorbank, de a saját adataitól elkülönítve, a 
szponzorált bank GIRO kódjával, illetve törzsszámával. 

A kitöltéshez szükséges kódokat az e rendelet 3. mellékletének 4.7.2., valamint 4.7.4. pontja szerinti, 
az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

A forgalmi értékeket tartalmazó tábláknál a devizában keletkez  adatok HUF értékét az 
adatszolgáltatónak vagy a tranzakció napján érvényes saját árfolyamán, vagy az e rendelet 3. számú 
mellékletének 15. pontja szerinti (Árfolyamok), az MNB honlapján közzétett technikai segédletben 
található, a beszámolási id szakra vonatkozó MNB féléves deviza átlag árfolyamon átszámítva kell 
megadni.

Fogalmi meghatározások 

Készpénz funkcióval rendelkez  kártya: a kártya birtokosát készpénz felvételére és befizetésére 
feljogosító kártya, amelyet ATM, valamint bankfióki-, postai- és keresked i POS, berendezéseknél 
lehet használni.

Fizetési funkcióval rendelkez  kártya: áru illetve szolgáltatás ellenértékének a kifizetésére alkalmas 
kártya, amely minimum a következ  funkciók valamelyikével rendelkezik: debit (betéti) funkció, 
delayed debit (terhelési) funkció, credit (hitel) funkció, el refizetett funkció. Ugyanaz a kártya 
rendelkezhet a felsoroltak közül több funkcióval is. Ennek alapján a következ  kategóriák 
különböztethet k meg a fizetési funkcióval rendelkez  kártyákon belül: 

Debit (betéti) funkcióval rendelkez  kártya; ezen belül hitelkerethez kapcsolódó debit 
funkcióval rendelkez  kártya 
Credit (hitel) funkcióval rendelkez  kártya 
Delayed debit (terhelési) funkcióval rendelkez  kártya 
El refizetett funkcióval rendelkez  kártya 
Debit és/vagy delayed debit (betéti és/vagy terhelési) funkcióval rendelkez  kártya 
Credit és/vagy delayed debit (hitel és/vagy terhelési) funkcióval rendelkez  kártya 
Egyéb, a két utóbbi kategóriába nem sorolható, több funkcióval rendelkez  kártya 

A három utóbbi alkategóriát csak abban az esetben kell jelenteni, ha a forgalmi adatokat nem lehet 
szétválasztani aszerint, hogy mikor használjuk a kártyát debit, credit, delayed debit vagy el refizetett
funkcióval rendelkez  kártyaként.
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Bizonyos esetekben külön lehet az adatokat választani aszerint, hogy mikor használják a több 
funkcióval is rendelkez  kártyát  például debit, és mikor delayed debit kártyaként. Ilyenkor a fizikailag 
egyetlen kártyát nem a kombinált, vagyis a debit és/vagy delayed debit,  alkategóriában kell jelenteni, 
hanem mind a debit funkcióval rendelkez  kártyáknál, mind pedig a delayed debit funkcióval 
rendelkez  kártyáknál. 

Készpénz és fizetési funkcióval rendelkez  kártya: fizikailag ugyanaz a kártya a fent definiált készpénz 
funkcióval és fizetési funkcióval egyaránt rendelkezik. 

Debit (betéti) funkcióval rendelkez  kártya: a kártyabirtokos bankszámlájához kapcsolódó kártya, 
amely feljogosítja t arra, hogy a kártyabirtokos és a kibocsátó közötti szerz désben foglalt 
feltételekkel, számlaegyenlege erejéig készpénzt vegyen fel, illetve vásároljon. Minden egyes m velet
összegével automatikusan megterhelik a kártyabirtokos bankszámláját. A betéti funkcióval rendelkez
kártya mögött állhat olyan bankszámla is, amelyhez folyószámlahitel kapcsolódik. Minden kártyát, 
amely debit funkcióval rendelkezik (függetlenül attól, hogy ezen kívül hány egyéb funkciója van még), 
ebben a kategóriában kell jelenteni. Amennyiben a kártya delayed debit funkcióval is rendelkezik, és 
nem lehet az adatokat a két funkció szerint egyértelm en szétválasztani, a debit és/vagy delayed debit 
funkcióval ellátott kártyák között kell jelenteni.

Hitelkerethez kapcsolódó debit (betéti) funkcióval rendelkez  kártya: a debit funkcióval rendelkez
kártyákon belül egy alkategória; egy olyan debit kártya, amely nem bankszámlához, hanem 
hitelszámlához kapcsolódik, az ezen jegyzett keret erejéig vehet fel készpénzt, illetve vásárolhat a 
kártya birtokosa. Minden m velet összegével automatikusan megterhelik a hitelkeretet, nincs 
kamatmentes hitelperiódus.

Credit (hitel) funkcióval rendelkez  kártya: a kártyabirtokos és a bank közötti szerz désben
foglaltaknak megfelel en, egy el re meghatározott összeg  hitelkerethez kapcsolódó kártya, amellyel 
az ügyfél kerete erejéig vehet fel készpénzt, illetve vásárolhat. A számlázási periódus (általában egy 
hónap) végén, a kártya birtokosa dönti el, hogy a bankértesít ben meghatározott határid ig teljes 
egészében kifizeti tartozását, vagy csak annak szerz désben meghatározott mértékét. A költések 
abban az esetben kamatmentesek, ha a teljes tartozás visszafizetésre kerül a fizetési határid  végéig. 
Amennyiben nem a teljes tartozás kerül visszafizetésre, akkor vagy a teljes tartozásra, vagy annak 
fennmaradó részére számítják fel a kamatot. A fennmaradó tranzakciókra azok értéknapjától kerül 
felszámításra a kamat. Általában nem vonatkozik a kamatmentesség a készpénzfelvételi m veletekre,
ezek ugyanis a tranzakció keltét l kamatoznak. Minden kártyát, amely credit funkcióval rendelkezik 
(függetlenül attól, hogy ezen kívül hány egyéb funkciója van még), ebben a kategóriában kell 
jelenteni. Amennyiben a kártya delayed debit funkcióval is rendelkezik, és nem lehet az adatokat a két 
funkció szerint egyértelm en szétválasztani, a credit és/vagy delayed debit funkcióval rendelkez
kártyák között kell jelenteni. 

Delayed debit (terhelési) funkcióval rendelkez  kártya: a kártyabirtokos és a kibocsátó közötti 
szerz désben foglaltaknak megfelel en, egy el re meghatározott összeg  hitelkerethez kapcsolódó 
kártya. A kártya készpénz felvételére és vásárlásra alkalmas. A számlázási periódus végén a 
kártyabirtokos tartozása teljes összegét köteles kiegyenlíteni. Minden kártyát, amely delayed debit 
funkcióval rendelkezik (függetlenül attól, hogy ezen kívül hány egyéb funkciója van még), ebben a 
kategóriában kell jelenteni. Amennyiben a kártya credit funkcióval is rendelkezik, és nem lehet az 
adatokat a két funkció szerint szétválasztani, a credit és/vagy delayed debit funkcióval rendelkez
kártyák között kell jelenteni. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor a kártya debit funkcióval is 
rendelkezik, és az adatok az egyes funkciók szerint nem szétválaszthatók. Ilyen esetekben a kártyát a 
debit és/vagy delayed debit funkcióval rendelkez  kártyák alkategóriában kell jelenteni. 
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El refizetett funkcióval rendelkez  kártya: egy el re kifizetett összeghez kapcsolódó kártya, amelyet a 
kibocsátó egy bankszámlán tart nyilván. A kártya birtokosa a bankszámlán lév  összeg erejéig 
használhatja a kártyáját készpénz felvételére és áru vagy szolgáltatás ellenértékének a kifizetésére. Ide 
tartoznak azok a konstrukciók is, amelyeknél a kártya mögött álló számla újra feltölthet , és azok is, 
amelyek esetében ez nem lehetséges (azaz csak addig érvényes a kártya, amíg a kártya igénylésekor 
el re kifizetett összeget fel nem használja a kártyabirtokos). Nem tartoznak ide azok a kártyák, 
amelyeknél az el re fizetett összeget maga a kártya tárolja, ezeket az elektronikus pénz funkcióval 
rendelkez  kártyáknál kell jelenteni. 

Debit és/vagy delayed debit (betéti és/vagy terhelési) funkcióval rendelkez  kártya: fizikailag egyetlen 
kártya, amely debit és/vagy delayed debit funkcióval rendelkezik. Ezt a kategóriát csak abban az 
esetben kell jelenteni, ha az adatokat nem lehet szétválasztani debit funkcióval rendelkez  kártyákra 
és delayed debit funkcióval rendelkez  kártyákra. Ebben az esetben a fizikailag egyetlen kártyát két 
helyen kell jelenteni, egyrészt a debit funkcióval rendelkez  kártyák között, másrészt pedig a delayed 
debit funkcióval rendelkez  kártyák között. 
Akkor beszélünk err l a konstrukcióról, amikor az egyértelm , hogy a kérdéses kártyát a hitelintézet 
által vezetett számla megterhelésére használja a kártyabirtokos, de az nem határozható meg 
egyértelm en a kártyabirtokos és kibocsátó közötti szerz désb l, hogy: 

a megterhelt számla a kártyabirtokos folyószámlája, amelyhez esetenként folyószámlahitel is 
kapcsolódhat (vagyis debit funkcióval ellátott kártyáról van szó), vagy
a megterhelt számla a kártyabirtokos részére nyújtott hitelkeret, amelyre terhelt összeget a 
kártyabirtokos a számlázási periódus végén köteles csak kiegyenlíteni (vagyis delayed debit 
funkcióval rendelkez  kártyáról van szó). 

Credit és/vagy delayed debit (hitel és/vagy terhelési) funkcióval rendelkez  kártya: fizikailag egyetlen 
kártya, amely credit és/vagy delayed debit funkcióval rendelkezik. Ezt a kategóriát csak abban az 
esetben kell jelenteni, ha nem lehet az adatokat szétválasztani credit funkcióval rendelkez  kártyákra, 
és delayed debit funkcióval rendelkez  kártyákra. Ebben az esetben a fizikailag egyetlen kártyát két 
helyen kell jelenteni, egyrészt a credit funkcióval rendelkez  kártyák között, másrészt pedig a delayed 
debit funkcióval rendelkez  kártyák között. 
Akkor beszélünk err l a konstrukcióról, amikor az egyértelm , hogy a kérdéses kártyához egy 
hitelkeret kapcsolódik, de az nem határozható meg egyértelm en a kártyabirtokos és a kibocsátó 
közötti szerz désb l, hogy: 

a kártyabirtokos a számlázási periódus végén köteles kiegyenlíteni a teljes tartozását (vagyis 
delayed debit funkcióval rendelkez  kártyáról van szó), vagy 
csak annak egy, a szerz désben el re meghatározott hányadát köteles kiegyenlíteni (ebben az 
esetben credit funkcióval rendelkez  kártyáról van szó); a kártyabirtokos azonban ebben az 
esetben is dönthet úgy, hogy tartozása teljes összegét kiegyenlíti.

Egyéb funkcióval rendelkez  kártya: egy olyan több funkciós kártya, amely sem a debit és/vagy 
delayed debit, sem pedig a credit és/vagy delayed debit kombinált kategóriákba nem illeszthet
funkciókkal rendelkezik. Például: credit, debit és delayed debit funkcióval egyaránt rendelkez  kártya; 
vagy credit és debit funkcióval rendelkez  kártya. Az Egyéb kategóriát csak abban az esetben kell 
jelenteni, ha nem lehet az adatokat szétválasztani credit funkcióval rendelkez  kártyákra, delayed 
debit funkcióval rendelkez  kártyákra, és debit funkcióval rendelkez  kártyákra.

Elektronikus pénz funkcióval rendelkez  kártya: olyan kártya, amelyen ténylegesen tárolható 
elektronikus pénz, függetlenül attól, hogy a kártyabirtokos feltöltötte-e már legalább egyszer a 
kártyáját vagy sem, illetve, hogy a tárgyid szak utolsó munkanapján tárol-e a kártya elektronikus 
értékeket vagy sem. Azok a kártyák, amelyek csak technikailag alkalmasak e-pénz tárolására, de 
gyakorlatilag nincs hozzájuk kapcsolható e-pénz kibocsátás, nem tartoznak ide. Azok a kártyák sem 
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tartoznak ide, amelyek nem maguk tárolják az elektronikus értékeket, hanem csupán hozzáférést 
biztosítanak egy máshol (pl. bankszámlán) tárolt el re kifizetett pénzösszeghez. 

Business illetvecorporate kártya: a vállalatok és egyéb szervezetek alkalmazottai részére kibocsátott 
kártya.

Lakossági kártya: privát ügyfelek részére kibocsátott kártya. 

Co-branded kártya: A kártya arculatán a kibocsátó bank védjegye mellett szerepel a partner védjegye 
is, és a kibocsátás mögött gazdasági érdekközösség húzódik meg. Nemzetközi védjeggyel ellátott 
kártyák esetében az is feltétel, hogy a nemzetközi kártyatársaság co-branded termékként engedélyezze 
a konstrukciót. 

GBC logoval ellátott kártya: A kártya arculatán a kibocsátó bank védjegye, vagy bármely nemzetközi 
védjegy mellett a GBC védjegy is szerepel. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: A kibocsátott kártyák száma kártyafajtánként, funkciónként és egyéb jellemz k
szerint

Az adatszolgáltató által kibocsátott és a beszámolási id szak utolsó munkanapján (a félév utolsó 
munkanapja) forgalomban lév , érvényes bankkártyák darabszámát kell megadni, függetlenül attól, 
hogy mikor bocsátották ki, és milyen gyakran használják azokat. A lejárt, valamint a kibocsátó által 
letiltott vagy visszavont kártyák nem tartoznak ide. Azokat a kártyákat, amelyeket valamilyen okból 
átmeneti jelleggel blokkol a kibocsátó bank (pl. hitelkártya esetén a kártyabirtokos nem fizette ki a 
tartozását) még akkor is jelenteni kell, ha a beszámolási id szak utolsó munkanapján még tart az 
átmeneti blokkolás. Az ügyfelek részére postán kiküldött kártyák esetében (akár új kártyáról, akár a 
lejárt cseréjér l legyen szó) azokat a kártyákat kell jelenteni, amelyeket a bank a beszámolási id szak
utolsó munkanapjáig postázott az ügyfelei részére – függetlenül attól, a hogy az ügyfél aktiválta-e már 
a kártyát vagy sem. Nem vonatkozik ez a potenciális kártyabirtokosok részére Direct Mail kampány 
keretében kiküldött kártyákra, ebben az esetben ugyanis csak a már aktivált kártyákat kell jelenteni.
Azokat a kártyákat, amelyek a credit, debit és delayed debit funkciók közül többel is rendelkeznek, és 
az adatok ennek megfelel en szétválaszthatók, több alkategóriában is jelenteni kell (e). Ebben az 
esetben az (l) oszlopban megadott darabszámok összege nagyobb lesz, mint a 02-es tábla (a) 
oszlopában feltüntetett darabszám, amely a funkciókra való tekintet nélkül, a fizikai kártyák 
darabszámát kéri. 
A bankkártyák darabszámát (l) az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.4. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédlet (Kódlista a bankkártya Statisztikák törzsadatairól) szerinti 
bontásban (a-b), a kártya jellemz inek, funkcióinak megjelölésével (c-k) kell megadni. A 
kártyajellemz k, funkciók kódszámai az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.2. pontja szerinti, az 
MNB honlapján közzétett technikai segédletben (Kódlista a P27-es adatszolgáltatáshoz) találhatók. 
Amennyiben a táblán nem szerepel a bank által kibocsátott kártya kódja, az MNB Statisztika 
szervezeti egységét l kell új kódot kérni. 
A „c” „f-i” oszlopokat értelemszer en kell kitölteni a már hivatkozott kódlista felhasználásával. 
A „d” „e” „j” és „k” oszlopokban a Fogalmi meghatározásokban foglaltaknak megfelel en kell 
feltüntetni a már hivatkozott kódlistában található kódszámokat. Amennyiben a „k” oszlopban az 
„1” kódszám szerepel, vagyis elektronikus pénz funkcióval b vített a kártya, az adatszolgáltatónak a 
P42-es sorszámú adatszolgáltatást is ki kell tölteni. 
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02. tábla: A kibocsátott fizikai kártyák száma összesen 

A beszámolási id szak utolsó napján forgalomban lév , érvényes fizikai kártyák darabszámát kell 
jelenteni (a). Egy-egy kártya a következ  funkciók közül egy, vagy több funkcióval is rendelkezhet:, 
debit-, credit-, delayed debit-, el refizetett, illetve készpénz- és elektronikus pénz funkció. Az els
három felsorolt funkció közül többel is rendelkez  kártyákat – ellentétben a 01-es táblával - csak 
egyszer kell beszámítani, hogy elkerülhet  legyen a fizikailag ugyanannak a kártyának kétszeri 
szerepeltetése. Ennek következtében a 01-es tábla „l” oszlopában megadott számok összege nem 
feltétlenül egyezik meg a 02. tábla „a” oszlopában megadott értékkel; csak abban az esetben áll fenn 
az egyez ség, ha az „e” oszlopban felsorolt funkciók szerinti bontásban minden fizikai kártya csak 
egyszer szerepel. 
A „b” oszlopban azoknak a fizikai kártyáknak a darabszámát kell megadni, amelyek az „a” oszlopban 
megadottak közül legalább a következ  három funkcióval rendelkeznek: debit, készpénz és e-pénz.
A „c” oszlopban azoknak a fizikai kártyáknak a darabszámát kell megadni, amelyek fizetési 
funkcióval rendelkeznek, függetlenül attól, hogy ezen kívül milyen egyéb funkció kapcsolódik 
hozzájuk.
A „d” oszlopban azoknak a fizikai kártyáknak a darabszámát kell megadni, amelyek készpénz 
funkcióval rendelkeznek, függetlenül attól, hogy ezen kívül milyen egyéb funkció kapcsolódik 
hozzájuk.

03. tábla: Készpénz felvételi forgalom adatai a beszámolási id szakban  
A készpénz felvételi forgalom adatai az adatszolgáltató által kibocsátott kártyákkal az aktuális 
félévben itthon (saját és más magyar bank hálózatában) és külföldön lebonyolított készpénzfelvételi 
forgalmat tartalmazzák, ATM berendezéseknél, bankfióki és postai POS berendezéseknél, valamint 
keresked i POS berendezéseknél. Az adatokat Visa, MasterCard, Diners, Amex és saját logos, ezen 
belül

- debit hitelkerethez kapcsolódó debit, credit, delayed debit, el refizetett, illetve több 
funkció esetén, ha az adatok nem választhatók szét, a következ  alkategóriákban: 
debit és-vagy delayed debit, credit és-vagy delayed debit, valamint az egyéb kategória 

- lakossági vagy business/corporate
- kizárólag banki kibocsátású vagy co-branded/affinity

bontásban kell megadni. 
Minden m velet csak egyszer szerepelhet, a következ  kategóriák valamelyikében, függetlenül attól, 
hogy hány funkcióval rendelkezik a kártya:  debit,  hitelkerethez kapcsolódó debit, credit,  delayed 
debit vagy el refizetett funkcióval rendelkez  kártyákkal lebonyolított forgalom kategóriában. 
Amennyiben a többfunkciós kártyáknál a forgalmi adatok nem választhatók szét ennek megfelel en,
a forgalmat a debit és/vagy delayed debit, a credit és/vagy delayed debit, vagy az egyéb funkcióval 
rendelkez  kártyákkal lebonyolított forgalmi kategóriák valamelyikében kell jelenteni. A hitelkerethez 
kapcsolódó debit forgalom nem sorolható be egyik kombinált kategóriába sem. 
A kártyatársaságok és funkciók szerinti kategóriákon belül további felosztás szükséges még annak 
megfelel en, hogy lakossági vagy business illetve corporate;  kizárólag banki kibocsátású vagy co-
branded illetve affinity kártyával végezték el a m veletet.

Az (a) oszlopba mindenütt az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.4. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletb l (Kódlista a bankkártya statisztikák törzsadatairól) a 
kártyatársaság kódját kell beírni [megegyezik a 01. tábla (a) oszlopával]. A (b) (c) és (d) oszlopokba 
pedig az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben (Kódlista a P27-es adatszolgáltatáshoz) található kódokat kell szerepeltetni 
[megegyezik a 01. tábla (d) és (e) (f) oszlopával
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A tranzakciószámot minden forgalmi táblában ”db” jelzi. Az értékeket millió forintra kerekítve kell 
megadni, tizedesjegy nélkül, a kerekítés általános szabályainak figyelembe vételével. A forgalmi adatok 
megállapításánál a tranzakciók feldolgozásának a napját kell figyelembe venni. 
Az (a)-(d) oszlopokban meghatározott kártya kategóriához az (e)-(r) oszlopokban a következ
bontásban kell a készpénz felvételek darabszámát és értékét megadni: ATM-en lebonyolított belföldi 
és külföldi készpénzfelvétel; bankfióki és postai POS berendezéseken lebonyolított belföldi és 
külföldi készpénzfelvétel; valamint keresked i POS berendezéseken lebonyolított belföldi és külföldi 
készpénzfelvétel.

04. tábla: Készpénz befizetési forgalom adatai a beszámolási id szakban  
A készpénz befizetési forgalom adatai az adatszolgáltató által kibocsátott kártyákkal az aktuális 
félévben itthon (saját és más magyar bank hálózatában) és külföldön lebonyolított készpénz befizetési 
forgalmat tartalmazzák. Az adatokat Visa, MasterCard, Diners, Amex és saját logos, ezen belül 

- debit, hitelkerethez kapcsolódó debit, credit, delayed debit, el refizetett, illetve több 
funkció esetén, ha az adatok nem választhatók szét, a következ  alkategóriákban: 
debit és/vagy delayed debit, credit és/vagy delayed debit, valamint az egyéb 
kategória

- lakossági vagy business illetve corporate
- kizárólag banki kibocsátású vagy co-branded illetve affinity

bontásban kell megadni. Azok az adatszolgáltatók, amelyek kártyamenedzsment rendszere a 
bankkártyával kezdeményezett pénztári POS befizetéseket nem bankkártyás m veletként kezeli, a 
P05-ös adatszolgáltatás 01-es (forint befizetés esetén) vagy 03-as (deviza befizetés esetén) táblájában 
jelentsék a m veletet.
Minden m velet csak egyszer szerepelhet, a következ  kategóriák valamelyikében, függetlenül attól, 
hogy hány funkcióval rendelkezik a kártya:: debit,  hitelkerethez kapcsolódó debit, credit, delayed 
debit vagy el refizetett funkcióval rendelkez  kártyákkal lebonyolított forgalom kategóriában. 
Amennyiben a többfunkciós kártyáknál a forgalmi adatok nem választhatók szét ennek megfelel en,
a forgalmat a debit és/vagy delayed debit, a credit és/vagy delayed debit illetve az egyéb funkcióval 
rendelkez  kártyákkal lebonyolított forgalmi kategóriák valamelyikében kell jelenteni. A hitelkerethez 
kapcsolódó debit forgalom nem sorolható be egyik kombinált kategóriába sem. 
A kártyatársaságok és funkciók szerinti kategóriákon belül további felosztás szükséges még annak 
megfelel en, hogy lakossági vagy business illetve corporate;  kizárólag banki kibocsátású vagy co-
branded illetve affinity kártyával végezték el a m veletet.
Az (a) oszlopba mindenütt az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.4. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletb l (Kódlista a bankkártya statisztikák törzsadatairól) a 
kártyatársaság kódját kell beírni [megegyezik a 01. tábla (a) oszlopával]. A (b) (c) és (d) oszlopokba 
pedig az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben (Kódlista a P27-es adatszolgáltatáshoz) található kódokat kell szerepeltetni 
[megegyezik a 01. tábla (d) és (e) (f) oszlopával .
A tranzakciószámot minden forgalmi táblában ”db” jelzi. Az értékeket millió forintra kerekítve kell 
megadni, tizedesjegy nélkül, a kerekítés általános szabályainak a figyelembe vételével. A forgalmi 
adatok megállapításánál a tranzakciók feldolgozásának a napját kell figyelembe venni. 
Az (a)-(d) oszlopokban meghatározott kártya kategóriához az (e)-(l) oszlopokban a következ
bontásban kell a készpénz befizetések darabszámát és értékét megadni: ATM-en lebonyolított 
belföldi és külföldi készpénz befizetések, valamint a postai és bankfióki POS berendezéseken 
lebonyolított belföldi és külföldi készpénz befizetések. 
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05. tábla: Vásárlási forgalom adatai a beszámolási id szakban  

A vásárlási forgalom adatai az adatszolgáltató által kibocsátott kártyákkal az aktuális félévben itthon 
(saját és más magyar bank hálózatában) és külföldön lebonyolított vásárlási forgalmat tartalmazzák. 
Az adatokat Visa, MasterCard, Diners, Amex és saját logos, ezen belül 

- debit, hitelkerethez kapcsolódó debit, credit, delayed debit, el refizetett, illetve több 
funkció esetén, ha az adatok nem választhatók szét, a következ  alkategóriákban: 
debit és/vagy delayed debit, credit és/vagy delayed debit, valamint az egyéb kategória 
- lakossági vagy business illetve corporate
- kizárólag banki kibocsátású vagy co-branded illetve affinity

bontásban kell megadni. 
Minden m velet csak egyszer szerepelhet a következ  kategóriák valamelyikében, függetlenül attól, 
hogy hány funkcióval rendelkezik a kártya:  debit,  hitelkerethez kapcsolódó debit,  credit,  delayed 
debit, vagy az el refizetett funkcióval rendelkez  kártyákkal lebonyolított forgalom kategóriában. 
Amennyiben a forgalmi adatok a többfunkciós kártyáknál  nem választhatók szét ennek megfelel en,
a forgalmat a debit és/vagy delayed debit, a credit és/vagy delayed debit illetve az egyéb funkcióval 
rendelkez  kártyákkal lebonyolított forgalmi kategóriák valamelyikében kell jelenteni. A hitelkerethez 
kapcsolódó debit forgalom nem sorolható be egyik kombinált kategóriába sem. 
A kártyatársaságok és funkciók szerinti kategóriákon belül további felosztás szükséges még annak 
megfelel en, hogy lakossági vagy business illetve corporate;  kizárólag banki kibocsátású vagy co-
branded illetve affinity kártyával végezték el a m veletet.
Az (a) oszlopba mindenütt az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.4. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédletb l (Kódlista a bankkártya statisztikák törzsadatairól) a 
kártyatársaság kódját kell beírni [megegyezik a 01. tábla (a) oszlopával]. A (b) (c) és (d) oszlopokba 
pedig az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben (Kódlista a P27-es adatszolgáltatáshoz) található kódokat kell szerepeltetni 
[megegyezik a 01. tábla (d) és (e) (f) oszlopával .
A tranzakciószámot minden forgalmi táblában ”db” jelzi. Az értékeket millió forintra kerekítve kell 
megadni, tizedesjegy nélkül, a kerekítés általános szabályainak a figyelembe vételével. A forgalmi 
adatok megállapításánál a tranzakciók feldolgozásának a napját kell figyelembe venni. 
Az (a)-(d) oszlopokban meghatározott kártya kategóriához az (e)-(l) oszlopokban a következ
bontásban kell a vásárlások darabszámát és értékét megadni: fizikai keresked nél belföldön és 
külföldön lebonyolított vásárlások, valamint postai/telefoni/internetes vásárlások belföldi és külföldi 
keresked nél. Az ATM-en keresztül lebonyolított vásárlásokat (mobil telefon feltöltés) a "fizikai 
keresked knél" kell feltüntetni. 

06. tábla: Utazási csekk értékesítés 

A táblában az adatszolgáltató által értékesített utazási csekkek értékét, millió forintra kerekítve kell 
megadni, összevontan, vagyis nem kell csekkfajtánkénti bontás. Az értéknek tartalmazni kell azoknak 
az utazási irodáknak és valuta beváltóhelyeknek a forgalmát is, amelyek az adatszolgáltatón keresztül 
számolnak el az utazási csekket kibocsátó társasággal. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD, vagy mágneslemez. 
Az adatszolgáltatás formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl.
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: P34

01. tábla: Bankkártyás visszaélések a kibocsátói üzletágban a beszámolási id szakban

m velet
db.szám

érték
(ezer Ft)

külföldi/magyar
elfogadó bankra 
terhelt veszteség

értéke
(ezer Ft)
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MNB adatgy jtés azonosító: P34

02. tábla: Bankkártyás visszaélések az elfogadói üzletágban a beszámolási id szakban
                 - felmerült kár

m velet db.szám érték
(ezer Ft)

a b c d
01

02

03

...

nn

03. tábla: Bankkártyás visszaélések az elfogadói üzletágban a beszámolási id szakban
                 - jelentkez  veszteség

ezer forint

külföldi/magyar kibocsátó 
bankra terhelt veszteség

a hazai keresked re terhelt 
veszteség

az elfogadó bank által 
lekönyvelt veszteség
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01
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03

...
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Visszaélések a bankkártya üzletágban

Sor-
szám

Kártyatársaság kódja

A kártyaüzletág valamely szerepl jénél jelentkez  veszteség értéke

Sor-
szám

Felmerült kár

Kártyatársaság kódja
Bankkártyás visszaélések 

fajtái
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MNB adatgy jtés azonosító: P34

Kitöltési útmutató 

Visszaélések a bankkártya üzletágban 

I. Általános tudnivalók 

1. Jelen adatszolgáltatás a bankkártya üzletágban mind a kibocsátói, mind pedig az elfogadói oldalon 
felmerült károkat és az ezekb l keletkez  veszteségeket tartalmazza.  

2. A bankoktól, mint adatszolgáltatóktól teljes kör  szolgáltatást igénybe vev  szövetkezeti 
hitelintézetek adatait, összesített formában, a rendszert üzemeltet  adatszolgáltató (bank) gy jti ki a 
rendszerb l és küldi az MNB-hez (jelenleg ilyen a Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és a 
Magyarországi Volksbank Zrt.). 

3. A kitöltéshez szükséges kódokat az e rendelet 3. mellékletének 4.7.3., valamint 4.7.4. pontja szerinti, 
az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.  

4. Az adatszolgáltatáshoz tartozó fogalmi meghatározások: 

a. Felmerült kár: A beszámolási id szakban az adatszolgáltató kibocsátói vagy elfogadói üzletágában 
az adatszolgáltató tudomására jutott visszaélés (függetlenül a reklamációval kapcsolatos eljárás 
folyamatától), amely vagy még ugyanabban a beszámolási id szakban leírt veszteségként 
megjelenik a kártyaüzletág valamely szerepl jénél, vagy végleges rendezése áthúzódik egy 
következ  beszámolási id szakra.

b. A kártyaüzletág valamely szerepl jénél jelentkez  veszteség: A jelen, vagy egy korábbi beszámolási 
id szakban, az adatszolgáltató kibocsátói vagy elfogadói üzletágában felmerült kár veszteségként 
történ  leírásának jelentése, kárvisel kénti bontásban. 

A következ  meghatározásokban zárójelben szerepelnek a kártyatársaságok által használt fogalmak  is: 

c. Elveszett kártyákkal okozott kár (Lost): azokat a káreseményeket és leírt veszteséget kell jelenteni, 
amelyeket a kártya jogos birtokosa által elvesztett kártyákkal követtek el. 

d. Lopott kártyákkal okozott kár (Stolen): azokat a káreseményeket és leírt veszteséget kell jelenteni, 
amelyeket a kártya jogos birtokosától ellopott kártyákkal követtek el. 

e. Meg nem kapott kártyákkal okozott kár (Card not received): azokkal a kártyákkal elkövetett 
visszaélést és a bel le származó veszteséget kell feltüntetni, amelyeket a kibocsátó bank postai 
úton továbbít a kártyabirtokos részére, de a kártya nem érkezik meg jogos birtokosához, 
illetéktelen személy bonyolít le vele jogtalan tranzakciókat. 

f. Hamis adatokkal igényelt kártyával okozott kár (Fraudulent application): azokat az eseteket kell itt 
jelenteni, amikor a kártyabirtokos hamis adatokkal kér és kap kártyát a banktól és ezzel jogtalan 
m veleteket bonyolít le. 

g. Hamisított kártyákkal okozott kár (Counterfeit): mindenféle kártyahamisítás ide értend , például: 
duplikált kártyákkal elkövetett visszaélések, valódi kártyák megszemélyesítési adatainak 
megváltoztatása.
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h. Mail/telefon/internet útján okozott kár (Card not present): azok a visszaélések tartoznak ide, 
amikor a kártya adatainak felhasználásával, annak nem jogos birtokosa bonyolít le m veleteket
telefonon, postán vagy interneten keresztül történ  vásárlás esetén, amikor a kártya fizikailag nincs 
jelen a tranzakciónál. A nemzetközi kártyatársaságok gyakorlatához igazodva, ebben a 
kategóriában kell jelenteni azokat a visszaéléseket is, amelyeket lopott, elvesztett, meg nem kapott, 
hamis adatokkal igényelt vagy hamisított kártyával úgy követnek el, hogy a kártya nincs jelen a 
tranzakciónál.

i. Egyéb visszaélésekkel okozott kár (Other): mindazon visszaélések ide tartoznak, amelyek a fenti 
hat csoport egyikébe sem sorolhatók. Nem tartozik azonban ide a kártyabirtokos ügyfél 
számlaegyenleg túllépéséb l ered  kár, valamint azok a visszaélések, amikor a kártyabirtokos saját 
maga él vissza a saját kártyájával. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: Bankkártyás visszaélések a kibocsátói üzletágban a beszámolási id szakban

1. Az adatszolgáltató által kibocsátott kártyák hazai és külföldi, készpénz-felvételi és vásárlási 
forgalmához kapcsolódó visszaéléseket kell jelenteni kártyafajtánként (Visa, Mastercard, Diners, 
Amex, saját logos), az (a) oszlopban feltüntetve az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.4. pontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet (Kódlista a bankkártya statisztikák 
törzsadatairól) alapján a kártyatársaság kódszámát. Az egyes kártyafajtákon belül is külön sorban kell 
feltüntetni: a kibocsátó bank saját hálózatában lebonyolított m veletekhez kapcsolódó károkat (on-us 
tételek), valamint az idegen (hazai vagy külföldi) hálózatban lebonyolított m velethez kapcsolódó 
károkat. A hálózat típusának megjelöléséhez az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.3. pontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet (Kódlista a P34-es adatszolgáltatáshoz) 
megfelel  sorát kell használni. (Az Euronet Banktechnikai Kft. hálózatban lebonyolított tételeket az 
idegen hálózatnál kell jelenteni.) 

2. A (c) oszlopban a visszaélések fajtáit az e rendelet 3. számú mellékletének 4.7.3. pontja szerinti, az 
MNB honlapján közzétett technikai segédlet (Kódlista a P34-es adatszolgáltatáshoz) alapján kell 
feltüntetni. Csak azokat a visszaélés fajtákat kell jelenteni, amelyekben kár, illetve veszteség  
keletkezett.

3. A bankkártya birtokosa által végrehajtott visszaélésszer  számlaegyenleg túllépések nem tartoznak a 
bankkártyával történ  visszaélések közé, ezeket nem kell jelenteni. 

02. tábla: Bankkártyás visszaélések az elfogadói üzletágban a beszámolási id szakban - 
felmerült kár 

1. Az elfogadói oldalon felmerül  károkat a nemzetközi védjeggyel ellátott kártyák esetén a 
kártyatársaságoktól kapott adatok alapján kell kitölteni.  

2. Az adatokat kártyatársaságonként (Visa, Mastercard, Diners, Amex, JCB, Saját logos) bontva kell 
megadni, feltüntetve a kártyatársaság kódszámát az (a) oszlopban. A megfelel  kódok az e rendelet 3. 
számú mellékletének 4.7.4. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben 
(Kódlista a bankkártya statisztikák törzsadatairól) találhatók. A (b) oszlopban azokat a visszaélés 
fajtákat kell jelölni, amelyben kár illetve veszteség keletkezett. A vonatkozó kódok az e rendelet 3. 
számú mellékletének 4.7.3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben 
(Kódlista a P34-es adatszolgáltatáshoz) találhatók. 
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3. A "Felmerült kár" oszlopaiban (c és d) az adatszolgáltató elfogadói hálózatában (más hazai bank 
által, illetve külföldön kibocsátott kártyákkal) lebonyolított forgalomban felmerült károkat kell 
megadni.

03. tábla: Bankkártyás visszaélések az elfogadói üzletágban - jelentkez  veszteség 

1. Az elfogadói oldalon jelentkez  veszteségeket a nemzetközi védjeggyel ellátott kártyák esetén a 
kártyatársaságoktól kapott adatok alapján kell kitölteni. 

2. A "kártyaüzletág szerepl inél jelentkez  veszteség értékére" vonatkozóan kártyafajtánként kell 
megadni az összesített adatot (tehát nem kell a kár fajtáját feltüntetni), aszerint bontva, hogy ki viseli a 
veszteséget (b-d oszlopok). 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD, vagy mágneslemez. 
Az adatszolgáltatás formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl.  
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika
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MNB adatgy jtés azonosító: P37

101

102

103

nnn

Sor-
kód

*/ A pénzforgalmi (elszámolási) számla napi állománya munkanapon a forint pénzforgalmi 
(elszámolási) számla záróegyenlege, szabad, munkaszüneti, vagy ünnepnapon pedig az azt megel z
munkanap záróegyenlege.
Havi átlagnak a napi állományok naptári napokkal számított átlagát tekintjük.

Havi jelentés a levelez  banknál számlát vezet  levelezett hitelintézetek pénzforgalmi 
(elszámolási) számla egyenlegér l

b

A hitelintézet törzsszáma
Pénzforgalmi (elszámolási) számla 

egyenlegének havi átlaga*
(ezer Ft, 3 tizedessel)

a

A beküldés módja: EBEAD

Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások:

Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika

A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl
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kódja megnevezése szám (db) érték (Ft)
a b c d

0001

0002

0003

0004

0005

0006

0007

0008

…

…

…

nnnn

9996 999-60 Klíring tranzakciók összesen

9997 999-70 Visszautasított klíring tranzakciók összesen

9998 999-80 Non-klíring tranzakciók összesen

9999 999-90 Visszautasított non-klíring tr.ók összesen

Sorszám

01. tábla: A BKR forgalom megoszlása tranzakciótípusok szerint

TranzakcióFizetési mód
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

db Ft db Ft db Ft
a b c d e f

01 -10

02  10 -   20

03  20 -   30

04  30 -   40

05  40 -   50

06  50 -   60

07  60 -   70

08  70 -   80

09  80 -   90

10  90 - 100

11 100- 200

12 200- 300

13 300- 400

14 400- 500

15 500- 600

16 600- 700

17 700- 800

18 800- 900

19 900-1000

20 1000-2000

21 2000-3000

22 3000-4000

23 4000-5000

24 5000-6000

25 6000-7000

26 7000-8000

27 8000-9000

28 9000-10000

29 10000-20000

30 20000-30000

31 30000-40000

32 40000-50000

33 50000-60000

34 60000-70000

35 70000-80000

36 80000-90000

37 90000-100000

38 100000-

39 Összesen:

02. tábla: BKR tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatár szerint

Sor-
szám

Tételek
ezer Ft

VisszautasításTeljesítésKezdeményezés
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

db Ft db Ft
a b c d

01 -10
02  10 -   20
03  20 -   30
04  30 -   40
05  40 -   50
06  50 -   60
07  60 -   70
08  70 -   80
09  80 -   90
10  90 - 100
11 100- 200
12 200- 300
13 300- 400
14 400- 500
15 500- 600
16 600- 700
17 700- 800
18 800- 900
19 900-1000
20 1000-2000
21 2000-3000
22 3000-4000
23 4000-5000
24 5000-6000
25 6000-7000
26 7000-8000
27 8000-9000
28 9000-10000
29 10000-20000
30 20000-30000
31 30000-40000
32 40000-50000
33 50000-60000
34 60000-70000
35 70000-80000
36 80000-90000
37 90000-100000
38 100000-
39 Összesen:

03. tábla: Egyszer  átutalás tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatárok szerint

Sor-
szám

Tételek
ezer Ft

VisszautasításKezdeményezés
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

db Ft db Ft
a b c d

01 -100000

02  100000-200000

03  200000-300000

04  300000-400000

05  400000-500000

06  500000-600000

07  600000-700000

08  700000-800000

09  800000-900000

10  900000-1000000

11 1000000-

12 Összesen :

db Ft db Ft
a b c d

01 -10
02  10 -   20
03  20 -   30
04  30 -   40
05  40 -   50
06  50 -   60
07  60 -   70
08  70 -   80
09  80 -   90
10  90 - 100
11 100- 200
12 200- 300
13 300- 400
14 400- 500
15 500- 600
16 600- 700
17 700- 800
18 800- 900
19 900-1000
20 1000-
21 Összesen :

Sor-
szám

Tételek
ezer Ft

VisszautasításKezdeményezés

04. tábla: Bank to bank tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatárok szerint

05. tábla: Csoportos átutalás tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatár szerint

Sor-
szám

Tételek
ezer Ft

VisszautasításKezdeményezés
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

db Ft db Ft db Ft
a b c d e f

01 -10

02  10 -   20

03  20 -   30

04  30 -   40

05  40 -   50

06  50 -   60

07  60 -   70

08  70 -   80

09  80 -   90

10  90 - 100

11 100- 200

12 200- 300

13 300- 400

14 400- 500

15 500- 600

16 600- 700

17 700- 800

18 800- 900

19 900-1000

20 1000-

21 Összesen :

db Ft
a b

01 -10
02  10 -   20
03  20 -   30
04  30 -   40
05  40 -   50
06  50 -   60
07  60 -   70
08  70 -   80
09  80 -   90
10  90 - 100
11 100- 200
12 200- 300
13 300- 400
14 400- 500
15 500- 600
16 600- 700
17 700- 800
18 800- 900
19 900-1000
20 1000-
21 Összesen :

Sor-
szám

Tételek
ezer Ft

Kezdeményezés

7. tábla: PEK tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatár szerin

06. tábla: Csoportos beszedés tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatárok szerint

Sor-
szám

Tételek
ezer Ft

VisszautasításTeljesítésKezdeményezés
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

db Ft db Ft db Ft
a b c d e f g

001
001
001
…
…

nnn
002 Összesen :

db Ft db Ft
a b c d e

001
001
001
…
…

nnn
002 Összesen :

db Ft db 3 db Ft
a b c d e f g

001
001
001
…
…

nnn
002 Összesen :

Visszautasítás

10. tábla: A csoportos beszedés forgalom megoszlása elszámolási naponként

Sor-
szám

Elszámolási
dátum

Kezdeményezés Visszautasítás

Sor-
szám

Elszámolási
dátum

Kezdeményezés Teljesítés

09. tábla: A csoportos átutalás forgalom megoszlása elszámolási naponként

Elszámolási
dátum

Sor-
szám

08. tábla: A BKR forgalom megoszlása elszámolási naponként

Kezdeményezés Teljesítés Visszautasítás
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

darab forint
a b c

001

001

001

…

…

nn

002 Összesen :

küldött küldött fogadott fogadott

db Ft db Ft
a b c d e

001

001

001

…

…

nnn

002 Összesen :

fogadott fogadott küldött küldött

db Ft db Ft
a b c d e

001

001

001

…

…

nnn

002 Összesen :

Bank kódjaSor-
szám

Kezdeményezés Visszautasítás

13. tábla: Csoportos átutalás forgalom megoszlása címzett bankonként.

Bank kódjaSor-
szám

Kezdeményezés Visszautasítás

11. tábla: PEK tranzakciók forgalmának 
megoszlása elszámolási naponként

12. tábla: Csoportos átutalás forgalom megoszlása kezdeményez
bankonként.

Elszámolási
dátumSor-

szám

Kezdeményezés
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

küld küld fogadó fogadó fogadó fogadó

db Ft db Ft db Ft
a b c d e f g

001
001
001
…
…

nnn
002 Összesen :

fogadó fogadó küld küld küld küld

db Ft db Ft db Ft
a b c d e f g

001
001
001
…
…

nnn
002 Összesen :

db Ft db Ft
a b c d e

001
001
001
…
…

nnn
002 Összesen :

A jogcímeket a kezdeményezés esetén a B4, a visszautasítás esetén a G12 mez ben kell vizsgálni

JogcímSor-
szám

16. tábla: Csoportos átutalás forgalom megoszlása jogcímenként

Kezdeményezés (B4) Visszautasítás

Visszautasítás
Bank kódjaSor-

szám

Kezdeményezés Teljesítés

14. tábla: Csoportos beszedés forgalom megoszlása kezdeményez  bankonként

15. tábla: Csoportos beszedés forgalom megoszlása címzett bankonként

Visszautasítás

Bank kódjaSor-
szám

Kezdeményezés Teljesítés
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

db Ft db Ft db Ft
a b c d e f g

001

001

001

…

…

nnn

002 Összesen :

A jogcímeket a kezdeményezés esetén a B4, a teljesítés és visszautasítás esetén a G12 mez ben
kell vizsgálni.

a b c d e

0001

0002

0003

…

…

nnnn

18. tábla: Az elszámolásforgalom megoszlása bankok,

küldés és fogadás és tranzakciótípus szerint

Sorszám
Bankkód

Küld  bank/ 
fogadó bank

Tranzakciókód és 
alkód

Darab Összeg

JogcímSor-
szám

17. tábla: Csoportos beszedés forgalom megoszlása jogcímenként

Kezdeményezés (B4) Teljesítés (G12) Visszautasítás (G12)
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Bank Intézmény db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft

kód kód a b c d e f g h i j k l m n o p q r

0001

0002

0003

…

…

nnnn

Bank Intézmény db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft db Ft

kód kód a b c d e f g h i j k l m n o p q r

0001

0002

0003

…

…

nnnn

Új Módosítás Törlés 00 01 11 12 13 14 15 99

a b c d e f g h i j k

0001

Sorszám
FELHBE Üzenetek FELHAP Üzenetek

21. tábla: Csoportos beszedés felhatalmazás üzenetek

65-ös hibakód 99-es hibakód

19. tábla: Visszautasított csoportos beszedés tranzakciók megoszlása küld  bankok szerint

20. tábla: Visszautasított csoportos beszedés tranzakciók megoszlása címzett bankok szerint

10-es hibakód 50-es hibakód 51-es hibakód 54-es hibakód
Sorszám

02-es hibakód 03-as hibakód 06-os hibakód

02-es hibakód 03-as hibakód

Sorszám

54-es hibakód 65-ös hibakód 99-es hibakód06-os hibakód 10-es hibakód 50-es hibakód 51-es hibakód
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MNB adatgy jtés azonosító: P38

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
Fizetési forgalom statisztikák 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatás elrendelésének célja, hogy képet lehessen alkotni a BKR-ben lebonyolított 
forgalomról, annak megoszlásáról. Ezen információk az MNB felvigyázói feladatainak ellátásához 
szükségesek. Az adatszolgáltatásban a dátumokat az "ÉÉÉÉ.HH.NN." formában kell jelenteni. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: A BKR forgalom megoszlása tranzakciótípusok szerint 

A táblában mind a klíring, mind a non-klíring indított tranzakciókat  kell jelenteni. A non-klíring 
tranzakcióknál a tranzakciók darabszáma mellett az igényelt összeget kell feltüntetni a d) "érték (Ft)" 
oszlopban.

A táblában minden tranzakció kód-alkód párost külön kell szerepeltetni, vagyis a visszautasított 
tételeket is annyi különböz  sorban kell jelenteni, amennyi külön tranzakció kód-alkódon szerepelnek.

9996. sor: Klíring tranzakciók összesen 
Ezen a soron a klíring tranzakciók összesített adatait kell szerepeltetni 

9997. sor: Visszautasított klíring tranzakciók összesen 
Itt kell jelenteni a visszautasított klíring tranzakciók darabszámát, összegét. 

9998. sor: Non-klíring tételek összesen 
Ezen a soron a non-klíring tételek (pl.: csoportos és azonnali beszedés és összeg nélküli visszautasítás) 
összesített adatait kell szerepeltetni. 

9999. sor: Visszautasított non-klíring tételek összesen 
Ezen a soron kell jelenteni a visszautasított non-klíring tételek darabszámát és összegét. 

02. tábla: BKR tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatár szerint 

A táblában a BKR tranzakciók megoszlását kell szerepeltetni a megjelölt értékhatárok szerinti 
bontásban.

03. tábla: Egyszer  átutalás tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatárok szerint 

A táblában az egyszer  átutalások megoszlását kell szerepeltetni a megjelölt értékhatárok szerinti 
bontásban.

04. tábla: Bank to bank tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatárok szerint 

A táblában a bank-to-bank tranzakciók megoszlását kell szerepeltetni a megjelölt értékhatárok szerinti 
bontásban.
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05. tábla: Csoportos átutalás tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatár szerint 

A táblában a csoportos átutalások megoszlását kell szerepeltetni a megjelölt értékhatárok szerinti 
bontásban.

06. tábla: Csoportos beszedés tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatárok szerint 

A táblában a csoportos beszedések megoszlását kell szerepeltetni a megjelölt értékhatárok szerinti 
bontásban.

Az oszlopok jelentése a csoportos beszedések tábláinak esetében a következ :
"Beszedés kezdeményezés": ezekben az oszlopokban kell jelenteni a továbbított csoportos beszedés 
kezdeményez  tranzakciókat (094-00 tranzakció; db, kért összeg) 
"Elszámolt": ezekben az oszlopokban kell jelenteni az elszámolt csoportos beszedés teljesítés 
tranzakciókat (404-00 tranzakció; db, összeg) 
"Visszautasított": ezekben az oszlopokban kell jelenteni az elszámolt csoportos beszedés visszautasítás 
tranzakciókat (294-00 tranzakció; db, összeg) 

07. tábla: PEK tranzakciók forgalmának megoszlása értékhatár szerint 

A táblában a PEK tranzakciók megoszlását kell szerepeltetni a megjelölt értékhatárok szerinti 
bontásban.

08. tábla: BKR forgalom megoszlása elszámolási naponként 

A táblában a BKR forgalom megoszlását kell jelenteni elszámolási naponként. 

09. tábla: Csoportos átutalás forgalom megoszlása elszámolási naponként 

A táblában a csoportos átutalás forgalom megoszlását kell jelenteni elszámolási naponként. 

10. tábla: Csoportos beszedés forgalom megoszlása elszámolási naponként 

A táblában a csoportos beszedés forgalom megoszlását kell jelenteni elszámolási naponként. 

11. tábla: PEK tranzakciók forgalmának megoszlása elszámolási naponként 

A táblában a PEK tranzakció-forgalom megoszlását kell jelenteni elszámolási naponként. 

12. tábla: Csoportos átutalás forgalom megoszlása kezdeményez  bankonként 

A táblában a csoportos átutalás forgalom kezdeményez  klíringtagonkénti megoszlását kell jelenteni. 

13. tábla: Csoportos átutalás forgalom megoszlása címzett bankonként 

A táblában a csoportos átutalás forgalom címzett klíringtagonkénti megoszlását kell jelenteni. 

14. tábla: Csoportos beszedés forgalom megoszlása kezdeményez  bankonként 

A táblában a csoportos beszedés forgalom kezdeményez  klíringtagonkénti megoszlását kell jelenteni. 

15. tábla: Csoportos beszedés forgalom megoszlása címzett bankonként 

A táblában a csoportos beszedés forgalom címzett klíringtagonkénti megoszlását kell jelenteni. 

16. tábla: Csoportos átutalás forgalom megoszlása jogcímenként 

A táblában a csoportos átutalás forgalom csoportos jogcímenkénti megoszlását kell jelenteni. 

17. tábla: Csoportos beszedés forgalom megoszlása jogcímenként 

A táblában a csoportos beszedés forgalom csoportos jogcímenkénti megoszlását kell jelenteni. 
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18. tábla: Az elszámolásforgalom megoszlása bankok, küldés és fogadás és tranzakciótípus 
szerint

Ebben a táblában kell jelenteni a klíringtagok által küldött illetve fogadott, a BKR-ben elszámolásra 
illetve továbbításra került tranzakciókat tranzakciótípusonként (ideértve a beszedési kéréseket és a 
visszautasító tranzakciókat is).
Külön soron kell jelenteni az egyes klíringtagok által küldött, illetve fogadott tételeket; illetve ezeken 
belül külön soron kérünk jelenteni minden különböz  tranzakció kód-alkód párhoz tartozó értékeket. 
Azokat az eseteket, ahol a darabszám ("d" oszlop)  értéke nulla, nem kell jelenteni. 

Az oszlopok kitöltése: 
a) a hitelintézet MNB által kiadott bankkódja 
b) "K" vagy "F", aszerint, hogy küldött vagy fogadott tranzakciókat jelentenek az adott sorban 
c) Tranzakció kód-alkód "999-99" formátumban 
d) a tranzakciók darabszáma 
e) a tranzakciók értéke 

19. tábla: Visszautasított csoportos beszedés tranzakciók megoszlása küld  bankok szerint 

A táblában a visszautasított csoportos beszedési tranzakciókat kell jelenteni indító bankok / hibakódok 
szerint. A táblában a beszed  azonosítóját is kell feltüntetni. 

A hibakódok jelentése a BKR Szabványkönyvben foglaltakkal egyezik meg. 

02 nem létez  ("címzett") számlaszám 

03 megsz nt ("címzett") számlaszám 

06 a "címzett" számlaszáma nem értelmezhet  (az ügyfél számlaszáma helyett a bank 
ügyfélforgalmi számlaszáma szerepel) 

10 név és számlaszám eltérés 

50 fedezethiány miatti visszaküldés (292, 293, 294 tranzakciókódnál) 

51 felhatalmazó levél hiánya miatti visszaküldés (292, 294 tranzakciókódnál) 

54 általános visszaküldés (az ügyfél megbízása alapján, 293, 294) 

65 összeghatár feletti beszedési megbízás (294 tranzakciókódnál) 

99 egyéb hiba 

20. tábla: Visszautasított csoportos beszedés tranzakciók megoszlása címzett bankok szerint 

A tábla tartalma megegyezik a 19. tábláéval, azzal a különbséggel, hogy a megoszlást címzett bankok 
szerint kell feltüntetni. 

21. tábla: Csoportos beszedés felhatalmazás üzenetek

A táblában a GIRO Zrt. által üzemeltetett felhatalmazó-levél közvetít  (FELHAT) alrendszerben az 

adott hónapban forgalmazott, a BKR szabványkönyv szerinti a kötelezett bankja által küldött 

felhatalmazási adatok (FELHBE) és a felhatalmazási adatok vételének címzett általi visszaigazolása 

(FELHAP) üzeneteket kell összesíteni a táblázatban foglaltak szerint. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: GiroXMail, vagy EBEAD
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB 
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MNB adatgy jtés azonosító: P39
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MNB adatgy jtés azonosító: P39
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MNB adatgy jtés azonosító: P39

Kitöltési útmutató 

Fizetési rendszer statisztikák 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatásban a dátumokat az "ÉÉÉÉ.HH.NN." formában kell jelenteni. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: A BKR-ben sorban álló bankok listája 

Ebben a táblában kell jelenteni azokat az eseteket, amikor egy klíringtag számára az MNB által 
megadott keret nem bizonyult elegend nek a minden tranzakciója elszámolására. 

02. tábla: A BKR-be tételeiket a rendkívüli szakaszban küld  bankok listája 

Ebben a táblában kell jelenteni azokat az eseteket, amikor egy klíringtag 02:00 után fejezte be tételeinek 
küldését.
Az e) oszlopban röviden szerepeltetni kell – amennyiben az adatszolgáltató rendelkezésére áll – azt az 
információt, hogy a késés milyen ok miatt következett be. 

03. tábla: A BKR által visszautasított tranzakciók 

Ebben a táblában azon tranzakciókról kell információt szolgáltatni, amelyet a klíringtagok benyújtottak 
az adatszolgáltatónak, de annak feldolgozását az elszámolóház valamilyen formai vagy tartalmi hiba 
miatt visszautasította. Mind a kötegszint , mind a tranzakciószint  hibákat jelenteni kell. 
A z oszlopokban a következ  információkat kell szerepeltetni: 

a) A hibás tranzakciókat beküld  klíringtag MNB által kiadott bankkódja 
b) A hiba BKR szabvány szerinti kódja 
c) A hibakódhoz tartozó BKR szabvány szerinti elnevezés 
d) A hibás tranzakciók vagy kötegek darabszáma 

Nem kell jelenteni a klíringtagok ügyfeleit l (közvetlen résztvev k) közvetlenül befogadott 
tranzakciókat.

04. tábla: Napi tranzakciószám és az elszámolás id tartama

Ebben a táblában kell szerepeltetni a napi feldolgozás f bb adatait. 
Az adatszolgáltatás egyes oszlopaiba a következ  információkat kell szerepeltetni: 

a) Elszámolási dátum 
b) A feldolgozott összes tranzakció darabszáma 
c) A feldolgozott összes tranzakció értéke 
d) Az els  szakaszban feldolgozott tranzakciók darabszáma 
e) Az els  szakaszban feldolgozott tranzakciók értéke 
f) Az els  szakasz feldolgozásának kezdete 
g) Az els  szakaszban küldött tranzakciók feldolgozásának befejezése 
h) Az els  szakasz eredményeinek a klíringtagok elektronikus postafiókjaiba történ

eljuttatásának id pontja
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i) Utolsó napvége küldése (második szakasz) 
j) Elszámolás befejezése (második szakasz) 
k) Az eredmények klíringtagok elektronikus postafiókjaiba történ  eljuttatásának id pontja

(második szakasz) 

05. tábla: Kommunikációs hibák 

Ebben a táblában a kommunikációs vonalak meghibásodásának adatait kell szerepeltetni 
szolgáltatónként. Nem tekintend  kommunikációs hibának az, ha a vonal rendelkezésre áll, de a partner 
nem válaszol (pl. ki van kapcsolva) 
Az oszlopokban az alábbi információkat kell megadni: 

a) A meghibásodott vonalat szolgáltató vállalkozás rövid neve 
b) A vonalkiesések száma (db) 
c) Az összes kiesett id  (óó:pp) 
d) Egy vonalkiesésre jutó kiesett id (óó:pp,  "c" oszlop adata osztva "b" oszlop adatával) 
e) A leghosszabb ideig tartó vonalkiesés id tartama (óó:pp) 
f) Havi rendelkezésre állási érték (%, négy tizedes pontossággal) 

06. tábla: Off-line adatforgalmazás 

Azokat az eseteket kell itt jelenteni, amelynél a klíringtag a küldését vagy fogadását nem a szokásos 
módon, az adatszolgáltató által biztosított kommunikációs vonalakon keresztül, hanem bármilyen más 
megoldással bonyolította le. 
A c) oszlopban röviden indokolni kell mi tette szükségessé az off-line adatforgalmazást. 

Nem kell jelenteni az olyan off-line adatforgalmazást, amely el re egyeztetett módon (pl. bankszünnap 
miatt) történt. 

07. tábla: Elszámolásforgalmi kommunikációs vonalak sávszélességének változása 

Itt kell jelenteni az elszámolóház által biztosított kommunikációs vonalak sávszélességét. Minden 
klíringtagi viszonylatot, illetve a Mártonffy-Vadász viszonylatot (az adatszolgáltató  két központja 
közötti sávszélesség) is jelenteni kell. 
Els  alkalommal valamennyi vonal sávszélességét jelenteni kell, a további adatszolgáltatásokban már 
csak a változásokat kell jelenteni. Változásnak számít új vonal kiépítése, meglév  megszüntetése, 
meglév  vonal sávszélességének változása. 

Az oszlopokba az alábbi információkat kell megadni: 
a) A kommunikációs vonalat szolgáltató vállalkozás rövid neve 
b) Az adatszolgáltató  - klíringtag viszonylatok esetében a klíringtag MNB által kiadott 

bankkódját kell itt jelenteni, más adatszolgáltatón belüli viszonylat esetében az 
adatszolgáltató számára az MNB által kiadott bankkódot (980) 

c) A vonal sávszélessége Kbit/sec-ben 
d) A változás jellege (pl.: új vonal, megszüntetés, sávszélesség változás) 

08. tábla: Fogadó kötegek klíringtag általi kés i elvitele 

Ebben a táblában kell jelenteni azokat az eseteket, amikor egy klíringtag az elkészült fogadó kötegeit 
(szabvány szerinti .020-as állományok) csak reggel 09:00 után tölti le az elektronikus postaládájából. 
A tábla oszlopait a következ képpen kell kitölteni: 

a) A kés i elvitel dátuma 
b) Az az id pont, amikor a klíringtag letöltötte a fogadó kötegeit a postaládájából 
c) A klíringtag MNB által kiadott bankkódja 
d) Amennyiben az adatszolgáltató számára ismert, a kés i elvitel indoka 
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09. tábla: Lezárt reklamációk 

Ebben a táblában kell jelenteni azokat a reklamációkat, amelyeket
klíringtagoktól érkeztek (vagyis pl. a kincstári intézményekét nem kell jelenteni) 
már le vannak zárva (a kivizsgálás lezárult) 

Az oszlopokban az alábbiakat kell jelenteni: 
a) A klíringtag MNB által kiadott bankkódja 
b) A reklamáció befogadásának dátuma 
c) A reklamáció rövid ismertetése 
d) A reklamáció kimenetele ("Elintézve" - az adatszolgáltatónak van/volt teend je a reklamációval 

kapcsolatban; "Elutasítva" -  az adatszolgáltató nincs/nem volt teend je a reklamációval 
kapcsolatban)

e) Az elintézés/elutasítás dátuma 

10. tábla: Ügyfeleknél végzett javítások 

Ebben a táblában azokat az eseteket kell jelenteni, amikor szükség volt arra, hogy az adatszolgáltató 
javításokat (hardver f darabbal, illetve operációs rendszerrel, illetve az Ellen rz  blokkal kapcsolatosan) 
végezzenek a klíringtagoknál. Azokat az eseteket, amikor az adatszolgáltató alkalmazottai kisebb 
módosításokat hajtottak végre (nem f darabot/operációs rendszert érint, pl. egér cseréje), oktatási, 
betanítási, illetve els  installációt végeztek, nem kell jelenteni. 

Az f) oszlopban a klíringtag MNB által kiadott bankkódját kell jelenteni. 
A g)-h) oszlopokban a hiba, illetve a hiba javítási módjának rövid, tömör leírását kell megadni. 

11. tábla: Igénybe vett javítások 

Ebben a táblában azokat az eseteket kell jelenteni, amikor az adatszolgáltató más cégek (szállítók) 
munkáját vette igénybe ahhoz, hogy az elszámolásforgalom normális m ködését helyreállítsa. Csak a 
f darabokat, illetve az operációs rendszert érint  javításokat kell jelenteni. Nem kell jelenteni azokat a 
javításokat, szervizeket, amelyeket szerz dés keretében, rendszeresen hajtanak végre az adatszolgáltató 
szállítói.

Az f) oszlopban a javítást/szervizelést végz  partnercég nevét kell megadni. 
A g)-h) oszlopokban a hiba, illetve a hiba javítási módjának rövid, tömör leírását kell megadni. 

12. tábla: Az elszámolásforgalmi rendszeren végrehajtott módosítások 

Ebben a táblában az elszámolásforgalmat lebonyolító rendszerekben végrehajtott változtatásokat kell 
jelenteni. A jelentésnek tartalmaznia kell az éves beruházási tervben szerepl  változtatások 
végrehajtását, illetve a nem tervezett változtatások közül a hardver f darabok cseréjét, az operációs 
rendszer, illetve a kifejezetten az elszámoláshoz fejlesztett szoftverek új verzióinak installálását. 

A b) oszlopban (A változtatás helye) M bet vel kell jelölni, ha a módosítás a Mártonffy utcában és V 
bet vel, ha a Vadász utcában történt. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD, vagy GiroXMail. 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl.
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB 
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MNB adatgy jtés azonosító: P40

01. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként és küld  bankonként
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MNB adatgy jtés azonosító: P40

02. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként
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MNB adatgy jtés azonosító: P40

03. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása küld  bankonként
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04. tábla: Az egyedi klíring forgalom megoszlása értékhatár szerint
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MNB adatgy jtés azonosító: P40

05. tábla: Az egyedi klíring forgalom értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként és fogadó bankonként
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MNB adatgy jtés azonosító: P40

06. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása fogadó bankonként
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07. tábla: A Bank-to-Bank tranzakciók forgalmának értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként

érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db
ÖSSZ
ÖSSZ
ÖSSZ
ÖSSZ
ÖSSZ
ÖSSZ

( a táblázat folytatása)

érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db

Fix
szöveg

0-10e 10e-100e

5000M felett

100e-1M 1M-5M 5M-10M 10M-20MElszá,m
olási
nap

100M-200M

200M-500M ÖSSZESEN500M-1000M 1000M-1500M 1500M-2000M 2000M-5000M

20M-50M 50M-100M
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MNB adatgy jtés azonosító: P40

Kitöltési útmutató 
BKR Statisztikák 

I. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja

01. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként és 
küld  bankonként 

02. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként 

03. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása küld  bankonként

04. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása 

05. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként és 
fogadó bankonként 

06. tábla: Az egyedi klíringforgalom értékhatár szerinti megoszlása fogadó bankonként 

Az egyedi klíringforgalom esetén összegzend  tranzakciók típusai: 

– Egyszer  átutalás       (001-00) 
– Közvetlen jóváírás       (001-01) 
– Okmányos meghitelezés       (001-02) 
– Azonnali inkasszó teljesítése      (002-00) 
– Váltó azonnali inkasszó teljesítése     (002-01) 
– Csekk beszedési megbízás teljesítése      (002-03) 
– Határid s inkasszó teljesítése      (003-00) 
– Egyszer  átutalás visszautalása      (201-00) 
– Közvetlen jóváírás visszautalása      (201-01) 
–  Okmányos meghitelezés visszautalása     (201-02) 
– Azonnali inkasszó teljesítés visszautalása     (202-00) 
– Váltó azonnali inkasszó teljesítés visszautalása    (202-01) 
– Csekk beszedési megbízás teljesítés visszautalása   (202-03) 
– Határid s inkasszó teljesítés visszautalása    (203-00) 

07. tábla: A Bank to Bank tranzakciók értékhatár szerinti megoszlása elszámolási naponként 

A Bank to bank tranzakciók esetén összegzend  tranzakciók típusa: 

– Bank to Bank átutalás (082-00) 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: GiroXMail 
A beküldés formája: Az adatszolgáltatás egyes fájljai egy csomagba csomagolva küldend k át.

A fájl neve: P40EHH.980, ahol 
 E  Az adott év utolsó számjegye 
 HH  Az adott hónap két hosszon 

Az adatszolgáltatás címzettje: MNB
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Dátuma Kezdete Vége

ééhhnnss éééé.hh.nn óó:pp éééé.hh.nn óó:pp (szöveges) (szöveges) I/N I/N I/N I/N I/N I/N I/N I/N I/N éééé.hh.nn óó:pp óó:pp

a b c d e f g h  i j k  l m n o p q r s

01

02

03

…

…

nn

Folytatás

üzleti
tevékenység(ek) rendszerelem(ek)

ügyfélszám aránya 
a teljes 

ügyfélkörhöz

tranzakciószám
aránya az összes 
tranzakciószám-

hoz
(szöveges) ppp (szöveges) (szöveges) (%) (%) (I\N) (I\N) (I\N) (I\N) (I\N)

t u v w x y z aa ab ac ad

01
02
03
…
…
nn

Kapcsolódó
ügyfeleknél végzett 

javítás

Hibakód

Hibaelhárítás
módja

Ügyfelek számára 
közvetlenül
érzékelhet

szolgáltatás-kiesés

Üzemzavar által érintett

Kapcsolódó
igénybe vett 

javítás

Kapcsolódó
üzemid -

hosszabbítás
Kapcsolódó
reklamáció

Kapcsolódó
üzleti

rendszeren
végrehajtott
módosítás

Sor-
szám

01. tábla: Hibanapló

Hiba kezdetének

Sor-
szám

A hiba besorolása

 Hibajelenség 
leírása

Hiba bejelentésének

Hiba oka

Üzemzavar
szintje:

krízis/kataszt
rófa

Hibaelhárítás



12214 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/163. szám

MNB adatgy jtés azonosító: P41

Hibák
száma

Összes
kiesett id

Átlagos
kiesett id

Leghosszabb
kiesés Átlagos

elhárítási id

Rendelkezésre
állási mutató

db  ppp  ppp  ppp ppp %
a b c d e f

01

Hiba kijavításának kezdete

Dátum Id Dátum Id Dátum Id

éééé.hh.nn óó:pp éééé.hh.nn óó:pp éééé.hh.nn óó:pp (szöveges) (szöveges) (szöveges) ééhhnnss
a b c d e f g h i j

01

02

03

…

…

nn

Hiba kijavításának kezdete

Dátum Id Dátum Id Dátum Id

éééé.hh.nn óó:pp éééé.hh.nn óó:pp éééé.hh.nn óó:pp (szöveges) (szöveges) (szöveges) ééhhnnss
a b c d e f g h i j

01
02
03
…
…
nn

Hiba kijavításának vége

Sor-
szám

Hiba bejelentése
Szállító

cég

A hiba
kijavításának

módja

Hibakód

Hibakód

Ügyfél

A hiba
leírása

02. tábla: Rendelkezésre állás

04. tábla: Igénybe vett javítások ( az üzleti rendszerekkel kapcsolatban)

Sor-
szám

03. tábla: Ügyfeleknél végzett javítások

Sor-
szám

A hiba
kijavításának

módja

Hiba bejelentése Hiba kijavításának vége
A hiba
leírása
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MNB adatgy jtés azonosító: P41

Hosszabbított üzemid

kezdete vége kezdete vége száma értéke

éééé.hh.nn óó:pp óó:pp óó:pp óó:pp (szöveges) (szöveges) (szöveges) (szöveges) (db) (Ft) ééhhnnss
a b c d e f g h i j k l

01
02
03
…
…
nn

Ügyfél
Befogadás

dátuma
Reklamáció

jellege
Leírás Eredmény Indoklás E. dátum

Hibakód
(szöveges) éééé.hh.nn T/Ü (szöveges) (szöveges) (szöveges) éééé.hh.nn ééhhnnss

a b c d e  f  g h
01
02
03
…
…
nn

dátuma leírása indoka hatása
éééé.hh.nn (szöveges) (szöveges) (szöveges) ééhhnnss (db)

a b c d e f

01
02
03
…
…
nn

Sor-
szám

Sor-
szám

Hosszabbítás
indoklása

06. tábla: Lezárt reklamációk

Hibakód

Sor-
szám

Kapcsolódó
reklamációk száma

A változtatás

Érintett üzleti 
tevékenység

Érintett
tranzakciók

köre

07. tábla: Az üzleti rendszereken végrehajtott módosítások

05. tábla: Üzemid -hosszabbítások

Eredeti üzemid Hosszabbítást
kérelmez  ügyfél

Dátum
Hibakód

Érintett tranzakciók
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Alapszint
pénzügyi
fedezet

Alap-
biztosíték

Kiegészít
pénzügyi
fedezet

T zsdei
Elszámolási

Alap

Alapszint
pénzügyi
fedezet

Alap-
biztosíték

Kiegészít
pénzügyi
fedezet

Kollektív
Garancia

Alap

Likviditási
Deviza
Óvadék

a b c d e f g h i

01

08. tábla: A biztosíték- és garanciaelemek állománya

BÉT azonnali piac BÉT származékos piac

Sorszám

ezer Ft
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MNB adatgy jtés azonosító: P41

Kitöltési útmutató 

Felvigyázói statisztikák 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatásban a dátumokat az "ÉÉÉÉ.HH.NN." formában, az id pontokat "ÓÓ:PP" 
formában, az id tartamokat pedig "PPP" formában kell jelenteni. A 01. tábla x) és y) oszlopában, 
valamint a 02. tábla c), e) és f) oszlopában jelentett adatokat három tizedesjegy pontossággal, az 
általános kerekítési szabályok szerint kell megadni. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja

01. tábla: Hibanapló 

Ebben a táblában kell jelenteni a Tpt. szerinti elszámolóházban, központi értéktári tevékenységet végz
Tpt. szerinti elszámolóházban, illetve központi értéktárban (továbbiakban: adatszolgáltató) az adott 
hónapban elhárított/megoldott, ügyfelek számára közvetlenül érzékelhet  meghibásodásokat, 
üzemzavarokat.

Az adatszolgáltatásban szerepl  hibákat az a) oszlopban egyedi azonosításra alkalmas kóddal kell ellátni 
a következ  formátumban: ÉÉHHNNss, ahol az ÉÉ: az adatszolgáltatás évének utolsó két számjegye, a 
HH: a vonatkozó hónap, NN: a nap, ss: az adott napon el forduló hibák sorszáma. 
Az f), g), t), v), valamint w) oszlopokban egyértelm , tömör szöveges leírás szükséges. Az f) oszlopban 
a hibajelenséget, az észlelt állapotot kell leírni. A hiba pontos okát a g) oszlopban kell szerepeltetni. A 
hibaelhárítás módját, a megoldás menetének leírását a t) oszlopban kell jelenteni.

A hibát a h)-o) oszlopok valamelyikébe kell besorolni akkor, ha ismert az üzemzavar oka. A h)-o) 
oszlopoknál "I" jelenti azt, hogy a hiba az adott típusba esik, "N" azt, hogy nem áll vele kapcsolatban. 
Az egyéb hiba olyan hiba, amelynek oka ismert, de az a h)-n) oszlopok szerint egyértelm en nem 
kategorizálható.
Amennyiben az adott üzemzavar oka ismeretlen és az üzemzavar körülményeinek kivizsgálása a 
beküldési határid n belül maradéktalanul nem történt meg, a g) oszlopban a „Nem ismert” szöveget 
kell feltüntetni, a h)-o) oszlopokban „N” bet t kell szerepeltetni. Ebben az esetben a vizsgálat lezárását 
követ  5 munkanapon belül, de legkés bb a következ  havi adatszolgáltatási határid  lejárta el tt az 
adatszolgáltató egy újabb, már minden szükséges információt tartalmazó módosított jelentést köteles 
küldeni.

A p) oszlopban azt kell megjelölni, hogy az üzemzavar az adatszolgáltató üzletmenet folytonossági 
tervében meghatározott min sítése szerint krízis-/katasztrófahelyzetet eredményezett-e. „I” jelenti a 
krízis-/katasztrófahelyzet kialakulását, „N” azt, hogy az üzemzavar ennél kisebb mérték  volt. 

A v) oszlopban az üzemzavar által érintett üzleti tevékenysége(ke)t kell megadni. Pl.: központi értéktári 
tevékenység, multinet elszámolások. A w) oszlopban azt kell feltüntetni, hogy az üzemzavar milyen 
rendszerelem(ek)et érintett. Az érintett üzleti tevékenység(ek), illetve rendszerelem(ek) tekintetében 
egyazon üzleti tevékenységet, illetve rendszerelemet a hibanaplóban következetesen minden esetben 
ugyanolyan módon kell jelölni. 
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Az x), illetve y) oszlopokban azt kell szerepeltetni, hogy az adott üzemzavar a teljes ügyfélkör, illetve az 
összes tranzakció hány %-át érinti.

A hibanapló z)-ad) oszlopaiban „I” jelöli azt, hogy az adott üzemzavar miatt ügyfeleknél végzett 
javításra, igénybe vett javításra, üzemid -hosszabbításra került sor, valamint azt, ha az üzemzavarhoz 
reklamáció kapcsolódott, illetve ha az az üzleti rendszeren végrehajtott módosításhoz köt dött. „N” 
jelzi azt, hogy az üzemzavar és az említettek között nincs kapcsolat. 

02. tábla: Rendelkezésre állás

A b), c), d), e) oszlopokban szerepl  adatokat percben kell jelenteni. 
Ebben a táblában kell összesíteni az adatszolgáltató ügyfelei által közvetlenül érzékelhet
üzemzavarokat és az ilyen jelleg  üzemzavarok által okozott szolgáltatás-kieséseket figyelembe vev ,
tárgyhónapra vonatkozó – az egyes üzleti tevékenységek mutatóit tartalmazó, integrált - rendelkezésre 
állási mutatót. Az egyes üzleti tevékenységek mutatóinak vetítési alapja az az id tartam, amely alatt az 
adatszolgáltató az adott tevékenységet ügyfelei részére végzi. Az f) oszlopban jelentend , havi átlagos 
rendelkezésre állási mutató számítása során a napi rendelkezésre állási adatokat kell alapul venni az 
üzemid -hosszabbítások figyelembe vételével. 

03. tábla: Ügyfeleknél végzett javítások 

Ebben a táblában azokat az eseteket kell jelenteni, amikor szükség volt arra, hogy az adatszolgáltató, 
illetve megbízottja javításokat (az adatszolgáltató által, illetve megbízásából telepített hardverrel és 
szoftverekkel kapcsolatosan) végezzen az ügyfeleknél. Azokat az eseteket, amikor az adatszolgáltató 
alkalmazottai, illetve megbízottjai kisebb módosításokat hajtottak végre (pl. egér cseréje), oktatási, 
betanítási, illetve els  installációt végeztek, nem kell jelenteni. 

A g) oszlopban az ügyfél rövid nevét kell jelenteni. Egyazon ügyfelet következetesen minden esetben 
ugyanolyan módon kell jelölni. 

A h)-i) oszlopokban a hiba, illetve a hiba javítási módjának rövid, tömör leírását kell megadni. 

A j) oszlopban abban az esetben kell a 01. Hibanapló táblában jelentett hibakódot szerepeltetni, ha az 
ügyfélnél végzett javításra a rendelkezésre állást közvetlenül befolyásoló üzemzavar miatt került sor. 
Amennyiben az ügyfeleknél végzett javítás nem köthet  az adatszolgáltató rendelkezésre állását 
közvetlenül befolyásoló üzemzavarhoz, a mez t üresen kell hagyni.

04. tábla: Igénybe vett javítások 

Ebben a táblában azokat az eseteket kell jelenteni, amikor az adatszolgáltató más cégek (szállítók) 
munkáját vette igénybe ahhoz, hogy a bekövetkezett üzemzavarokat elhárítsa, illetve az üzleti (az 
elszámolóházi, illetve a központi értéktári tevékenységet lebonyolító) rendszerek normális m ködését
helyreállítsa. Nem kell jelenteni azokat a karbantartásokat, amelyeket szerz dés keretében, rendszeresen 
hajtanak végre az adatszolgáltató szállítói.

A g) oszlopban a javítást, szervizelést végz  partnercég nevét kell megadni. Egyazon partnercéget 
következetesen minden esetben ugyanolyan módon kell jelölni. 

A h)-i) oszlopokban a hiba, illetve a hiba javítási módjának rövid, tömör leírását kell megadni. A j) 
oszlopban abban az esetben kell a 01. Hibanapló táblában jelentett hibakódot szerepeltetni, ha az 
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igénybe vett javításra a rendelkezésre állást közvetlenül befolyásoló üzemzavar miatt került sor. 
Amennyiben az igénybe vett javítás nem köthet  az adatszolgáltató rendelkezésre állását közvetlenül 
befolyásoló üzemzavarhoz, a mez t üresen kell hagyni.

05. tábla: Üzemid -hosszabbítások

Ebben a táblában kell jelenteni mindazon eseteket, amikor az adatszolgáltató a szokásostól eltér en
tartott nyitva az ügyfelek részére. 

A b)-c) oszlopokban az adatszolgáltató ügyfelek részére meghirdetett üzemidejének kezdetét, illetve 
végét, a d)-e) oszlopokban a hosszabbított üzemid  kezdetét, illetve végét kell jelenteni. 

Ha az üzemid  meghosszabbítása az adatszolgáltató ügyfelének kérése miatt vált szükségessé, az f) 
oszlopban az üzemid -hosszabbítást kérelmez  ügyfél rövid nevét kell feltüntetni. Egyazon ügyfelet 
következetesen minden esetben ugyanolyan módon kell jelölni. Ha az üzemid  meghosszabbítására az 
adatszolgáltatónál bekövetkezett üzemzavar, vagy egyéb ok miatt került sor, az f) oszlopban nem kell 
adatot szerepeltetni. 

A g) oszlopban a hosszabbítás pontos indokát (pl.: technikai ok tömör leírását) kell jelenteni. 
Ügyfélkérelem alapján történ  üzemid -hosszabbításnál az ügyfél által közölt indoklást is szerepeltetni 
kell a g) oszlopban. 

A h) oszlopban az üzemzavar által érintett üzleti tevékenysége(ke)t kell megadni. Pl.: központi értéktári 
tevékenység, multinet elszámolások. Az i) oszlopban azt kell megjelölni, hogy milyen típusú tranzakciók 
esetében vált szükségessé az üzemid  meghosszabbítása. Az érintett üzleti tevékenység, valamint az 
érintett tranzakciók köre tekintetében egyazon üzleti tevékenységet, illetve tranzakciókört 
következetesen minden esetben ugyanolyan módon kell jelölni. A j), illetve k) oszlopokban az üzemid -
hosszabbítással érintett tranzakciók számát, illetve értékét kell jelenteni, amennyiben azok az adott üzleti 
tevékenységre értelmezhet k.

Az l) oszlopban abban az esetben kell a 01. Hibanapló táblában jelentett hibakódot szerepeltetni, ha az 
üzemid  meghosszabbítására a rendelkezésre állást közvetlenül befolyásoló üzemzavar miatt került sor. 
Amennyiben az üzemid  hosszabbítása nem köthet  az adatszolgáltató rendelkezésre állását 
közvetlenül befolyásoló üzemzavarhoz, a mez t üresen kell hagyni.

06. tábla: Lezárt reklamációk 

Ebben a táblában kell jelenteni azokat az üzemeltetéssel, továbbá az elszámolóházi, illetve a központi 
értéktári tevékenységgel kapcsolatban felmerült reklamációkat, amelyek

az ügyfelekt l érkeztek
már le vannak zárva (a kivizsgálás lezárult). 

Az a) oszlopban az ügyfél rövid nevét, a b) oszlopban a reklamáció befogadásának/beérkezésének 
dátumát kell jelenteni. Egyazon ügyfelet következetesen minden esetben ugyanolyan módon kell jelölni. 

A c) oszlopban azt kell megjelölni, hogy a reklamáció üzemeltetéssel - technikai jelleg  reklamáció - 
vagy az elszámolóházi, illetve a központi értéktári tevékenységgel - üzleti jelleg  reklamáció - 
kapcsolatban merült fel. ”T” jelenti azt, hogy technikai, „Ü” azt, hogy üzleti jelleg  az adott reklamáció. 
A d) oszlopban a reklamáció rövid, tömör leírását kell megadni, a reklamációt kiváltó ok feltüntetésével. 
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Az e) oszlopban a reklamáció eredményét kell megadni. "Elintézve" jelenti azt, hogy az 
adatszolgáltatónak volt teend je a reklamációval kapcsolatban; "Elutasítva" jelenti azt, hogy az 
adatszolgáltatónak nem volt teend je a reklamációval kapcsolatban. 

Az f) oszlopban az elintézés módját (beleértve az ügyfélnél keletkezett kár megtérítésének módját, 
valamint az esetlegesen kifizetett kártérítés összegét) , vagy az elutasítás okát kell tömören ismertetni. A 
g) oszlopban az elintézés/elutasítás dátumát kell megadni. 

A h) oszlopban abban az esetben kell a 01. Hibanapló táblában jelentett hibakódot szerepeltetni, ha a 
reklamáció a rendelkezésre állást közvetlenül befolyásoló üzemzavarhoz köt dik. Amennyiben az nem 
köthet  az adatszolgáltató rendelkezésre állását közvetlenül befolyásoló üzemzavarhoz, a mez t üresen 
kell hagyni.

07. tábla: Az üzleti rendszereken végrehajtott módosítások 

Ebben a táblában az adott hónapban, üzleti (az elszámolóházi, illetve a központi értéktári tevékenységet 
lebonyolító) rendszerekben végrehajtott változtatásokat kell jelenteni. A jelentésnek tartalmaznia kell az 
éves beruházási tervben szerepl  változtatások végrehajtását, illetve a nem tervezett változtatások közül 
a hardver f darabok cseréjét, illetve az operációs rendszer, illetve a kifejezetten az elszámolóházi 
és/vagy a központi értéktári tevékenységhez fejlesztett szoftverek új verzióinak installálását. 

A b)-d) oszlopokban egyértelm , tömör szöveges leírás szükséges. A b) oszlopban a változtatás leírását 
kell jelenteni, a c) oszlopban a változtatás indokát (pl: felmerül  piaci igény, üzleti indíttatású 
változtatás) kell tömören összefoglalni. A d) oszlopban azt kell jelenteni, hogy a változtatás 
zökken mentes volt-e vagy adódtak problémák, azoknak mi az oka, illetve milyen módon hárították el 

ket.

Az e) oszlopban abban az esetben kell a 01. Hibanapló táblában jelentett hibakódot szerepeltetni, ha a 
végrehajtott módosításhoz a rendelkezésre állást közvetlenül befolyásoló üzemzavar kapcsolódik. 
Amennyiben ahhoz nem köthet  az adatszolgáltató rendelkezésre állását közvetlenül befolyásoló 
üzemzavar, a mez t üresen kell hagyni. Az f) oszlopban azt kell jelenteni, hogy az üzleti rendszeren 
végrehajtott módosítással kapcsolatban az ügyfelek részér l hány darab reklamáció merült fel. 

08. tábla: A garanciaelemek állománya 

Ebben a táblában kell jelenteni az egyes biztosíték- és garanciaelemek tárgyid szak végi állományát ezer 
forintban.

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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Elektronikus pénz

01. tábla: Kártya alapú e-pénzrendszer kibocsátói üzletágának adatai
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Elektronikus pénz

03. tábla:  Kártya alapú e-pénzrendszer elfogadói üzletágának adatai   
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MNB adatgy jtés azonosító: P42

Kitöltési útmutató 

Elektronikus pénz 

I. Általános tudnivalók 

1. Jelen adatszolgáltatás az elektronikus pénz kibocsátás és elfogadás adatait foglalja magában.  

2. A kitöltéshez szükséges kódokat az e rendelet 3. számú mellékletének 4.11. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza (Kódlista a P42-es adatszolgáltatáshoz). 

3. Fogalmi meghatározások 

a. Elektronikus pénz fogalma: a  Hpt.-ben ekként meghatározott fogalom. 

b. Elektronikus pénzeszköz fogalma: a Hpt.-ben ekként meghatározott fogalom. 

c. Kártya alapú elektronikus pénzrendszer: az elektronikus pénzt tároló eszköz egy kártya, 
általában chip kártya. Elektronikus pénztárca néven is ismert. 

d. Hálózat alapú elektronikus pénzrendszer: az elektronikus pénzt tároló eszköz egy személyi 
számítógépre telepített speciális software. Digitális pénz néven is ismert. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla: Kártya alapú e-pénzrendszer kibocsátói üzletágának adatai 

"a" oszlop: Elektronikus pénzrendszer kódja:
A rendszer elnevezésének kódját kell feltüntetni, az e rendelet 3. számú mellékletének 4.11. pontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet alapján (Kódlista a P42-es adatszolgáltatáshoz). 
Az els  e-pénz rendszer megjelenésekor, valamint a továbbiakban új rendszer indulásakor az MNB 
Statisztikai f osztályától kell kódszámot kérni. 

"b" oszlop: Indulás éve: 
Azt a dátumot kell feltüntetni, amikor az adatszolgáltató elkezdte a e-pénz kibocsátást, függetlenül attól, 
hogy maga az e-pénzrendszer esetleg már korábban is m ködött, más kibocsátókkal. 

"c" oszlop: Elektronikus pénz kibocsátója:  
A hazai szabályozás értelmében kizárólag bank vagy elektronikus pénzt kibocsátó szakosított 
hitelintézet jogosult e-pénz kibocsátására. A már hivatkozott, e rendelet 3. számú mellékletének 4.11. 
pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben feltüntetett számot kell beírni. 
"d" oszlop: Elektronikus pénz funkcióval rendelkez  kártyák száma: 
Azoknak a kártyáknak a darabszámát kell feltüntetni, amelyek kizárólagos funkcióként vagy egyéb 
funkciójuk mellett elektronikus pénzt tárolnak. Ez azt jelenti, hogy ha például egy debit kártyára 
telepítik rá plusz funkcióként az e-pénz tárolást, ebben az adatszolgáltatásban is, és a P27-es sz. 
adatszolgáltatás 01. sz. táblájában is fel kell tüntetni. Minden kártyát jelenteni kell, függetlenül attól, 
hogy hányszor használták. A lejárt, letiltott vagy visszavont kártyákat nem kell jelenteni. 
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"e" oszlop: Legalább egyszer már feltöltött kártyák száma:  
Az itt feltüntetett darabszámok részét képezik a "d" oszlopban feltüntetetteknek. 
Azokat az elektronikus pénz funkcióval rendelkez  kártyákat kell itt jelenteni, amelyeket legalább 
egyszer már feltöltöttek, így aktiváltnak tekinthet k. A feltöltést jelzésként lehet értelmezni arra 
vonatkozóan, hogy használni akarják az e-pénz funkciót. 

"f" és "g" oszlopok: Az elektronikus pénzeszközön tárolható legmagasabb érték:
Attól függ en kell kitölteni a következ  két oszlop egyikét vagy mindkett t, hogy a pénzeszköz forintot 
vagy eurót tárol. Biztonsági okokból a kibocsátók általában korlátozzák ezt az értéket. 
Az "f" oszlopban azt a maximum értéket (limitet) kell feltüntetni - forintban - amely a kártyán tárolható. 
A "g" oszlopban azt a maximum értéket (limitet) kell feltüntetni - euróban - amely a kártyán tárolható. 

"h" oszlop: Megengedett-e az elektronikus pénzeszközök közötti közvetlen pénzmozgás:  
A már hivatkozott, e rendelet 3. számú mellékletének 4.11. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben feltüntetett kódszámok egyikét kell beírni. "Igen" akkor ha az egyes eszközök 
között szabadon történik az elektronikus pénz oda- és visszautalása (pl. Mondex típusú rendszerek). 
"Nem" akkor ha az elektronikus pénz egyik eszközr l a másikra való átadása kizárólag a vásárló 
eszközér l a keresked  eszközére történhet (pl. Proton típusú rendszerek). 

"i" oszlop: Hálózati fizetésekre alkalmas-e az elektronikus pénzeszköz:  
A megfelel  kódszámok beírásával arra kell válaszolni, hogy lehet-e fizetni a kártyán tárolt elektronikus 
pénzzel valamilyen hálózaton, pl. az Interneten keresztül. 

"j" oszlop: Milyen funkciókat tárol az elektronikus pénzeszköz: 
A megfelel  kódszám feltüntetésével arra kell válaszolni, hogy az elektronikus pénz tárolásán kívül 
másra használható-e az eszköz: például debit kártyaként vagy pontgy jt  kártyaként is m ködik. Az 
egyes funkciókat jelöl  kódszámokat egymás után (vesz  vagy üres hely nélkül), növekv  sorrendben 
kell feltüntetni. A rendszer indulásakor a kódlistában nem szerepl , a kés bbiek során új konstrukciók 
megjelenése esetén az MNB Statisztikai f osztályától kell kódot kérni. 

"k" oszlop: Elektronikus pénzeszköz feltöltések száma: 
Azt kell megadni, hogy a tárgyid szakban hány alkalommal töltötték fel az eszközt e-pénzzel (forintban 
illetve euróban összesen). 

"l" és "m" oszlopok: Elektronikus pénzeszköz feltöltések értéke: 
Attól függ en kell kitölteni a két oszlop egyikét, vagy mindkett t, hogy forint, euró, vagy mindkett
tárolására alkalmas az e-pénzeszköz. Az összegeket kerekítve, tizedes nélkül kell megadni. 
Az "l" oszlopba azt kell beírni hogy a "k" oszlopban megadott feltöltések során összesen mekkora 
forint összeggel töltötték fel az elektronikus pénzeszközöket. 
Az "m" oszlopba azt kell beírni hogy a "k" oszlopban megadott feltöltések során összesen mekkora 
euró összeggel töltötték fel az elektronikus pénzeszközöket. 

"n" oszlop: Elektronikus pénzeszközzel lebonyolított vásárlások száma:  
A tárgyid szakban az elektronikus pénzeszközzel lebonyolított vásárlások darabszámát kell megadni 
(forintban illetve euróban összesen). 

"o" és "p" oszlopok:  Elektronikus pénzeszközzel lebonyolított vásárlások értéke:
Attól függ en kell kitölteni a két oszlop egyikét, vagy mindkett t, hogy forint, euró, vagy mindkét 
valutanemben való költésre alkalmas az e-pénzeszköz. Az összegeket kerekítve, tizedes nélkül kell 
megadni.
Az "o" oszlopban a tárgyid szakban forintban lebonyolított vásárlások értékét kell megadni. 
A "p" oszlopban a tárgyid szakban euróban lebonyolított vásárlások értékét kell megadni. 
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"r" és "s" oszlopok: A forgalomban lév  elektronikus pénz értéke:
Attól függ en kell kitölteni a két oszlop egyikét vagy mindkett t, hogy forintot, eurót vagy mindkett t
tárol az eszköz. 
Az "r" oszlopba beírt összeg a tárgyid szakban forintban lebonyolított összes feltöltés ("l" oszlop) és 
összes vásárlás ("o" oszlop) értékének a különbségével meg kell egyezzen. 
Az "s" oszlopba beírt összeg a tárgyid szakban euróban lebonyolított összes feltöltés ("m" oszlop) és 
összes vásárlás ("p" oszlop) értékének a különbségével meg kell egyezzen. 

02. tábla: Hálózat alapú e-pénzrendszer kibocsátói üzletágának adatai 

"a" oszlop: Elektronikus pénzrendszer kódja:
Lásd a 01. tábla megfelel  oszlopánál írtakat. 

"b" oszlop: Indulás éve: 
Lásd a 01. tábla megfelel  oszlopánál írtakat. 

"c" oszlop: Elektronikus pénz kibocsátója:  
Lásd a 01. tábla megfelel  oszlopánál írtakat. 

"d" oszlop: Elektronikus pénz funkcióval rendelkez  PC szoftverek száma: 
Azoknak a PC (személyi számítógép) szoftvereknek a számát kell feltüntetni, amelyek tulajdonosuk 
kibocsátóval kötött szerz dése alapján elektronikus pénzt tárolhatnak. 

"e" oszlop: Legalább egyszer már feltöltött PC szoftverek száma:  
Az itt feltüntetett darabszámok részét képezik a "d" oszlopban feltüntetetteknek. 
Azoknak a PC szoftvereknek a számát kell jelenteni, amelyekbe legalább egyszer már töltöttek 
elektronikus pénzt. A feltöltést jelzésként lehet értelmezni arra vonatkozóan, hogy használni akarják az 
e-pénz funkciót. 

"f" és "g" oszlopok: Az elektronikus pénzeszközön tárolható legmagasabb érték:
Attól függ en kell kitölteni a következ  két oszlop egyikét vagy mindkett t, hogy a pénzeszköz forintot 
vagy eurót tárol. Biztonsági okokból a kibocsátók általában korlátozzák ezt az értéket. 
Az "f" oszlopban azt a maximum értéket (limitet) kell feltüntetni - forintban - amely a számítógép 
memóriában tárolható. 
A "g" oszlopban azt a maximum értéket (limitet) kell feltüntetni - euróban - amely a számítógép 
memóriában tárolható. 

"h" oszlop: Megengedett-e az elektronikus pénzeszközök közötti közvetlen pénzmozgás:  
A már hivatkozott kódlistában szerepl  kódszámok egyikét kell beírni. "Igen" akkor ha az egyes 
eszközök között szabadon történik az elektronikus pénz oda- és visszautalása. "Nem" akkor ha az 
elektronikus pénz egyik eszközr l a másikra való átadása kizárólag a vásárló eszközér l a keresked
eszközére történhet. 

"i" oszlop: Elektronikus pénzeszköz feltöltések száma: 
Azt kell megadni, hogy a tárgyid szakban hány alkalommal töltötték fel az eszközt e-pénzzel (forintban 
illetve euróban összesen). 

"j" és "k" oszlopok: Elektronikus pénzeszköz feltöltések értéke: 
Attól függ en kell kitölteni a két oszlop egyikét, vagy mindkett t, hogy forint, euró, vagy mindkett
tárolására alkalmas az e-pénzeszköz. Az összegeket kerekítve, tizedes nélkül kell megadni. 
A "j" oszlopba azt kell beírni hogy az "i" oszlopban megadott feltöltések során összesen mekkora forint 
összeggel töltötték fel az elektronikus pénzeszközöket. 
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Az "k" oszlopba azt kell beírni hogy az "i" oszlopban megadott feltöltések során összesen mekkora 
euró összeggel töltötték fel az elektronikus pénzeszközöket. 

"l" oszlop: Elektronikus pénzeszközzel lebonyolított vásárlások száma:
A tárgyid szakban az elektronikus pénzeszközzel lebonyolított vásárlások darabszámát kell megadni 
(forintban illetve euróban összesen). 

"m" és "n" oszlopok:  Elektronikus pénzeszközzel lebonyolított vásárlások értéke:
Attól függ en kell kitölteni a két oszlop egyikét, vagy mindkett t, hogy forint, euró, vagy mindkét 
valutanemben való költésre alkalmas az e-pénzeszköz. Az összegeket kerekítve, tizedes nélkül kell 
megadni.
Az "m" oszlopban a tárgyid szakban forintban lebonyolított vásárlások értékét kell megadni. 
Az "n" oszlopban a tárgyid szakban euróban lebonyolított vásárlások értékét kell megadni. 

"o" és "p" oszlopok: A forgalomban lév  elektronikus pénz értéke:
Attól függ en kell kitölteni a két oszlop egyikét vagy mindkett t, hogy forintot, eurót vagy mindkett t
tárol az eszköz. 
Az "o" oszlopba beírt összeg a tárgyid szakban forintban lebonyolított összes feltöltés ("j" oszlop) és 
összes vásárlás ("m" oszlop) értékének a különbségével meg kell egyezzen. 
A "p" oszlopba beírt összeg a tárgyid szakban euróban lebonyolított összes feltöltés ("k" oszlop) és 
összes vásárlás ("n" oszlop) értékének a különbségével meg kell egyezzen. 

03. tábla: Kártya alapú e-pénzrendszer elfogadói üzletágának adatai 

"a"-"f" oszlopok: Elektronikus pénzeszköz feltöltésére alkalmas terminálok és módok: 
Azoknak a termináloknak a számát kell megadni, amelyek lehet vé teszik, hogy az elektronikus pénz a 
kibocsátótól a fogyasztó e-pénzt hordozó eszközére kerüljön. Az elektronikus pénz feltöltésére 
alkalmas terminál emellett még más funkciót is elláthat, például bankkártyákat elfogadó ATM-ként vagy 
POS berendezésként is m ködhet. Ebben az esetben a P07-es adatszolgáltatás megfelel  táblázataiban 
is fel kell tüntetni. 
Az elektronikus pénz feltöltésére alkalmas különféle terminálok darabszámánál, a párhuzamos 
számbavétel elkerülése érdekében, mindig csak az adatszolgáltató tulajdonában lév , illetve a vele 
szerz dött keresked nél üzemel  berendezések darabszámát kell megadni. 
Az "a" "b" és "c" oszlopokban a berendezések darabszámát kell feltüntetni. Amennyiben a jelentés 
tárgyát képez  rendszernél valamelyik feltöltési mód nem lehetséges, a megfelel  oszlopba "0"-t kell 
írni.
A "d" "e" és "f" oszlopokban azt kell jelölni, a már hivatkozott kódlista szerinti kódszám 
feltüntetésével, hogy fennáll-e telefonon, Interneten vagy egyéb módon keresztül a feltöltés lehet sége. 

"g"-"j" oszlopok: Elektronikus pénzt elfogadó terminálok:
Azoknak a keresked i elfogadóhelyeken üzemel  berendezéseknek a számát kell megadni, amelyek 
lehet vé teszik, hogy az elektronikus pénzt annak tulajdonosa átutalja a saját kártyájáról a keresked
kártyájára/berendezésére. Minden egyes elektronikus pénzt elfogadó terminált külön kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy esetleg ugyanazon a keresked i elfogadóhelyen üzemelnek. Ha az elektronikus 
pénzt elfogadó terminál egyéb funkcióval is rendelkezik, például bankkártyákat elfogadó keresked i
POS terminálként is üzemel, ebben az adatszolgáltatásban is, és a P07 sz. adatszolgáltatás 03. sz. 
táblájában is jelenteni kell. Amennyiben a jelentés tárgyát képez  rendszernél - "g-i" oszlopok - 
valamelyik berendezés nem szerepel az elfogadó terminálok között, "0"-t kell beírni. 
A "g" oszlopban a keresked i elfogadóhelyeken (üzletek pénztáraiban) lév  POS terminálok számát kell 
megadni, beleértve azokat a terminálokat, amelyek az e-pénz elfogadásán kívül esetleg más fizetési 
eszköz (credit, debit és charge kártyák) elfogadására is alkalmasak.  
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A "h" oszlopban azokat az automatákat kell jelenteni a darabszám jelölésével, amelyeknél elektronikus 
pénz ellenében árut vagy szolgáltatást lehet vásárolni. 
Az "i" oszlopban az internetes elfogadóhelyeken üzemel  internetes POS-ok számát kell megadni. 
A "j" oszlopban A már hivatkozott kódlistában megadott kódszámmal azt kell jelölni, hogy más módon 
lehetséges-e fizetni az elektronikus pénzeszközzel. 

04. tábla: Hálózat alapú e-pénzrendszer elfogadói üzletágának adatai 

"a"-"d" oszlopok: Elektronikus pénzeszköz feltöltésére alkalmas terminálok és módok: 
Azoknak a termináloknak a számát kell megadni, amelyek lehet vé teszik, hogy az elektronikus pénz a 
kibocsátótól a fogyasztó e-pénzt hordozó eszközére kerüljön. Az elektronikus pénz feltöltésére 
alkalmas terminál emellett még más funkciót is elláthat, például bankkártyákat elfogadó ATM-ként is 
m ködhet. Ebben az esetben a P07-es adatszolgáltatás megfelel  táblázataiban is fel kell tüntetni. 
Az elektronikus pénz feltöltésére alkalmas különféle terminálok darabszámánál, a párhuzamos 
számbavétel elkerülése érdekében, mindig csak az adatszolgáltató tulajdonában lév , illetve a vele 
szerz dött keresked nél üzemel  berendezések darabszámát kell megadni. 
Az "a" oszlopban a berendezések darabszámát kell feltüntetni. Amennyiben a jelentés tárgyát képez
rendszernél nem lehetséges ez a feltöltési mód, "0"-t kell beírni.
A "b" "c" és "d" oszlopokban azt kell jelölni, a már hivatkozott kódlista szerinti kódszám 
feltüntetésével, hogy fennáll-e telefonon, Interneten vagy egyéb módon keresztül a feltöltés lehet sége. 

"e"-"f" oszlopok: Elektronikus pénzt elfogadó terminálok:
Azoknak a keresked i elfogadóhelyeken üzemel  berendezéseknek a számát kell megadni, amelyek 
lehet vé teszik, hogy az elektronikus pénzt annak tulajdonosa átutalja a saját berendezésér l a 
keresked  berendezésére. Minden egyes elektronikus pénzt elfogadó terminált külön kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy esetleg ugyanazon a keresked i elfogadóhelyen üzemelnek. Ha az elektronikus 
pénzt elfogadó terminál egyéb funkcióval is rendelkezik, például bankkártyákat elfogadó POS 
terminálként is üzemel, ebben az adatszolgáltatásban is, és a P07 sz. adatszolgáltatás 03. sz. táblájában is 
jelenteni kell.
Az "e" oszlopban az internetes elfogadóhelyeken üzemel  POS-ok számát kell megadni. Amennyiben a 
jelentés tárgyát képez  rendszernél ez a berendezés nem szerepel az elfogadó terminálok között, "0"-t 
kell beírni 
Az "f" oszlopban A Segédtáblában megadott kódszámmal azt kell jelölni, hogy más módon lehetséges-e 
fizeti az elektronikus pénzeszközzel. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai 
segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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összesen rezidens nem-rezidens
a b c

01 Központi bank
02 Központi szerz d  fél (CCP)
03 Központi értéktár (CSD)
04 Hitelintézet
05 Egyéb

száma
Sorszám

típusa

MNB adatgy jtési azonosító: P44

01. tábla: Közvetlen értékpapírszámla tulajdonosok száma

darab
Közvetlen értékpapírszámla tulajdonos
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összesen másik központi értéktárral 
létesített kapcsolat útján

letétkezel  bankkal létesített 
kapcsolat útján 

a b c d e
01 Kötvények

02
Rövidlejáratú
értékpapírok

03
Részvények és 
befektetési jegyek

04 Egyéb

Összesen

a
01 Kötvények

02 Rövidlejáratú
értékpapírok

03 Részvények és 
befektetési jegyek

04 Egyéb

01
02 Ebb l (piaci) értékkel nem rendelkez  ISIN-kódok száma:

02c. tábla: Nem hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok ISIN-kódja
darab

Értékpapírszámlán nyilvántartott, nem hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok ISIN-kódjának száma összesen:

b c

Értékpapír típusaSorszám

02b. tábla: Az értékpapírszámlák állománya értékpapírszámla tulajdonos szerint 
millió forint

Értékpapírszámla állomány értéke
Másik központi értéktár értékpapírszámláján 

nyilvántartott
Egyéb értékpapírszámla tulajdonos értékpapírszámláján 

nyilvántartott

MNB adatgy jtési azonosító: P44

Az adatszolgáltató központi értéktárba transzferált értékpapírok Az adatszolgáltató központi 
értéktárban kibocsátott, vagy 

rzött értékpapírok

Értékpapírszámla állomány értéke

összesen

millió forint
02a. tábla: Az értékpapírszámlák állománya eredet szerint 

Értékpapír típusSorszám
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Fizetés
nélküli

transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés
nélküli

transzfer

Fizetés
EUR-ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

a b c d e f g h i j
01 Kötvények

02
Rövidlejáratú
értékpapírok

03
Részvények és 
befektetési jegyek

04 Egyéb

összesen

MNB adatgy jtési azonosító: P44

03. tábla: Értékpapír transzfer megbízások száma

Értékpapír transzfer megbízások száma

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyek 

egyike sem min sül más központi értéktárral 
létesített számlakapcsolatnak

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyeknek 
legalább egyike  más központi értéktárral 

létesített számlakapcsolatnak min sül

Értékpapírszámla transzfer az adatszolgáltató 
központi értéktár más intézménynél vezetett 

értékpapírszámlája (létesített számlakapcsolata) 
útján

ezer darab

Sor-
szám

Értékpapír típus 
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Fizetés
nélküli

transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés
nélküli

transzfer

Fizetés
EUR-ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

a b c d e f g h i j
01 Kötvények

02
Rövidlejáratú
értékpapírok

03
Részvények és 
befektetési jegyek

04 Egyéb

összesen

MNB adatgy jtési azonosító: P44

04. tábla: Értékpapír transzfer megbízások értéke

Értékpapír transzfer megbízások értéke

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyek 

egyike sem min sül más központi értéktárral 
létesített számlakapcsolatnak

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyeknek 
legalább egyike  más központi értéktárral 

létesített számlakapcsolatnak min sül

Értékpapírszámla transzfer az adatszolgáltató 
központi értéktár más intézménynél vezetett 

értékpapírszámlája (létesített számlakapcsolata) 
útján

millió forint

Sor-
szám

Értékpapír típus 
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Fizetés
EUR-ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

a b c d e f g h i j
01 Kötvények

02
Rövidlejáratú
értékpapírok

03
Részvények és 
befektetési jegyek

04 Egyéb

összesen

MNB adatgy jtési azonosító: P44

05. tábla: Központi szerz d  fél (CCP) értékpapírszámláján teljesített értékpapír transzfer megbízások száma

Értékpapír transzfer megbízások száma

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyek 

egyike sem min sül más központi értéktárral 
létesített számlakapcsolatnak

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyeknek 
legalább egyike  más központi értéktárral 

létesített számlakapcsolatnak min sül

Értékpapírszámla transzfer az adatszolgáltató 
központi értéktár más intézménynél vezetett 

értékpapírszámlája (létesített számlakapcsolata) 
útján

ezer darab

Sor-
szám

Értékpapír típus 
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Fizetés
nélküli

transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés
nélküli

transzfer

Fizetés
EUR-ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

a b c d e f g h i j
01 Kötvények

02
Rövidlejáratú
értékpapírok

03
Részvények és 
befektetési jegyek

04 Egyéb

összesen

MNB adatgy jtési azonosító: P44

06. tábla: Központi szerz d  fél (CCP) értékpapírszámláján teljesített értékpapír transzfer megbízások értéke

Értékpapír transzfer megbízások értéke

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyek 

egyike sem min sül más központi értéktárral 
létesített számlakapcsolatnak

Központi értéktáron belüli transzfer két 
olyan értékpapírszámla között, amelyeknek 
legalább egyike  más központi értéktárral 

létesített számlakapcsolatnak min sül

Értékpapírszámla transzfer az adatszolgáltató 
központi értéktár más intézménynél vezetett 

értékpapírszámlája (létesített számlakapcsolata) 
útján

millió forint

Sor-
szám

Értékpapír típus 
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összesen új kibocsátások megsz nések
a b c

01 Kötvények

02
Rövidlejáratú
értékpapírok

03
Részvények és 
befektetési jegyek

04
ebb l befektetési 
jegyek

05 Egyéb

összesen új kibocsátások megsz nések
a b c

01 Kötvények

02
Rövidlejáratú
értékpapírok

03
Részvények és 
befektetési jegyek

04
ebb l befektetési 
jegyek

05 Egyéb

08. tábla: Új értékpapír kibocsátások és értékpapír megsz nések  értéke

millió forint

Sorszám Értékpapír típus 
Új értékpapír kibocsátások és megsz nések értéke

MNB adatgy jtési azonosító: P44

07. tábla: Új értékpapír kibocsátások és értékpapír megsz nések száma

darab

Sorszám Értékpapír típus 
Új értékpapír kibocsátások és megsz nések száma
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MNB adatgy jtés azonosító: P44

Kitöltési útmutató 

Értékpapír-elszámolási rendszer statisztikák 

I.  Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatásban az adatokat egész számokban, tizedesjegy nélkül kell megadni, a kerekítést az 
általános kerekítési szabályok szerint kell elvégezni.   

2. Az adatszolgáltatónak az értékpapír típusokba való besorolást a következ k szerint kell elvégeznie:

Kötvények:
kötvények és más, egy éven túli eredeti lejáratú, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok  

Rövidlejáratú értékpapírok: 
egy éves, vagy egy éven belüli eredeti lejáratú, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok 

Részvények és befektetési jegyek: 
részvények és más, vállalkozásban fennálló részesedést megtestesít  értékpapírok, letéti 
igazolások, valamint zárt, illetve nyílt vég  befektetési alapokra kibocsátott kollektív 
befektetési értékpapírok 

Egyéb értékpapírok: a fenti három f  típusba nem sorolható értékpapírok

3. Az állományi és a forgalmi értékadatokat, beleértve a fizetés nélküli transzferek, az új kibocsátások és 
az értékpapír megsz nések értékadatait is, értékpapír típusonként a következ képpen kell 
meghatározni: 

Kötvények és rövidlejáratú értékpapírok: 
Az értékadatokat névértéken kell szerepeltetni. 

Részvények és befektetési jegyek, valamint egyéb értékpapírok: 
Az értékadatokat piaci értéken kell szerepeltetni. Abban az esetben, ha piaci érték nem áll 
rendelkezésre, az adott értékpapír legutolsó ismert árát kell figyelembe venni.  
A forgalmi adatok összeállításakor az értékadatok az adott értékpapír havi átlagos piaci értéke 
alapján is meghatározhatók. "Szállítás fizetés ellenében" (DvP) tranzakciók esetében az 
értékadatok a vonatkozó fizetési adatok alapján is megállapíthatók.  
Abban az esetben, ha sem ár, sem fizetési adat nem áll rendelkezésre, minden egyes 
értékpapírt névértéken kell számba venni.  

4. A külföldi pénznemben denominált értékpapírok értékét a következ képpen kell átszámítani forintra: 

Az állományi értékadatokat az MNB által közzétett, a tárgyév utolsó üzleti napján érvényes hivatalos 
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani. A forgalmi adatokat a tranzakció napján érvényes, az 
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon, vagy az MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamok alapján számított havi átlag árfolyamon kell forintra átszámítani.
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II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok  összeállításának módja 

01. tábla : Közvetlen értékpapírszámla tulajdonosok 

A táblában az adatszolgáltató által vezetett értékpapírszámlák tulajdonosainak számát kell a felsorolt 
számlatulajdonos típusonként megadni.  
Ha a számlatulajdonos központi szerz d  fél, vagy központi értéktár hitelintézeti formában m ködik,
besorolását nem hitelintézetként, hanem központi szerz d  fél, illetve központi értéktár min ségében
kell elvégezni.

02a. tábla: Az értékpapírszámlák állománya eredet szerint 

A táblában az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon lév  értékpapír állomány f  értékpapír 
típusonkénti év végi értékét kell feltüntetni olyan bontásban, hogy  

az adott értékpapír dematerializált formában való keletkeztetése az adatszolgáltatónál történt-e, 
illetve értéktári fizikai rzését az adatszolgáltató végzi-e,  

az adott értékpapírt az adatszolgáltatóval létesített kapcsolat útján egy másik központi értéktár, vagy 
letétkezel  bank transzferálta-e az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámla javára.  

02b. tábla: Az értékpapírszámlák állománya értékpapírszámla tulajdonos szerint 

A táblában az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon lév  értékpapír állomány f  értékpapír 
típusonkénti év végi értékét aszerinti bontásban kell kimutatni, hogy az adatszolgáltató az 
értékpapírszámlát  

másik központi értéktár, 

egyéb számlatulajdonos (központi bank, központi szerz d  fél, hitelintézet, befektetési vállalkozás, 
stb.)

részére vezeti-e.

02a. és a 02b. tábla összefüggése 

A 02a. tábla "a" oszlop összesen rovatában értékpapír típusonként szerepl  értékeknek meg kell 
egyezniük a 02b. tábla "a" oszlopában lév , azonos bontású értékekkel.

02c. tábla: Nem hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok ISIN-kódja 

A táblában azt kell kimutatni, hogy az adatszolgáltatónál vezetett értékpapírszámlákon nyilvántartott, 
nem hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok összesen hány ISIN-kódszám alatt kerültek kibocsátásra, 
és közülük hány olyan ISIN-kódszám van, amelynél az adatszolgáltató nem rendelkezik piaci értékkel, 
vagy árral, ezért az adott értékpapír számbavétele névértéken történt.  

03. tábla: Értékpapír transzfer megbízások száma 

A táblában az adatszolgáltató által teljesített értékpapírszámla transzfer megbízásokat 

bruttó módon (ha a teljesítés nettósítással történik, a nettósítás el tti tranzakció adatok figyelembe 
vételével) és  

egyszeres számbavétellel (egy összefügg , de külön adott vételi és eladási megbízást egy transzfer 
megbízásként)  

kell kimutatni a táblában megadott részletezettséggel.  
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Ha egy transzfer megbízás egyszerre több értékpapírfajtára vonatkozik, az adatszolgáltatásban a 
tranzakciószámot az értékpapír fajták száma alapján kell számba venni. 

A táblában értékpapír transzfer megbízásként kell jelenteni a következ  tranzakciókat is: 

az értékpapírszámla tulajdonos adatszolgáltatónál vezetett saját értékpapírszámlája és megbízói 
omnibus értékpapírszámlája közötti értékpapír átvezetéseket,  

a biztosítékadás céljából történ  értékpapír zárolásra és a zárolás feloldására szóló megbízásokat, 

automatikus értékpapír kölcsönzés, vagy automatikus biztosítékátvezetés miatti értékpapír 
mozgásokat. 

A táblában nem szabad értékpapír transzfer megbízásként jelenteni a következ  tranzakciókat: 

a 07. és 08. táblában közölt új értékpapír kibocsátások, értékpapír megsz nések és a belföldi 
társasági események miatti értékpapír mozgásokat,

az adatszolgáltató értéktárában fizikailag rzött értékpapírok kiadása, vagy értékpapírok fizikai 
meg rzésre történ  átvétele miatti értékpapírszámla terheléseket, vagy jóváírásokat, 

az adatszolgáltató rendszere miatt a tranzakció lebonyolítása során közbeiktatott, kizárólag technikai 
jelleg  (technikai számlákon lebonyolított) értékpapír mozgásokat.   

04. tábla: Értékpapír transzfer megbízások értéke 

Az adatszolgáltatást a 03. táblánál közölt szempontok figyelembe vételével, azzal azonos módon kell 
teljesíteni

05. tábla: Központi szerz d  fél (CCP) értékpapírszámláján teljesített értékpapír transzfer 
megbízások száma 

A táblát csak annak az adatszolgáltatónak kell kitöltenie, amely központi szerz d  fél funkciót betölt
más elszámolóház részére vezet értékpapírszámlát.  

Az adatszolgáltatást a 03. táblánál közölt szempontok figyelembe vételével, azzal azonos módon kell 
teljesíteni.

06. tábla: Központi szerz d  fél (CCP) értékpapírszámláján teljesített értékpapír transzfer 
megbízások értéke 

A táblát csak annak az adatszolgáltatónak kell kitöltenie, amely központi szerz d  fél funkciót betölt
más elszámolóház részére vezet értékpapírszámlát.  

Az adatszolgáltatást a 03. táblánál közölt szempontok figyelembe vételével, azzal azonos módon kell 
teljesíteni.

07. tábla: Új értékpapír kibocsátások és értékpapír megsz nések száma 

A táblában az adatszolgáltatónál dematerializált formában keletkeztetett, vagy fizikai rzésre átvett 
értékpapírok vonatkozásában a tárgyid szakban kiadott új ISIN-kódok számát, valamint a törölt ISIN-
kódok számát kell megadni. 
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08. tábla: Új értékpapír kibocsátások és értékpapír megsz nések értéke 

A táblában az adatszolgáltatónál dematerializált formában keletkeztetett, vagy fizikai rzésre átvett 
értékpapírok vonatkozásában a tárgyid szakban kiadott új ISIN-kódok alatti értékpapír kibocsátások 
névértékét, valamint a törölt ISIN-kódok alatt megsz nt értékpapírok névértékét kell megadni. 

Új kibocsátásként kell figyelembe venni a létez  ISIN-kódok alatti újabb, tárgyid szaki kibocsátásokat, 
beleértve a nyílt vég  befektetési alapokra kibocsátott új befektetési jegyeket is.  

Értékpapír megsz nésként kell figyelembe venni a létez  ISIN-kódok alatti tárgyid szaki értékpapír 
megsz néseket, beleértve a nyílt vég  befektetési alapok megsz nt befektetési jegyeit is.   

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD  
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai 
segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: P45

db Ft db Ft db Ft db Ft
a b c d e f g h

01 Papíros alapú

02 Adathordozó

03 Office banking

04 Internetbank

05 Telebank

06 Wapbank

07 Mobilbank

08 Egyéb

09 Összesen

01. tábla: Visszaélések a pénzforgalomban

Sor-
szám

Befogadási csatorna

A negyedév során bekövetkezett A negyedév során lekönyvelt kár értéke
Visszaélési kísérlet Sikeres visszaélés Ügyfélre terhelt Bank által viselt
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MNB adatgy jtés azonosító: P45

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 
Visszaélések a pénzforgalomban 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatás a bankkártyákkal kapcsolatos visszaéléseket kivéve (amelyeket a P34 számú 
adatszolgáltatásban kell jelenteni) minden pénzforgalmi jelleg  visszaélést tartalmaz. A nem forintban 
elkövetett visszaéléseket amennyiben rendelkezésre áll napi árfolyam úgy azon, ennek hiányában az 
MNB által közzétett, a tárgyid szakra vonatkozó átlagárfolyamon kell átszámítani forintra. 

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. tábla

A táblázat a)-d) oszlopai a tárgyid szakban bekövetkezett visszaéléseket tartalmazza, míg az 
e)-h) oszlopok a tárgyid szakban számviteli veszteségként véglegesen leírt vagy az ügyfélre terhelt kárt 
tartalmazza akkor is, ha a visszaélés nem a tárgyid szakban (hanem akár évekkel korábban) következett 
be.

Pénzforgalmi visszaélésnek min sül minden olyan cselekmény, amely során valaki jogosulatlanul próbál 
rendelkezni egy ügyfélszámla vagy bármely ügyfélkövetelés (pl. betét) felett, ideértve a hamis beszedési 
felhatalmazást is. Az MNB azon esetek jelentését várja, amelyeket a jelentést tev  adatszolgáltató is 
visszaélésnek min sít és a megfelel  szervezeti egysége (pl. bankbiztonság, bels  ellen rzés, stb.) ennek 
megfelel en kezeli. Nem pénzforgalmi visszaélésnek, hanem bels  visszaélésnek min sül az 
adatszolgáltató dolgozója által, vagy közrem ködésével elkövetett visszaélés, vagy a hitelezési visszaélés, 
ezért ebben a táblában nem kell jelenteni. A táblában nem kell jelenteni azokat a visszaéléseket, illetve az 
ebb l ered  károkat sem, amelyek a P34-es adatszolgáltatásban jelentend k.

Visszaélési kísérletnek min sül minden olyan eset, amelynél a megbízás teljesítésére nem kerül sor. Nem 
kell visszaélési kísérletként jelenteni mindazon eseteket, amelynél a számla felett rendelkez k
authorizációja hiúsul meg, így például internetbanknál az aláíró jelszó többszöri elrontása, vagy papír 
megbízásnál az aláírástévesztés (ha az ügyfél ezt elismeri vagy tudomásul veszi). 
A b) oszlopban azon összeget kell jelenteni, amely eltulajdonítására kísérletet tettek. Azon visszaélési 
kísérleteket, ahol az eltulajdonítani kívánt összeg nem állapítható meg, 0 összeggel kell jelenteni. 

Sikeres visszaélésnek min sül minden olyan eset, ahol a megbízást az adatszolgáltató teljesíti, akkor is, 
ha az eltulajdonított összeget az adatszolgáltató kés bb visszakapja. 

Az e)-f) oszlopokban kell jelenteni mindazon károkat, amelyek az adatszolgáltató az ügyfelére terhelt, 
míg a g)-h) oszlopokban az adatszolgáltató által véglegesen veszteségként leírt összeget. Amennyiben a 
bekövetkezett kár az adatszolgáltatót és az ügyfelet megosztva terheli, úgy az adott kár ügyfelet terhel
részét a e)-f), míg az adatszolgáltatót terhel  részét az g)-h) oszlopokban kell jelenteni. 
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Az egyes sorokban az alábbi csatornákat alapvet en az authorizáció módja szerint, az alábbiak alapján 
kell értelmezni: 

papíralapú megbízás: 
az ügyfél által nyomtatványon adott megbízás; de minden olyan csatorna idetartozik, 
amelynél a jogosultságot az adatszolgáltató az aláírás vizsgálatával ellen rzi, ideértve 
azon eseteket is, ahol a papíros megbízáshoz adathordozón található részletezés is 
kapcsolódik.

adathordozón történ  benyújtás: 
jellemz en a csoportos megbízásoknál fordul el , hogy a megbízásokat valamilyen 
adathordozón; floppy, vagy cd lemezen juttatja el a megbízó a számlavezet höz.
Akkor kell ezen a soron jelenteni a visszaélést, ha a jogosultságvizsgálathoz más 
csatornát/eszközt nem vesznek igénybe. 

telefonos megbízás: 
az úgynevezett "call center" által fogadott megbízásokat kell figyelembe venni, 
függetlenül attól, hogy vezetékes telefonról, vagy mobil készülékr l kezdeményezték 
a hívást, valamint, hogy ügyintéz  közrem ködésével, vagy billenty zeten [DTMF, 
azaz Dual-Tone Multi-Frequency (TONE mode)] adták a megbízást; 

Office banking: 
az ügyfél rendelkezésére álló (saját vagy a számlavezet  által kihelyezett) 
számítógépen és a számlavezet  által megadott feltételek szerint telepített 
programcsomag használatával összeállított és távközlési hálózaton keresztül (ideértve 
az internetet is) juttatja el a megbízásokat az adatszolgáltatóhoz 

Internet bank: 
Webböngész n keresztül megadott megbízások 

WAP:
Wap-on keresztül benyújtott megbízás 

Mobiltelefon:
aktív SMS-en, illetve egyéb, nem hang alapú technológia alkalmazásával 
mobiltelefonon benyújtott fogadott megbízások 

Egyéb:
minden olyan csatorna, amely nem tartozik a fentiek közé 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: P47

(db) (millió forint)
a b

01 Készpénzátutalási megbízás
02 Kifizetési utalvány
03 Telepített kifizetési utalvány
04 Nyugellátási utalvány
05 Telepített nyugellátási utalvány
06 Belföldi postautalvány
07 Telepített belföldi postautalvány
08 Nemzetközi postautalvány kifizetése
09 Nemzetközi postautalvány feladása
10 Kifizetés készpénzfelvételi utalvánnyal
11 Kifizetés pénzforgalmi betétkönyv terhére
12 Bankkártyával történ  készpénzfelvétel

Postai fizetési forgalom

Sor-
szám

Megnevezés
Fizetési forgalom
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MNB adatgy jtés azonosító: P47

Kitöltési útmutató 

Postai fizetési forgalom 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatásban a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006 (XI.24.) MNB rendelet (a 
továbbiakban: R.) 1. § c. pontja szerinti postai pénzforgalmi szolgáltatás forgalmát kell jelenteni. 
Az egyéb készpénzátutalás (pl Western Union Money Transfer) forgalmát ezen adatgy jtés adatai 
nem tartalmazzák. 

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01. sor: Készpénzátutalási megbízás 
Ebben a sorban a postahelyeken bankszámla javára a R. 41. §-a alapján a postahelyeken 
bankszámla javára befizetett készpénzt (készpénzátutalási megbízás, expressz készpénzátutalási 
megbízás) kell jelenteni. 

02. sor: Kifizetési utalvány 
Ezen a soron - a nyugellátási utalványt kivéve - a bankszámla terhére a R. 44-46. §-a alapján 
felvett postai készpénzkifizetési megbízásokat kell jelenteni. 

03. Telepített kifizetési utalvány 
Ezen a soron kell jelenteni a 02. sor szerint felvett megbízások azon forgalmát, ahol a posta 
teljesítése nem készpénzkifizetéssel, hanem bankszámlára (vissza)telepítéssel történt meg. 

04. sor: Nyugellátási utalvány 
A nyugellátási utalvánnyal kapcsolatban felvett készpénzkifizetési megbízásokat kell itt jelenteni. 

05. Telepített nyugellátási utalvány 
Ezen a soron kell jelenteni a 04. sor szerint felvett megbízások azon forgalmát, ahol a posta 
teljesítése nem készpénzkifizetéssel, hanem bankszámlára (vissza)telepítéssel történt meg. 

06. sor: Belföldi postautalvány 
Ezen a soron a R. 52. §-a alapján felvett (befizetett) készpénzfizetési forgalmat kell jelenteni. 

07. Telepített belföldi postautalvány 
Ezen a soron kell jelenteni a 06. sor szerint felvett megbízások azon forgalmát, ahol a posta 
teljesítése nem készpénzkifizetéssel, hanem bankszámlára (vissza)telepítéssel történt meg. 

08. sor: Nemzetközi postautalvány kifizetése 
Ebben a sorban a nemzetközi postautalvány alapján történt kifizetéseket és telepítéseket 
együttesen kell jelenteni. 

09. sor: Nemzetközi postautalvány feladása 
Ebben a sorban a nemzetközi postautalvánnyal feladott forgalmat kell jelenteni.
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10. sor: Kifizetés készpénzfelvételi utalvánnyal 
Ezen a soron a R. 43. §-a alapján készpénzfelvételi utalvánnyal teljesített készpénzkifizetéseket 
kell jelenteni. 

11. sor: Kifizetés pénzforgalmi betétkönyv terhére 
Ezen a soron a pénzforgalmi betétkönyv terhére teljesített készpénzkifizetéseket kell jelenteni. 

12. sor: Bankkártyával történ  készpénzfelvétel 
Ebben a sorban a postahelyen üzemeltetett POS terminál útján történt kifizetéseket kell jelenteni. 

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 



2
0
0
7
/1

6
3

.
sz

á
m

M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
1
2
2
4
5

MNB adatgy jtés azonosító: P48

belföldr l belföldre belföldr l külföldre külföldr l belföldre
(db)  (millió forint) (db)  (millió forint) (db)  (millió forint)

a b c d e f
01 Forint forgalom
02 Deviza forgalom

Sor-
szám

Készpénzátutalási forgalom

Megnevezés Fizetési forgalomból:
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MNB adatgy jtés azonosító: P48

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

Készpénzátutalási forgalom 

I. Általános tudnivalók 

Az adatszolgáltatásban a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 21/2006 (XI.24.) MNB rendelet 51. 
§-a szerinti készpénzátutalás forgalmat kell jelenteni (pl. Western Union Money Transfer). Az 
adatokat a készpénzátutalási rendszerhez közvetlenül csatlakozottaknak az általuk igénybe vett 
ügynökök adatával együtt kell megadni.

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok összeállításának módja 

01.sor: Forint forgalom 
Az ügyfelek által az átutalási rendszerbe közvetlenül forintban befizetett, vagy részükre közvetlenül 
forintban kifizetett összegeket kell itt jelenteni. 

02.sor: Deviza forgalom 
Az ügyfelek által az átutalási rendszerbe közvetlenül valutában befizetett, vagy részükre közvetlenül 
valutában kifizetett összegeket kell itt jelenteni. A forgalmat a tárgyid szakra vonatkozóan az MNB 
által közzétett átlagárfolyamon, vagy a tárgyid szak utolsó napján érvényes MNB devizaközép 
árfolyamon kell átszámítani.

Az „a” és „b” oszlopokban azt a forgalmat kell elkülöníteni, ahol mind a befizetés, mind a 
kifizetés helye Magyarország területén található.  

Az „c” és „d” oszlopokban a Magyarországon külföldre feladott összegeket kell jelenteni.

Az „e” és „f” oszlopokban a külföldr l átutalt, belföldön kifizetett készpénzforgalmat kell 
jelenteni.

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján 
közzétett technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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darab

összesen

ebb l külföldön 
bejegyzett társaság 
belföldi fióktelepe

a b c d e
01 Központi bank
02 Központi szerz d  fél (CCP)
03 Hitelintézet
04 Egyéb

nem-rezidens nem 
EU

01. tábla:  Klíringtagok száma

MNB adatgy jtési azonosító: P49

Sorszám

Klíringtagok

típusa

száma

összesen

rezidens
nem-rezidens

EU
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ezer darab

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01 Pénzügyi határid s ügyletek
02 Pénzügyi opciós ügyletek

03
Egyéb pénzügyi derivatív ügyletek

04 Áru alapú határid s ügyletek
05 Áru alapú opciós ügyletek

06
Egyéb áru alapú derivatív ügyletek

ezer darab

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01 Pénzügyi határid s ügyletek
02 Pénzügyi opciós ügyletek

03
Egyéb pénzügyi derivatív ügyletek

04 Áru alapú határid s ügyletek
05 Áru alapú opciós ügyletek

06
Egyéb áru alapú derivatív ügyletek

02b. tábla:  Elszámolt t zsdén kívüli derivatív ügyletek száma

Sorszám Ügylet típus

Elszámolt t zsdén kívüli derivatív ügyletek száma

MNB adatgy jtési azonosító: P49

02a. tábla:  Elszámolt t zsdei derivatív ügyletek száma

Elszámolt t zsdei derivatív ügyletek száma

Sorszám Ügylet típus
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millió forint

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01 Pénzügyi határid s ügyletek
02 Pénzügyi opciós ügyletek

03
Egyéb pénzügyi derivatív ügyletek

04 Áru alapú határid s ügyletek
05 Áru alapú opciós ügyletek

06
Egyéb áru alapú derivatív ügyletek

millió forint

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01 Pénzügyi határid s ügyletek
02 Pénzügyi opciós ügyletek

03
Egyéb pénzügyi derivatív ügyletek

04 Áru alapú határid s ügyletek
05 Áru alapú opciós ügyletek

06
Egyéb áru alapú derivatív ügyletek

03b. tábla:  Elszámolt t zsdén kívüli derivatív ügyletek értéke

Sorszám Ügylet típus

Elszámolt t zsdén kívüli derivatív ügyletek értéke

MNB adatgy jtési azonosító: P49

03a. tábla:  Elszámolt t zsdei derivatív ügyletek értéke

Sorszám Ügylet típus

Elszámolt t zsdei derivatív ügyletek értéke
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ezer darab

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01
Hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok

02
Tulajdonviszonyt megtestesít
értékpapírok

03 Egyéb értékpapírok

millió forint

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01
Hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok

02
Tulajdonviszonyt megtestesít
értékpapírok

03 Egyéb értékpapírok

MNB adatgy jtési azonosító: P49

04. tábla:  Elszámolt repo ügyletek száma

Sorszám
Az ügylet tárgyát képez

értékpapír típusa

Elszámolt repo ügyletek száma

05. tábla:  Elszámolt repo ügyletek értéke

Sorszám
Az ügylet tárgyát képez

értékpapír típusa

Elszámolt repo ügyletek értéke
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ezer darab

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01
Hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok

02
Tulajdonviszonyt megtestesít
értékpapírok

03 ebb l befektetési jegyek
04 Egyéb értékpapírok

millió forint

Összesen Fizetés EUR-ban
Fizetés más 

pénznemben
a b c

01
Hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok

02
Tulajdonviszonyt megtestesít
értékpapírok

03 ebb l befektetési jegyek
04 Egyéb értékpapírok

MNB adatgy jtési azonosító: P49

06. tábla:  Elszámolt azonnali értékpapír ügyletek száma

Sorszám Értékpapír típus

Elszámolt azonnali értékpapír ügyletek száma

07. tábla:  Elszámolt azonnali értékpapír ügyletek értéke

Sorszám Értékpapír típus

Elszámolt azonnali értékpapír ügyletek értéke
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ezer darab

Más központi szerz d  féllel (CCP) 
létesített kapcsolat (link) útján elszámolt 

ügyletek száma

a
01 Pénzügyi derivatív ügyletek
02 Áru alapú derivatív ügyletek
03 Repo ügyletek
04 Azonnali értékpapír ügyletek

millió forint

Más központi szerz d  féllel (CCP) 
létesített kapcsolat (link) útján elszámolt 

ügyletek értéke

a
01 Pénzügyi derivatív ügyletek
02 Áru alapú derivatív ügyletek
03 Repo ügyletek
04 Azonnali értékpapír ügyletek

Sorszám Ügylet típus 

08. tábla:  Más központi szerz d  féllel (CCP) létesített kapcsolat (link) útján elszámolt ügyletek 
száma

MNB adatgy jtési azonosító: P49

09. tábla:  Más központi szerz d  féllel (CCP) létesített kapcsolat (link) útján elszámolt ügyletek 
értéke

Sorszám Ügylet típus 
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ezer darab

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

a b c d e f g

01
Hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok

02
Tulajdonviszonyt megtestesít
értékpapírok

03 Egyéb értékpapírok

MNB adatgy jtési azonosító: P49

10. tábla:  Az elszámolt ügyletek teljesítésére központi értéktárnak (CSD) adott értékpapír transzfer megbízások száma

Értékpapír típus Sorszám

Értékpapír transzfer megbízások száma a központi értéktárnál vezetett egyik számláról egy másik számlára

Értékpapír transzfer a központi szerz d  fél 
számlájáról egy klíringtag számlájára vagy 

fordítva

Értékpapír transzfer egy klíringtag számlájáról 
egy másik klíringtag számlájára (a központi 
szerz d  fél számlájának bevonása nélkül)

Összesen
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millió forint

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

Fizetés nélküli 
transzfer

Fizetés EUR-
ban

Fizetés más 
pénznemben

a b c d e f g

01
Hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok

02
Tulajdonviszonyt megtestesít
értékpapírok

03 Egyéb értékpapírok

MNB adatgy jtési azonosító: P49

11. tábla:  Az elszámolt ügyletek teljesítésére központi értéktárnak (CSD) adott értékpapír transzfer megbízások értéke

Sorszám Értékpapír típus 

Értékpapír transzfer megbízások értéke a központi értéktárnál vezetett egyik számláról egy másik számlára

Összesen

Értékpapír transzfer a központi szerz d  fél 
számlájáról egy klíringtag számlájára vagy 

fordítva

Értékpapír transzfer egy klíringtag számlájáról egy 
másik klíringtag számlájára (a központi szerz d

fél számlájának bevonása nélkül)
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MNB adatgy jtés azonosító: P49

Kitöltési útmutató 

Központi szerz d  fél statisztikák 

I.  Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatásban az adatokat egész számokban, tizedesjegy nélkül kell megadni, a kerekítést az 
általános kerekítési szabályok szerint kell elvégezni.   

2. Az elszámolt ügyletek értékadatait ügylettípusonként a következ képpen kell meghatározni: 

Derivatív ügyletek: 
Az értékadatokat az alapul szolgáló termék (a továbbiakban: alaptermék) piaci értéke alapján 
kell meghatározni. Az opciós ügyleteket az alaptermék lehívási ára (tehát nem az opciós díj) 
alapján kell számba venni. Határid s ügyletek esetében az alaptermék tranzakciókori piaci 
értékét, notional határid s kontraktusok esetében magának a határid s ügyletnek a 
tranzakciókori piaci értékét kell figyelembe venni. Az értékadatok megállapításához a 
vonatkozó nap végi ár, vagy a havi átlagár is alkalmazható.  

Repo ügyletek: 
Az értékadatokat a pénzügyi oldal alapján kell meghatározni. A számbavételnél a repo kamatot 
nem, csak a repo vételárat kell figyelembe venni.

Értékpapír ügyletek:
Az értékadatokat tranzakciós értéken kell szerepeltetni. A fizetés nélküli ügyleteket az 
értékpapírok piaci értékén kell számba venni. Piaci értékként az adott értékpapír havi átlagos 
piaci értéke is használható. Abban az esetben, ha piaci érték nem áll rendelkezésre, az adott 
értékpapír legutolsó ismert árát kell figyelembe venni. 

3. Az értékpapír transzfer megbízások értékadatait a következ képpen kell meghatározni:

A "Szállítás fizetés ellenében" (DvP) tranzakcióknál az értékadatokat a vonatkozó fizetési 
adatok alapján kell megállapítani. A fizetés nélküli értékpapír transzfereket az értékpapírok 
piaci értékén kell számba venni. Piaci értékként az adott értékpapír havi átlagos piaci értéke is 
használható. Abban az esetben, ha piaci érték nem áll rendelkezésre, az adott értékpapír 
legutolsó ismert árát kell figyelembe venni. 

4. A külföldi pénznemben denominált elszámolt ügyletek és értékpapír transzfer megbízások értékét a 
következ képpen kell átszámítani forintra: 

A forintra történ  átszámítást a tranzakció napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos 
devizaárfolyamon, vagy az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamok alapján számított havi 
átlag árfolyamon kell elvégezni. 

5. Nováció fogalma: 
Az eredeti szerz déses kötelezettségek felváltása új kötelezettségekkel. A nováció eredménye lehet 
pl. bruttó fizetési kötelezettségek nettó fizetési kötelezettséggel való felváltása, vagy új kötelezett 
belépése az ügyletbe. 
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6. Ha az adatszolgáltató központi szerz d  félként a hazai szervezett piacon kívül nem rezidens 
szervezett piac részére is nyújt elszámolóházi szolgáltatást, a 02 - 07. táblákat országonként külön 
kell kitölteni.

7. A 10 - 11. táblákat az elszámolt ügyletek teljesítésére igénybevett központi értéktáranként külön kell 
kitölteni.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes tudnivalók, az adatok  összeállításának módja 

01. tábla : Klíringtagok száma 

A táblában az adatszolgáltató általános és egyéni klíringtagjainak a számát kell a felsorolt típusonkénti 
bontásban megadni.

02a. tábla: Elszámolt t zsdei derivatív ügyletek száma 

1. A táblában a tárgyid szakban elszámolt t zsdei derivatív kontraktusok számát kell szerepeltetni, azaz 
ha egy tranzakció több konkraktust tartalmaz, ez utóbbiak számát kell az adatszolgáltatásban 
megadni.

2. A t zsdei derivatív ügyletek számát nováció utáni alapon kell jelenteni.  
Ha a központi szerz d  fél (CCP) a nováció során ténylegesen belép az ügyletbe, akkor az ennek 
eredményeképpen létrejöv  új ügyletek számát kell figyelembe venni (azaz a nováció során az eredeti 
egy ügyletb l két ügylet jön létre a vev  és a CCP, valamint az eladó és a CCP között, ezért két 
ügyletként kell jelenteni).
Abban az esetben, ha a CCP garantálja ugyan az ügyletek teljesítését, de nem lép be automatikusan az 
eredeti ügyletbe vev ként és eladóként, az ügyleteket egyszeresen kell figyelembe venni. Ha viszont 
nemteljesítés esetén a CCP ténylegesen belép az eredeti ügyletbe vev ként és eladóként, az eredeti 
egy ügyletet kétszeresen kell számba venni.  

3. Nem szabad derivatív ügyletként figyelembe venni azokat az alaptermék tranzakciókat, amelyek a 
derivatív ügylet lejáratakor a fennálló nyitott pozícióból ered  kötelezettségnek az alaptermék fizikai 
leszállításával való kiegyenlítésére szolgálnak. (Ha az alaptermék értékpapír, az értékpapír tranzakciók 
számát a 06. táblában, az azonnali értékpapír ügyletek között kell jelenteni.) 

02b. tábla: Elszámolt t zsdén kívüli derivatív ügyletek száma 

A táblában a t zsdén kívüli derivatív tranzakciók számát kell kimutatni. 

03a. tábla:  Elszámolt t zsdei derivatív ügyletek értéke 

1. A t zsdei derivatív ügyletek értékét nováció utáni alapon kell jelenteni.  
Ha a központi szerz d  fél (CCP) a nováció során ténylegesen belép az ügyletbe, akkor az ennek 
eredményeképpen létrejöv  új ügyletek értékét kell figyelembe venni (azaz a nováció során az eredeti 
egy ügyletb l két, az eredeti ügylet értékével megegyez  érték  ügylet jön létre a vev  és a CCP, 
valamint az eladó és a CCP között, ezért az eredeti ügylet kétszeres értékét kell jelenteni).  
Abban az esetben, ha a CCP garantálja ugyan az ügyletek teljesítését, de nem lép be automatikusan az 
eredeti ügyletbe vev ként és eladóként, az ügyletek értékét egyszeresen kell figyelembe venni. Ha 
viszont nemteljesítés esetén a CCP ténylegesen belép az eredeti ügyletbe vev ként és eladóként, az 
eredeti egy ügylet értékét kétszeresen kell számba venni.  

2. Nem szabad derivatív ügyletként figyelembe venni azokat az alaptermék tranzakciókat, amelyek a 
derivatív ügylet lejáratakor a fennálló nyitott pozícióból ered  kötelezettségnek az alaptermék fizikai 
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leszállításával való kiegyenlítésére szolgálnak. (Ha az alaptermék értékpapír, az értékpapír tranzakciók 
értékét a 07. táblában, az azonnali értékpapír ügyletek között kell jelenteni.) 

03b. tábla: Elszámolt t zsdén kívüli derivatív ügyletek értéke 

A táblában a t zsdén kívüli derivatív tranzakciók értékét kell kimutatni. 

04. tábla: Elszámolt repo ügyletek száma 

A táblában a repo ügyletek két lábát, azaz az értékpapír átadást és az értékpapír visszaadást egyetlen 
tranzakcióként kell figyelembe venni.
A repo ügyletek számát nováció utáni alapon kell jelenteni, a 02. tábla 2. pontjában közölt szempontok 
figyelembe vételével.

05. tábla: Elszámolt repo ügyletek értéke 

A táblában a repo ügyletek két lábát, azaz az értékpapír átadást és az értékpapír visszaadást egyetlen 
tranzakcióként kell figyelembe venni.
A repo ügyletek értékét nováció utáni alapon kell jelenteni, a 03. tábla 1. pontjában közölt szempontok 
figyelembe vételével.

06. tábla: Elszámolt azonnali értékpapír ügyletek száma 

A táblában kell kimutatni az elszámolt t zsdei azonnali piaci ügyletek számát, valamint azoknak az 
értékpapír tranzakcióknak a számát, amelyek célja derivatív ügyletekb l ered  kötelezettségek (nyitott 
pozíciók) fizikai értékpapír szállítással történ  lejáratkori teljesítése.
Az azonnali értékpapír ügyletek számát nováció utáni alapon kell jelenteni, a 02. tábla 2. pontjában 
közölt szempontok figyelembe vételével.  

07. tábla: Elszámolt azonnali értékpapír ügyletek értéke 

A táblában kell kimutatni az elszámolt t zsdei azonnali piaci ügyletek értékét, valamint azoknak az 
értékpapír tranzakcióknak az értékét, amelyek célja derivatív ügyletekb l ered  kötelezettségek (nyitott 
pozíciók) fizikai értékpapír szállítással történ  lejáratkori teljesítése.
Az azonnali értékpapír ügyletek értékét nováció utáni alapon kell jelenteni, a 03. tábla 1. pontjában 
közölt szempontok figyelembe vételével.  

08. tábla: Más központi szerz d  féllel (CCP) létesített kapcsolat (link) útján elszámolt 
ügyletek száma 

A táblában az adatszolgáltatónak a 02., 02a., 04. és 06. táblában feltüntetett ügyletek közül azoknak a 
tranzakcióknak a számát kell szerepeltetnie, amelyek elszámolása  központi szerz d  fél (CCP) funkciót 
betölt  más elszámolóházzal létesített kapcsolat (link) útján, valós novációval történt.
Az ügyletek számát nováció utáni alapon kell jelenteni, és csak azokat az ügyleteket kell figyelembe 
venni, amelyekben az adatszolgáltató ténylegesen szerz d  fél. (A nováció során az eredeti egy 
ügyletb l valójában három ügylet jön létre: az adatszolgáltató CCP és a saját klíringtagja között, az 
adatszolgáltató CCP és a másik CCP között, a másik CCP és annak a saját klíringtagja között, az 
adatszolgáltató azonban csak az els  kett ben érdekelt, így az adatszolgáltatásban e két ügyletet kell 
szerepeltetnie.)  
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09. tábla: Más központi szerz d  féllel (CCP) létesített kapcsolat (link) útján elszámolt 
ügyletek értéke 

A táblában az adatszolgáltatónak a 03., 03a., 05. és 07. táblában feltüntetett ügyletek közül azoknak a 
tranzakcióknak az értékét kell szerepeltetnie, amelyek elszámolása  központi szerz d  fél (CCP) 
funkciót betölt  más elszámolóházzal létesített kapcsolat (link) útján, valós novációval történt.  
Az ügyletek értékét nováció utáni alapon kell jelenteni, és csak azokat az ügyleteket kell figyelembe 
venni, amelyekben az adatszolgáltató ténylegesen szerz d  fél. (A  nováció során az eredeti egy 
ügyletb l valójában három, az eredeti ügylet értékével megegyez  érték  ügylet jön létre: az 
adatszolgáltató CCP és a saját klíringtagja között, az adatszolgáltató CCP és a másik CCP között, a 
másik CCP és annak a saját klíringtagja között, az adatszolgáltató azonban csak az els  kett ben
érdekelt, így az adatszolgáltatásban e két ügylet összesített értékét kell szerepeltetnie.)  

10. tábla: Az elszámolt ügyletek teljesítésére központi értéktárnak (CSD) adott értékpapír 
transzfer megbízások száma 

A táblában csak azoknak az értékpapír transzfer megbízásoknak a számát kell jelenteni, amelyek az 
adatszolgáltató által elszámolt olyan derivatív, repo és azonnali értékpapír ügyletek közvetlen 
teljesítésére szolgálnak, amelyeknél az adatszolgáltató, mint központi szerz d  fél (CCP) jogilag 
ténylegesen belép az ügyletbe az eladó és a vev  közé.
Ennek megfelel en a táblában nem szabad szerepeltetni azoknak az értékpapír transzfer megbízásoknak 
a számát, amelyeknél az adatszolgáltató garantálja ugyan a vonatkozó ügyletek teljesítését, de jogilag 
nem lép be az ügyletbe, továbbá azokat sem, amelyek közvetlen célja nem a vonatkozó ügyletek 
teljesítése, hanem az adatszolgáltató javára történ  biztosítékadás.   

Ha az adatszolgáltató az elszámolt ügyletek értékpapír oldali teljesítésére nem másik központi értéktárat 
(CSD) vesz igénybe, hanem központi értéktárként saját maga vezeti klíringtagjai részére az 
értékpapírszámlákat és saját maga teljesíti az értékpapír transzfer megbízásokat, a táblát nem kell 
kitöltenie.

11. tábla: Az elszámolt ügyletek teljesítésére központi értéktárnak (CSD) adott értékpapír 
transzfer megbízások értéke 

A táblában csak azoknak az értékpapír transzfer megbízásoknak az értékét kell jelenteni, amelyek az 
adatszolgáltató által elszámolt olyan derivatív, repo és azonnali értékpapír ügyletek közvetlen 
teljesítésére szolgálnak, amelyeknél az adatszolgáltató, mint központi szerz d  fél (CCP) jogilag 
ténylegesen belép az ügyletbe az eladó és a vev  közé.
Ennek megfelel en a táblában nem szabad szerepeltetni azoknak az értékpapír transzfer megbízásoknak 
az értékét, amelyeknél az adatszolgáltató garantálja ugyan a vonatkozó ügyletek teljesítését, de jogilag 
nem lép be az ügyletbe, továbbá azokat sem, amelyek közvetlen célja nem a vonatkozó ügyletek 
teljesítése, hanem az adatszolgáltató javára történ  biztosítékadás.   

Ha az adatszolgáltató az elszámolt ügyletek értékpapír oldali teljesítésére nem másik központi értéktárat 
(CSD) vesz igénybe, hanem központi értéktárként saját maga vezeti klíringtagjai részére az 
értékpapírszámlákat és saját maga teljesíti az értékpapír transzfer megbízásokat, a táblát nem kell kitöltenie.

III. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: EBEAD 
A beküldés formája: az e rendelet 3. sz. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédletben meghatározott formátumú fájl 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Statisztika 
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MNB adatgy jtés azonosító: W05

Kitöltési útmutató 
A hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója

I. Általános tudnivalók 

1. Az adatszolgáltatásban azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat 
tartalmazó adatszolgáltatásokból nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti 
folyamatokat, tendenciákat, a változást el idéz  okokat, üzleti döntéseket.

2. Az adatszolgáltatás elkészítésénél, a folyamatok elemzésénél az év elejét l bekövetkezett 
változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt
sajátosságokat.

II.  Az adatszolgáltatás összeállításának módja 

A. Eszköz-forrás struktúra alakulása, piaci növekedés 

1. Be kell mutatni az adatszolgáltató eszköz- és forrásszerkezetében bekövetkezett fontosabb 
változások okait üzletáganként. 

- nem pénzügyi vállalati üzletág 
- háztartások 
- pénzügyi közvetít k.

2. Ismertetni kell az ügyfelek hitelkeresletér l, hitelfelvételi preferenciáiról (forint, illetve devizahitelek; 
rövid, illetve hosszú lejáratú hitelek), likviditásáról, jövedelmi helyzetér l, szezonális 
pénzszükségletér l szerzett fontosabb tapasztalatokat.

3. Részletezni kell az egyes ágazatok, szektorok, termékek súlyának fontosabb változását a negyedév 
során, valamint hogy az el z  id szakban bevezetett üzleti intézkedéseknek milyen hatása 
érvényesült a tárgynegyedévben. (pl. új termék bevezetése) 

Be kell mutatni a támogatott hitelkonstrukciók szerepét a tárgynegyedévi hitelb vülésben.

4. Ismertetni kell az adatszolgáltatóknak a KKV-k (a KKV-k fogalma megegyezik a számszaki 
jelentésekben használt kategóriákkal) hitelkereslete, hitelezése, számlavezetése, betét elhelyezése, a 
bevezetett speciális konstrukciókkal kapcsolatos tapasztalatait. 

Az alábbi tábla segítségével az A szektorba sorolt, nem-pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitelek 
állományát kell bemutatni: 

Kisméret  vállalkozásoknak nyújtott hitelek állománya (Csak A szektor!) (M Ft)

Tárgyid szak vége
éven belüli lejáratú éven túli lejáratú

forint deviza forint deviza
Középvállalkozások részére
Kisvállalkozások részére
Mikrovállalkozások részére

5. A konzorciálisan, illetve lebonyolításra nyújtott hitelek adatairól (az ügyfél neve, konzorcium 
szervezés esetén a többi résztvev  bank neve, a hitelnyújtás devizaneme, az adatszolgáltató 
felé fennálló tartozás összege devizában és forintban, a saját hitelkeret devizaneme, a saját 
hitelkeret teljes összege devizában, forintban, a még le nem hívott összeg devizában, forintban, 
a kötés és a lejárat ideje) tájékoztatást kell adni. A konzorcium keretében kapott forrásokat 
(hiteleket) is – nevesítve – ismertetni kell. 

6. Az adatszolgáltatóknak tájékoztatást kell adni, hogy az eszköz oldali aktivitás b vülést milyen jelleg
forrásbevonással finanszírozta.
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7. Be kell mutatni az ügyfelek közvetlen külföldi hitelfelvételér l (a volumenváltozás okairól) szerzett 
tapasztalatokat.

8. Tájékoztatni kell az adatszolgáltató devizában folytatott tevékenységének jellemz ir l. (Pl. 
tevékenység a belföldi devizapiacon és tapasztalatai, a külföldi banki hitelfelvétel tapasztalatai, 
hitelintézetnek az anya-, a testvér bankokkal, vállalkozásokkal kapcsolatos tevékenysége, ügyletei stb.)

Határon átnyúló hitelezési aktivitás (lakossági, vállalati, ill. egyéb szegmensben), jelent s
állományváltozás okai. 

9. Ismertetni kell az adatszolgáltató pénzpiaci és határid s üzletágainak f bb jellemz it (a 
pénzpiaci kihelyezésben, forrásszerzésben, ill. a határid s partnerekben, kondíciókban 
bekövetkezett változások indoklása).

10. Az adatszolgáltatónak ismertetni kell, hogy a kereskedési céllal vásárolt értékpapír–állományból 
milyen jelleg , kibocsátású és érték  értékpapírt csoportosítottak át a befektetési célú értékpapírok 
(esetleg vagyoni érdekeltségek) közé, és az átmin sítésnek mi volt az oka.

11. Tájékoztatást kell adni arról, hogy az adatszolgáltató mikor és milyen névérték  saját részvényeket 
vásárolt vissza, illetve milyen jelleg  tranzakciókat hajtottak végre a saját részvényekkel. 

12. Hogyan valósultak meg a f bb eszköz- és forrástételek alakulására vonatkozó tervek az 
id szak során. 

B. A portfolió min sége, értékvesztés, céltartalék alakulása 

1. Tájékoztatást kell adni az adatszolgáltató min sített eszköz- (f leg a hitel-) állományának, valamint az 
értékvesztés, illetve a céltartalék változásának fontosabb tényez ir l és okairól.

C. Jövedelmez ség alakulása 

1. Részletezni kell, hogy az adatszolgáltató eredménye összetev inek alakulásában milyen f bb
tényez k, nagyobb tranzakciók játszottak szerepet.

2. Ismertetni kell, hogy az államilag támogatott lakáshitelekkel kapcsolatos egyes jövedelemtételek 
hogyan, milyen nagyságrendben befolyásolták az adatszolgáltató jövedelmez ségét.

3. Be kell számolni az adatszolgáltató tárgynegyedévi legfontosabb kamatpolitikai döntéseir l és annak 
indokairól.

 Részletezni kell az árfolyam– és kamatváltozásoknak az adatszolgáltató mérlegére gyakorolt hatását (a 
kamatok és jutalékok változásainak okait és módját, eredményre való hatását).

4. Az adatszolgáltatónak részletesen ismertetni kell, hogy az egyéb (máshol nem szerepl  egyéb), 
valamint a rendkívüli ráfordítások és bevételek f bb tételei mib l adódtak.

5. Ismertetni kell az adatszolgáltató költségeinek alakulására ható f bb tényez ket, kiemelve a 
jelent sebb költségtételeket.

6. Ki kell térni az adatszolgáltató által elszámolt eszközeladások, veszteségleírások alakulására, azok 
okaira, valamint az adatszolgáltató eredményére gyakorolt hatására (az azokból ered  összes bevétel, 
értékvesztés és visszaírás bemutatásával).

7. Az adatszolgáltatónak értékelni kell a jövedelmez ségre vonatkozó terv teljesülését, alakulását. 
Be kell számolni az adatszolgáltató vezetésének jövedelmez ségre vonatkozó további 
elképzeléseir l.

D. T kehelyzet alakulása 

1. Rövid szöveges magyarázatot kell adni arra vonatkozóan, hogy a jegyzett, illetve a szavatoló t ke,
valamint a fizet képességi mutató változás miért következett be, és jelent s negatív elmozdulás 
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esetén mit tesz annak érdekében az adatszolgáltató, hogy a kialakult helyzeten érdemben 
változtasson.

E. Üzletpolitikai, banküzemi döntések 

1.  Ismertetni kell, hogy milyen új üzletágakat, termékeket, szolgáltatásokat vezetett be az 
adatszolgáltató a tárgynegyedévben, további terveit, elképzeléseit. 

2. Tájékoztatni kell az adatszolgáltató tárgynegyedévi jelent sebb fejlesztéseir l, valamint  következ
negyedévi terveir l. (pl. számviteli-, információs rendszer b vítése stb.)

3. Be kell számolni a f bb szervezeti változásokról az adatszolgáltatónál. (pl. univerzális banki 
tevékenység bevezetése stb.) Outsourcing esetén a kiszervezett tevékenységek típusainak bemutatása. 

4. Be kell mutatni, hogy milyen f bb változások történtek az elosztási csatornák fejlesztését illet en (pl. 
fiókhálózat fejlesztések, speciális fiókok létrehozása, internet banking, telefon banking fejlesztések). 
Milyen változások tapasztalhatók az egyes ügyfeleknél, ügyféltípusoknál a különböz  elosztási 
csatornák igénybevételét illet en.

F. Kockázatkezelés 

1. A kockázatok mérése, kezelése területén az egyes kockázattípusoknál (hitelezési-,  piaci-, 
likviditási-, elszámolási-, m ködési kockázat) milyen új kockázatmérési eszközök, technikák, 
módszerek kerültek bevezetésre a bankon, illetve a bankcsoporton (bankcsoport alatt a Hpt. 
szerint összevont alapú felügyelet alá tartozó csoporttagok értend k) belül. Milyen új 
kockázatcsökkent  eszközöket vezettek be (pl. értékpapírosítás, speciális biztosítékok, 
biztosítások.)

2. Ismertetni kell, hogy milyen, a bankon, illetve bankcsoporton belüli szervezeti, bels
szabályozási változások történtek a hatékonyabb kockázatmenedzselés érdekében. 

G. Vállalatirányítás (corporate governance) 

1. A hatékony corporate governance er sítése céljából milyen intézkedések történtek az elmúlt 
id szakban. (pl. szervezeti változások a managementben, az igazgatóságban, az FB-ben, a 
kockázatok felmérésével, ellen rzésével foglalkozó speciális bizottságokban – pl. ALCO, 
Hitelezési Bizottság stb. -, a banki szervezetben.) 

H. Bankcsoport 

1. Tájékoztatni kell a bankcsoporthoz tartozó, illetve a bankcsoporthoz nem tartozó, de az 
adatszolgáltatóval stratégiai kapcsolatban lév  (pl. közös anyabankjuk van, közös külföldi 
anyabankhoz tartoznak, a bank közvetett tulajdonában vannak stb.) nem banki pénzügyi 
közvetít kkel (biztosítók, befektetési alapok, nyugdíjpénztár, pénzügyi- és befektetési vállalkozások) 
való együttm ködés jellemz ir l (üzletpolitika, közös tevékenység, közös termékek, 
keresztértékesítések stb.)

2. Be kell mutatni az 1. pontban meghatározott bankcsoport-tagok aktivitását, a mérlegf összegét,
jövedelmez ségét, saját t ke változását. 

3. Ismertetni kell az egyes csoport-tagok esetében megvalósított t kepótlást, illetve a várható t kepótlás
szükségességét. Be kell mutatni az el z  év végi és a tárgynegyedév végi mérlegf összeget, saját t két,
adózás el tti eredményt, csoporttagtól tárgyévben kapott osztalékot. 

 A IV. negyedéves beszámolóban a tárgyév december 31-i állapotra vonatkozóan az alábbi 
információkat kell részletezni: a külföldi székhely  leánybankok és fióktelepek neve, a 
leánybanknak, illetve fióktelepnek mely országban van székhelye, a mérlegf összeg  nagysága. 

4. Hitelintézeti csoport esetében, ha az egyik hitelintézet szavatoló t kéje csökken, és azt be kell 
jelenteni, akkor az irányító hitelintézet köteles a csökkenésnek a hitelintézeti csoportra való hatását is 
számítással és magyarázattal bemutatni. 
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I. Együttm ködési megállapodások – stratégiai szövetségek 

1. Be kell mutatni, hogy milyen együttm ködési formák, szövetségek jöttek létre a bankcsoporton kívül, 
az egyes, egymással stratégiai kapcsolatban nem lév , teljesen független - hitelintézetek, illetve a 
hitelintézetek és a pénzügyi közvetít  rendszer egyéb tagjai, valamint az egyéb cégek között belföldön 
és külföldön egyaránt. Mi az együttm ködés célja és formája. (pl. közös termék, egy adott termék 
értékesítése, közös vállalat stb.) 

J. Egyéb 

1. Az adatszolgáltatónak tájékoztatást kell adni a Felügyelet határozatában és az MNB által el írt
intézkedések meghozataláról, végrehajtására adott határidejér l, és a végrehajtásról.

2. Az adatszolgáltatónak jelenteni kell a Hpt. el írás/ok megsértését, azok okait, megszüntetésükre 
vonatkozó intézkedéseket és azok végrehajtását.

3. Az adatszolgáltatónak ki kell térni továbbá a legnagyobb kockázatok tekintetében a Hpt. 79.§ (4), 
valamint a 80.§ (1) bekezdésében foglalt tételekre vonatkozó tájékoztatásra.

4. Egyéb, lényegesnek ítélt változások. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: postai úton 
A beküldés formája: papír 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Pénzügyi stabilitás 
     

MNB adatgy jtés azonosító: W06

A hitelintézetek szöveges jelentése aktuális témákban

I. Általános tudnivalók 

Külön eseti felkérés alapján, aktuális témákban. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: postai úton 
A beküldés formája: papír 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Pénzügyi stabilitás 
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MNB adatgy jtés azonosító: W08 

Kitöltési útmutató 

Jelentés krízis/katasztrófahelyzetr l és elhárításáról 

I. Általános tudnivalók 

Részletes, szöveges adatszolgáltatás minden olyan üzemzavarról, amelyet az 
adatszolgáltató üzletmenet folytonossági terve, illetve üzletszabályzata üzemeltetési 
krízisnek, banküzemi krízisnek vagy katasztrófának min sít.

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a következ  információkat: 
a krízis vagy katasztrófa részletes leírását (bekövetkezésének idejét, helyét 
és okát, a rendszer m ködésére gyakorolt hatását, a kiesett er forrásokat,
észlelésének körülményeit, az érintett tranzakciók körét, nagyságát);
a szolgáltatás-kiesésre vonatkozó mutatókat (a krízis vagy katasztrófa 
id tartamát, az okozott fennakadás, késedelem id tartamát, a 
rendelkezésre állást); 
a krízismenedzsment eseményeit (megtett lépéseket, meghozott 
döntéseket), valamint azok helyét, id pontját;
az adatszolgáltatás elkészítésének id pontjában lév  helyzetet;  
a krízissel vagy katasztrófával kapcsolatban keletkezett bels
dokumentumokat (beszámolókat, feljegyzéseket, jelentéseket és 
üzemeltetési dokumentumokat); 
a hasonló helyzet bekövetkezésének elkerülésére tett intézkedéseket (vagy 
azok terveit), valamint az ahhoz kapcsolódó dokumentációt; 
a tervezett további lépéseket; 
(ha értelmezhet ) az ügyfeleket ért kár megtérítésének (tervezett) módját, 
valamint az esetlegesen már kifizetett kártérítés összegét. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: postai úton és GiroXMail 
A beküldés formája: papír és elektronikus formában 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás 
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MNB adatgy jtés azonosító: W09

Kitöltési útmutató 

Rendkívüli események 

I. Általános tudnivalók 

Részletes, szöveges adatszolgáltatás minden olyan eseményr l, amely során 
az adatszolgáltató az értékpapír-ügyletek elszámolását a normál üzletmenett l
eltér  id pontban vagy módon hajtotta végre; 
az adatszolgáltató azonnali klíringet hajtott végre; 
az adatszolgáltató klíringtagja fizetési vagy biztosítékadási kötelezettségének – 
késedelmesen vagy véglegesen – nem tett eleget (pl.: nem-teljesítés alakult ki); 
klíringtag miatt kényszerintézkedést kellett foganatosítani (pl.: klíringelési jog 
felfüggesztése, garanciaelemek felhasználása); 

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének helyét, idejét, a 
kiváltó okokat, a megtett intézkedéseket, valamint az eseménnyel kapcsolatban 
keletkezett bels  dokumentumokat. 

Amennyiben az adatszolgáltatónak az adott eseményhez kapcsolódóan a W08 jel
adatszolgáltatás tekintetében is adatszolgáltatási kötelezettsége keletkezik, akkor elegend
a W08 jel  adatszolgáltatást teljesítenie. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: titkosított e-mail 
A beküldés formája: elektronikus formában 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás 
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MNB adatgy jtés azonosító: W11 

Kitöltési útmutató 

Jelentés a banki pénzforgalmat érint  üzemzavarokról 

I. Általános tudnivalók 

Részletes, szöveges adatszolgáltatás  
minden olyan üzemzavarról, amely az ügyfelek fizetési megbízásainak 
teljesítésében legalább két óra fennakadást, illetve késedelmet okoz (pl. 
bankkártya rendszer leállás, BKR-be küldés késedelme vagy elmaradása), 
ezen túlmen en minden olyan üzemzavarról is, amely a VIBER-be küldend ,
valamint a VIBER-ben már teljesített fizetési megbízások feldolgozásában a 
normál üzletmenetben szokásoshoz képest legalább félóra fennakadást, illetve 
kiesést okoz, 
a BKR üzletszabályzat szerinti Rendkívüli Küldési Szakasz igénybevételének 
okáról,
az MNB által jóváhagyott VIBER üzemid  hosszabbítási kérelem hátterér l (pl. 
az érintett bels  folyamatok, rendszerek, a kérelem oka ) , illetve 
amennyiben az adatszolgáltató az MNB VIBER-monitor szolgáltatását is igénybe 
veszi, akkor a VIBER monitoring funkció fél óra id tartamnál hosszabb 
leállásáról.

Az MNB által jóváhagyott üzemid -hosszabbítási kérelem esetén az adatszolgáltatási 
kötelezettség minden kérelmez re vonatkozik. Amennyiben a hitelintézeti körbe tartozó, 
ugyanakkor elszámolásforgalmat m ködtet  szervezet saját elszámolásforgalmi rendszere 
tagjának kérésére kérelmezi a VIBER üzemid -hosszabbítást az MNB-nél, az 
elszámolásforgalmat m ködtet  szervezet köteles az adatszolgáltatást benyújtani.  

Amennyiben az elszámolásforgalmat m ködtet  szervezetnek az adott eseményhez 
kapcsolódóan a W08 és W11 jel  adatszolgáltatás tekintetében is adatszolgáltatási 
kötelezettsége keletkezik, akkor elegend  a W08 jel  adatszolgáltatást teljesítenie. 

Nem kell jelenteni: 
az MNB-nél felmerül  probléma miatti VIBER krízishelyzetb l adódó késést, 
az MNB-nél felmerül  probléma miatti VIBER-monitor szolgáltatás-kiesést, 
a GIRO Zrt-nél vagy az MNB-nél felmerül  probléma miatti BKR 
krízishelyzetb l adódó késést, 
az ügyfelek számára el zetesen bejelentett, tervezett üzemszünetet. 

Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell: 

az üzemzavar által érintett szolgáltatásokat, banki folyamatokat és rendszereket,  
az érintett tranzakciók körét, nagyságát 
az ügyfelekt l esetlegesen már beérkezett ügyfélpanaszok darabszámát, 
az üzemzavar kezd id pontját (év:nap:óra:perc),
az üzemzavar észlelésének módját és id pontját (év:nap:óra:perc),
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az üzemzavar elhárításának id pontját (év:nap:óra:perc),. Amennyiben az 
üzemzavar több lépésben hárult el és fokozatosan oldódott meg, azt is részletezni 
kell,
a fennakadás, vagy késedelem id tartamát (óra:perc),  
az üzemzavar bekövetkezésének az okát. Amennyiben ez utóbbi nem ismert, az 
ok feltárása érdekében tett intézkedéseket,
az üzemzavar ügyfelek részére történ  rendelkezésre állásra gyakorolt hatását, 
az okozott egyéb következményeket, 
a tervezett további lépéseket, 
a hasonló helyzet elkerülésére tett intézkedéseket, illetve 
(ha értelmezhet  az eseményre) az ügyfeleket ért kár megtérítésének tervezett 
módját, valamint az esetlegesen már kifizetett kártérítés összegét. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: postai úton és GiroXMail. 
A beküldés formája: papír és elektronikus formában. 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás 
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MNB adatgy jtés azonosító: W12 

Kitöltési útmutató 

Jelentés nagyérték  visszaélésr l

I. Általános tudnivalók 

Részletes, szöveges adatszolgáltatás minden 10 millió forint összeget elér  sikeres 
visszaélésr l, amely nem a hitelintézettel munkaviszonyban álló személy által vagy 
közrem ködésével következett be. Az adatszolgáltatásban meg kell jelölni a visszaélésben 
érintett befogadási csatornát (pl. internetbank, telebank), amennyiben értelmezhet  a 
visszaélés id tartamát (pl. többszöri visszaélés esetén), a visszaélés végrehajtásának 
módját, a megtett és a jöv ben a hasonló visszaélések elkerülésére tervezett 
intézkedéseket. 

II. Az adatszolgáltatás beküldésére vonatkozó el írások

A beküldés módja: postai úton és GiroXMail 
A beküldés formája: papír és elektronikus formában 
Az adatszolgáltatás címzettje: MNB Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás  
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Az információk szolgáltatásához szükséges technikai segédletek 

1. A jelen rendelet 2. mellékletének I.A. 5.2. pontjában említett, az ügyfelek szektormeghatározását segít
listák

2. Táblaképek, szabályok  
3.  Az MNB által elrendelt adatszolgáltatások elektronikus formában való benyújtását magvalósító rendszer 

(EBEAD)  felhasználói kézikönyve  
4. Kódlisták:  
 4.1. Devizakódok 
 4.2. Országkódok (ISO) és nemzetközi szervezetek kódjai 
 4.3. Pénzügyi vállalatok f  tevékenység szerinti besorolása (NACE/TEAOR) 

4.4. Egyes adatszolgáltatók (pl. bankok, szakosított hitelintézetek, szövetkezeti hitelintézetek) 
megnevezése, törzsszáma és azonosító (GIRO) kódjai 

 4.5. Kódlista az E21-es adatszolgáltatáshoz 
 4.6. Kódlista  az E27-es adatszolgáltatáshoz 
   4.7. Kártyastatisztikai kódok (kártyatársaságok, bankkártyák) 
 4.7.1. Kódlista a P07-es adatszolgáltatáshoz 
 4.7.2. Kódlista a P27-es adatszolgáltatáshoz 
 4.7.3. Kódlista a P34-es adatszolgáltatáshoz 
 4.7.4. Kódlista a bankkártyastatisztikák törzsadatairól 
   4.8. Kódlista a P42-es adatszolgáltatáshoz 
5. Az adatszolgáltatások összefüggései, egyedi ellen rzési szempontjai 
6.  Az adatszolgáltatások egyedi számítástechnikai segédletei 
7.  Budapesti Értékt zsdére bevezetett részvények listája 
8.  Nemzetgazdasági ágak szerint részletezett jelentések sorainak összetétele 
9.  Példatárak (K01, K03, E20, E21 adatszolgáltatások) 
10. MNB-ben felvilágosítást adók listája 
11.  Excel fájl txt fájllá történ  átalakításának leírása  
12.  A jelent  letétkezel k listája (értékpapír-statisztikai jelentések készítésére kötelezettek) 
13. Pénzpiaci alapok listája 
14. A lakás-takarékpénztárak által szolgáltatandó információk  
15. Árfolyamok  
16. Ügylettípusok az E 60-as jelentésben 
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1. A fizetésimérleg-statisztikák összeállítása céljából szolgáltatandó információk körér l, a 
szolgáltatás módjáról és határidejér l szóló 3/2007. (II. 21.) MNB rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 2. mellékletében az I. rész B.2. pontja a következ  tartalommal lép hatályba: 

„2. Az adatszolgáltatásoknak az MNB elektronikus adatbefogadási rendszerén (EBEAD) történ
beküldésére vonatkozó alapvet  szabályok 

2.1 Az EBEAD rendszer használatának feltételei: 
- az Internetre közvetlenül, vagy proxy kiszolgálón keresztül kapcsolódó számítógép, 
- HTTPS protokollon keresztül kommunikálni képes WEB böngész  program, 
- Microsoft Excel szoftver vagy ennek fájljait megjeleníteni képes program, 
- E-mail postafiók, 
- HTTPS alapú kommunikáció, 
- sikeres felhasználói teszt,  
- a bejelentkezés módjától függ en a 2.2.1. vagy a 2.2.2. alpontokban felsorolt többletkövetelmények 

teljesítése.

2.2 Az EBEAD rendszerbe történ  bejelentkezés tanúsítvány vagy felhasználónév és jelszó használata útján 
történik. 

2.2.1. A tanúsítvány alapú azonosításhoz kapcsolódó többletkövetelmények: 
- a tanúsítvány alapú azonosítást biztosító eszközök, 
- az alkalmazott WEB böngész re telepített, min sített hitelesítés-szolgáltató által kibocsátott, OCSP alapú 
 lekérdezhet séggel rendelkez , fokozott biztonságú tanúsítvány. 

2.2.2. A felhasználónév és jelszó alapú azonosításhoz kapcsolódó többletkövetelmények: 
-  postai úton történ  regisztráció az MNB-nél,  
- a regisztráció elektronikus úton, felhasználónév és jelszó megadásával történ  érvényesítése. 

2.3.  Az EBEAD rendszeren beküldött adatszolgáltatások tekintetében a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. 
törvény 9. §-ának (2) bekezdése szerinti aláírásra kötelezett személynek a jelen melléklet I. rész E pontjában 
meghatározott „ELOLAP” tábla 04 sorában megjelölt személy min sül. 

2.4. Az EBEAD használatához szükséges további információkat, így különösen a rendszerhez történ  csatlakozás 
lépéseit, a támogatott fájl típusokat, a fájl típusok megnevezésére és szerkezetére vonatkozó szabályokat, valamint 
a rendszer funkcióinak részletes leírását e rendelet 3. mellékletének 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédlet tartalmazza.” 

2. A Rendelet 2. mellékletében az I. rész E. pontja a következ  tartalommal lép hatályba: 

„E.  Az  elektronikusan küldött adatszolgáltatások el lapja 

Minden elektronikusan küldött adatszolgáltatás részeként, annak els  táblájaként az alábbi adatokat 
tartalmazó, kitöltött táblát kell megküldeni: 
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„ELOLAP” tábla 

AdatokSor-
szám

Megnevezés 
a

01
Az adatszolgáltatást kitölt
személy neve: 

02    telefonszáma: 

03    e-mail címe: 

04

A statisztikáról szóló 1993. évi 
XLVI. törvény 9. §-ának (2) 
bekezdése szerinti aláírásra 
kötelezett: 
az MNB felé kapcsolattartással 
megbízott vezet , ennek 
hiányában a szervezet 
ügyvezetését/vezetését ellátó 
személy neve:   

05    telefonszáma: 

06    e-mail címe: 

07
Az adatszolgáltatás kitöltésének 
dátuma

„



A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
50/2007. (XI. 29.) EüM

rendelete

a gyógyászati segédeszközök társadalombiztosítási
támogatásba történõ befogadásáról, támogatással

történõ rendelésérõl, forgalmazásáról, 
javításáról és kölcsönzésérõl  szóló

14/2007. (III. 14.) EüM rendelet módosításáról

A kö te le zõ egész ség biz to sí tás el lá tá sa i ról  szóló
1997. évi LXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Ebtv.) 83.  §
(3) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap -
ján, a pénz ügy mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
169/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § a) pont já ban meg -
ál la pí tott fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel
egyet ér tés ben, valamint az Ebtv. 83.  § (4) be kez dé sé nek
n) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az egész ség -
ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 161/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § b) pont já ban meg ál la pí tott
fel adat kö röm ben el jár va a kö vet ke zõ ket rendelem el:

1.  §

(1) A gyó gyá sza ti se géd esz kö zök tár sa da lom biz to sí tá si
tá mo ga tás ba tör té nõ be fo ga dá sá ról, tá mo ga tás sal tör té nõ
ren de lé sé rõl, for gal ma zá sá ról, ja ví tá sá ról és köl csön zé sé -
rõl  szóló 14/2007. (III. 14.) EüM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 2.  § (6) be kez dé se a) pont já nak fel ve ze tõ szö veg e
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ké re lem hez csa tol ni kell az Or vos- és Kór ház tech ni -
kai In té zet (a továb biak ban: ORKI), vagy a Ma gyar Elekt -
ro tech ni kai Ellen õr zõ In té zet]

„a) iga zo lá sát a Gtv. 32.  §-a (1) be kez dé sé nek aa)–ab),
ba)–bc) és – az egye di mé ret vé tel alap ján ké szült gyó gyá -
sza ti se géd esz köz köz fi nan szí ro zás alap já ul szol gá ló árá -
nak eme lé sé re irá nyuló ké re lem ki vé te lé vel – bf) al pont ja
sze rin ti ké re lem ese tén,”

(2) Az R. 2.  §-a a kö vet ke zõ (10) be kez dés sel egé szül
ki, és e § ere de ti (10)–(11) be kez dé se i nek szá mo zá sa
(11)–(12) be kez dé sek re vál to zik:

„(10) Egye di mé ret vé tel alap ján ké szült gyó gyá sza ti se -
géd esz köz ese tén a Gtv. 32.  § (1) be kez dé sé nek bf) al pont -
ja sze rin ti emelt áron tör té nõ el szá mo lás ra az a gyár tó jo -
go sult, aki az el já rás ban ké rel me zõ ként részt vett.”

2.  §

Az R. 5. szá mú mel lék le te e ren de let 1. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

3.  §

Az R. 7. szá mú mel lék le te e ren de let 2. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

4.  §

Az R. 10. szá mú mel lék le te e ren de let 3. mel lék le te sze -
rint mó do sul.

5.  §

Az R. 12. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 4. mel -
lék le te lép.

6.  §

(1) E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 5. na pon lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen in dult el já rá sok ban, illetve a ha tály ba lé pé sét köve -
tõen ki vál tott gyó gyá sza ti se géd esz köz ese té ben kell al -
kal maz ni.

(3) E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ 60. na pon ha tá -
lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter
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1. melléklet az 50/2007. (XI. 29.) EüM rendelethez

Az R. 5. szá mú mel lék le té ben „A ké re lem ki töl té sé re vo nat ko zó in for má ci ók, el vá rá sok” al cím a „7. A ké rel me zõ nek
nem kell be nyúj ta nia a 3. pont ban fog lal ta kat, ha az esz köz a tár sa da lom biz to sí tá si tá mo ga tás ba – az el já rás meg in dí tá sa -
kor – már be fo ga dott nak mi nõ sül.” szö veg résszel egé szül ki.

2. melléklet az 50/2007. (XI. 29.) EüM rendelethez

Az R. 7. szá mú mel lék le té ben a

„

06 33 ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK

06 33 12 Tar to zé kok or to péd ci põk höz

”

szö veg rész he lyé be a

„

06 33 ORTOPÉD CIPÕK ÉS TARTOZÉKAIK

06 33 03 Or to péd ci põk (mé ret so ro za tos)

06 33 06 Or to péd ci põk (ren de lés re ké szült or to péd láb be lik)

06 33 09 Or to péd ci põk (át ala kí tott szab vá nyos láb be lik)

06 33 12 Tar to zé kok or to péd ci põk höz

”

szö veg rész lép.

3. melléklet az 50/2007. (XI. 29.) EüM rendelethez

1. Az R. 10. szá mú mel lék le té ben a

[ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se In di ká ció Fel írá si jo go sult ság

50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX]

„06 12 03 Lá bor té zi sek

06 12 03 03 Don ga láb ra

06 12 03 03 03 Mé ret so ro za tos egy
sík ban kor ri gá ló

In di ká ció: pes  adductus Fel írá si jo go sult ság: 
or to péd szak or vos

X

06 12 03 03 06 Mé ret so ro za tos há -
rom sík ban  korrigáló

In di ká ció: pes equ i no va rus Fel írá si jo go sult ság: 
or to péd szak or vos

X”

szö veg rész he lyé be a
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„06 12 03 Lá bor té zi sek

06 12 03 03 Don ga láb ra

06 12 03 03 03 Mé ret so ro za tos egy
sík ban kor ri gá ló

In di ká ció: pes ad duc tus Fel írá si jo go sult ság: 
or to péd szak or vos

X

06 12 03 03 06 Mé ret so ro za tos há -
rom sík ban kor ri gá ló

In di ká ció: pes equ i no va rus Fel írá si jo go sult ság: 
or to péd szak or vos

X”

szö veg rész lép.

2. Az R. 10. szá mú mel lék le té ben a

[ISO-kód Esz köz meg ne ve zé se In di ká ció Fel írá si jo go sult ság
50% 70% 85% 95% 100%

FIX FIX FIX FIX FIX]

„06 33 06 03 09 Or to péd cipõ gye re -
kek nek

In di ká ció: láb val gus, va rus,
cal ca ne us, equ i nus ál lá sa
zsu go ro dott elõ láb
1,5 cm-nél nem na gyobb bel -
sõ sa rok eme lé sig, bé nu lá sos
meg be te ge dés ke ze lé sé re,
utó ke ze lé sé re (nem ír ha tó
fel: já ró gép hez, cson kolt elõ -
láb 2,0 cm-nél na gyobb láb -
rö vi dü lés re) Meg jegy zés:
18 é ves kor alatt ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság: 
or to péd szak or vos

X”

szö veg rész he lyé be a

„06 33 06 03 09 Or to péd cipõ gye re -
kek nek

In di ká ció: láb val gus, va rus,
cal ca ne us, equ i nus ál lá sa
zsu go ro dott elõ láb
1,5 cm-nél nem na gyobb bel -
sõ sa rok eme lé sig, bé nu lá sos
meg be te ge dés ke ze lé sé re,
utó ke ze lé sé re (nem ír ha tó
fel: já ró gép hez, cson kolt elõ -
láb 2,0 cm-nél na gyobb láb -
rö vi dü lés re) Meg jegy zés:
18 é ves kor alatt ren del he tõ

Fel írá si jo go sult ság: 
or to péd szak or vos

X”

szö veg rész lép.

3. Az R. 10. szá mú mel lék le te 04 27 15 03 ISO-kó dú Esz kö zök a tin ni tus ke ze lé sé hez sor In di ká ció osz lo pa az
„ A felírás nál az ol da li sá got fel kell tün tet ni.” szö veg résszel egé szül ki.
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4. melléklet az 50/2007. (XI. 29.) EüM rendelethez 
 
„12. számú melléklet a 14/2007. (III. 14.) EüM rendelethez 
 

Közgyógyellátás jogcímen felírható eszközök listája 
 

ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 03 03 03 03 002 Suprasorb F 5 x 7 cm 
02 03 06 03 03 001 Mepore Film 6 x 7 cm 
02 03 06 03 03 004 Hydrofilm 6 x 9 cm 
02 03 06 03 03 007 Kliniderm Film 6 x 7 cm 
02 03 06 03 03 008 OpSite Flexigrid 6 x 7cm 
02 03 09 03 03 001 Mepore Film 10 x 12 cm 
02 03 09 03 03 003 Tegaderm 10 x 12 cm 
02 03 09 03 03 010 Kliniderm Film 10 x 12 cm 
02 03 12 03 03 003 Kliniderm Film 9 x 25 cm 
02 03 12 03 03 004 Mepore Film 10 x 25 cm 
02 03 12 03 03 005 Suprasorb F 10 x 25 cm 
02 03 15 03 03 002 Hydrofilm 12 x 25 cm 
02 03 15 03 03 004 Kliniderm Film 15 x 20 cm 
02 03 15 03 03 005 Mepore Film 15 x 20 cm 
02 03 18 03 03 001 OpSite spray, 110 ml 
02 06 03 06 03 005 Allevyn Cavity 10 cm átm. 
02 06 03 09 03 001 Ligasano 15 x 10 x 0,5 cm 
02 06 03 09 03 002 Ligasano 10 x 15 x 1 cm 
02 06 03 12 03 003 Omiderm M 18 x 10 cm 
02 06 03 15 03 001 Ligasano 16 x 24 x 1 cm 
02 06 06 03 03 001 Allevyn Thin 5 x 6 cm 
02 06 06 03 03 007 TenderWet Duo 5,5 cm kör 
02 06 06 03 03 008 TenderWet Duo 4 x 7 cm 
02 06 06 06 03 001 Cutinova Hydro 10 x 10 cm 
02 06 06 06 03 002 Allevyn Thin 10 x 10 cm 
02 06 06 06 03 010 TenderWet Duo 10 x 10 cm 
02 06 06 06 03 012 TenderWet Duo 7,5 x 7,5 cm 
02 06 06 06 03 013 Tielle 7 x 9 cm 
02 06 06 09 03 004 Tielle 11 x 11 cm 
02 06 06 12 03 009 Tielle 15 x 20 cm 
02 06 06 12 03 010 Tielle 18 x 18 cm 
02 06 06 15 03 001 Tielle Sacrum 
02 06 09 03 03 001 Alldress 10 x 10 cm 
02 06 09 03 03 002 Mepitel 5 x 7,5 cm 
02 06 09 06 03 001 Alldress 15 x 15 cm 
02 06 09 09 03 001 Alldress 15 x 20 cm 
02 06 09 12 03 001 Mepitel 20 x 31 cm 
02 09 03 03 03 001 Cutinova Plus 10 x 5 cm 
02 09 03 03 03 002 Allevyn Adheziv 7,5 x 7,5 cm 
02 09 03 03 03 006 Suprasorb P nem tapadó 5 x 5 cm 
02 09 03 03 03 007 Suprasorb P nem tapadó 7,5 x 7,5 cm 
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ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 09 03 03 03 008 Suprasorb P öntapadó 7,5 x 7,5 cm 
02 09 06 03 03 001 Cutinova Plus 10 x 10 cm 
02 09 06 03 03 002 Allevyn Adheziv 12,5 x 12,5 cm 
02 09 06 03 03 004 Lyofoam 10 x 10 cm 
02 09 06 03 03 006 Suprasorb P nem tapadó 10 x 10 cm 
02 09 06 03 03 007 Suprasorb M 10 x 10 cm 
02 09 06 03 03 008 Suprasorb P öntapadó 10 x 10 cm 
02 09 06 03 03 009 Syspur-derm 7,5 x 10 cm 
02 09 09 03 03 001 Cutinova Plus 10 x 20 cm 
02 09 09 03 03 002 Allevyn Adheziv 17,5 x 17,5 cm 
02 09 09 03 03 004 Lyofoam 10 x 17,5 cm 
02 09 09 03 03 006 Suprasorb P nem tapadó 15 x 15 cm 
02 09 09 03 03 007 Suprasorb P nem tapadó 15 x 20 cm 
02 09 09 03 03 008 Suprasorb M 10 x 20 cm 
02 09 09 03 03 009 Suprasorb M 20 x 20 cm 
02 09 09 03 03 010 Suprasorb P öntapadó 15 x 15 cm 
02 09 09 03 03 011 Suprasorb P öntapadó 15 x 20 cm 
02 09 09 03 03 012 Syspur-derm 10 x 20 cm 
02 09 09 03 03 013 Lyofoam 15 x 20 cm 
02 12 03 03 03 001 Hydrocoll 10 x 10 cm 
02 12 03 03 03 002 Combiderm 10 x 10 cm 
02 12 03 03 03 004 Suprasorb H stnd. 10 x 10 cm 
02 12 03 03 03 014 Hydrocoll 5 x 5 cm 
02 12 03 03 03 017 Kliniderm Hydro Border 7 x 7 cm 
02 12 03 03 03 018 Kliniderm Hydro Standard 10 x 10 cm 
02 12 03 03 03 019 Kliniderm Hydro Border 10 x 10 cm 
02 12 03 06 03 002 Combiderm 14 x 14 cm 
02 12 03 06 03 003 Hydrocoll 15 x 15 cm 
02 12 03 06 03 005 Suprasorb H stand. 15 x 15 cm 
02 12 03 06 03 016 Kliniderm Hydro Border 14 x 14 cm 
02 12 03 06 03 018 Kliniderm Hydro Standard 15 x 15 cm 
02 12 03 09 03 002 Combiderm 15 x 18 cm 
02 12 03 09 03 003 Granuflex 20 x 20 cm 
02 12 03 09 03 004 Hydrocoll 20 x 20 cm 
02 12 03 09 03 005 Hydrocoll Sacral 15 x 18 cm 
02 12 03 09 03 007 Suprasorb H stand. 20 x 20 cm 
02 12 03 09 03 016 Kliniderm Hydro Border S 15 x 18 cm 
02 12 03 09 03 017 Kliniderm Hydro Standard 20 x 20 cm 
02 12 06 03 03 001 Granuflex Extra Thin 5 x 10 cm 
02 12 06 06 03 001 Hydrocoll Thin 10 x 10 cm 
02 12 06 06 03 005 Hydrocoll Thin 7,5 x 7,5 cm 
02 12 06 06 03 006 Kliniderm Hydro Thin 10 x 10 cm 
02 12 06 06 03 007 Suprasorb H 10 x 10 cm 
02 12 06 06 03 008 Kliniderm Hydro Thin 7,5 x 7,5 cm 
02 12 06 09 03 003 Comfeel Plus átlátszó 9 x 14 cm 
02 12 06 12 03 001 Granuflex Extra Thin 15 x 15 cm 
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ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 12 06 12 03 009 Hydrocoll Thin 15 x 15 cm 
02 12 06 12 03 010 Kliniderm Hydro Thin 15 x 15 cm 
02 12 06 12 03 011 Suprasorb H 15 x 15 cm 
02 12 06 12 03 013 Suprasorb H 20 x 20 cm 
02 12 06 12 03 014 Kliniderm Hydro Thin 20 x 20 cm 
02 15 03 03 03 001 Elasto-Gél 5 x 7,5 x 0,3 cm 
02 15 03 03 03 002 Hydrosorb 5 x 7,5 cm 
02 15 03 06 03 002 Opragel 7 x 7 cm 
02 15 03 06 03 003 Hydrosorb Comfort 7,5 x 10 cm 
02 15 03 06 03 005 Hydrosorb 10 x 10 cm 
02 15 03 06 03 009 Suprasorb G 10 x 10 cm 
02 15 03 06 03 010 Suprasorb G 5 x 7,5 cm 
02 15 03 09 03 001 Hydrosorb Comfort 12,5 x 12,5 cm 
02 15 03 09 03 006 Hydrosorb 20 x 20 cm 
02 15 03 09 03 010 Intrasite Conformable 10 x 20 cm 
02 15 03 09 03 012 Intrasite Conformable 10 x 40 cm 
02 15 03 12 03 001 Elasto-Gél 20 x 40 x 0,3 cm 
02 15 03 18 03 003 Elasto-Gél, lábujj tapasz 
02 18 03 03 03 001 Kaltostat Wound 5 x 5 cm 
02 18 03 03 03 002 Melgisorb 5 x 5 cm 
02 18 03 03 03 006 Sorbalgon 5 x 5 cm 
02 18 03 03 03 008 Kliniderm Alginate 5 x 5 cm 
02 18 03 03 03 009 Suprasorb A 5 x 5 cm 
02 18 03 06 03 001 Kaltostat Wound 7,5 x 12 cm 
02 18 03 06 03 002 Melgisorb 10 x 10 cm 
02 18 03 06 03 005 Sorbalgon 10 x 10 cm 
02 18 03 06 03 008 Algisite M 10 x 10 cm 
02 18 03 06 03 009 Kliniderm Alginate 10 x 10 cm 
02 18 03 06 03 010 Suprasorb A 10 x 10 cm 
02 18 03 09 03 001 Kaltostat Wound 10 x 20 cm 
02 18 03 09 03 006 Kliniderm Alginate 10 x 20 cm 
02 18 03 09 03 007 Melgisorb 10 x 20 cm 
02 18 03 09 03 008 Sorbalgon 10 x 20 cm 
02 18 03 09 03 009 Suprasorb A 10 x 20 cm 
02 18 06 03 03 001 Melgisorb 2 x 32 cm 
02 18 06 03 03 002 Kaltostat Cavity 2 g 
02 18 06 03 03 006 Kliniderm Alginate Cavity 30 cm 
02 18 06 03 03 007 Suprasorb A szalag 2 g, 30 cm 
02 18 06 03 03 008 Sorbalgon tamponade 2 g 
02 21 03 06 03 006 Curapor 7 x 5 cm 
02 21 03 06 03 010 Kliniplast Border 5 x 7 cm 
02 21 03 06 03 011 Soffix-Med 5 x 7 cm 
02 21 03 09 03 001 Sanipore Steril Strip 9 x 5 cm 
02 21 03 09 03 003 Mepore 6 x 7 cm 
02 21 03 09 03 004 Mepore 9 x 10 cm 
02 21 03 09 03 011 Curapor 8 x 10 cm 
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ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 21 03 09 03 017 Sanipore 10 x 9 cm 
02 21 03 09 03 023 Kliniplast Border 8 x 10 cm 
02 21 03 09 03 024 Mepore Pro 6 x 7 cm 
02 21 03 09 03 025 Mepore Pro 9 x 10 cm 
02 21 03 09 03 026 Soffix-Med 8 x 10 cm 
02 21 03 12 03 002 Mepore 15 x 9 cm 
02 21 03 12 03 003 Mepore 9 x 20 cm 
02 21 03 12 03 010 Curapor 10 x 15 cm 
02 21 03 12 03 011 Curapor 10 x 20 cm 
02 21 03 12 03 018 Sanipore steril strip 15 x 9 cm 
02 21 03 12 03 024 Cicaplaie 15 x 10 cm 
02 21 03 12 03 026 Kliniplast Border 8 x 15 cm 
02 21 03 12 03 027 Mepore Pro 9 x 20 cm 
02 21 03 12 03 028 Mepore Pro 9 x 15 cm 
02 21 03 12 03 030 Sanipore steril strip 9 x 20 cm 
02 21 03 12 03 031 Soffix-Med 15 x 10 cm 
02 21 03 12 03 032 Kliniplast Border 10 x 20 cm 
02 21 03 15 03 002 Mepore 9 x 30 cm 
02 21 03 15 03 009 Curapor 10 x 25 cm 
02 21 03 15 03 015 Mepore 9 x 25 cm 
02 21 03 15 03 019 Cicaplaie 25 x 10 cm 
02 21 03 15 03 020 Kliniplast Border 10 x 25 cm 
02 21 03 15 03 021 Mepore Pro 9 x 25 cm 
02 21 03 15 03 022 Mepore Pro 9 x 30 cm 
02 21 03 15 03 023 Sanipore steril strip 9 x 25 cm 
02 21 03 15 03 024 Sanipore steril strip 9 x 30 cm 
02 21 06 03 03 002 Cutiplast 5 m x 4 cm 
02 21 06 03 03 006 Mepore 5 m x 4 cm 
02 21 06 03 03 007 Mepore 5 m x 7 cm 
02 21 06 03 03 009 Curaplast 5 m x 4 cm 
02 21 06 03 03 012 Curaplast 5 m x 6 cm 
02 21 06 03 03 014 Curaplast 5 m x 8 cm 
02 24 03 03 03 001 Interimport 5 x 5 cm (8), hajtogatott 
02 24 03 03 03 002 Hartmann-Rico 6 x 6 cm, vágott 
02 24 03 03 03 003 Bella-Hungária 6 x 6 cm, vágott 
02 24 03 03 03 004 Interimport 6 x 6 cm, vágott 
02 24 03 03 03 005 Pharmico 6 x 6 cm, vágott 
02 24 03 03 03 006 Pharmico 5 x 5 cm (8), hajtogatott 
02 24 03 03 06 001 Interimport 10 x 10 cm (8), hajtogatott 
02 24 03 03 06 002 Hartmann-Rico 10 x 10 cm, vágott 
02 24 03 03 06 003 Interimport 10 x 10 cm, vágott 
02 24 03 03 06 004 Bella-Hungária 10 x 10 cm, vágott 
02 24 03 03 06 005 Pharmico 10 x 10 cm (8), hajtogatott 
02 24 03 03 06 006 Pharmico 10 x 10 cm, vágott 
02 24 03 06 03 001 ES-Kompressen 5 x 5 cm (8), hajtogatott 
02 24 03 06 03 002 Pharmico 5 x 5 cm (8), hajtogatott 
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ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 24 03 06 03 003 Klinion HG Compres 5 x 5 cm 
02 24 03 06 06 001 ES-Kompressen 10 x 10 cm (8), hajtogatott 
02 24 03 06 06 002 Pharmico 10 x 10 cm (8), hajtogatott 
02 24 03 06 06 003 Klinion HG Compres 10 x 10 cm 
02 24 06 03 03 001 Interimport 5 m x 6 cm 
02 24 06 03 03 002 Hartmann-Rico 5 m x 6 cm 
02 24 06 03 03 003 Bella-Hungária 5 m x 6 cm 
02 24 06 03 03 004 Pharmico 5 m x 6 cm 
02 24 06 03 03 007 Amido-Mátra 5 m x 6 cm 
02 24 06 03 06 001 Interimport 5 m x 10 cm 
02 24 06 03 06 002 Bella-Hungária 5 m x 10 cm 
02 24 06 03 06 003 Pharmico 5 m x 10 cm 
02 24 06 03 06 004 Hartmann-Rico 5 m x 10 cm 
02 24 06 03 06 006 Amido-Mátra 5 m x 10 cm 
02 24 06 03 09 001 Interimport 5 m x 15 cm 
02 24 06 03 09 002 Hartmann-Rico 5 m x 15 cm 
02 24 06 03 09 003 Bella-Hungária 5 m x 15 cm 
02 24 06 03 09 004 Pharmico 5 m x 15 cm 
02 24 09 03 03 001 Bella-Hungária 5 m x 6 cm 
02 24 09 03 03 002 Hartmann-Rico 5 m x 6 cm 
02 24 09 03 03 003 Interimport 5 m x  6 cm 
02 24 09 03 03 004 Pharmico 5 m x 6 cm 
02 24 09 03 06 001 Hartmann-Rico 5 m x 10 cm 
02 24 09 03 06 002 Bella-Hungária 5 m x 10 cm 
02 24 09 03 06 003 Pharmico 5 m x 10 cm 
02 24 09 03 06 004 Interimport 5 m x 10 cm 
02 24 09 03 09 001 Bella-Hungária 5 m x 15 cm 
02 24 09 03 09 002 Interimport 5 m x 15 cm 
02 24 09 03 09 003 Hartmann-Rico 5 m x 15 cm 
02 24 09 03 09 004 Pharmico 5 m x 15 cm 
02 24 09 06 03 001 Hartmann-Rico 5 m x 1 cm 
02 24 09 06 03 002 Interimport 5 m x 1 cm 
02 24 09 06 03 005 Pharmico 5 m x 1 cm 
02 24 09 06 06 001 Hartmann-Rico 5 m x 3 cm 
02 24 09 06 06 002 Interimport 5 m x 3 cm 
02 24 09 06 06 003 Pharmico 5 m x 3 cm 
02 24 09 06 09 001 Interimport 5 m x 6 cm 
02 24 09 06 09 002 Hartmann-Rico 5 m x 6 cm 
02 24 09 06 09 003 Pharmico 5 m x 6 cm 
02 24 09 06 09 004 Peha-crepp 4 m x 4 cm 
02 24 09 06 09 005 Peha-crepp 4 m x 6 cm 
02 24 09 06 12 001 Interimport 5 m x 10 cm 
02 24 09 06 12 002 Hartmann-Rico 5 m x 10 cm 
02 24 09 06 12 003 Pharmico 5 m x 10 cm 
02 24 09 06 12 004 Peha-crepp 4 m x 10 cm 
02 24 09 06 12 005 Peha-crepp 4 m x 8 cm 
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ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 24 09 06 15 001 Interimport 5 m x 15 cm 
02 24 09 06 15 002 Hartmann-Rico 5 m x 15 cm 
02 24 09 06 15 003 Pharmico 5 m x 15 cm 
02 24 09 06 15 004 Peha-crepp 4 m x 12 cm 
02 24 12 03 03 001 Interimport 25 x 80 cm 
02 24 12 03 03 002 Interimport 50 x 80 cm 
02 24 12 03 03 004 Hartmann-Rico 25 x 80 cm 
02 24 12 03 03 005 Bella-Hungária 25 x 80 cm 
02 24 12 03 03 006 Hartmann-Rico 50 x 80 cm 
02 24 12 03 03 007 Bella-Hungária 50 x 80 cm 
02 24 12 03 03 010 Pharmico 50 x 80 cm 
02 24 12 03 03 012 Pharmico 25 x 80 cm 
02 27 03 03 03 001 Medifix 1 m-es 4-es 
02 27 03 03 03 002 Interfix 1 m-es 4-es 
02 27 03 03 03 003 Ramofix 1 m-es 4-es 
02 27 03 06 03 001 Medifix 1 m-es 5-es 
02 27 03 06 03 002 Interfix 1 m-es 5-es 
02 27 03 06 03 003 Ramofix 1 m-es 5-es 
02 27 03 09 03 001 Medifix 1 m-es 6-os 
02 27 03 09 03 002 Interfix 1 m-es 6-os 
02 27 03 09 03 003 Ramofix 1 m-es 6-os 
02 27 03 12 03 001 Medifix 1 m-es 7-es 
02 27 03 15 03 001 Medifix 1 m-es 8-as 
02 27 06 03 03 001 Medifix 2 m-es 9-es 
02 27 06 06 03 001 Medifix 2 m-es 10-es 
02 27 06 09 03 001 Medifix 2 m-es 11-es 
02 30 03 03 03 001 Atraumann kenőcstüll 5 x 5 cm 
02 30 03 03 03 002 Mesalt 5 x 5 cm 
02 30 03 03 03 003 Jelonet kenőcstüll 5 x 5 cm 
02 30 03 03 03 004 Lomatuell kenőcstüll 5 x 5 cm 
02 30 03 06 03 001 Cuticerin kenőcstüll 7,5 x 7,5 cm 
02 30 03 06 03 002 Mesalt 7,5 x 7,5 cm 
02 30 03 09 03 001 Grassolind kenőcstüll 7,5 x 10 cm 
02 30 03 09 03 002 Grassolind kenőcstüll 10 x 10 cm 
02 30 03 09 03 004 Lomatuell H kenőcstüll 10 x 10 cm 
02 30 03 09 03 011 Klinitulle 10 x 10 cm 
02 30 03 09 03 012 N-A Dressing 9,5 x 9,5 cm 
02 30 03 12 03 001 Grassolind kenőcstüll 10 x 20 cm 
02 30 03 12 03 003 Lomatuell H kenőcstüll 10 x 20 cm 
02 30 03 12 03 004 Atraumann kenőcstüll 10 x 20 cm 
02 30 03 12 03 009 N-A-Dressing 19 x 9,5 cm 
02 30 03 15 03 001 Lomatuell H kenőcstüll 10 x 30 cm 
02 30 03 15 03 002 Jelonet kenőcstüll 10 x 40 cm 
02 30 06 03 03 001 Bactigras kenőcstüll 5 x 5 cm 
02 30 06 06 03 004 Metalline 8 x 10 cm 
02 30 06 06 03 005 Metalline Trachea 8 x 9 cm 
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ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 30 06 09 03 001 Metalline 10 x 12 cm 
02 30 06 12 03 001 Bactigras kenőcstüll 15 x 20 cm 
02 30 09 03 03 001 Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfedő 10,5 x 10,5 cm 
02 30 09 03 03 005 Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfedő 6,5 x 9,5 cm 
02 30 09 06 03 001 Actisorb Plus 25 ezüst tartalmú sebfedő 19 x 10,5 cm 
02 30 09 06 03 004 Vliwaktiv 10 x 20 cm 
02 33 03 03 03 001 Filmulin 5 x 5,6 cm 
02 33 03 03 03 004 Stepcel 5,6 x 5 cm 
02 33 03 06 03 002 Filmulin 5 x 9 cm 
02 33 03 06 03 009 Filmulin 7,5 x 11 cm 
02 33 03 06 04 002 Pharmico 8 x 12 cm 
02 33 03 06 04 003 Klinion HG Compres 10 x 20 cm 
02 33 03 06 04 009 Solvaline N 10 x 10 cm 
02 33 03 06 04 014 Vliwazell 10 x 10 cm 
02 33 03 09 03 003 Zetuvit 10 x 20 cm 
02 33 03 09 03 005 Mesorb 10 x 15 cm 
02 33 03 09 03 006 Mesorb 10 x 20 cm 
02 33 03 09 03 015 Klinion Exsupad 10 x 20 cm 
02 33 03 09 04 001 Interimport 17 x 21 cm 
02 33 03 09 04 002 Pharmico 17 x 21 cm 
02 33 03 09 04 012 Absorba 10 x 20 cm 
02 33 03 09 04 013 Vliwazell 10 x 20 cm 
02 33 03 12 03 001 Mesorb 15 x 20 cm 
02 33 03 12 03 003 Zetuvit 20 x 20 cm 
02 33 03 12 03 004 Zetuvit 13,5 x 25 cm 
02 33 03 12 03 007 Pharmico 17 x 21 cm 
02 33 03 12 03 008 Vliwazell 20 x 20 cm 
02 33 03 15 03 002 Mesorb 20 x 25 cm 
02 33 03 15 03 004 Mesorb 20 x 30 cm 
02 33 06 03 03 001 Mesoft 5 x 5 cm 
02 33 06 03 03 003 Klinion NW Compres 5 x 5 cm 
02 33 06 03 03 004 Matovlies 5 x 5 cm 
02 33 06 06 03 001 Mesoft 7,5 x 7,5 cm 
02 33 06 06 03 002 Vliwasoft 7,5 x 7,5 cm 
02 33 06 06 03 003 Vliwasoft 10 x 10 cm 
02 33 06 06 03 004 Mesoft 10 x 10 cm 
02 33 06 06 03 005 Klinion NW Compres 10 x 10 cm 
02 33 06 06 03 006 Matovlies 10 x 10 cm 
02 33 06 06 03 007 Matovlies 7,5 x 7,5 cm 
02 33 06 09 03 001 Mesoft 10 x 20 cm 
02 33 06 09 03 003 Klinion NW Compres 10 x 20 cm 
02 36 03 03 03 001 Omniplast 5 m x 1,25 cm 
02 36 03 03 03 012 Saniplast 5 m x 2,5 cm 
02 36 03 06 03 001 Centerplast-G 5 m x 5 cm 
02 36 03 06 03 002 Centerplast Standard 5 m x 5 cm 
02 36 03 06 03 003 Omniplast 5 m x 5 cm 
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ISO-kód Eszköz megnevezése 
02 36 03 06 03 007 Saniplast 5 m x 5 cm 
02 36 03 06 03 008 Soffix 5 m x 5 cm 
02 36 03 09 03 001 Omniplast 9,2 m x 2,5 cm 
02 36 06 03 03 001 Centerplast-S 5 m x 2,5 cm 
02 36 06 03 03 002 Centerplast Sensosilk 5 m x 2,5 cm 
02 36 06 03 03 003 Silkafix 5 m x 2,5 cm 
02 36 06 03 03 004 Silkafix 5 m x 1,25 cm 
02 36 06 03 03 006 Omnisilk 5 m x 1,25 cm 
02 36 06 03 03 007 Omnisilk 5 m x 2,5 cm 
02 36 06 06 03 001 Centerplast-S 5 m x 5 cm 
02 36 06 06 03 002 Centerplast Sensosilk 5 m x 5 cm 
02 36 06 06 03 003 Silkafix 5 m x 5 cm 
02 36 06 06 03 004 Clinipore Silk 9,1 m x 2,5 cm 
02 36 06 06 03 005 Omnisilk 5 m x 5 cm 
02 36 06 09 03 001 Micropore 9,1 m x 2,5 cm 
02 36 06 09 03 002 Transpore 9,1 m x 2,5 cm 
02 36 06 09 03 006 Durapore 9,1 m x 2,5 cm 
02 36 06 09 03 008 Clinipore Silk 9,1 m x 5 cm 
02 39 03 03 03 002 Omnipor 5 m x 1,25 cm 
02 39 03 06 03 001 Polopor 5 m x 2,5 cm 
02 39 03 06 03 002 Omnipor 5 m x 2,5 cm 
02 39 03 09 03 002 Omnipor 5 m x 5 cm 
02 39 03 12 03 001 Mefix 10 m x 2,5 cm 
02 39 03 12 03 002 Sanipore Fix 10 m x 2,5 cm 
02 39 03 15 03 001 Mefix 10 m x 5 cm 
02 39 03 15 03 002 Curafix H 10 m x 5 cm 
02 39 03 15 03 003 Sanipore Fix 10 m x 5 cm 
02 39 03 15 03 004 Soffix hipoallergén 10 m x 5 cm 
02 39 03 18 03 001 Mefix 10 m x 10 cm 
02 39 03 18 03 005 Curafix H 10 m x 10 cm 
02 39 03 18 03 006 Sanipore Fix 10 m x 10 cm 
02 39 03 18 03 009 Soffix hipoallergén 10 m x 10 cm 
02 39 03 21 03 001 Curafix H 10 m x 15 cm 
02 39 03 21 03 004 Mefix 10 m x 15 cm 
02 39 03 21 03 008 Sanipore Fix 10 m x 20 cm 
02 39 06 03 03 001 Omnifix Elastic 2 m x 10 cm 
02 39 06 12 03 002 Centerplast Elastofix 10 m x 2,5 cm 
02 39 06 12 03 003 Fixomull 10 m x 5 cm 
02 39 06 12 03 004 Centerplast-E 10 m x 5 cm 
02 39 06 12 03 005 Centerplast Elastofix 10 m x 5 cm 
02 39 06 12 03 008 Omnifix Elastic 10 m x 5 cm 
02 39 06 15 03 002 Centerplast Elastofix 10 m x 10 cm 
02 39 06 15 03 005 Omnifix Elastic 10 m x 10 cm 
02 39 06 18 03 001 Fixomull 10 m x 15 cm 
02 39 06 18 03 006 Omnifix Elastic 10 m x 15 cm 
02 39 06 18 03 007 Omnifix Elastic 10 m x 20 cm 
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02 39 06 21 03 001 Fixomull 10 m x 30 cm 
02 39 09 06 03 001 Peha-haft 4 m x 6 cm 
02 39 09 06 03 006 Klinifix 4 m x 6 cm 
02 39 09 06 03 008 Peha-haft 4 m x 4 cm 
02 39 09 06 03 009 Self-fix 4 m x 6 cm 
02 39 09 09 03 001 Peha-haft 4 m x 8 cm 
02 39 09 09 03 005 Klinifix 4 m x 8 cm 
02 39 09 09 03 006 Self-fix 4 m x 8 cm 
02 39 09 12 03 001 Peha-haft 4 m x 10 cm 
02 39 09 12 03 003 Mollelast Haft 4 m x 10 cm 
02 39 09 12 03 005 Klinifix 4 m x 10 cm 
02 39 09 12 03 006 Self-fix 4 m x 10 cm 
02 39 09 15 03 001 Elastomull Haft 4 m x 12 cm 
02 39 09 15 03 002 Mollelast Haft 4 m x 12 cm 
02 39 09 15 03 003 Peha-haft 4 m x 12 cm 
02 39 09 15 03 004 Self-fix 4 m x 12 cm 
04 03 06 03 03 001 Cloud up-02 
04 03 06 06 03 008 F-200 
04 03 06 06 03 015 Voyage 
04 03 06 06 03 016 Medel Family Silver 
04 03 06 09 03 001 Pulmicort nebuhaler 
04 03 06 09 09 001 Intal spinhaler 
04 03 06 09 12 001 Inhalátor M (Atrovent, Berodual, Berotec) 
04 03 12 06 03 001 9352D CPAP maszk 
04 03 12 06 03 002 Comfort Classic Nasal CPAP maszk és fejpánt 
04 03 12 06 03 003 Maszk minni Max nCPAP-hoz Papillon 
04 03 12 06 03 006 Simplicity CPAP maszk és fejpánt 
04 03 21 03 03 001 M20 típusú váladékszívó 
04 03 27 03 03 001 PEP/RMT maszk 
04 03 30 03 03 001 Clement Clarke 
04 03 30 03 06 001 Healthscan Personal Best 
04 03 33 03 03 001 KS-pipa 
04 06 06 03 03 001 Elastomed AD térdharisnya (standard) 
04 06 06 03 03 013 Elastomed Komfort AD térdharisnya (standard) 
04 06 06 03 03 014 Elastomed Stretch AD térdharisnya (standard) 
04 06 06 03 03 020 Komprimed AD térdharisnya (standard) 
04 06 06 03 06 001 Elastomed AD térdharisnya (méretes) 
04 06 06 03 06 010 Elastomed Komfort AD térdharisnya (méretes)  
04 06 06 03 06 011 Elastomed Stretch AD térdharisnya (méretes) 
04 06 06 03 06 013 Komprimed AD térdharisnya (méretes) 
04 06 06 03 09 001 Elastomed AF combközépig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 09 012 Elastomed Komfort AF combközépig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 09 013 Elastomed Stretch AF combközépig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 12 001 Elastomed AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 03 12 010 Elastomed Komfort AF combközépig érő harisnya (méretes)  
04 06 06 03 12 011 Elastomed Stretch AF combközépig érő harisnya (méretes)  
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04 06 06 03 12 014 Komprimed AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 03 15 001 Elastomed AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 15 012 Elastomed Komfort AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 15 013 Elastomed Stretch AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 15 019 Legline 30 AG comtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 15 020 Maxis Micro AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 15 028 Komprimed AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 03 18 001 Elastomed AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 03 18 010 Elastomed Komfort AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 03 18 011 Elastomed Stretch AG combtőig érő harisnya (méretes)  
04 06 06 03 18 016 Komprimed AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 03 21 001 Elastomed AG/HB harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 03 21 007 Elastomed Komfort AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 03 21 008 Elastomed Stretch AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 03 24 001 Elastomed AG/HB harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 003 Venosan AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 005 Medi AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 006 Doktus AG/HB egyszáras, varrás nélküli harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 007 Elastomed Komfort AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)  
04 06 06 03 24 008 Elastomed Stretch AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes)  
04 06 06 03 24 010 Maxis Micro AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 011 Venesso-Soft Lycra AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 012 Venex Dur Micro Light AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 013 Veni Dur AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 014 Komprimed AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 24 015 Star Cotton AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 27 001 Elastomed AM harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 03 27 012 Elastomed Komfort AM harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 03 27 013 Elastomed Stretch AM harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 03 30 001 Elastomed AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 03 30 010 Elastomed Komfort AM harisnyanadrág (méretes)  
04 06 06 03 30 016 Elastomed Stretch AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 03 011 Maxis AD III. Classic térdharisnya standard 
04 06 06 06 06 005 Doktus Dur AD térdharisnya (méretes) 
04 06 06 06 06 006 Veni Dur AD térdharisnya (méretes) 
04 06 06 06 06 007 Elastobar Komfort AD térdharisnya (méretes) 
04 06 06 06 06 009 Komprimed AD térdharisnya (méretes) 
04 06 06 06 09 007 Elastobar Komfort AF combközépig érő harisnya (standard) 
04 06 06 06 12 001 Venosan AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 12 003 Medi AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 12 005 Doktus Dur AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 12 006 Veni Dur AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 12 009 Komprimed AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 15 005 Doktus Dur AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 06 15 007 Elastobar Komfort AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 06 18 001 Venosan AG combtőig érő harisnya (méretes) 
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04 06 06 06 18 003 Medi AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 18 004 Lastofa 340 AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 18 005 Doktus Dur AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 18 006 Veni Dur AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 18 008 Gloria AG combtőig érő harisnya (méretes) 36-46 Hgmm 
04 06 06 06 18 009 Komprimed AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 06 21 001 Venosan AG/HB egyszáras harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 06 24 001 Venosan  AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 24 002 Sigvaris AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 24 003 Medi AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 24 004 Doktus AG/HB egyszáras varrás nélküli harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 24 006 Komprimed AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 24 007 Veni Dur Extra AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 27 001 Venosan AM harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 06 27 002 Medi AM harisnyanadrág (standard) 
04 06 06 06 30 001 Venosan AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 30 003 Medi AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 30 004 Lastofa 340 AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 30 005 Veni Dur AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 30 006 Doktus Dur AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 06 30 008 Gloria AM harisnyanadrág (méretes) Hgmm 36-46 
04 06 06 06 30 009 Komprimed AM harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 09 03 001 Venosan AD térdharisnya (standard) 
04 06 06 09 06 001 Venosan AF combközépig érő harisnya (standard) 
04 06 06 09 09 001 Venosan AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 09 09 005 Veni Dur AF combközépig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 09 12 001 Venosan AG combtőig érő harisnya (standard) 
04 06 06 09 15 001 Venosan AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 09 15 004 Lastofa AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 09 15 005 Veni Dur AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 09 15 006 Elastolim AG combtőig érő harisnya (méretes) 
04 06 06 09 18 001 Medi AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 
04 06 06 09 18 002 Sigvaris AG/HB egyszáras harisnyanadrág (méretes) 50 Hgmm felett 
04 06 06 12 03 004 Elastomed S CH karharisnya vállrögzítővel (standard) 
04 06 06 12 06 004 Elastomed S CH karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 12 06 005 Komprimed CH karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 12 09 001 Venosan AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard) 
04 06 06 12 09 002 Sigvaris AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard) 
04 06 06 12 09 003 Medi AH/AC1 kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard) 
04 06 06 12 09 004 Komprimed AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (standard) 
04 06 06 12 12 004 Komprimed AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 12 12 005 Venosan AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 12 15 001 Sigvaris AC 0 kesztyű ujj nélkül (standard) 
04 06 06 12 18 004 Maxis Comfort AC 1 egyujjas kesztyű (standard) 
04 06 06 12 21 001 Venosan AC 5 ötujjas kesztyű (standard) 
04 06 06 12 24 001 Medi AC 1 egyujjas kesztyű (méretes) 
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04 06 06 12 27 001 Medi AC 5 ötujjas kesztyű (méretes) 
04 06 06 12 27 002 Komprimed AC 5 ötujjas kesztű (méretes) 
04 06 06 15 03 001 Venosan CH karharisnya vállrögzítővel (standard) 
04 06 06 15 06 001 Venosan CH karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 15 06 002 Sigvaris CH karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 15 06 004 Elastobar S CH karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 15 12 001 Venosan AH kombinált karharisnya vállrögzítővel (méretes) 
04 06 06 15 21 001 Medi AC 5 ötujjas kesztyű (méretes) 
04 06 06 18 03 002 Urba-Lan Ultra 5 m x 6 cm 
04 06 06 18 03 003 Urba-Lan Ultra 5 m x 8 cm 
04 06 06 18 06 002 Urba-Lan Ultra 5 m x 10 cm 
04 06 06 18 09 002 Urba-Lan Ultra 5 m x 12 cm 
04 06 06 21 03 001 Urba-Lan 5 m x 6 cm 
04 06 06 21 03 002 Urba-Lan 5 m x 8 cm 
04 06 06 21 03 006 Rosidal K 5 m x 6 cm 
04 06 06 21 03 007 Rosidal K 5 m x 8 cm 
04 06 06 21 03 010 Klinidur Textelast 5 m x 8 cm 
04 06 06 21 03 011 Swisslastic co 5 m x 8 cm 
04 06 06 21 03 012 Swisslastic ms 5 m x 8 cm 
04 06 06 21 06 001 Urba-Lan 5 m x 10 cm 
04 06 06 21 06 002 Raucodur Kraftig 5 m x 10 cm 
04 06 06 21 06 004 Rosidal K 5 m x 10 cm 
04 06 06 21 06 005 Setopress 3,5 m x 10 cm 
04 06 06 21 06 006 Comprilan 5 m x 10 cm 
04 06 06 21 06 007 Klinidur Textelast 5 m x 10 cm 
04 06 06 21 06 008 Swisslastic co 5 m x 10 cm 
04 06 06 21 06 009 Swisslastic ms 5 m x 10 cm 
04 06 06 21 09 001 Urba-Lan 5 m x 12 cm 
04 06 06 21 09 002 Raucodur kraftig 5 m x 12 cm 
04 06 06 21 09 003 Rosidal K 5 m x 12 cm 
04 06 06 21 09 004 Comprilan 5 m x 12 cm 
04 06 06 24 03 001 Idealast 5 m x 8 cm 
04 06 06 24 03 002 Idealast Haft 4 m x 8 cm 
04 06 06 24 03 003 Idealast Haft 4 m x 6 cm 
04 06 06 24 03 004 Idealast 5 m x 6 cm 
04 06 06 24 06 001 Idealast 5 m x 10 cm 
04 06 06 24 06 002 Idealast Haft 4 m x 10 cm 
04 06 06 24 06 003 Idealast 5 m x 12 cm 
04 06 06 24 06 004 Idealast Haft 4 m x 12 cm 
04 06 06 27 03 001 Pütter 5 m x 8 cm 
04 06 06 27 03 003 Pütter 5 m x 6 cm 
04 06 06 27 06 001 Pütter 5 m x 10 cm 
04 06 06 27 06 002 Swisslastic ls 5 m x 10 cm 
04 06 06 27 09 001 Pütter 5 m x 12 cm 
04 06 06 30 03 005 Seton Tubigrip vastag bokára, közepes térdre, vékony combra 
04 06 06 30 03 009 Seton Tubigrip közepes törzsre/1 m 
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04 06 06 30 03 010 Seton Tubigrip vaskos törzsre/1 m 
04 06 06 30 03 011 Sterogrip "A" gyermek végtagokra/1 m 
04 06 06 30 03 012 Sterogrip "B" kis kézre és vékony karra/1 m 
04 06 06 30 03 013 Sterogrip "C" közepes vastagságú karra, karcsú bokára/1 m 
04 06 06 30 03 014 Sterogrip "D" vastagabb karra, közepes bokára, vékony térdre/1 m 
04 06 06 30 03 015 Sterogrip "E" vastag bokára, közepes térdre, vékony combra/1 m 
04 06 06 30 03 016 Sterogrip "F" vastag térdre, közepes vastagságú combra/1 m 
04 06 06 30 03 017 Sterogrip "G" vastag combra/1 m 
04 06 06 30 03 018 Sterogrip "J" vékony törzsre/1 m 
04 06 06 30 03 020 Sterogrip "L" vaskos törzsre/1 m 
04 06 06 30 09 001 J.Mainat mellény, ujjal is, gyermek (méretes) 
04 06 06 30 09 002 J.Mainat mellény, ujjal is, felnőtt (méretes) 
04 06 06 30 09 003 J.Mainat vállpántos mellény, gyermek (méretes) 
04 06 06 30 09 004 J.Mainat vállpántos mellény, felnőtt (méretes) 
04 06 06 30 09 005 J.Mainat karharisnya (méretes) 
04 06 06 30 09 006 J.Mainat tenyérszorító (méretes) 
04 06 06 30 09 007 J.Mainat tenyérszorító ujj közötti rögzítéssel (méretes) 
04 06 06 30 09 008 J.Mainat karharisnya vállrögzítővel, gyermek (méretes) 
04 06 06 30 09 009 J.Mainat karharisnya vállrögzítővel, felnőtt (méretes) 
04 06 06 30 09 010 J.Mainat kesztyű (méretes) 
04 06 06 30 09 011 J.Mainat kesztyű 10 cmnél hosszabb szárral (méretes) 
04 06 06 30 09 012 J.Mainat gyermek nadrág, hosszú szárú (méretes) 
04 06 06 30 09 013 J.Mainat gyermek nadrág, rövid szárú (méretes) 
04 06 06 30 09 014 J.Mainat felnőtt nadrág hosszú szárú (méretes) 
04 06 06 30 09 015 J.Mainat felnőtt nadrág rövid szárú (méretes) 
04 06 06 30 09 016 J.Mainat nadrág egy végtagra (méretes) 
04 06 06 30 09 017 J.Mainat térdharisnya (méretes) 
04 06 06 30 09 018 J.Mainat maxillofaciális rögzítés (méretes) 
04 06 06 30 09 019 J.Mainat maxillofaciális rögzítés, komplett (méretes) 
04 06 06 30 09 020 J.Mainat nyakrögzítő gyermek (méretes) 
04 06 06 30 09 021 J.Mainat nyakrögzítő felnőtt (méretes) 
04 06 06 30 09 022 J.Mainat arcmaszk (méretes) 
04 12 09 03 03 001 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Salus Ortopédtechnika) 
04 12 09 03 03 002 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Mobilitás 2000) 
04 12 09 03 03 003 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortomed) 
04 12 09 03 03 004 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortoreha) 
04 12 09 03 03 005 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Centrum) 
04 12 09 03 03 006 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Észak) 
04 12 09 03 03 007 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Sala-Med) 
04 12 09 03 03 008 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Salix-Med) 
04 12 09 03 03 009 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Consolatio) 
04 12 09 03 03 010 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 03 03 011 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortetika) 
04 12 09 03 03 012 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortobrace) 
04 12 09 03 03 013 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Ortomobil) 
04 12 09 03 03 014 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Príma-Protetika) 
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04 12 09 03 03 015 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Promobil) 
04 12 09 03 03 016 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab) 
04 12 09 03 03 017 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Dél) 
04 12 09 03 03 018 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Kelet) 
04 12 09 03 03 019 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Rába) 
04 12 09 03 03 020 Adaptálható hasi sérvkötő, normál (Rehab-Bán) 
04 12 09 03 03 022 Activ hasi sérvkötő, adaptálható (Ortoprofil) 
04 12 09 03 03 023 AH-10 (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 03 03 024 AH-10 (Rehab-Centrum) 
04 12 09 03 03 028 AH-10 (Rehab-Észak) 
04 12 09 03 03 029 AH-10 (Rehab-Bán) 
04 12 09 03 03 030 AH-10 (Rehab-Hungária) 
04 12 09 03 03 031 AH-12 (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 03 03 039 Anita 2088 (Anita) 
04 12 09 03 03 040 Medi-fix 1111 (Korzet) 
04 12 09 03 03 041 PPH-10 (Príma-Protetika) 
04 12 09 03 03 042 PPHP-10 (Príma-Protetika) 
04 12 09 03 03 051 AH-121 (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 06 03 001 Spranzband-NB köldök-és hasfalsérvkötő 
04 12 09 06 04 001 Spranzband-Hg hasfalsérvkötő 
04 12 09 06 06 001 AH-16 (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 06 06 007 AH-16 (Rehab-Észak) 
04 12 09 06 06 008 Adaptálható hasi sérvkötő, extra (Salus Ortopédtechnika) 
04 12 09 06 06 009 PM 102 (Promobil) 
04 12 09 09 03 001 H-12 bélelt haskötő 
04 12 09 09 04 001 H-33 haskötő bélsártartó pelottával 
04 12 09 12 03 001 Ht-11 Hasemelő 
04 12 09 12 06 001 Ht-18 Hasemelő széles 
04 12 09 12 09 001 Ht-12 Oldalgumi ék (pár) 
04 12 09 12 12 001 Ht-13 Oldalgumi (pár) 
04 12 09 12 15 001 Ht-22 Sérvpárna 
04 12 09 12 18 001 Ht-25 Hasemelő párna 
04 12 09 12 21 001 Ht-14 Oldalgombolás+ harisnyatartó 
04 12 09 12 24 001 Ht-26 Sérvpárna nagy méretű 
04 12 09 12 27 001 Ht-32 Második vászon bélés 
04 12 09 12 30 001 Ht-33 Drill bélés 
04 12 09 12 33 001 Ht-15 Harisnyatartó gumi (készlet) 
04 12 09 12 36 001 Ht-21 Hegpárna 
04 12 09 12 39 001 Ht-27 Vállszalag mindkét vállra 
04 12 09 12 42 001 Ht-28 Stomanyílás kialakítása haskötőn, fűzőn 
04 12 09 15 03 001 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Hungária) 
04 12 09 15 03 002 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Salus Ortopédtechnika) 
04 12 09 15 03 003 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Mobilitás 2000) 
04 12 09 15 03 004 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortomobil) 
04 12 09 15 03 005 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Észak) 
04 12 09 15 03 006 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil) 
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04 12 09 15 03 007 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Príma-Protetika) 
04 12 09 15 03 008 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Promobil) 
04 12 09 15 03 009 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab) 
04 12 09 15 03 010 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Dél) 
04 12 09 15 03 011 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Kelet) 
04 12 09 15 03 012 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Bán) 
04 12 09 15 03 013 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Consolatio) 
04 12 09 15 03 014 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Korzet) 
04 12 09 15 03 015 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortobrace) 
04 12 09 15 03 016 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortoreha) 
04 12 09 15 03 017 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Centrum) 
04 12 09 15 03 018 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Rába) 
04 12 09 15 03 019 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Salix-Med) 
04 12 09 15 03 020 Adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 15 03 021 Activ adaptálható, egyoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil) 
04 12 09 15 03 023 AH-42 rugós (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 15 03 034 AH-52 gumiöves (Rehab-Észak) 
04 12 09 15 03 037 AH-52 gumiöves (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 15 03 038 H-52 gumiöves (Príma-Protetika) 
04 12 09 15 03 039 Sala-Med-52 gumiöves (Sala-Med) 
04 12 09 15 03 040 PPH-56 gumiöves (Príma-Protetika) 
04 12 09 15 06 001 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Consolatio) 
04 12 09 15 06 002 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 15 06 004 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortobrace) 
04 12 09 15 06 005 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil) 
04 12 09 15 06 006 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoreha) 
04 12 09 15 06 007 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Promobil) 
04 12 09 15 06 008 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab) 
04 12 09 15 06 009 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Centrum) 
04 12 09 15 06 010 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Rába) 
04 12 09 15 06 012 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Salix-Med) 
04 12 09 15 06 013 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Salus Ortopédtechnika) 
04 12 09 15 06 014 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Hungária) 
04 12 09 15 06 015 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Kelet) 
04 12 09 15 06 016 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Korzet) 
04 12 09 15 06 017 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortomobil) 
04 12 09 15 06 018 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Príma-Protetika) 
04 12 09 15 06 020 Adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Rehab-Bán) 
04 12 09 15 06 021 Activ adaptálható, kétoldali lágyéksérvkötő (Ortoprofil) 
04 12 09 15 06 027 AH-45 rugós (Rehab-Észak) 
04 12 09 15 06 030 AH-53 gumiöves (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 15 06 035 AH-53 gumiöves (Rehab-Észak) 
04 12 09 15 06 037 AH-53 gumiöves (Rehab-Hungária) 
04 12 09 15 06 039 Ortel (Ned-Work) 
04 12 09 15 06 040 Sala-Med-52 gumiöves (Sala-Med) 
04 12 09 15 06 041 Uriel IT-59 D (Salus Ortopédtechnika) 
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04 12 09 15 06 042 PPH-58 gumiöves (Príma-Protetika) 
04 12 09 15 09 001 Spranzband-60 
04 12 09 18 03 002 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Ortoprofil) 
04 12 09 18 03 008 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab-Hungária) 
04 12 09 18 03 009 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Sala-Med) 
04 12 09 18 03 010 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Salus Ortopédtechnika) 
04 12 09 18 03 011 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab-Centrum) 
04 12 09 18 03 012 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 12 09 18 03 013 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab) 
04 12 09 18 03 016 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Ortobrace) 
04 12 09 18 03 019 Adaptálható here- vagy combsérvkötő (Rehab-Bán) 
04 12 09 18 03 020 H-54 gumiöves (Príma-Protetika) 
04 12 09 18 03 021 Medi-Fix 1421 (Korzet) 
04 19 06 03 03 001 Novo Pen 3 peninjektorhoz PenMate 
04 19 09 03 03 001 Microjet (IU 40) 1 ml 
04 19 09 03 03 005 Myjector (U 40) 1 ml (27Gx1/2) 
04 19 09 03 03 010 Myjector (U 40) 1 ml (29Gx1/2) 
04 19 09 03 03 013 Myjector (U-100) 1 ml (27Gx1/2) 
04 19 09 03 03 029 Myjector (U-100) 1 ml (29Gx1/2) 
04 19 09 06 03 001 Mátraplast 2 ml 
04 19 09 06 03 016 Terumo 2 ml 
04 19 15 03 03 001 Mátraplast 20G 
04 19 15 03 03 002 Mátraplast 21G 
04 19 15 03 03 003 Mátraplast 25G 
04 19 15 03 03 004 Mátraplast 26G 
04 19 15 03 03 005 Mátraplast 27G 
04 19 15 03 03 006 Sterican 20G 
04 19 15 03 03 007 Sterican 21G 
04 19 15 03 03 008 Sterican 25G 
04 19 15 03 03 009 Sterican 26G 
04 19 15 03 03 010 Sterican 27G 
04 19 15 03 03 015 Neomed 20G 
04 19 15 03 03 016 Neomed 21G 
04 19 15 03 03 017 Neomed 25G 
04 19 15 03 03 018 Neomed 26G 
04 19 15 03 03 019 Neomed 27G 
04 19 15 03 03 020 Neolus 20G 1 1/2" 
04 19 15 03 03 021 Neolus 21G 1 1/2" 
04 19 15 03 03 022 Neolus 22G 1 1/2" 
04 19 15 03 03 023 Neolus 22G 1 1/4" 
04 19 15 03 03 024 Neolus 23G 1 1/4" 
04 19 15 03 03 025 Neolus 23G 1" 
04 19 15 03 03 027 Neolus 25G 1" 
04 19 15 03 03 028 Neolus 25G 5/8" 
04 19 15 03 03 029 Pic (G23) 
04 19 15 03 03 032 Neolus 18G 1 1/2" 
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04 19 15 03 03 033 Neolus 18G 2" 
04 19 15 03 03 034 Neolus 19G 1 1/2" 
04 19 15 03 03 035 Neolus 26G 1/2" 
04 19 15 03 03 036 Neolus 26G 1" 
04 19 15 03 03 037 Neolus 276G 3/4" 
04 19 15 06 03 004 BD Micro Fine Pen tű 29G 
04 19 15 06 03 005 BD Micro Fine Pen tű 30G 
04 19 15 06 03 006 BD Micro Fine Pen tű 31G 
04 19 15 06 03 007 Insupen tű (G29) 12 mm 
04 19 15 06 03 008 Insupen tű (G31) 6 mm 
04 19 15 06 03 009 Insupen tű (G31) 8 mm 
04 19 21 03 03 002 Autoject 2 
04 19 21 06 03 001 BD Pen Classic 3,0 ml 
04 19 21 06 03 004 NovoPen 3 
04 19 21 06 03 005 NovoPen 2 
04 19 21 06 03 006 NovoPen 1 
04 19 21 06 03 007 HumaPen Ergonomic (3 ml) 
04 19 21 06 03 009 HumaPen Luxura Burgundy 
04 19 21 06 03 010 HumaPen Luxura Champagne 
04 24 12 03 03 002 D-Cont Personal 
04 24 12 06 03 001 C-Test 50 db/doboz 
04 24 12 06 03 016 Personal Aktív Test 50 db/doboz 
04 27 09 03 03 001 AT1 Tens 
04 27 09 03 06 001 Corposano KS-1/A 
04 27 09 03 06 003 Ministim 
04 27 09 03 06 004 Tensel ME 2001 
04 27 09 03 06 005 Corposano KS-1/A2 
04 27 15 03 03 002 Victofon MTN 
04 27 15 03 03 006 Protone PNG 
04 27 15 03 06 001 Viennatone AM Ti Silent Star 
04 27 15 03 06 003 Victofon AM 260 TM 
04 39 03 03 03 008 Pro Ophta Junior 
04 45 03 03 03 001 E 40/A nyújtókészülék, fekvő helyzetben történő húzásra támla nélkül 
04 45 03 03 06 001 E 40/B nyújtókészülék, fekvő helyzetben történő húzásra, támlás 
04 45 06 03 03 001 E 44 ajtóra akasztható nyújtókészülék 
04 45 06 03 06 001 E 51 Glisson-féle függesztő készülék 
04 45 06 03 12 001 E 54 gerinchúzó készülék (Czagány szerint) 
04 45 09 03 03 001 E 51/A tartozék E 51-hez 
04 45 09 03 06 001 E 52/A tartozék E 52-höz 
04 45 09 03 09 001 E 53/A tartozék E 53-hoz 
04 45 09 03 12 001 E 54/A tartozék E 54-hez 
04 45 09 06 03 002 Et-04 fejtartó E40 és E44 készülékhez 
04 45 09 06 06 001 Activ nyújtókészülék tartozéka, bokamandzsetta 
04 45 09 06 06 002 Et-05 bokamandzsetta E40 és E44 készülékhez 
04 48 12 03 03 001 Orfitube ujjtornáztató készülék 
04 48 12 03 03 004 V-82 (Príma-Protetika) 
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04 48 12 03 03 008 V-82 (Rehab-Bán) 
04 48 12 03 03 010 V-82 (Ortomobil) 
04 48 12 03 03 012 V-82 (Rehab-Kelet) 
04 48 12 03 03 016 V-82 (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 48 12 03 03 017 V-82 (LBT) 
04 48 12 03 03 024 AV-82 (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 48 12 03 03 028 AV-82 (Rehab-Kelet) 
04 48 12 03 03 032 Orfit Hilei ujjtornáztató készülék 
04 48 12 03 03 033 Orfit ujjextenzió segítő  
04 48 12 03 06 001 Orfit radialis bénuláskezelő 
04 48 15 03 03 001 J-98 (Salix-Med) 
04 48 15 03 03 003 J-98 (Rehab-Kelet) 
04 48 15 03 03 006 J-98 (Mobilitás 2000) 
04 48 15 03 03 009 J-98 (Ortomobil) 
04 48 15 03 03 010 J-98 (Príma-Protetika) 
04 48 15 03 03 014 J-98 (Rehab-Észak) 
04 48 15 03 03 016 J-98 (LBT) 
04 48 15 03 03 017 J-98 (Ortetika) 
04 48 15 03 03 018 J-98 (Rehab-Bán) 
04 48 15 03 03 019 J-98 (GYSGY Ortopédtechnika) 
04 48 15 03 03 020 J-98 (Ortobrace) 
04 48 15 03 03 023 J-98 (Rehab-Rába) 
04 48 15 03 03 027 AJ-98 (Rehab-Kelet) 
04 48 15 06 03 001 E53 alsó végtaghúzó készülék (Czagány szerint) 
06 03 06 03 03 001 Medenceszorító öv (Korzet) 
06 03 06 03 03 002 F 15 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 03 03 003 F 17 (Ortoreha) 
06 03 06 03 03 004 F 17/P (Mobilitás 2000) 
06 03 06 03 03 006 OM 107 
06 03 06 03 03 007 OM 202 
06 03 06 03 03 008 RB 35 
06 03 06 03 03 009 RB 36 
06 03 06 03 03 010 RB 37 
06 03 06 03 03 011 Scudotex S-610 (GYSGY Rehab) 
06 03 06 03 03 012 Scudotex S-612 (Promobil) 
06 03 06 03 03 013 Sigvaris Active lumbágó öv 
06 03 06 03 03 014 Uriel IT 06 T 
06 03 06 03 03 021 F 15 (Ortoprofil) 
06 03 06 03 03 030 F 15 (Rehab-Hungária) 
06 03 06 03 03 031 F 15 (Sala-Med) 
06 03 06 03 03 032 F 15 (Ortomobil) 
06 03 06 03 03 041 F 17 (Rehab-Dél) 
06 03 06 03 03 042 F 17 (Salus Ortopédtechnika) 
06 03 06 03 03 043 F 17 (Frigyesy Róbert) 
06 03 06 03 03 044 F 17 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 03 03 045 F 17 (Korzet) 
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06 03 06 03 03 046 F 17 (Rehab) 
06 03 06 03 03 047 F 17 (Rehab-Kelet) 
06 03 06 03 03 048 F 17 (Rehab-Rába) 
06 03 06 03 03 049 F 17 (Sala-Med) 
06 03 06 03 03 050 F 17 (Ortobrace) 
06 03 06 03 03 051 F 17 (Rehab-Centrum) 
06 03 06 03 03 052 F 17 (Salix-Med) 
06 03 06 03 03 053 F 17 (Consolatio) 
06 03 06 03 03 054 F 17 (Ortomed) 
06 03 06 03 03 055 F 17 (Rehab-Észak) 
06 03 06 03 03 056 F 17 (GYSGY Rehab) 
06 03 06 03 03 057 F 17 (Rehab-Bán) 
06 03 06 03 03 058 F 17 (Príma-Protetika) 
06 03 06 03 03 060 F 17 (Ortomobil) 
06 03 06 03 03 061 F 17 (Rehab-Hungária) 
06 03 06 03 03 062 F 17/P (Promobil) 
06 03 06 03 03 064 Scudotex S-610 (Promobil) 
06 03 06 03 03 065 Scudotex S-612 (GYSGY Rehab) 
06 03 06 03 03 071 AF-18 (Rehab-Kelet) 
06 03 06 03 03 072 AF-18 (Rehab-Rába) 
06 03 06 03 03 073 AF-18 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 03 03 075 AF-18 (Rehab-Észak) 
06 03 06 03 03 081 AF-19 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 03 03 083 AF-19 (Rehab-Észak) 
06 03 06 03 03 090 Biofit 17 tépőzáras medenceöv 
06 03 06 03 03 095 Medi-Fix 2251 medenceszorító öv 
06 03 06 03 03 096 F 17 (Ortoprofil) 
06 03 06 03 03 098 CON 610 
06 03 06 03 03 111 PPF-17 
06 03 06 03 03 112 PPF-18 
06 03 06 03 03 115 Sala-Med 17 
06 03 06 06 03 002 Lombax 
06 03 06 06 03 005 Lumbamed deréktámasztó öv 
06 03 06 06 03 006 Ortoplast fűző 
06 03 06 06 03 007 Ortoplast hosszú fűző 
06 03 06 06 03 012 Reversa 54/705 
06 03 06 06 03 018 F 23 (Ortomed) 
06 03 06 06 03 019 F 23 (Rehab-Rába) 
06 03 06 06 03 020 F 23 (Sala-Med) 
06 03 06 06 03 021 F 23 (Consolatio) 
06 03 06 06 03 022 F 23 (Ortoprofil) 
06 03 06 06 03 023 F 23 (Rehab) 
06 03 06 06 03 024 F 23 (Rehab-Bán) 
06 03 06 06 03 025 F 23 (Rehab-Hungária) 
06 03 06 06 03 027 F 23 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 06 03 028 F 23 (Ortomobil) 
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06 03 06 06 03 029 F 23 (Rehab-Centrum) 
06 03 06 06 03 030 F 23 (Rehab-Észak) 
06 03 06 06 03 032 F 23 (Ortoreha) 
06 03 06 06 03 033 F 23 (Salix-Med) 
06 03 06 06 03 034 F 23 (Promobil) 
06 03 06 06 03 036 F 23 (Ortetika) 
06 03 06 06 03 037 F 23 (Príma-Protetika) 
06 03 06 06 03 038 F 23 (Rehab-Kelet) 
06 03 06 06 03 039 F 23 (Salus Ortopédtechnika) 
06 03 06 06 03 040 F 23 (Korzet) 
06 03 06 06 03 041 F 23 (Rehab-Dél) 
06 03 06 06 03 042 Activ medenceszorító öv, bordás gumiszövetből, megerősített tépőzárral 
06 03 06 06 03 043 AF-20 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 06 03 045 AF-20 (Rehab-Dél) 
06 03 06 06 03 047 AF-20 (Rehab-Rába) 
06 03 06 06 03 048 AF-20 (Rehab-Észak) 
06 03 06 06 03 049 AF-20 (Rehab-Bán) 
06 03 06 06 03 072 AF-22 (Rehab-Hungária) 
06 03 06 06 03 074 AF-22 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 06 03 075 AF-23 (Rehab-Centrum) 
06 03 06 06 03 077 AF-23 (Rehab-Kelet) 
06 03 06 06 03 080 AF-23 (Rehab-Bán) 
06 03 06 06 03 083 AF-23 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 06 03 092 AF-24 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 06 03 094 AF-25 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 06 06 03 107 GM-B13 
06 03 06 06 03 108 GM-B6 
06 03 06 06 03 109 GM-B7 
06 03 06 06 03 110 GM-B8 
06 03 06 06 03 111 GM-B9 
06 03 06 06 03 118 OB-004 
06 03 06 06 03 120 OM 1122 
06 03 06 06 03 152 PM 202 
06 03 06 06 03 153 PM 203 
06 03 06 06 03 154 PPF-22 
06 03 06 06 03 155 PPF-23 
06 03 06 06 03 156 PPF-25 
06 03 06 06 03 157 RB-23 
06 03 06 06 03 158 RB-25 
06 03 06 06 03 160 SAT-22 
06 03 06 06 03 161 Sala-Med-23 
06 03 06 06 03 162 Thermoban 85603-608 
06 03 06 06 03 163 Thermoban 85613-618 
06 03 06 06 03 165 Ortomed 23 
06 03 06 06 03 166 Ortomed 17 
06 03 06 06 03 167 Ortomed 22 
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06 03 06 06 03 174 Artroskin R-Lady 
06 03 06 06 03 175 Artroskin R-Man 
06 03 06 09 03 001 F 24 ágyékfűző 
06 03 06 09 06 001 F 25 hosszú gerincfűző 
06 03 06 09 09 001 F 26 hosszú gerincfűző melltartóval 
06 03 09 03 06 001 Boston 
06 03 09 03 09 001 Charlestone, két funkciós, állítható 
06 03 09 03 12 001 Cheneau 
06 03 09 03 15 001 Gschwend 
06 03 09 03 18 001 Milwaukee 
06 03 09 03 21 001 Stagnara 
06 03 09 03 24 001 Ülőkorzett 
06 03 09 03 27 001 Traumás fűző 
06 03 09 03 30 001 PM 204 SpineCor Kit 2000 korrigáló fűző 
06 03 09 06 03 001 Ft-11 bordahúzó puha bőrből 
06 03 09 06 06 001 Ft-12 emelőkaros bordahúzó (Hohmann szerint) 
06 03 09 06 09 001 Ft-13 hónalj támasz (karmankó) 
06 03 09 06 12 001 Ft-14 combtoldalék 
06 03 09 06 15 001 Ft-15 tomporpelotta 
06 03 09 06 18 001 Ft-16 üléstámasz 
06 03 09 06 21 001 Ft-18 vállgyűrű 
06 03 12 03 03 001 Schanz gallér (Ortoprofil) 
06 03 12 03 03 002 Anatomic (Promobil) 
06 03 12 03 03 003 Adams 
06 03 12 03 03 005 Uriel IT 61 
06 03 12 03 03 007 Schanz gallér (Rehab-Bán) 
06 03 12 03 03 008 Schanz gallér (Ortomobil) 
06 03 12 03 03 009 Schanz gallér F-76 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 03 12 03 03 010 Schanz gallér (Ortoreha) 
06 03 12 03 03 011 Schanz gallér (Rehab-Dél) 
06 03 12 03 03 012 Schanz gallér (Salix-Med) 
06 03 12 03 03 013 Schanz gallér (Korzet) 
06 03 12 03 03 014 Schanz gallér (Ortomed) 
06 03 12 03 03 015 Schanz gallér (Promobil) 
06 03 12 03 03 016 Schanz gallér (Rehab-Rába) 
06 03 12 03 03 017 Schanz gallér (GYSGY Rehab) 
06 03 12 03 03 018 Schanz gallér Necky (Otto Bock) 
06 03 12 03 03 019 Schanz gallér (Consolatio) 
06 03 12 03 03 020 Schanz gallér (Príma-Protetika) 
06 03 12 03 03 022 Schanz gallér (Sala-Med) 
06 03 12 03 03 023 Schanz gallér (Rehab-Hungária) 
06 03 12 03 03 025 Schanz gallér (Rehab-Centrum) 
06 03 12 03 03 026 Schanz gallér (Rehab-Kelet) 
06 03 12 03 03 027 Schanz gallér (Mobilitás 2000) 
06 03 12 03 03 029 Anatomic (Mobilitás 2000) 
06 03 12 03 03 030 Classic 
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06 03 12 03 03 032 GM-C3 
06 03 12 03 03 035 PPF-70 
06 03 12 03 03 036 RB-73 
06 03 12 06 03 002 GM-C4 
06 03 12 06 03 003 GM-C6 
06 03 12 06 03 004 Sala-Med 76/M 
06 03 12 06 06 009 F-74 (Sala-Med) 
06 03 12 06 06 025 PPF-74 
06 03 12 06 06 026 Philadelphia 
06 03 15 03 03 003 PPF-110 tartásjavító heveder 
06 03 15 03 03 004 PPF-150 torniszter bandázs 
06 06 03 06 03 001 Chrisofix hüvelykujj metacarpális sín 
06 06 03 06 03 002 Bort 105 400 
06 06 03 06 03 003 Chrisofix metacarpális sín 
06 06 03 06 03 004 Orfit hüvelykujj metacarpalis sín 
06 06 03 06 03 005 Orliman FP-71 
06 06 03 06 03 008 Rehband 4085 
06 06 03 06 06 001 Chrisofix 
06 06 03 06 06 002 AV-13 (Rehab-Centrum) 
06 06 03 06 06 004 AV-13 (Rehab-Kelet) 
06 06 03 06 06 005 AV-13 (Rehab-Észak) 
06 06 03 06 06 009 AV-13 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 06 03 06 06 012 Chrisofix hüvelykujj rövid nyeregízületi sín 
06 06 03 06 06 013 Orfit nyeregízület rögzítő 
06 06 03 06 09 001 Pollex med 
06 06 06 03 03 001 Orfit ulnárdeviáció kezelő 
06 06 06 03 03 002 Bort 103 300 
06 06 06 06 03 001 Chrisofix 
06 06 06 06 03 002 Chrisofix tenyértámasztó alkarsín 
06 06 06 06 03 003 Chrisofix ulnáris alkarsín 
06 06 06 06 06 001 Futuro 
06 06 06 06 06 042 PPV-22 
06 06 06 09 03 001 V-21 
06 06 06 09 06 001 V-21/M 
06 06 09 06 03 001 Orfizip csuklórögzítő 
06 06 09 06 03 002 Orfit csukló- és hüvelykrögzítő (körkörös) 
06 06 09 06 03 003 Orfizip csukló- és hüvelykrögzítő 
06 06 09 06 03 004 Orfit dorsalisan vezetett kéztámasztó 
06 06 09 06 03 005 Orfit csuklórögzítő (körkörös) 
06 06 09 06 03 006 Bort 103 800 radiális csuklórögzítő sín 
06 06 09 06 03 007 Chrisofix csuklóortézis 
06 06 09 06 03 010 AV-311 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 06 09 06 03 011 Medi-Fix 3122 (Korzet) 
06 06 09 06 03 014 Chrisofix hüvelykujj hosszú nyeregízületi-(radialis alkar)-sín 
06 06 09 09 03 001 V-31/M 
06 06 09 09 06 001 V-31 
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06 06 12 06 03 001 Orfit voláris pihentető sín 
06 06 12 06 03 002 Orfit antispasztikus sín kézháton vezetve 
06 06 12 06 03 003 Orfit antispasztikus sín volárisan vezetve 
06 06 12 06 03 004 Orfit rheumatoid arthritis pihentető sín 
06 06 12 06 03 005 Bort 103 200 pihentető sín 
06 06 12 06 03 007 Bort 103 900 rheumatoid arthritis sín 
06 06 12 06 03 008 Bort 133 300 csukló és tenyértámasztó sín 
06 06 12 06 03 012 Chrisofix palmáris/voláris alkarsín hüvelykujj-támasszal 
06 06 12 06 06 001 Chrisofix palmáris/voláris alkarsín 
06 06 12 06 06 007 Tenyértámasz (LBT Kft.) 
06 06 12 06 06 008 Tenyértámasz (Ortomobil Kft.) 
06 06 12 06 06 014 Tenyértámasz (Rehab-Hungária) 
06 06 15 06 09 001 Rehband 7124 
06 06 15 06 09 002 RB-39 
06 06 15 06 09 011 AV-441 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 06 15 06 09 018 AV-46 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 06 15 06 09 021 Chrisofix könyök ortézis 
06 06 15 06 09 022 GM-W15 
06 06 15 06 09 023 MEDI-FIX 3435 
06 06 15 06 09 024 OM ízületrögzítő készülék 
06 06 15 09 03 001 V-46/M 
06 06 15 09 06 001 V-43/M 
06 06 24 03 03 001 Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Rába) 
06 06 24 03 03 002 Kartartó heveder, kétrészes (Korzet) 
06 06 24 03 03 003 Kartartó heveder, kétrészes (Ortetika) 
06 06 24 03 03 004 Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Centrum) 
06 06 24 03 03 005 Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Dél) 
06 06 24 03 03 006 Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Bán) 
06 06 24 03 03 007 Kartartó heveder, kétrészes (Sala-Med) 
06 06 24 03 03 008 Kartartó heveder, kétrészes (Ortoreha) 
06 06 24 03 03 009 Kartartó heveder, kétrészes (Mobilitás) 
06 06 24 03 03 010 Kartartó heveder, kétrészes (Príma-Protetika) 
06 06 24 03 03 011 Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Kelet) 
06 06 24 03 03 012 Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Hungária) 
06 06 24 03 03 013 Kartartó heveder, kétrészes (Promobil) 
06 06 24 03 03 014 Kartartó heveder, kétrészes (Rehab-Észak) 
06 06 24 03 03 015 Kartartó heveder, kétrészes (Salix-Med) 
06 06 24 03 03 016 Activ kartartó heveder (Ortoprofil) 
06 06 24 03 03 018 AV-560 (Rehab-Kelet) 
06 06 24 03 03 019 AV-560 (Rehab-Észak) 
06 06 24 03 03 020 AV-560 (Rehab-Bán) 
06 06 24 03 03 021 AV-560 (Rehab-Hungária) 
06 06 24 03 03 022 AV-560 (Rehab-Centrum) 
06 06 24 03 03 024 AV-560 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 06 24 03 03 026 AV-561 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 06 24 03 03 038 Felkarrögzítő, kétrészes (Ortomobil) 
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06 06 24 03 03 041 PM 323 (Promobil) 
06 06 24 03 03 042 PPV-01 (Príma-Protetika) 
06 06 24 03 03 043 PPV-02 (Príma-Protetika) 
06 06 24 06 03 041 Humerus rögzítő (Príma-Protetika) 
06 06 24 06 03 050 Medi-Fix 3611 
06 06 24 09 03 001 V-54/M 
06 06 24 09 03 002 V-55/M 
06 12 03 06 03 001 J-10 TTT 
06 12 03 09 03 001 J-15 
06 12 03 12 03 001 Bort 930 010 
06 12 03 12 03 002 Elit hallux valgus kezelő 
06 12 03 12 03 003 Activ hallux valgus kezelő 
06 12 03 12 03 004 AJ-20 (Rehab-Centrum) 
06 12 03 12 03 006 AJ-20 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 03 12 03 008 AJ-20 (Rehab-Dél) 
06 12 03 12 03 009 AJ-20 (Rehab-Kelet) 
06 12 03 12 03 016 PPJ-20 állást korrigáló sín 
06 12 03 12 03 017 Rehband 509 
06 12 03 12 03 018 SM éjszakai bandázs 
06 12 03 12 03 020 Valgu Loc 
06 12 03 18 03 001 Méretsorozatos parafa sarokék (Dobos Cipő) 
06 12 03 18 03 002 Méretsorozatos parafa sarokék (Elit Cipőkészítő) 
06 12 03 18 03 004 Méretsorozatos parafa sarokék (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 03 18 03 005 Méretsorozatos parafa sarokék (Gyógycipő) 
06 12 03 18 03 006 Méretsorozatos parafa sarokék (Korzet) 
06 12 03 18 03 007 Méretsorozatos parafa sarokék (LBT) 
06 12 03 18 03 008 Méretsorozatos parafa sarokék (Manuál) 
06 12 03 18 03 010 Méretsorozatos parafa sarokék (Érdi Béta) 
06 12 03 18 03 013 Méretsorozatos parafa sarokék (Nagy és Tsa) 
06 12 03 18 03 014 Méretsorozatos parafa sarokék (Orto-Topán) 
06 12 03 18 03 015 Méretsorozatos parafa sarokék (Ortobrace) 
06 12 03 18 03 016 Méretsorozatos parafa sarokék (Ortomobil) 
06 12 03 18 03 018 Méretsorozatos parafa sarokék (Príma-Protetika) 
06 12 03 18 03 020 Méretsorozatos parafa sarokék (Rehab-Dél) 
06 12 03 18 03 021 Méretsorozatos parafa sarokék (Rehab-Rába) 
06 12 03 18 03 022 Méretsorozatos parafa sarokék (Rehab-Észak) 
06 12 03 18 03 023 Méretsorozatos parafa sarokék (Rehab-Bán) 
06 12 03 18 03 024 Méretsorozatos parafa sarokék (Rehab-Hungária) 
06 12 03 18 03 025 Méretsorozatos parafa sarokék (Salix-Med) 
06 12 03 18 03 026 Méretsorozatos parafa sarokék ("Lukács-Ortopédcipő") 
06 12 03 18 03 027 Méretsorozatos parafa sarokék ("SZORT 99") 
06 12 03 18 03 028 Méretsorozatos parafa sarokék (Alfa Ipari) 
06 12 03 18 03 031 Méretsorozatos parafa sarokék (Consolatio) 
06 12 03 18 03 032 Méretsorozatos parafa sarokék (Florens) 
06 12 03 18 03 033 Méretsorozatos parafa sarokék (Gyógy) 
06 12 03 18 03 034 Méretsorozatos parafa sarokék (KEEMM) 
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06 12 03 18 03 037 Méretsorozatos parafa sarokék (Orto) 
06 12 03 18 03 038 Méretsorozatos parafa sarokék (Ortoprofil) 
06 12 03 18 03 039 Méretsorozatos parafa sarokék (Promobil) 
06 12 03 18 03 040 Méretsorozatos parafa sarokék (Rehab-Kelet) 
06 12 03 18 03 044 SM sarokemelő 
06 12 03 18 06 001 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Elit Cipőkészítő) 
06 12 03 18 06 004 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Illés Tibor) 
06 12 03 18 06 006 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Ortoreha) 
06 12 03 18 06 008 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Dél) 
06 12 03 18 06 009 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Észak) 
06 12 03 18 06 010 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Salix-Med) 
06 12 03 18 06 011 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Érdi Béta) 
06 12 03 18 06 012 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Rába) 
06 12 03 18 06 013 Méretsorozatos szilikonos sarokék ("Lukács-Ortopédcipő") 
06 12 03 18 06 014 Méretsorozatos szilikonos sarokék (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 03 18 06 015 Méretsorozatos szilikonos sarokék (KEEMM) 
06 12 03 18 06 016 Méretsorozatos szilikonos sarokék (LBT) 
06 12 03 18 06 017 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Mobilitás 2000) 
06 12 03 18 06 019 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Ortoprofil) 
06 12 03 18 06 020 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Forto) 
06 12 03 18 06 021 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Centrum) 
06 12 03 18 06 022 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Kelet) 
06 12 03 18 06 023 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Hungária) 
06 12 03 18 06 025 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Veno-Med) 
06 12 03 18 06 026 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Dobos Cipő) 
06 12 03 18 06 027 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Gyógycipő) 
06 12 03 18 06 028 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Promobil) 
06 12 03 18 06 029 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Ortomobil) 
06 12 03 18 06 030 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Príma-Protetika) 
06 12 03 18 06 031 Méretsorozatos szilikonos sarokék (Rehab-Bán) 
06 12 03 18 06 033 Activ szilikonos sarokék 
06 12 03 18 06 034 Movi szilikonos sarokék 
06 12 03 18 06 035 Otto Bock Technogel lágybetétes sarokpárna 
06 12 03 18 06 036 Uriel IT-307 
06 12 03 18 06 037 Viscoheel K 
06 12 03 18 06 038 Viscoheel N nyomáselosztó sarokék 
06 12 03 18 09 001 B 40 alumínium 
06 12 03 18 12 005 Activ Terraflex (Ortoprofil) 
06 12 03 18 12 008 Alphakork-Globus 
06 12 03 18 12 011 B-201 Rehab OT Sarusztar (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 03 18 12 028 B-210 Rehab OT Szendvics szerkezetű betét, sarokemeléssel (Rehab-Dél) 

06 12 03 18 12 030 B-210 Rehab OT Szendvics szerkezetű betét, sarokemeléssel (GYSGY 
Ortopédtechnika) 

06 12 03 18 12 038 Műanyag betét (Ortoprofil) 
06 12 03 18 12 039 Műanyag betét (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 03 18 12 040 Műanyag betét ("Lukács-Ortopédcipő") 
06 12 03 18 12 053 Műanyag betét (La-Belly) 
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06 12 03 18 12 055 Műanyag betét (LBT) 
06 12 03 18 12 059 Műanyag betét (Orto) 
06 12 03 18 12 060 Műanyag betét (Ortobrace) 
06 12 03 18 12 063 Műanyag betét (Ortoreha) 
06 12 03 18 12 066 Műanyag betét (Rehab-Centrum) 
06 12 03 18 12 070 Műanyag betét (Rehab-Észak) 
06 12 03 18 12 071 Műanyag betét (Revita-Group) 
06 12 03 18 12 073 Műanyag betét (Rehab-Hungária) 
06 12 03 18 12 075 Műanyag betét (Salix-Med) 
06 12 03 18 12 083 Normflex-Globus 
06 12 03 18 12 086 PM 403 (Promobil) (Luga) 
06 12 03 18 12 087 PM 405 Szendvics szerkezetű betét (Promobil) 
06 12 03 18 12 089 Szendvics szerkezetű betét SZ-1 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 03 18 12 090 Szendvics szerkezetű betét (Korzet) 
06 12 03 18 12 091 Szendvics szerkezetű betét ("Lukács-Oropédcipő") 
06 12 03 18 12 092 Szendvics szerkezetű betét ("SZORT 99") 
06 12 03 18 12 093 Szendvics szerkezetű betét (Alfa Ipari) 
06 12 03 18 12 094 Szendvics szerkezetű betét (Betét) 
06 12 03 18 12 095 Szendvics szerkezetű betét (Csuka) 
06 12 03 18 12 096 Szendvics szerkezetű betét (Csák Zoltánné) 
06 12 03 18 12 097 Szendvics szerkezetű betét (Consolatio) 
06 12 03 18 12 098 Szendvics szerkezetű betét (Dobos Cipő) 
06 12 03 18 12 099 Szendvics szerkezetű betét (Elit Cipőkészítő) 
06 12 03 18 12 100 Szendvics szerkezetű betét (Florens) 
06 12 03 18 12 101 Szendvics szerkezetű betét (Frigyesy Róbert) 
06 12 03 18 12 102 Szendvics szerkezetű betét (Füleki Gyula) 
06 12 03 18 12 103 Szendvics szerkezetű betét (Gyógy) 
06 12 03 18 12 104 Szendvics szerkezetű betét (Gyógycipő) 
06 12 03 18 12 105 Szendvics szerkezetű betét (Hamar és Fia) 
06 12 03 18 12 106 Szendvics szerkezetű betét (Illés Tibor) 
06 12 03 18 12 107 Szendvics szerkezetű betét (KEEMM) 
06 12 03 18 12 108 Szendvics szerkezetű betét (La-Belly) 
06 12 03 18 12 109 Szendvics szerkezetű betét (Lamy) 
06 12 03 18 12 110 Szendvics szerkezetű betét (LBT) 
06 12 03 18 12 111 Szendvics szerkezetű betét (Manuál) 
06 12 03 18 12 113 Szendvics szerkezetű betét (Molke-Dárius) 
06 12 03 18 12 116 Szendvics szerkezetű betét (Orto-Topán) 
06 12 03 18 12 117 Szendvics szerkezetű betét (Orto) 
06 12 03 18 12 118 Szendvics szerkezetű betét (Ortopán) 
06 12 03 18 12 119 Szendvics szerkezetű betét (Ortopéd Cipőszalon) 
06 12 03 18 12 120 Szendvics szerkezetű betét (Ortobrace) 
06 12 03 18 12 121 Szendvics szerkezetű betét (Ortomed) 
06 12 03 18 12 122 Szendvics szerkezetű betét (Ortomobil) 
06 12 03 18 12 123 Szendvics szerkezetű betét (Ortoprofil) 
06 12 03 18 12 124 Szendvics szerkezetű betét (Ortopédia Centrum) 
06 12 03 18 12 125 Szendvics szerkezetű betét (Ortoreha) 
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06 12 03 18 12 126 Szendvics szerkezetű betét (Príma-Protetika) 
06 12 03 18 12 127 Szendvics szerkezetű betét (Promobil) 
06 12 03 18 12 128 Szendvics szerkezetű betét (Rehab) 
06 12 03 18 12 129 Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Centrum) 
06 12 03 18 12 130 Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Dél) 
06 12 03 18 12 131 Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Kelet) 
06 12 03 18 12 132 Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Rába) 
06 12 03 18 12 133 Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Észak) 
06 12 03 18 12 134 Szendvics szerkezetű betét (Revita-Group) 
06 12 03 18 12 135 Szendvics szerkezetű betét (Reál-Center) 
06 12 03 18 12 137 Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Hungária) 
06 12 03 18 12 138 Szendvics szerkezetű betét (Rehab-Tisza) 
06 12 03 18 12 139 Szendvics szerkezetű betét (Sala-Med) 
06 12 03 18 12 140 Szendvics szerkezetű betét (Salix-Med) 
06 12 03 18 12 141 Szendvics szerkezetű betét (Salus) 
06 12 03 18 12 142 Szendvics szerkezetű betét (Salus Ortopédtechnika) 
06 12 03 18 12 143 Szendvics szerkezetű betét (Sensitiv) 
06 12 03 18 12 144 Szendvics szerkezetű betét (Érdi Béta) 
06 12 03 18 12 145 Szendvics szerkezetű betét (Super Protetika) 
06 12 03 18 12 146 Szendvics szerkezetű betét (Thauma) 
06 12 03 18 12 149 SM szendvics szerkezetű 
06 12 03 18 15 001 B 80 alumínium sajka 
06 12 03 18 18 001 Thermoplast betét 
06 12 03 18 18 002 S 25 anatómiai betét 
06 12 03 18 18 003 Starflex-Globus thermoplastikus betét 
06 12 03 18 18 004 Szendvics szerkezetű sajka 
06 12 03 18 18 005 Műanyag sajka 
06 12 03 18 18 006 Thermomoll-Globus 
06 12 03 18 18 007 Aktív junior sajkabetét 
06 12 03 18 21 001 Simasz gyógytalpbetét (felnőtt) 
06 12 03 18 21 002 Simasz gyógytalpbetét (gyermek) 
06 12 06 03 03 001 Aercas légpárnás 
06 12 06 03 03 002 Szabó féle légpárnás, hűtőbetétes 
06 12 06 03 03 003 OR 
06 12 06 03 03 004 Medimac 
06 12 06 03 03 005 Activ bokaortézis 
06 12 06 03 03 006 AJ-221 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 06 03 03 007 AJ-221 (Rehab-Centrum) 
06 12 06 03 03 010 AJ-221 (Rehab-Észak) 
06 12 06 03 03 011 AJ-221 (Rehab-Bán) 
06 12 06 03 03 013 AJ-221 (Rehab-Rába) 
06 12 06 03 03 015 epX Ankle Dinamic 
06 12 06 03 03 016 Medi-fix 4321 
06 12 06 03 03 017 Otto Bock Malleo Silco 
06 12 06 03 03 019 PPJ-22 
06 12 06 03 03 020 RB-41 
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06 12 06 03 03 021 Sigvaris Talo Bandage 
06 12 06 03 03 022 Sigvaris Achillo Bandage 
06 12 06 03 03 023 Medi Step 
06 12 06 03 03 024 OM Uni 
06 12 06 03 03 025 Uriel IT-33 
06 12 06 03 03 027 Ortomed 24 
06 12 06 03 06 001 KL-02 
06 12 06 03 06 002 OM-204 M 
06 12 06 03 06 003 Activ merev bokaízületi ortézis 
06 12 06 03 06 009 AJ-22 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 06 03 06 013 AJ-23 (Rehab-Bán) 
06 12 06 03 06 016 AJ-24 (Rehab-Rába) 
06 12 06 03 06 017 AJ-24 (Rehab-Észak) 
06 12 06 03 06 019 AJ-24 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 06 03 06 021 LBT 24/MS 
06 12 06 03 06 022 Medi fix 4331 
06 12 06 03 06 023 Malleo-med 
06 12 06 03 06 027 Sala-Med-24/M 
06 12 06 03 06 028 Malleoloc 
06 12 06 03 06 029 PPJ-23 
06 12 06 03 09 001 Uriel IT 32 
06 12 06 03 09 003 RB-40 
06 12 06 03 09 004 AJ-21 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 06 03 09 005 AJ-21 (Rehab-Centrum) 
06 12 06 03 09 006 AJ-21 (Rehab-Dél) 
06 12 06 03 09 007 AJ-21 (Rehab-Észak) 
06 12 06 03 09 008 AJ-21 (Rehab-Kelet) 
06 12 06 03 09 009 AJ-21 (Rehab-Rába) 
06 12 06 03 09 010 AJ-21 (Rehab-Bán) 
06 12 06 03 09 011 AJ-21 (Rehab-Hungária) 
06 12 06 03 09 012 Activ fém stabilizálású 
06 12 06 03 09 013 Biofit 24 
06 12 06 03 09 014 Dynastab 
06 12 06 03 09 015 KL-04 
06 12 06 03 09 016 Medi-Fix 4344 
06 12 06 03 09 017 Medi-Fix 4346 
06 12 06 03 09 018 OB-001 
06 12 06 03 09 019 OM fűzős 
06 12 06 03 09 021 PPJ-26 
06 12 06 03 09 022 Sat-24 
06 12 06 03 09 023 Sala-Med-24 
06 12 06 03 09 024 Otto Bock Malleo Sprint 
06 12 06 06 06 001 Biofit 
06 12 06 06 06 002 Orfit tibia brace saroksapkával 
06 12 06 06 06 010 AJ-270 (Rehab-Rába) 
06 12 06 06 06 011 AJ-270 (GYSGY Ortopédtechnika) 
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06 12 06 06 06 021 Medi Walker 
06 12 09 06 03 002 Bort 114 480 
06 12 09 06 03 003 Genu Syncro 575 
06 12 09 06 03 004 Medi-fix 4431 
06 12 09 06 03 005 OM 405 
06 12 09 06 03 006 RB 38 
06 12 09 06 03 007 Rehband 8156 
06 12 09 06 03 010 Uriel IT-43B 
06 12 09 06 03 011 AJ-452 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 09 06 03 012 AJ-452 (Rehab-Rába) 
06 12 09 06 03 013 AJ-452 (Rehab-Hungária) 
06 12 09 06 03 014 AJ-452 (Rehab-Centrum) 
06 12 09 06 03 015 AJ-452 (Rehab-Dél) 
06 12 09 06 03 016 AJ-452 (Rehab-Kelet) 
06 12 09 06 03 017 AJ-452 (Rehab-Észak) 
06 12 09 06 03 018 AJ-452 (Rehab-Bán) 
06 12 09 06 03 019 Activ térd ortézis, elől nyitott, oldalsínnel 
06 12 09 06 03 022 AJ-40 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 09 06 03 025 AJ-40 (Rehab-Észak) 
06 12 09 06 03 029 AJ-40 (Rehab-Rába) 
06 12 09 06 03 041 AJ-451 (Rehab-Kelet) 
06 12 09 06 03 043 AJ-451 (Rehab-Bán) 
06 12 09 06 03 045 AJ-451 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 09 06 03 046 Biofit 45 
06 12 09 06 03 047 Bort 114 490 
06 12 09 06 03 048 Bort 150 140 
06 12 09 06 03 049 epX Knee Activ 
06 12 09 06 03 051 epX Knee J patella 
06 12 09 06 03 052 GM-K2 
06 12 09 06 03 053 GM-K4 
06 12 09 06 03 054 GM-K8 
06 12 09 06 03 055 Genu Syncro 6000 
06 12 09 06 03 057 Ligaflex Evolution 
06 12 09 06 03 058 Medi-Fix 4421 
06 12 09 06 03 059 Medi hinged knee pro 
06 12 09 06 03 060 OB-002 
06 12 09 06 03 063 Ortomed 45 
06 12 09 06 03 064 PM 431 
06 12 09 06 03 065 PPJ-44/N 
06 12 09 06 03 066 PPJ-45 
06 12 09 06 03 067 Rehband 8152 
06 12 09 06 03 068 SAT-45 
06 12 09 06 03 069 Sala-Med-45 
06 12 09 06 03 070 Thermoban 85803-806 
06 12 09 06 03 071 Thermoban 85912-916 
06 12 09 06 03 072 Thermoban 85917-920 
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06 12 09 06 03 073 CON 45 
06 12 09 06 03 074 Uriel IT-43 D 
06 12 09 06 03 075 Medi hinged knee pro airtex 
06 12 09 06 03 076 Sigvaris Patelfix 
06 12 09 06 06 001 Genu Syncro 2100 
06 12 09 06 06 002 Medi-fix 4441 
06 12 09 06 06 003 OM 402 
06 12 09 06 06 005 Rehband 8 RK 21 
06 12 09 06 06 007 Proteor (Promobil) 
06 12 09 06 06 010 Rehab AJ-422 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 09 06 06 012 Rehab AJ-422 (Rehab-Kelet) 
06 12 09 06 06 025 AJ-421 (Rehab-Hungária) 
06 12 09 06 06 026 AJ-421 (Rehab-Rába) 
06 12 09 06 06 028 AJ-421 (Rehab-Kelet) 
06 12 09 06 06 029 AJ-421 (Rehab-Dél) 
06 12 09 06 06 030 AJ-421 (Rehab-Észak) 
06 12 09 06 06 032 AJ-421 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 09 06 06 033 Biofit 42 
06 12 09 06 06 034 GM-K10 
06 12 09 06 06 035 GM-K12 
06 12 09 06 06 036 CON 42 
06 12 09 06 06 037 KL-03 
06 12 09 06 06 038 Ligaflex Evolution ROM 
06 12 09 06 06 039 Ligaflex Immo 0° 
06 12 09 06 06 040 Ligaflex Immo 20° 
06 12 09 06 06 041 Medi hinged knee wrap airtex 
06 12 09 06 06 043 Medi Postop 
06 12 09 06 06 044 Medi Postop lite 
06 12 09 06 06 046 OB-003 
06 12 09 06 06 048 PM 433 
06 12 09 06 06 049 PPJ-42 
06 12 09 06 06 050 PPJ-46 
06 12 09 06 06 051 RB-42 
06 12 09 06 06 052 SAT-42 
06 12 09 06 06 053 Sala-Med-42 
06 12 09 06 06 055 Genu Syncro 620 Varus-valgus 
06 12 09 06 06 056 Genu Syncro 680 off 
06 12 09 06 06 057 Genu Syncro 680 S 
06 12 09 06 06 058 Uriel IT-43G 
06 12 09 06 06 059 Uriel IT-44G 
06 12 09 06 06 061 Medi hinged knee lite airtex 
06 12 09 06 06 066 C.H.E.C.K. 
06 12 09 06 06 067 Otto Bock Genu Vario 
06 12 09 09 03 001 J-41/M 
06 12 09 09 06 001 J-42/M (gyermek)* 
06 12 09 09 09 001 J-42/M (felnőtt) 
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06 12 15 03 03 003 PPJ-631 
06 12 15 03 06 001 Safehip (csípővédő nadrág) 
06 12 15 03 06 011 AJ-720 (GYSGY Ortopédtechnika) 
06 12 15 03 06 012 PPJ-71 
06 12 15 03 06 013 RB-50 
06 12 15 03 06 014 Safehip, férfi csípővédő nadrág kivehető kagylókkal 
06 12 15 03 06 015 Safehip, női csípővédő nadrág kivehető kagylókkal 
06 30 03 03 03 002 Valódi hajból (Saturnus) 
06 30 03 03 03 003 Valódi hajból (Exclusive Hair) 
06 30 03 06 03 001 Joy Revlon-Adolfo 
06 30 03 06 03 002 Chic Revlon-Adolfo 
06 30 03 06 03 003 Petite Dream-Adolfo 
06 30 03 06 03 004 Tempo Revlon-Adolfo 
06 30 03 06 03 005 Alexandra Revlon-Adolfo 
06 30 03 06 03 007 Cameo Revlon-Adolfo 
06 30 03 06 03 008 Horizont Revlon-Adolfo 
06 30 03 06 03 009 Petite Caroline Revlon-Adolfo 
06 30 18 03 03 001 For Fem Symmetrie 
06 30 18 03 03 002 Amoena Priform 
06 30 18 03 03 004 1012 Anita 
06 30 18 03 03 005 1014 Anita 
06 30 18 03 03 006 1016 Anita 
06 30 18 03 03 008 Silima 66/220 
06 30 18 03 03 010 Featherweight 
06 30 18 06 03 001 For Fem Szív 
06 30 18 06 03 002 For Fem Díva 
06 30 18 06 03 003 For Fem Standard 
06 30 18 06 03 004 For Fem Oval 
06 30 18 06 03 006 For Fem Assymetrie 
06 30 18 06 03 008 Silima 66/300 
06 30 18 06 03 009 Silima 66/301 
06 30 18 06 03 012 Silima 66/330 
06 30 18 06 03 013 Silima 66/350 
06 30 18 06 03 014 Symphony 
06 30 18 06 03 015 E Supreme 
06 30 18 06 03 016 A Supreme 
06 30 18 06 03 026 1022 Anita 
06 30 18 06 03 028 1043 Anita 
06 30 18 06 03 030 1053 Anita 
06 30 18 06 03 031 1054 Anita 
06 30 18 06 03 032 1061 Anita 
06 30 18 06 03 033 1062 Anita 
06 30 18 06 03 034 1071 Anita 
06 30 18 06 03 035 1076 Anita 
06 30 18 06 03 036 1084 Anita 
06 30 18 06 03 037 1055 Anita 
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06 30 18 06 03 038 1058 Anita 
06 30 18 06 03 039 1085 Anita 
06 30 18 06 03 040 Amoena Oval 
06 30 18 06 03 041 Amoena Tria 
06 30 18 06 03 042 Amoena Natura 
06 30 18 06 03 043 Amoena Classic 
06 30 18 06 03 044 Amoena Discrene 
06 30 18 06 03 050 Serena 
06 30 18 06 03 051 1051 Anita 
06 30 18 06 03 052 1059 Anita 
06 30 18 06 03 071 Serena Light 
06 30 18 06 03 075 Supreme Light 
06 30 18 06 03 076 Thuasne Serena 
06 30 18 06 03 077 So Light 
06 30 18 06 06 001 For Fem részleges héj 
06 30 18 06 06 002 1028 Anita 
06 30 18 06 06 003 1056 Anita 
06 30 18 06 06 008 1057 Anita 
06 30 18 06 06 009 Amoena Balance 
06 30 18 06 06 010 Perceptions 
06 30 18 06 06 011 Partial 
06 30 18 06 06 012 Amoena Balance alsó héjprotézis 
06 30 18 06 06 013 Amoena Balance felső héjprotézis 
06 30 18 06 06 017 Silima 66/340 
06 30 18 06 09 001 Amoena teljes mellprotézis, méretes 
06 30 21 06 03 001 Kontakt műszem 
06 30 21 06 06 001 Egyéni műszem 
06 30 33 06 03 001 Distar TheraSnore 
06 30 33 09 03 001 Mestyán-féle trisomias 
06 30 36 03 03 001 Fogsor alaplemez akrilátból 
06 30 36 03 06 001 Fogsor alaplemez öntőakrilátból 
06 30 36 03 09 001 Keményakrilát műfog 
06 30 36 03 12 001 Sellak, vagy mélyhúzott egyéni kanál 
06 30 36 03 15 001 Egyéni kanál akrilátból 
06 30 36 03 18 001 Előregyártott kapocselemből készített, vagy hajlított drótkapcsok 
06 30 36 03 21 001 Mintára öntött alsó, vagy felső fémlemez 
06 30 36 03 24 001 Alábélelés 
06 30 36 03 27 001 Nem akrilát bázisú alaplemez* 
06 30 36 03 30 001 Porcelán műfog garnitúra* (14 dbos) 
06 30 36 06 03 001 Egybeöntött fémkorona 
06 30 36 06 06 001 Korona keményműanyag leplezéssel 
06 30 36 06 09 001 Fémhídtag leplezés nélkül 
06 30 36 06 12 001 Hídtag keményműanyag leplezéssel 
06 30 36 06 15 001 Csapos sapka, csapos műcsonk, csapos sapkás műcsonk 
06 30 36 06 18 001 Csapos sapkás hátlemez, keményműanyag leplezéssel 
06 30 36 06 21 001 Primer teleszkóp korona 
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06 30 36 06 24 001 Szekunder teleszkóp korona tartással 
06 30 36 06 27 001 Szekunder teleszkóp korona tartással, keményműanyag leplezéssel 
06 30 37 03 03 001 Retenciós lemez 
06 30 37 03 06 001 Aktív lemez tágító csavarral 
06 30 37 03 09 001 Y lemez, vagy kétcsavaros lemez 
06 30 37 03 12 001 Headgear beépítése, drótból 
06 30 37 03 15 001 Állsapka 
06 30 37 03 18 001 Pitvarlemez 
06 30 37 03 21 001 Harapásemelő sín 
06 30 37 03 24 001 Delaire maszk 
06 30 37 03 27 001 Aktivátor csavar nélkül 
06 30 37 03 30 001 Aktivátor csavarral 
06 30 37 03 33 001 Klammt, vagy Baltersféle készülék 
06 30 37 03 36 001 Rehákféle dinamikus készülék 
06 30 37 03 39 001 Fränkelféle készülék 
06 30 37 03 42 001 Hansa készülék 
06 30 37 03 45 001 Segédrugó, duc, horog, stb.beépítés 
06 30 37 03 48 001 Ferdesík 
06 30 37 06 03 001 Multiband vagy ragasztott Brackettes készülék (részelemekkel) 
06 30 37 06 06 001 Lingvális vagy palatinális ív 
06 30 37 06 09 001 Transpalatinális ív, forrasztva 
06 30 37 06 12 001 Lingvál, palatinal, labial ív készülék 
06 30 89 03 03 001 Portex polietilén 50-80 mm 3 mm-es emelkedéssel 
06 30 89 03 03 002 Portex polietilén 85 mm 
06 30 89 03 03 003 Portex vynil 50-80 mm 3 mm-es emelkedéssel 
06 30 89 03 03 004 Portex vynil 85 mm 
06 30 89 03 03 006 Portex 85 mm 
06 30 89 03 03 007 Portex 50-80 mm 3 mm-es emelkedéssel 
06 30 89 03 06 002 Portex 90-110 mm 5 mm-es emelkedéssel 
06 30 89 03 06 003 Portex polietilén 90-100 mm 5 mm-es emelkedéssel 
06 30 89 03 06 004 Portex vynil 90-100 mm 5 mm-es emelkedéssel 
06 33 03 03 03 001 C-11 méretes cipő 
06 33 06 03 03 001 C-12 bőr béléssel 
06 33 06 03 06 001 C-13 deformált lábra 
06 33 06 06 03 001 C-14 csonkolt lábra 
06 33 06 06 06 001 C-31 rövidült végtagra (4,5-9,5 cm) 
06 33 06 06 09 001 C-32 nagyfokú végtagrövidülés (25 cm-ig) 
06 33 06 06 12 001 C-41 erősen deformált lábra (4,5-9,5 cm) emeléssel 
06 33 06 06 15 001 C-42 erősen deformált lábra (25 cm-ig) emeléssel 
06 33 06 06 18 001 C-21 erősen deformált lábra 
06 33 06 09 03 001 C-50 kímélő cipő műanyag gördülőtalppal, kímélő betéttel 
06 33 06 09 06 001 C-51 kezelő cipő betéttel, gördülő műanyag talppal 
06 33 09 03 03 001 CtH-11 
06 33 09 03 06 001 CtH-55 
06 33 09 03 09 001 CtH-52 
06 33 09 03 12 001 CtH-53 
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06 33 09 03 15 001 CtH-56 
06 33 09 03 18 001 CtH-57 
06 33 12 03 03 001 Ct-21, parafa 
06 33 12 03 06 001 Ct-22, magasított parafa, 1,5 cm sarokemelésig 
06 33 12 06 03 001 Ct-23 
06 33 12 09 03 001 Ct-33, báránybőr bélés 
06 33 12 09 06 001 Ct-34, bőr bélés 
06 33 12 09 09 001 Ct-36, cipőszár kapcsozás 
06 33 12 09 12 001 Ct-37, cipőszárban végig kéreg 
06 33 12 12 03 001 Ct-42 
06 33 12 12 06 001 Ct-43, báránybőr bélés 
06 33 12 12 09 001 Ct-44, bőr bélés 
06 33 12 12 12 001 Ct-46, cipőszár kapcsozás 
06 33 12 15 03 001 Ct-52 
06 33 12 18 03 001 Ct-53 
06 33 12 21 03 001 Ct-54 
06 33 12 24 03 001 Ct-55, a felület egy részén 
06 33 12 24 06 001 Ct-56, teljes felületen 
06 33 12 27 03 001 Ct-21, parafa 
06 33 12 27 06 001 Ct-22, magasított parafa, 1,5 cm sarokemelésig 
06 33 12 30 03 001 Ct-23 
06 33 12 33 03 001 Cb-51 
06 33 12 36 03 001 Ct-33, báránybőr bélés 
06 33 12 36 06 001 Ct-34, bőr bélés 
06 33 12 36 09 001 Ct-36, cipőszár kapcsozás 
06 33 12 36 12 001 Ct-37, cipőszárban végig kéreg 
06 33 12 39 03 001 Ct-42 
06 33 12 39 06 001 Ct-43, báránybőr bélés 
06 33 12 39 09 001 Ct-44, bőr bélés 
06 33 12 39 12 001 Ct-46, cipőszár kapcsozás 
06 33 12 42 03 001 Ct-52 
06 33 12 45 03 001 Ct-53 
06 33 12 48 03 001 Ct-55, a felület egy részén 
06 33 12 48 06 001 Ct-56, teljes felületen 
06 33 12 51 03 001 Ct-21, parafa 
06 33 12 51 06 001 Ct-22, magasított parafa, 1,5 cm sarokemelésig 
06 33 12 54 03 001 Ct-23 
06 33 12 57 03 001 Ct-31 
06 33 12 60 03 001 Ct-32 
06 33 12 63 03 001 Ct-33, báránybőr bélés 
06 33 12 63 06 001 Ct-34, bőr bélés 
06 33 12 63 09 001 Ct-36, cipőszár kapcsozás 
06 33 12 63 12 001 Ct-37, cipőszárban végig kéreg 
06 33 12 66 03 001 Ct-42 
06 33 12 66 06 001 Ct-43, báránybőr bélés 
06 33 12 66 09 001 Ct-44, bőr bélés 
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06 33 12 66 12 001 Ct-46, cipőszár kapcsozás 
06 33 12 69 03 001 Ct-52 
06 33 12 72 03 001 Ct-53 
06 33 12 75 03 001 Ct-54 
06 33 12 78 03 001 Ct-55, a felület egy részén 
06 33 12 78 06 001 Ct-56, teljes felületen 
06 33 12 81 03 001 Ct-57 
09 03 24 03 03 001 3106 For Fem 
09 03 24 03 03 002 21 10/1 For Fem 
09 03 24 03 03 003 3461 For Fem 
09 03 24 03 03 004 Amoena Jana 
09 03 24 03 03 005 Amoena Iris 
09 03 24 03 03 006 Amoena Sport 
09 03 24 03 03 007 Amoena Dahlia 
09 03 24 03 03 008 Amoena Anke 
09 03 24 03 03 009 Amoena Angela 
09 03 24 03 03 010 Amoena Anna 
09 03 24 03 03 013 Amoena Smaragd 
09 03 24 03 03 014 Amoena Saphir 
09 03 24 03 03 016 5309 Anita 
09 03 24 03 03 017 5312 Anita 
09 03 24 03 03 018 5313 Anita 
09 03 24 03 03 019 5326 Anita 
09 03 24 03 03 020 5346 Anita 
09 03 24 03 03 021 5357 Anita 
09 03 24 03 03 022 5360 Anita 
09 03 24 03 03 023 5364 Anita 
09 03 24 03 03 024 5370 Anita 
09 03 24 03 03 025 5371 Anita 
09 03 24 03 03 026 5376 Anita 
09 03 24 03 03 027 5395 Anita 
09 03 24 03 03 028 Contura Belle 57/170 
09 03 24 03 03 032 H23 
09 03 24 03 03 033 BH-3415 For Fem 
09 03 24 03 03 036 5374 tip. Anita 
09 03 24 03 03 037 5379 tip. Anita 
09 03 24 03 03 038 5390 tip. Anita 
09 03 24 03 03 039 5391 tip. Anita 
09 03 24 03 03 040 5398 tip. Anita 
09 03 24 03 03 043 Amoena Jade 
09 03 24 03 03 044 Amoena Jessica 
09 03 24 03 03 045 Amoena Mara 
09 03 24 03 03 047 Amoena Nadia 
09 03 24 03 03 051 Contura Belle Alina 
09 03 24 03 03 054 For Fem 110  
09 03 24 03 03 055 For Fem 111 
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09 03 24 03 03 056 For Fem 112  
09 03 24 03 03 057 For Fem 117  
09 03 24 03 03 058 For Fem 118  
09 03 24 03 03 060 For Fem 120  
09 03 24 03 03 061 For Fem 3440  
09 03 24 03 03 062 For Fem 3449 
09 03 24 03 03 063 For Fem 3459  
09 03 24 03 03 064 For Fem 3462  
09 03 24 03 03 072 Thuasne Peach Skin, mikroszálas 
09 03 24 03 03 073 Timo 6214  
09 03 24 03 03 074 Timo 6216  
09 03 24 03 03 075 Timo 6217  
09 03 24 03 03 077 Timo 6219  
09 03 24 03 03 078 Timo 6221 
09 03 24 03 03 079 Timo 6223  
09 03 24 03 03 081 Timo 6227  
09 03 24 03 03 082 Timo 6228  
09 03 24 03 03 083 Timo 6229  
09 03 24 03 03 085 Trulife Elena 216  
09 03 24 03 03 090 Contura Belle Bianca  
09 03 24 03 03 093 Contura Belle Elena  
09 03 24 03 03 094 Contura Belle Diana  
09 03 24 03 06 001 3415 For Fem 
09 03 24 03 06 002 2110/M For Fem 
09 03 24 03 06 004 For Fem 103 
09 03 24 03 06 006 H23/E 
09 03 24 03 06 007 Contura Belle 57/170 
09 03 24 03 06 011 5319 Anita 
09 03 24 03 06 012 5356 Anita 
09 03 24 03 06 013 5358 Anita 
09 03 24 03 06 015 5363 Anita 
09 03 24 03 06 016 5372 Anita 
09 03 24 03 06 017 5375 Anita 
09 03 24 03 06 018 5377 Anita 
09 03 24 03 06 019 5378 Anita 
09 03 24 03 06 020 5387 Anita 
09 03 24 03 06 021 5388 Anita 
09 03 24 03 06 022 5393 Anita 
09 03 24 03 06 025 5461 Anita 
09 03 24 03 06 026 5493 Anita 
09 03 24 03 06 031 5328 Anita 
09 03 24 03 06 033 5365 Anita 
09 03 24 03 06 037 Amoena Magnólia 
09 03 24 03 06 038 Amoena Nóra 
09 03 24 03 06 039 Amoena Vicky 
09 03 24 03 06 040 Amoena Nicole 
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09 03 24 03 06 041 Amoena Viola 
09 03 24 03 06 042 Amoena Begónia 
09 03 24 03 06 043 Amoena Pia 
09 03 24 03 06 044 Amoena Comfort 
09 03 24 03 06 045 Amoena Ariane 
09 03 24 03 06 046 Amoena Topas 
09 03 24 03 06 047 Amoena Nena 
09 03 24 03 06 048 Amoena Opal 
09 03 24 03 06 049 Amoena Jil 
09 03 24 03 06 050 Amoena Amethyst 
09 03 24 03 06 051 BH-3461 For-Fem 
09 03 24 03 06 054 5384 Anita  
09 03 24 03 06 055 5386 Anita  
09 03 24 03 06 056 5389 Anita  
09 03 24 03 06 057 5427 Anita  
09 03 24 03 06 058 5429 Anita  
09 03 24 03 06 059 5466 Anita  
09 03 24 03 06 060 5484 Anita  
09 03 24 03 06 062 5492 Anita  
09 03 24 03 06 064 5497 Anita  
09 03 24 03 06 065 Activ melltartó, extra 
09 03 24 03 06 066 Amoena Julia  
09 03 24 03 06 068 Amoena Laura  
09 03 24 03 06 069 Amoena Lisa  
09 03 24 03 06 070 Amoena Natalie  
09 03 24 03 06 071 Amoena Pamela  
09 03 24 03 06 072 Amoena Soft Feeling  
09 03 24 03 06 073 Amoena Vanessa  
09 03 24 03 06 074 Amoena Verena  
09 03 24 03 06 075 Amoena Virginia  
09 03 24 03 06 078 Contura Belle Alina 
09 03 24 03 06 080 Contura Belle Bianca  
09 03 24 03 06 083 Contura Belle Diana  
09 03 24 03 06 085 Contura Belle Galant  
09 03 24 03 06 091 Timo 6214  
09 03 24 03 06 092 Timo 6216  
09 03 24 03 06 093 Timo 6217  
09 03 24 03 06 095 Timo 6219  
09 03 24 03 06 096 Timo 6221  
09 03 24 03 06 097 Timo 6223  
09 03 24 03 06 100 Timo 6228  
09 03 24 03 06 101 Timo 6229  
09 03 24 03 06 106 Trulife Sarah 326  
09 03 24 03 06 108 For Fem 110  
09 03 24 03 06 109 For Fem 3449  
09 03 24 03 06 110 For Fem 3450  
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09 03 24 03 06 111 For Fem 3451  
09 03 24 03 06 113 For Fem 3453  
09 03 24 03 06 114 For Fem 3454  
09 03 24 03 06 115 For Fem 3459  
09 03 24 03 06 116 For Fem 3462  
09 03 24 03 06 117 For Fem 4310  
09 03 24 03 06 118 For Fem 116  
09 03 24 03 06 119 For Fem 117  
09 03 24 03 06 120 For Fem 118  
09 03 24 03 06 121 For Fem 119  
09 03 24 03 06 122 For Fem 120  
09 03 24 03 06 123 For Fem 115  
09 03 24 03 06 124 For Fem 112 
09 03 24 03 06 125 For Fem 113 
09 03 24 03 06 126 For Fem 114  
09 12 03 03 03 001 RS-30 
09 12 03 03 03 002 D-4266 
09 12 03 03 03 003 Rix 
09 12 03 03 03 004 PM 226 
09 12 03 03 03 005 Harsányi-féle 
09 12 03 03 03 006 B 4021/F 
09 12 03 03 03 007 B 4322 (összecsukható) 
09 12 03 03 03 008 B 4323 (állítható magasságú) 
09 12 03 03 03 009 PP/5021 
09 12 03 03 03 010 M 4021 R/A 
09 12 03 03 03 012 Mecc San 
09 12 03 06 03 001 PM 224 
09 12 03 06 03 002 M 4021R/B 
09 12 03 06 03 003 RS 32 
09 12 03 06 03 004 B 4021 
09 12 03 06 03 005 B 4021/M 
09 12 03 06 03 006 PP/5022 
09 12 03 06 03 007 Mecc San 
09 12 03 06 03 009 B-4322, hordozható 
09 12 03 06 03 010 Harsányi-féle 
09 12 03 06 03 011 D-4021 
09 12 15 03 03 001 D 097182 
09 12 15 03 03 003 B-4013 
09 12 15 03 03 007 WC magasító (Rehab) 
09 12 15 03 03 008 WC magasító (Ned-Work) 
09 21 06 03 03 001 Conveen EasyCleanse 250 ml 
09 21 06 03 03 003 Sauer Preventox deo 50 ml 
09 21 06 03 06 002 Stomic bőrtisztító folyadék, 200 ml 
09 21 18 03 03 001 Conveen Protect bőrvédő krém 50 g 
09 21 18 03 03 002 Conveen Protect bőrvédő krém 100 g 
09 21 18 03 03 004 Conveen Critic Barrier 100 gr  
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09 21 18 03 03 005 Conveen Critic Barrier 50 gr 
09 21 18 03 06 001 Stomic bőrtápláló krém, 85 g 
09 21 18 03 06 002 Comfeel védőkrém, 60 g 
09 24 03 03 03 001 Unoplast ballon katéter, 30 ml, 14-24 Ch 
09 24 03 03 03 002 Unoplast ballon katéter, 5 ml, 12 Ch 
09 24 03 03 03 003 Nelaton Rüsch ballon katéter, 15 ml, 12-24 Ch 
09 24 03 03 06 003 Nelaton Norta Latex gyermek ballon katéter,  5 ml, 8 Ch 

09 24 03 03 09 001 Nelaton Rüsch szilikonozott ballon katéter, ezüsttel impregnálva, 5-15 ml, 12-24 
Ch 

09 24 03 06 03 001 Unoplast 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-26 Ch 
09 24 03 06 03 002 Nelaton Curity Kendall 100% szilikon ballon katéter, 5 ml, 12-24 Ch 
09 24 03 06 03 003 Nelaton Rüsch Brillant 100% szilikon ballon katéter, 5-15 ml, 12-24 Ch 
09 24 03 06 03 006 Nelaton Curity Kendall 100% szilikon ballon katéter, 5 ml, 14-22 Ch 
09 24 03 06 03 007 Nelaton Rüsch-Brillant 100% szilikon ballon katéter, 5-15 ml, 14-22 Ch 
09 24 03 06 03 008 Kendall Nelaton Curity 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-24 Ch 
09 24 03 06 03 009 Nelaton Rochester Dahlhausen 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-26 Ch 
09 24 03 06 03 010 Nelaton Rochester Dahlhausen 100% szilikon ballon katéter, 5-10 ml, 12-24 Ch 
09 24 03 06 03 011 Sherwood Nelaton 100% szilikon ballon katéter, 30 ml, 16-26 Ch 
09 24 03 06 06 001 Nelaton Curity Kendall  100% szilikon gyermek ballon katéter, 3 ml, 6 Ch 
09 24 03 06 06 002 Nelaton Curity Kendall 100% szilikon gyermek ballon katéter, 1,5 ml, 6 Ch 
09 24 03 06 06 005 Sherwood Nelaton 100% szilikon gyermek ballon katéter, 3 ml, 8-10 Ch 
09 24 06 03 03 001 Nelaton Unoplast műanyag lecsapoló katéter, 8-20 Ch 
09 24 06 03 03 002 Nelaton Medicoplast műanyag lecsapoló katéter, 8-22 Ch 
09 24 06 03 03 005 Nelaton Unoplast műanyag lecsapoló katéter, 8-20 Ch 
09 24 06 03 06 001 UnoplastTiemann  műanyag lecsapoló katéter, 8-20 Ch 
09 24 06 03 06 002 Medicoplast Tiemann  műanyag lecsapoló katéter, 8-22 Ch 
09 24 06 03 09 001 Nelaton LoFric hidrofil felületű  műanyag lecsapoló katéter, 8-24 Ch 
09 24 06 03 09 002 Tiemann LoFric hidrofil felületű  műanyag lecsapoló katéter, 10-20 Ch 
09 24 06 03 09 003 Nelaton Conveen EasiCath hidrofil felületű  műanyag lecsapoló katéter, 8-22 Ch 
09 24 06 03 09 004 Tiemann Conveen EasiCath hidrofil felületű  műanyag lecsapoló katéter, 10-18 Ch
09 24 06 03 12 001 Conveen EasiCath Nelaton hidrofil felületű katéter szett, férfi, 8-18 Ch 
09 24 06 03 12 002 LoFric Hydo-Kit Nelaton hidrofil felületű katéter szett, férfi, 8-18 Ch 
09 24 06 03 12 003 LoFric Hydo-Kit Tiemann hidrofil felületű katéter szett, férfi, 10-18 Ch 
09 24 06 06 03 001 Unoplast műanyag lecsapoló katéter, női, 12-16 Ch 
09 24 06 06 03 002 Medicoplast műanyag lecsapoló katéter, női, 6-20 Ch 
09 24 06 06 03 003 Dahlhausen műanyag lecsapoló katéter, női, 10-18 Ch 
09 24 06 06 03 004 Polymed műanyag lecsapoló katéter, női, 8-24 Ch 
09 24 06 06 06 001 Conveen EasiCath hidrofil felületű lecsapoló katéter, női, 6-16 Ch 
09 24 06 06 06 002 LoFric hidrofil felületű lecsapoló katéter, női, 8-18 Ch 
09 24 06 06 06 003 Conveen EasiCath  hidrofil felületű lecsapoló katéter, gyermek*, 6-10 Ch 
09 24 06 06 06 004 LoFric hidrofil felületű lecsapoló katéter, gyermek*, 6-10 Ch 
09 24 06 06 09 001 Conveen EasiCath hidrofil felületű katéter szett, női, 8-14 Ch 
09 24 06 06 09 002 LoFric Hydo-Kit hidrofil felületű katéter szett, női,  8-18 Ch 
09 24 06 06 12 001 Conveen EasiCath hidrofil felületű katéter szett, gyermek, 6-10 Ch 
09 30 04 03 03 001 Molimed mini (200 ml) 
09 30 04 03 03 002 Tena Lady Mini (170 ml) 
09 30 04 03 03 003 Tena Lady Mini Long (200 ml) 
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09 30 04 03 03 004 Attends Mini 1 (221 ml) 
09 30 04 03 03 006 Absorin Comfort Mini (250 ml) 
09 30 04 03 03 011 Molimed micro (150 ml) 
09 30 04 03 03 012 Riboform mini (230 ml) 
09 30 04 03 03 013 Seni Lady Mini (198 ml) 
09 30 04 03 06 004 Molimed midi (300 ml) 
09 30 04 03 06 005 Tena Lady Extra (279) 
09 30 04 03 06 006 Tena Lady Normál (335 ml) 
09 30 04 03 06 007 Abri-San Micro anatómiai (375 ml) 
09 30 04 03 06 008 Absorin Comfort Normál (350 ml) 
09 30 04 03 06 009 Attends Mini Long 1 (280 ml) 
09 30 04 03 06 015 Riboform Midi (340 ml) 
09 30 04 03 06 016 Ribolady Normal (332 ml) 
09 30 04 03 06 017 Seni Lady Normal (264 ml) 
09 30 04 03 06 018 Abri-San Mono Long (300 ml) 
09 30 04 03 09 002 Abri-San Mini (372 ml) (anatómiai) 
09 30 04 03 09 004 Abri-San Normál (770 ml) (anatómiai) 
09 30 04 03 09 005 Attends Normal 3 (351 ml) 
09 30 04 03 09 007 Moliform normal (800 ml) 
09 30 04 03 09 008 Molimed maxi (600 ml) 
09 30 04 03 09 009 Tena Lady Super (600 ml) 
09 30 04 03 09 010 Attends Normal Plus 4 (689 ml) 
09 30 04 03 09 012 Absorin Comfort Extra (850 ml) 
09 30 04 03 09 014 Attends Soft Normal 2+ (413 ml) 
09 30 04 03 09 031 Seni Lady Extra (524 ml) 
09 30 04 03 12 001 Attends Plus 5 (909 ml) 
09 30 04 03 12 003 Moliform plus (1100 ml) 
09 30 04 03 12 005 Absorin Comfort Day (1300 ml) 
09 30 04 03 12 008 Ribolady Super (936 ml) 
09 30 04 03 12 011 Seni Lady Super (910 ml) 
09 30 04 03 15 001 Tena comfort Extra (1125 ml) 
09 30 04 03 15 002 Abri-San Midi (1107 ml) (anatómiai) 
09 30 04 03 15 005 Absorin Day-Extra (1850 ml) 
09 30 04 03 15 010 Seni San Normal (1180 ml) 
09 30 04 03 15 012 Riboform Plus (1186 ml) 
09 30 04 03 18 001 Abri-San Plus (1387 ml) (anatómiai) 
09 30 04 03 18 003 Abri-San Super (1840 ml) (anatómiai) 
09 30 04 03 18 006 Moliform Extra (1500 ml) 
09 30 04 03 18 008 Tena comfort Super (1470 ml) 
09 30 04 03 18 009 Attends Extra 6 (1414 ml) 
09 30 04 03 18 011 Abri-San Extra (2783 ml) (anatómiai) 
09 30 04 03 18 016 Attends Super Plus 8 (2000 ml) 
09 30 04 03 18 018 Moliform super (2100 ml) 
09 30 04 03 18 020 Attends Super 7 (1700 ml) 
09 30 04 03 18 022 Absorin Comfort Night (2550 ml) 
09 30 04 03 18 036 Riboform Extra (1425 ml) 
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09 30 04 03 18 037 Riboform Super Plus (1890 ml) 
09 30 04 03 18 039 Seni San Maxi (1496 ml) 
09 30 04 06 03 001 Berbero Midi gyermek (620 ml) 
09 30 04 06 06 001 Berbero Junior (1200 ml) 
09 30 04 06 09 001 Berbero Small, felnőtt (1130 ml) 
09 30 04 06 09 004 Absorin Slip Day Small (1200ml) 
09 30 04 06 09 007 Molicare S (770 ml) 
09 30 04 06 09 010 Seni Standard Small (892 ml) 
09 30 04 06 09 011 Tena Slip Plus S (1190 ml) 
09 30 04 06 09 012 Tena Slip Plus XS (1100 ml) 
09 30 04 06 09 013 Molicare XS (720 ml) 
09 30 04 06 12 002 Abri Form Small (1799 ml) 
09 30 04 06 12 004 Abri Form X Small (1495 ml) 
09 30 04 06 12 005 Attends Slip Super 9 S (1750 ml) 
09 30 04 06 12 012 Absorin Slip Night Small (1800 ml) 
09 30 04 06 12 017 Berbero Small (1600 ml) 
09 30 04 06 12 019 Molicare super S (1270 ml) 
09 30 04 06 12 022 Seni Super Small (1259 ml) 
09 30 04 06 12 023 Pharmico S (1350 ml ) 
09 30 04 06 15 001  Berbero Medium felnőtt (1270 ml) 
09 30 04 06 15 003 Molicare M (1150 ml) 
09 30 04 06 15 005 Tena Pants M (1378 ml) 
09 30 04 06 15 006 Absorin Slip Day Medium (1800 ml) 
09 30 04 06 15 008 Attends Slip Extra 8 M (1795 ml) 
09 30 04 06 15 015 Riboslip Medium L (1347 ml) 
09 30 04 06 15 016 Riboslip Medium (1497 ml) 
09 30 04 06 15 017 Seni Standard Medium (1358 ml) 
09 30 04 06 15 022 Pharmico M Day + (2050 ml) 
09 30 04 06 18 002 Abri Form Medium Extra (2723 ml) 
09 30 04 06 18 003 Abri Form Medium Light (2017 ml) 
09 30 04 06 18 005 Attends Slip Super 9 M (2064 ml) 
09 30 04 06 18 011 Molicare Super M (2230ml) 
09 30 04 06 18 015 Absorin Slip Night Medium (2700 ml) 
09 30 04 06 18 019 Berbero Medium felnőtt (2200ml) 
09 30 04 06 18 022 Riboslip Medium Plus (1986 ml) 
09 30 04 06 18 023 Seni Super Medium (1856 ml) 
09 30 04 06 18 026 Tena Flex Super M (2000 ml) 
09 30 04 06 18 031 Pharmico M Night + (2900 ml) 
09 30 04 06 21 001 Berbero Large felnőtt (1630 ml) 
09 30 04 06 21 003 Molicare L (1270 ml) 
09 30 04 06 21 005 Absorin Slip Day Large (2000 ml) 
09 30 04 06 21 007 Attends Slip Extra 8 L (1995 ml) 
09 30 04 06 21 012 Pharmico L Day + (2450 ml) 
09 30 04 06 21 013 Seni Standard Extra Large (1565 ml) 
09 30 04 06 21 014 Seni Standard Large (1543 ml) 
09 30 04 06 21 018 Lille Supreme Fit Large Regular Plus (2200 ml) 
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09 30 04 06 21 020 Riboslip Large (1698 ml) 
09 30 04 06 21 021 Riboslip Large L (1528 ml) 
09 30 04 06 24 002 Abri Form Large Extra (3283 ml) 
09 30 04 06 24 003 Abri Form Large Light (2502 ml) 
09 30 04 06 24 005 Attends Slip Super 9 L (2656 ml) 
09 30 04 06 24 013 Molicare Super L (2400 ml) 
09 30 04 06 24 014 Tena Pants L (2725 ml) 
09 30 04 06 24 018 Absorin Slip Night Large (3750 ml) 
09 30 04 06 24 025 Berbero Large (2700 ml) 
09 30 04 06 24 027 Pharmico L Night + (3200 ml) 
09 30 04 06 24 030 Seni Super Extra Large (2256 ml) 
09 30 04 06 24 031 Seni Super Large (2244 ml) 
09 30 04 06 24 035 Tena Flex Super L (2350 ml) 
09 30 04 06 24 036 Riboslip Large Plus (2235 ml) 
09 30 04 09 03 007 B-732 felnőtt (slip) L 
09 30 04 15 03 002 Gerontex Slip XS-S felnőtt 
09 30 04 15 06 003 B-730 M felnőtt 
09 30 04 15 09 002 Gerontex Slip L felnőtt 
09 30 04 15 09 003 B-730 L felnőtt 
09 30 04 15 12 002 Gerontex Slip XL-XXL felnőtt 
09 30 04 15 12 003 B-730 XL felnőtt 
09 30 04 18 15 001 Gerontex Slip Gyb/5 (520 ml) nadrágpelenka 
09 30 04 21 03 001 Tena for men 
09 30 04 21 03 005 Attends for man (55 ml) 
09 30 04 21 03 012 Euron Men (500 ml) 
09 30 09 03 03 001 Tenafix rögzítőnadrág XS 
09 30 09 03 03 002 Tenafix rögzítőnadrág S 
09 30 09 03 03 003 Tenafix rögzítőnadrág M 
09 30 09 03 03 004 Tenafix rögzítőnadrág L 
09 30 09 03 03 005 Tenafix rögzítőnadrág XL 
09 30 09 03 03 006 Molipants hálós rögzítőnadrág 1-es méret 
09 30 09 03 03 007 Molipants hálós rögzítőnadrág 2-es méret 
09 30 09 03 03 009 Attends netz rögzítő nadrág M 
09 30 09 03 03 010 Abripants rögzítőnadrágok S 
09 30 09 03 03 011 Abripants rögzítőnadrágok M 
09 30 09 03 03 012 Abripants rögzítőnadrágok L 
09 30 09 03 03 013 Abripants rögzítőnadrágok XL 
09 30 09 03 03 014 Abripants rögzítőnadrágok XXL 
09 30 09 03 03 015 Abrinet rögzítőnadrágok S 
09 30 09 03 03 016 Abrinet rögzítőnadrágok M 
09 30 09 03 03 017 Abrinet rögzítőnadrágok L 
09 30 09 03 03 018 Abrinet rögzítőnadrágok XL 
09 30 09 03 03 024 Attends netz rögzítő nadrág L 
09 30 09 03 03 028 Ribosan Comfort rögzítőnadrág M 
09 30 09 03 03 030 Ribosan Comfort rögzítőnadrág XL 
09 30 09 03 03 031 Ribosan Comfort rögzítőnadrág XXL 
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09 30 09 03 03 035 Ribosan rögzítőnadrág XL 

09 30 09 09 03 001 Pelenkázó nadrág egyedi méret bébifóliából vagy nylprint borítással és 
fóliabetéttel B-728 

09 30 09 09 03 002 Pelenkázó nadrág felnőtt bébifóliából B-725 S/M/L 
09 30 09 09 06 001 Pelenkázó nadrág nylprint borítással B-726 S/M/L 
09 30 09 09 06 002 Pelenkázó nadrág felnőtt nylprint borítással, fóliabetéttel B-727 S 
09 30 09 09 06 003 Pelenkázó nadrág felnőtt nylprint borítással, fóliabetéttel B-727 M 
09 30 09 09 06 004 Pelenkázó nadrág felnőtt nylprint borítással, fóliabetéttel B-727 L 
09 30 09 09 09 001 LIA incontinentia mosható pelenkázó nadrág (pamut) S 
09 30 09 09 09 002 LIA incontinentia mosható pelenkázó nadrág (pamut) M 
09 30 09 09 09 003 LIA incontinentia mosható pelenkázó nadrág (pamut) L 
09 30 09 09 09 004 LIA incontinentia mosható pelenkázó nadrág (pamut) XL 
09 30 09 09 09 005 LIA incontinentia mosható pelenkázó nadrág (pamut) XXL 
09 33 03 03 03 001 B 4320 
09 33 03 03 03 004 PP/5520 
09 33 03 03 03 005 RS 41 
09 33 03 03 03 007 M 4320/01R 
09 33 03 03 03 008 RIX 
09 33 03 03 03 009 M 4320/01R 
09 33 03 03 03 010 Activ fürdőkádülőke, fix 
09 33 03 03 03 011 D-4320  
09 33 03 03 03 012 BM 4320 RehaMed (támlás) 
09 33 03 06 03 001 B 4295 
09 33 03 06 03 002 RS 42 
09 33 03 06 03 005 D-4321 (kifordítható) 
12 03 03 03 03 001 Gradus-2 
12 03 03 03 03 002 OP 06 
12 03 03 03 03 003 Gradus 1  
12 03 03 03 03 004 PP-5350  
12 03 03 06 03 001 B 4341 
12 03 03 06 03 002 B 4341/GY 
12 03 03 06 03 003 M 4341/01 R, felnőtt 
12 03 03 06 03 004 M 4341/02 R, gyerek 
12 03 03 06 03 005 OP 01 
12 03 03 06 03 006 D 4341 
12 03 03 06 03 007 PP 5341 
12 03 03 06 03 008 RS 11 
12 03 03 06 03 009 M 4341/01 R, felnőtt 
12 03 03 06 03 010 M 4341/02 R, gyerek 
12 03 03 06 03 011 BM 4341  
12 03 03 06 06 001 GS 8 
12 03 03 06 06 002 GS 9 
12 03 03 06 06 003 GS 10 
12 03 03 06 06 004 GS 5 
12 03 03 06 06 005 GS 6 
12 03 03 06 06 006 GS 7 
12 03 03 06 06 007 Syncro Activ 1 
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12 03 03 06 06 010 Handy 
12 03 03 06 06 011 B-4334  
12 03 03 06 06 012 Simplex 
12 03 06 03 03 001 Rebotec, felnőtt 
12 03 06 03 03 002 RS 20 
12 03 06 03 03 003 B 4372 
12 03 06 03 03 004 B 4372/GY 
12 03 06 03 03 005 OP 02 
12 03 06 03 03 006 PP/5372 
12 03 06 03 03 007 M 4372 R 
12 03 06 03 03 008 FD-93 
12 03 06 03 03 009 D-4372 
12 03 06 03 03 011 Combi 
12 03 06 03 03 016 Rebotec, gyermek 
12 03 06 03 03 017 Rebotec, magas 
12 03 06 03 03 019 Sunrise Medical-130 
12 03 06 03 03 020 M 4372 R  
12 03 12 03 03 001 M 4394/01 R, felnőtt (Med-Plan) 
12 03 12 03 03 002 M 4394/02 R, gyerek (Med-Plan)* 
12 03 12 03 03 003 RS 08 
12 03 12 03 03 004 B 4394 
12 03 12 03 03 005 D 4394 
12 03 12 03 03 006 PP 5394 
12 03 12 03 03 007 M 4394/01 R, felnőtt (Orto-Top) 
12 03 12 03 03 008 M 4394/02 R, gyerek (Orto-Top)* 
12 03 12 03 03 009 Activ hónaljmankó 
12 03 16 03 03 001 RS 13 
12 03 16 03 03 002 M 4350/01 R, felnőtt (Med-Plan) 
12 03 16 03 03 003 M 4350/02 R, gyerek (Med-Plan)* 
12 03 16 03 03 004 D 4350 
12 03 16 03 03 005 B 4350 
12 03 16 03 03 006 B 4350/GY 
12 03 16 03 03 007 M 4350/01 R, felnőtt (Orto-Top) 
12 03 16 03 03 008 M 4350/02 R, gyerek (Orto-Top)* 
12 03 16 03 03 009 Activ háromlábú bot 
12 03 16 06 03 001 RS 14 
12 03 16 06 03 002 B 4360 
12 06 03 03 03 001 OP 03 
12 06 03 03 03 002 M 4262/01 R, felnőtt (Med-Plan) 
12 06 03 03 03 003 M 4262/02 R, gyerek (Orto-Top)* 
12 06 03 03 03 004 D 4262 
12 06 03 03 03 005 PP/5262 
12 06 03 03 03 006 BM 1852 
12 06 03 03 03 007 JK 491 
12 06 03 03 03 008 B 4262 
12 06 03 03 03 009 PP / 5265 (nagy súlyú betegeknek) 
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12 06 03 03 03 010 M 4262/01 R, felnőtt (Orto-Top) 
12 06 03 03 03 011 M 4262/02 R gyerek (Med-Plan)* 
12 06 03 03 03 012 RS 02 
12 06 03 06 03 001 D 4263 
12 06 03 06 03 002 B 4263 
12 06 03 06 03 004 M 4263/01 R, felnőtt (Med-Plan) 
12 06 03 06 03 005 M 4263/02 R, gyerek (Med-Plan)* 
12 06 03 06 03 006 RS 03 
12 06 03 06 03 007 M 4263/01 R, felnőtt (Orto-Top) 
12 06 03 06 03 008 M 4263/02 R, gyerek (Orto-Top)* 
12 06 03 06 06 001 B 4264 
12 06 03 06 06 003 Go-On járókeret, állítható, lépegető 
12 06 03 06 09 001 RS 2000 
12 06 06 03 03 001 D 4267, fékes 
12 06 06 03 03 002 B 4261 
12 06 06 03 03 003 PP/5261, fékes 
12 06 06 03 03 004 B-4258, négykerekű, fékes 
12 06 06 03 03 005 Go-On guruló járókeret, állítható, fékes 
12 06 06 03 03 008 B-4259 háromkerekű, összecsukható, fékes 
12 06 06 03 03 012 RS 04, állítható 
12 16 06 03 03 001 RM-006 Rehab (önindítós), robbanómotoros 
12 16 06 03 03 002 EL-GO, elektromos 
12 16 06 03 03 003 EL-GO/M, elektromos 
12 16 06 03 03 004 Berko JO 20, elektromos 
12 16 06 03 03 005 Elektra-6000, elektromos 
12 21 03 03 03 001 B 4294, tartozékokkal 
12 21 03 03 03 002 Otto Bock Eco Buggy 
12 21 03 03 03 005 B 4205, felnőtt 
12 21 03 03 03 006 B-4291 Pille utazókocsi  
12 21 03 03 03 008 Buggi Corzo, bolygó kerékkel 
12 21 03 03 03 009 Buggi Prim, bolygó kerékkel 
12 21 03 03 03 010 Buggi Prim, fix kerékkel 
12 21 06 03 03 001 Mt 07 
12 21 06 06 03 001 Everest-Jennings, Meyra 
12 21 06 06 03 002 B 4200 
12 21 06 06 03 003 B 4200Gy 
12 21 06 06 03 004 B 4200P 
12 21 06 06 03 005 B 4200/M 
12 21 06 06 03 009 Invacare Atlas Lite 1 
12 21 06 06 03 010 Invacare Atlas Lite 2 
12 21 06 06 03 011 MC-M- X 
12 21 06 06 03 014 PP 5200 
12 21 06 06 03 015 PP 6200 
12 21 06 06 03 018 Rix K 1 
12 21 06 06 03 019 RS 50 
12 21 06 06 03 020 Service Standard 3600   
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12 21 06 06 03 021 ST-E Gerontex 
12 21 06 06 03 022 WU HO 
12 21 06 06 03 023 Classic  
12 21 06 06 03 037 OPT-111  
12 21 06 06 03 043 S-TOP   
12 21 06 06 03 045 Otto Bock Start Plus  
12 21 06 06 03 046 Otto Bock Start Basic  
12 21 15 03 03 001 B 4210, jobbkezes 
12 21 15 03 03 002 B 4211, balkezes 
12 21 15 03 06 001 B 4230, jobbkezes 
12 21 15 03 06 002 B 4231, balkezes 
12 21 15 03 06 003 B 4233, háromkerekű, forgattyús, utcai 
12 21 15 03 09 001 KKSZ 1 
12 21 27 03 03 001 Berko JO 30 
12 21 27 03 03 002 B 4220 
12 21 27 03 03 003 Derby 1.433 
12 21 27 03 03 008 Rix  E1 
12 21 27 03 03 011 Otto Bock -  Evantgarde  
12 21 27 03 03 012 Mistral 
12 21 27 03 06 001 B-4220/V 
12 21 27 03 06 003 Invacare Storm 3 Euro 
12 21 27 03 06 005 GR-559  
12 21 27 03 06 008 Ortopedia Allround 900 C 
12 21 27 03 06 009 Otto Bock B 500 
12 21 27 03 06 010 Elektra-2000 
12 24 21 03 03 001 Kerék hátrahelyező adapter OPT-111 kerekesszékhez 
12 24 21 03 03 002 Kerék hátrahelyező adapter Meyra kerekesszékekhez 
12 24 21 03 03 003 Kerék hátrahelyező adapter S TOP kerekesszékhez 
12 24 21 03 03 004 Kerék hátrahelyező adapter Otto Bock Start Plusz kerekesszékhez  
12 24 21 03 03 005 Kerék hátrahelyező adapter ST-E kerekesszékhez 
12 24 24 03 03 001 Varta akkumulátor 905 406 40 Ah 
12 24 24 03 03 002 Exide Multicraft Akkumulátor 95406 40 Ah 
12 24 24 03 03 003 Kobe HC gondozásmentes akkumulátor 12 V 24 Ah 
12 24 24 03 03 004 Kobe HC gondozásmentes akkumulátor 12 V 38 Ah  
12 24 24 03 03 005 Varta akkumulátor 95406 40 Ah 
12 24 24 03 06 001 Varta akkumulátor 905 602 60 Ah 
12 24 24 03 06 002 Exide Multicraft akkumulátor 95602 60 Ah 
12 24 24 03 06 003 Varta akkumulátor 95602 60 Ah 
12 39 03 03 03 001 Gradus alba 
12 39 03 03 06 003 HB 1, műanyag, kampós 
12 39 03 03 06 004 HB 2, műanyag, gombos 
18 09 27 03 03 001 Módosított lábtartó (pár) B-4200 kerekesszékhez 
18 09 27 03 03 002 Módosított lábtartó (pár) B-4201 kerekesszékhez  
18 09 27 03 03 003 Módosított lábtartó (pár) B-4210 kerekesszékhez 
18 09 27 03 03 004 Módosított lábtartó (pár) B-4211 kerekesszékhez  
18 09 27 03 03 005 Módosított lábtartó (pár) B-4220 kerekesszékhez  
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18 09 27 03 03 006 Módosított lábtartó (pár) B-4200/P kerekesszékhez 
18 09 27 03 03 008 Módosított lábtartó (pár) Service standard 3.600 kerekesszékhez 
18 09 27 03 03 018 Párnás lábtartó (pár) OPT-111 kerekesszékhez 
18 09 27 03 03 019 Módosított lábtartó (pár) Derby 1.433 kerekesszékhez 

18 09 27 03 06 001 Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4200 
kerekesszékhez (felár) 

18 09 27 03 06 002 Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4201 
kerekesszékhez (felár) 

18 09 27 03 06 003 Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4210 
kerekesszékhez (felár) 

18 09 27 03 06 004 Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4211 
kerekesszékhez (felár) 

18 09 27 03 06 005 Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4220 
kerekesszékhez (felár) 

18 09 27 03 06 006 Kiemelh., kiford., hosszabb., szögben emelh.párnás lábtartó (pár) B-4200/P 
kerekesszékhez (felár) 

18 09 27 03 06 008 Módosított lábtartó (pár) Service standard 3.600 kerekesszékhez (felár) 
18 09 27 03 06 009 Módosított lábtartó (pár) Primus adaptív 2.310 kerekesszékhez (felár) 
18 09 27 03 06 010 Módosított lábtartó (pár) Derby 1.433 kerekesszékhez (felár) 
18 09 34 03 03 001 Módosított háttámla B-4200 kerekesszékhez  
18 09 34 03 03 002 Módosított háttámla B-4201 kerekesszékhez  
18 09 34 03 03 003 Módosított háttámla B-4210 kerekesszékhez  
18 09 34 03 03 004 Módosított háttámla B-4211 kerekesszékhez 
18 09 34 03 03 005 Módosított háttámla B-4220 kerekesszékhez 
18 09 34 03 03 011 Módosított háttámla Derby 1.433 kerekesszékhez 
18 09 34 03 03 013 Módosított háttámla B-4200/P kerekesszékhez 
18 09 34 03 03 016 Dönthető háttámla OPT-111 kerekesszékhez 

18 09 34 03 06 001 Dönth. háttámla, kerék hátrahely.adapterrel, tolókarral 1/és karfával/2 B-4200 
(felár) 

18 09 34 03 06 002 Dönth. háttámla, kerék hátrahely.adapterrel, tolókarral 1/és karfával/2 B-4201 
(felár) 

18 09 34 03 06 003 Dönth. háttámla, kerék hátrahely.adapterrel, tolókarral 1/és karfával/2 B-4210 
(felár)  

18 09 34 03 06 004 Dönth. háttámla, kerék hátrahely.adapterrel, tolókarral 1/és karfával/2 B-4211 
(felár) 

18 09 34 03 06 005 Dönth. háttámla, kerék hátrahely.adapterrel, tolókarral 1/és karfával/2 B-4220 
(felár)  

18 09 34 03 06 009 Módosított háttámla Service standard 3.600 kerekesszékhez (felár) 
18 09 34 03 06 011 Módosított háttámla Derby 1.433 kerekesszékhez (felár) 

18 09 34 03 06 013 Módosított háttámla kerék hátrahelyező adapterrel B-4200/P kerekesszékhez 
(felár)  

18 09 34 03 06 016 3 fokozatban dönthető háttámla kerék hátrahelyező adapterrel MC-M-X 
kerekesszékhez (felár) 

18 09 36 03 03 001 Módosított, lépcsős kartámasz (pár) B-4200 kerekesszékhez 
18 09 36 03 03 002 Módosított, lépcsős kartámasz (pár) B-4201 kerekesszékhez  
18 09 36 03 03 003 Módosított, lépcsős kartámasz (pár) B-4210 kerekesszékhez 
18 09 36 03 03 004 Módosított, lépcsős kartámasz (pár) B-4211 kerekesszékhez 
18 09 36 03 03 005 Módosított, lépcsős kartámasz (pár) B-4220 kerekesszékhez 
18 09 36 03 03 006 Módosított, lépcsős kartámasz (pár) B-4200/P kerekesszékhez  
18 09 36 03 03 017 Módosított kartámasz (pár) Otto Bock Start Basic kerekesszékhez 
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18 09 36 03 03 018 Módosított kartámasz (pár) Otto Bock Start Plusz kerekesszékhez 
18 09 36 03 06 001 Lépcsős kartámasz (pár) B-4200 kerekesszékhez (felár) 
18 09 36 03 06 002 Lépcsős kartámasz (pár) B-4201 kerekesszékhez (felár) 
18 09 36 03 06 003 Lépcsős kartámasz (pár) B-4210 kerekesszékhez (felár) 
18 09 36 03 06 004 Lépcsős kartámasz (pár) B-4211 kerekesszékhez (felár)  
18 09 36 03 06 005 Lépcsős kartámasz (pár) B-4220 kerekesszékhez (felár)  
18 09 36 03 06 006 Lépcsős kartámasz (pár) B-4200/P kerekesszékhez (felár)  
18 09 36 03 06 015 Módosított kartámasz (pár) Otto Bock Start Basic kerekesszékhez (felár) 
18 09 36 03 06 017 Módosított kartámasz (pár) Otto Bock Start Plusz  kerekesszékhez (felár)   
18 09 42 03 03 001 Roho High Profile egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 03 002 Roho Low Profile egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 03 004 Meyra ADS 30 77 50-2 egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 03 005 Waffle egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 03 006 Relax GelCell egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 40 x 40 cm 
18 09 42 03 03 007 Relax GelCell egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 43 x 43 cm 
18 09 42 03 03 008 Relax GelCell egy légkamrás antidecubitus ülőpárna 45 x 40 cm 
18 09 42 03 03 009 Pneumat antidecubitus párna 
18 09 42 03 06 001 Roho High Profile két légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 06 002 Roho Low Profile két légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 06 004 Meyra ADS 30 77 51-2 két légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 06 005 Mak 4 két légkamrás antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 09 001 Roho Quadtro High Profile négy légkamrás pozícionáló antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 09 002 Roho Quadtro Low Profile négy légkamrás pozícionáló antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 12 001 Textimed antidecubitus ülőpárna 
18 09 42 03 12 002 Textimed antidecubitus sacrum ülőpárna  40  X 40  cm 
18 09 42 03 12 003 Gyo-Pár S-3 antidecubitus ülőgyűrű 
18 09 42 03 12 004 Gyo-Pár S-7 antidecubitus kocsipárna 
18 09 42 03 12 005 Perimed antidecubitus ülőpárna 931 típ. 70 kg alatt 
18 09 42 03 12 006 Perimed antidecubitus ülőpárna 932 típ. 70 kg felett 
18 09 42 03 12 007 Duren típusú antidecubitus párna 
18 09 42 03 12 008 Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg alatt 
18 09 42 03 12 009 Activ antidecubitus ülőpárna, 70 kg felett 
18 09 42 03 12 024 B-733 Rehab antidecubitus ülőpárna 
18 12 18 03 03 001 N10 Gyo-Pár típusú intenzív matrac 
18 12 18 03 03 002 Textimed antidecubitus matrac 
18 12 18 03 03 003 Perimed 931 típ. antidecubitus matrac 70 kg alatt 
18 12 18 03 03 004 Perimed 932 típ. antidecubitus matrac 70 kg felett 
18 12 18 03 03 005 Duren típusú antidecubitus matrac 
18 12 18 03 03 006 Activ antidecubitus matrac 70 kg felett 
18 12 18 03 03 007 Activ antidecubitus matrac, 70 kg alatt 
18 12 18 03 03 010 B-733 Rehab antidecubitus matrac 
18 12 18 03 06 001 Ardo Polysoft antidecubitus légmatrac kézipumpával 
18 12 18 06 03 001 Attends egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 x 60  cm 
18 12 18 06 03 002 Molinea egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 x 60  cm 
18 12 18 06 03 003 Tena egyszer használatos antidecubitus alátét  40 x 60  cm 
18 12 18 06 03 010 Abri-Soft egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 x 60 cm 
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18 12 18 06 03 025 Seni Eco egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 x 60 cm 
18 12 18 06 03 028 Seni Soft egyszerhasználatos antidecubitus alátét 40 x 60 cm 
18 12 18 06 06 001 Gerontex mosható antidecubitus alátét 38 x 38 cm 
18 12 18 06 06 002 B-731 mosható antidecubitus alátét 38 x 38 cm 
18 12 18 06 06 003 Drytex mosható antidecubitus alátét 38 x 38 cm 
18 12 18 06 06 004 PM 038 mosható antidecubitus alátét 38 x 38 cm 
18 12 18 06 09 001 PM 085 mosható antidecubitus alátét 85 x 120 cm 
18 12 18 06 09 002 Gerontex mosható antidecubitus alátét 75 x 85 cm 
18 12 18 06 09 003 B-731 mosható antidecubitus alátét 75 x 85 cm 
18 12 18 06 09 007 Abri-Care mosható antidecubitus alátét 70 x 86 cm 
18 12 18 06 09 008 Abri-Care mosható antidecubitus alátét rögzítő szárnyakkal 70 x 86 cm 
18 18 03 03 03 001 B 4300 
18 18 03 03 03 002 Activ WC kapaszkodó keret, fix 
18 18 03 03 03 003 M 4300 R/A  
18 18 06 03 03 001 B 4303 
18 18 06 03 03 007 Actív egyenes kapszkodó  
18 18 06 03 03 008 D-4301 (fali) 
18 18 06 03 03 009 RS-65 (egyenes) 
18 18 06 06 03 001 B 4301 (oldaltámaszos) 
18 18 06 09 03 001 B 4310 
18 18 06 09 03 002 Rix 
18 18 06 09 03 003 M 4310/01R  
18 18 06 09 03 005 PP/5510 
18 18 06 09 03 007 RS 40 
18 18 06 09 03 008 KK-511 
18 18 06 09 03 009 M 4310/01R  
18 18 06 09 03 010 Activ fürdőkád kapaszkodó 
18 18 06 09 03 011 D-4310  
21 03 03 03 03 001 Clarlux Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg 
21 03 03 03 03 006 Stigmal 1,5 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg 
21 03 03 03 03 010 Selecta CW Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg 
21 03 03 03 03 011 Dioptra Turnov Sph. +/- 0.00 - 4.00 D üveg 
21 03 03 03 03 012 Starlite normál  Sph.+/- 0.00 - 4.00 D üveg 
21 03 03 03 03 014 UV 1.53 Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg 
21 03 03 03 06 001 Clarlux Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg 
21 03 03 03 09 001 Clarlux Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg 
21 03 03 03 09 003 Clarlux 1,7 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg 
21 03 03 03 09 009 UV 1.53 Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg 
21 03 03 03 09 018 Starlite normál +/- 6.25 - 8.00 D üveg 
21 03 03 03 09 020 Selecta Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg 
21 03 03 03 09 021 Dioptra Turnov Sph. +/- 6.25 - 8.00 D üveg 
21 03 03 03 12 004 Starlite normál Sph. +/- 8,25 - 10.00 D üveg 
21 03 03 03 12 008 UV 1.53 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg 
21 03 03 03 12 020 Clarlux Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg 
21 03 03 03 15 003 Clarlux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg 
21 03 03 03 15 005 UV 1.53 Sph. +/- 10,50 - 12,00 D üveg 
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21 03 03 03 15 013 Clarlux Sph. +/- 10,50 - 13,00 D üveg 
21 03 03 03 18 001 Clarlux Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg 
21 03 03 03 18 006 Dioptra Turnov Sph. +/- 13.25 felett üveg 
21 03 03 06 03 001 Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg 
21 03 03 06 06 001 Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg 
21 03 03 06 09 004 UV 1.53 + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg 
21 03 03 06 12 017 Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D üveg 
21 03 03 06 15 001 Clarlux +2,00 cyl-ig Sph. - 13,25 - 20,00 D üveg 
21 03 03 09 03 012 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D üveg 
21 03 03 09 06 011 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D üveg 
21 03 03 09 09 003 Lantal + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg 
21 03 03 09 09 008 UV 1.53 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D üveg 
21 03 03 09 12 020 Clarlux +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 13,00 D üveg 
21 03 03 09 15 001 Clarlux +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 13,25 - 20,00 D üveg 
21 03 03 21 03 001 Glaukar C-25 Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 21 03 006 Starlite  Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 21 03 008 Duopal C28 Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bifocalis 
21 03 03 21 03 009 Bifo Stigmal Telarc 32 Sph.felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D-ig üveg bifocalis 
21 03 03 21 03 010 C28 UV 1.53 Sph.felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 21 03 016 Optimum flat (28) Sph. felsőrész +/- 0.00-4.00 D üveg bifocalis 
21 03 03 21 06 009 C28 UV 1.53 Sph. felsőrész +/- 4,25- 6,00 D üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 21 09 001 Glaukar C 25 Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 21 18 002 Duopal C 25 Sph. - 12,25 - 15,00 D üveg bifocalis 
21 03 03 24 03 001 Glaukar C 25 +4,00 cyl-ig Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 24 03 007 Starlite +4.00cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 24 03 014 Selecta FT 28 +4.00 cyl.-ig Sph felsőrész +/-0.00 - 4.00 D üveg bifocalis 
21 03 03 24 06 005 Starlite  +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4.25 - 6.00 D  üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 24 06 008 C28 UV 1.53 +4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/-4,25 - 6,00 D üveg pajzsbifocalis 
21 03 03 24 09 008 Duopal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D üveg bifocalis 
21 03 03 24 12 001 Duopal C 25 +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8,25 - 10,00 D üveg bifocalis 
21 03 03 24 15 001 Duopal C 25 +4.00 cyl.-ig  Sph. felsőrész +/- 10,25 - 15,00 D üveg bifocalis 
21 03 03 27 01 002 Optolet Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 27 03 002 Optolet Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag 
21 03 03 27 06 001 CR 39 (Déli) Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 27 06 002 Optolet Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 27 06 023 Starlite Sph. +6.25 - 8.00 D műanyag 
21 03 03 27 06 024 Starlite asphericus Sph. +6.25 - 8.00 D műanyag 
21 03 03 27 06 025 Starlite CR39 meniscus Sph. +/- 6.25 - 8.00 D műanyag 
21 03 03 27 06 026 Eszik CR39 Sph. +/- 6.25 - 8.00 D műanyag 
21 03 03 27 06 030 Selecta S Sph. +/-6.25 - 8.00 D műanyag 
21 03 03 27 09 001 CR 39 (Déli) Sph. +/- 8,25 - 10,00 D műanyag 
21 03 03 27 09 013 Starlite Sph. + 8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 27 09 014 Starlite asphericus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 27 09 015 Starlite CR39 meniscus Sph. +/- 8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 27 09 016 Eszik CR39 Sph +/- 8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 27 09 018 Hilux 1.5 Sph. +/- 8,25 - 10,00 D műanyag 
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21 03 03 27 09 027 Selecta HSL Omega Sph. +/-8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 27 12 003 CR 39 (Déli) Sph. +/- 10,25 - 13,00 D műanyag 
21 03 03 27 12 006 Hilux 1.5 Sph. +/- 10,25 - 13,00 D műanyag 
21 03 03 27 12 015 Starlite  Sph. +/-10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 27 12 016 Eszik CR39  Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 27 12 018 Selecta Omega Sph. 10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 27 12 020 Starlite asphericus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 27 12 021 Starlite CR39 meniscus Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 27 15 002 CR 39 (Déli)  Sph. +/- 13,25 - 20,00 D műanyag 
21 03 03 27 15 008 Starlite Sph. + 13,25 D felett műanyag 
21 03 03 27 15 010 Starlite CR39 meniscus +/- 13,25 D felett műanyag 
21 03 03 27 15 011 Starlite asphericus Sph. + 13,25 D felett műanyag 
21 03 03 27 15 013 Hilux 1.5  Sph. +/- 13,25 - 26,00 D műanyag 
21 03 03 27 15 018 Selecta HSL, Lenticular Omega Sph. 13,25 D felett műanyag 
21 03 03 30 01 003 Optolet +2,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 30 03 002 Optolet + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag 
21 03 03 30 06 001 Optolet Toricus + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 30 06 002 CR 39 (Déli) Toricus + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 30 06 024 Tobo standard +2.00 cyl.-ig Sph +/- 6.25-8.00 D műanyag 
21 03 03 30 06 025 Selecta S +2.00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D műanyag 
21 03 03 30 06 028 Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D műanyag  
21 03 03 30 06 029 Starlite CR 39 meniscus +2.00 cyl.-ig Sph.  +/- 6.25 - 8.00 D műanyag  
21 03 03 30 06 030 Starlite asphericus +2.00 cyl.-ig Sph. + 6.25 - 8.00 D műanyag  
21 03 03 30 06 031 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 6.25-8.00 D műanyag 
21 03 03 30 09 005 Hilux 1.5 + 2,00 cyl-ig Sph. + 8,25 - 10,00 D műanyag 
21 03 03 30 09 007 Starlite asphericus +2.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 30 09 018 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 8,25 - 10,00 D műanyag 
21 03 03 30 09 019 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 8.25-10.00 D műanyag 
21 03 03 30 09 020 Starlite CR39 meniscus +2.00 cyl.-ig  Sph. +/- 8.25 - 10.00 D műanyag  
21 03 03 30 09 022 Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 30 09 023 Selecta Omega +2.00 cyl.-ig Sph, +/-8.25 - 10.00 D műanyag 
21 03 03 30 12 002 Aktív +2.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D műanyag 
21 03 03 30 12 003 Eszik CR39 +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D műanyag 
21 03 03 30 12 004 Starlite CR39 meniscus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 30 12 005 Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 30 12 014 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D műanyag 
21 03 03 30 12 016 Selecta HSL Omega +2.00 cyl.-ig Sph. 10.25 - 13.00 D műanyag 
21 03 03 30 12 018 Starlite asphericus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 10.25-13.00 D műanyag 
21 03 03 30 12 019 Selecta HSL Lenticular Omega +2,00 cyl.-ig Sph. +/- 10,50 - 13,00 D műanyag 
21 03 03 30 15 001 Selecta HSL, Lenticular Omega +2.00 cyl.-g Sph. 13,25 D felett műanyag 
21 03 03 30 15 007 Hilux 1.5  + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 13,50 - 26,00 D műanyag 
21 03 03 30 15 009 Starlite CR39 meniscus +2.00 cyl.-ig Sph. +/- 13,25 D felett műanyag 
21 03 03 30 15 010 Starlite asphericus +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D- felett műanyag 
21 03 03 30 15 011 Starlite +2.00 cyl.-ig Sph. + 13,25 D-felett műanyag 
21 03 03 30 15 021 CR 39 (Déli) + 2,00 cyl-ig Sph. +/- 13,50 - 18,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 001 Incas + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag 
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21 03 03 33 01 002 Optolet + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 003 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 004 Clarlet SL +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 005 Clarlet SL +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 006 Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 2,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 007 Sola ESV +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-2,25 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 009 Incasferal H. I. + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 019 Hilux 1.5 +2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/-0,00 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 026 Optolet + 2,25 -4,00 cyl-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 D műanyag 
21 03 03 33 01 027 Selecta S +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-0.00 - 4.00 D műanyag 
21 03 03 33 01 031 Tobo standard +2.25-4.00 Sph. +/- 0.00-4.00 D műanyag 
21 03 03 33 01 032 Norico Sola +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 Dműanyag    
21 03 03 33 01 033 Eszik CR39 +2.00-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 0,00 - 4,00 Dműanyag    
21 03 03 33 03 001 Optolet + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag 
21 03 03 33 03 002 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag 
21 03 03 33 03 003 Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag 
21 03 03 33 03 007 Incasferal H. I. + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag 
21 03 03 33 03 010 Starlite asphericus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D műanyag 
21 03 03 33 03 011 Starlite CR39 meniscus +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph +/- 4.25 - 6.00 D műanyag 
21 03 03 33 03 013 Tobo standard +2.25-4.00 Sph. +/- 4.25-6.00 D műanyag 
21 03 03 33 03 018 Starlite +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. + 4.25 - 6.00 D műanyag 
21 03 03 33 03 019 Eszik CR39 +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/- 4.25-6.00 D műanyag 
21 03 03 33 03 020 Hilux 1.5 + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 4,25 - 6,00 D műanyag 
21 03 03 33 03 032 Selecta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. +/-4.25 - 6.00 D műanyag 
21 03 03 33 06 005 CR 39 (Déli) + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 33 06 006 Optolet + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 33 06 008 Tobo standard +2,.25-4.00 cyl.-ig Sph.+/- 6.25-8.00 D műanyag 
21 03 03 33 06 009 Selecta S +2.25 - 4.00 cyl.-ig Sph. 6.25 - 8.00 D műanyag 
21 03 03 33 06 012 Hilux 1.5 +2,25 -4,00cyl Sph.+/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 33 06 016 Starlite CR39 meniscus +2.25 - 4.00 cyl.-ig  Sph. +/- 6.25 - 8.00 D műanyag  
21 03 03 33 06 017 Starlite + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag   
21 03 03 33 06 018 Eszik CR39 +2,25-4,00 cyl-ig Sph. +/-6,25-8,00 D műanyag     
21 03 03 33 06 029 Sola ESV + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 33 06 030 Incasferal H. I. + 2,25 - 4,00 cyl-ig Sph. +/- 6,25 - 8,00 D műanyag 
21 03 03 33 09 023 Aktív +2.25-4.00 cyl-ig Sph. +/-8,25-10,00 D műanyag 
21 03 03 33 12 010 Aktív +2.25-4.00 cyl.-ig Sph. +/-10,25-13,00 D műanyag 
21 03 03 36 03 001 Duophtal Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag körbifocalis 
21 03 03 36 03 004 CR 39 (Déli) Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag pajzsbifocalis 
21 03 03 36 03 007 Telarc 28 Orma Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag pajzsbifocalis 
21 03 03 36 03 015 Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 0.00-4.00 D műanyag 
21 03 03 36 03 016 Activ Duophtal Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag körbifocalis 
21 03 03 36 03 017 Bifo Telarc 25 Orma Sph. felsőerész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 36 03 018 Bifo R 28 Orma Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 36 03 027 Tobo Bifokális Activ flat (28)  Sph. flelsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis
21 03 03 36 06 013 Activ Duophtal Sph. felsőrész +/- 4.25 - 6.00 D műanyag körbifocalis 
21 03 03 36 09 001 Duophtal Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D műanyag körbifocalis 
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21 03 03 36 09 006 Sola CT 28 Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D műanyag pajzsbifocalis 
21 03 03 36 09 010 Selecta FT28 Sph. felsőrész +/- 6.25 - 7.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 36 09 011 Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 6.25 - 8.00 D-ig műanyag pajzsbifocalis 
21 03 03 36 09 012 Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 6.25 - 8.00 D-ig műanyag körbifocalis 
21 03 03 36 09 013 Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 6.25-8.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 36 09 014 Activ Duophtal Sph. felsőrész +/- 6.25 - 8.00 D-ig műanyag körbifocalis 
21 03 03 36 09 021 Tobo Bi-Lite Sph. felsőrész +/- 6,25 - 8,00 D műanyag egyenes bifocalis 
21 03 03 36 12 001 Incas Lentilux DF 22 Sph. felsőrész +/- 8,25 - 10,00 D műanyag pajzsbifocalis 
21 03 03 36 12 004 Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D-ig műanyag pajzsbifocalis 
21 03 03 36 12 005 Starlite CR39 Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D-ig műanyag körbifocalis 
21 03 03 36 12 006 Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 36 12 013 Duophtal 4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8,25 - 9,00 D műanyag körbifocalis 
21 03 03 36 15 005 Bifokális Activ flat (28) Sph. felsőrész +/- 10.50 - 12.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 36 18 004 Omega Orma Sph. felsőrész +/- 12.25 - 20.00 D-ig műanyag bifocalis 
21 03 03 39 03 003 Sola CT 28 + 4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0,00 - 4,00 D műanyag pajzsbifocalis 

21 03 03 39 03 006 CR 39 (Déli) +4,00cyl-ig. Sph. felsőrész +/-0,00 - 4,00D műanyag pajzsbifocalis 
karcmentesítő réteggel 

21 03 03 39 03 015 Bifo Telarc 25 Orma +4.00 cyl.-ig+Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag 
bifocalis 

21 03 03 39 03 016 Bifo R 28 Orma +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 39 03 019 D28 Flat Top TR +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 0.00 - 4.00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 39 06 005 Bi-Lite + 4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4,25 - 6,00 D műanyag egyenes bifocalis 

21 03 03 39 06 013 Starlite CR39 executív +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4.25 - 6.00 D műanyag 
bifocalis 

21 03 03 39 06 025 Tobo Bi-Lite +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 4,25 - 6,00 D műanyag bifocalis 
21 03 03 39 09 006 Bi-Lite +4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 6,25-8,00 D műanyag egyenes bifocalis 
21 03 03 39 12 002 Duophtal +4,00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8,25 - 10,00 D műanyag körbifocalis 

21 03 03 39 12 003 Bifokális Activ flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D műanyag 
bifocalis 

21 03 03 39 12 004 Starlite CR39 +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 8.25 - 10.00 D műanyag körbifocalis

21 03 03 39 15 005 Bifokális Activ flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 10.50-12,00 D műanyag 
bifocalis 

21 03 03 39 18 006 Bifokális Activ flat (28) +4.00 cyl.-ig Sph. felsőrész +/- 12.5-20.00 D műanyag 
bifocalis 

21 03 03 42 03 003 Matt súly (Metacolor) 
21 03 03 42 06 003 Plan súly (Metacolor) 
21 03 03 45 03 004 Prizma decentrálás üveg lencsére felár (Noptiker) 
21 03 03 45 06 001 Prizma decentrálás műanyag lencsére felár (Essilor Optika) 
21 03 03 48 03 005 Magas cylinder üveg lencsére felár (Noptiker) 
21 03 03 48 06 004 Magas cylinder műanyag lencsére felár (Noptiker) 
21 03 03 51 06 001 Lenticularis felár műanyag lencsére (Déli Optika) 
21 03 03 51 06 002 Lenticularis felár műanyag lencsére (Carl Zeiss Aalen) 
21 03 03 51 06 003 Lenticularis felár műanyag lencsére (Noptiker) 
21 03 03 54 03 005 Színezés üveg lencsére (optikus kivitelezés) 
21 03 03 54 06 010 Színezés műanyag lencsére (optikus kivitelezés) 
21 03 03 57 03 003 Keményréteg bevonat műanyag lencsére (Essilor Optika) 
21 03 03 60 03 002 Tükröződésmentes bevonat üveg lencsére (Hoya Lens) 
21 03 03 60 03 004 Tükröződésmentes bevonat üveg lencsére (optikus kivitelezés) 
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21 03 03 60 06 003 Tükröződésmentes bevonat műanyag lencsére (Carl Zeiss Aalen) 
21 03 03 63 03 002 Keményréteg- és tükröződésmentes bevonat műanyag lencsére (Metalcolor) 

21 03 03 63 03 007 Keményréteg- és tükröződésmentes bevonat műanyag lencsére (optikus 
kivitelezés) 

21 03 06 03 03 014 1001 tipusú felnőtt ferfi fröccsöntött műanyag szemüvegkeret (ROYAL) 
21 03 06 03 03 015 1002 tipusú felnőtt női fröccsöntött műanyag szemüvegkeret (ROYAL) 
21 03 06 06 03 001 Jumbo/FSz (univerzális) mart, műanyag szárral 
21 03 06 06 03 002 CRIS 101 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral 
21 03 06 06 03 003 CRIS 115 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral 
21 03 06 06 03 004 CRIS 124 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral 
21 03 06 06 03 005 CRIS 228 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral 
21 03 06 06 03 006 CRIS 133 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral 
21 03 06 06 03 007 CRIS 135 (univerzális) fröccsöntött, műanyag szárral 
21 03 06 06 06 001 VUK-Victory 
21 03 06 06 06 002 CRIS 101 (univerzális) fröccsöntött, korbács szárral 
21 03 06 06 06 003 CRIS 133 (univerzális) fröccsöntött, korbács szárral 
21 03 06 06 06 004 CRIS 135 (univerzális) fröccsöntött, korbács szárral 
21 03 06 09 03 001 Ortopéd, fém és mart műanyag 
21 03 09 03 03 002 PMMA cornealis Sph. +/- 32.00 D (Soft & Hard Lens) 
21 03 09 03 06 001 PMMA cornealis aphakias Sph. +8.00 D-tól +32.00 D (SE I. Sz Kl) 
21 03 09 03 09 001 PMMA cornealis keratoconusos Sph. +/- 32.00 D (SE I. Sz Kl) 
21 03 09 06 03 001 Raphael Sph +/- 5.00 D 
21 03 09 06 03 004 EuroPerm 60 Sph. +/-5.00 D 
21 03 09 06 06 001 Raphael Sph. +/-11.00 - +/-25.00 D 
21 03 09 06 06 002 Raphael Sph. +/-25.50 - +/-30.00 D 
21 03 09 06 06 005 Polycon Sph. +/-5.00 D felett 
21 03 09 06 09 002 Raphael Sph. +/- 25.00 D keratoconusos 
21 03 09 09 03 001 Edge III. REGULAR Sph. -0.25 - -8.00 D 
21 03 09 09 03 002 Edge III. REGULAR Sph. +0.25 - +5.00 D 
21 03 09 09 03 004 Edge III. XT,THIN Sph. -0.25 - -8.00 D 
21 03 09 09 03 007 Edge III. REGULAR Sph. +.5.50 - +8.00 D 
21 03 09 09 03 008 Versascribe Sph. -0.25 - -8.00 D 
21 03 09 09 03 010 Hema Sph. +/- 8.00 D 
21 03 09 09 06 001 Hema Sph. -12.50 - -20.00 D 
21 03 09 09 06 002 Edge III. REGULAR Sph. -8.50 - -35.00 D 
21 03 09 09 06 005 Edge III. REGULAR Sph. +8.50 - +35.00 D 
21 03 09 09 06 006 Versascribe Sph. -8.50 - -10.00 D 
21 03 09 09 06 007 Hema Sph. +/- 8.00 D felett 
21 03 09 12 03 002 Edge III. 55 hosszított viseletű Sph. -8.00 - +5.00 D 
21 03 09 12 06 001 Revolution Sph. +/- 8.00 D felett 
21 03 09 12 06 002 Bio-Curve Sph. +/- 8.00 D felett 
21 03 09 12 06 004 Durasoft D3 Sph. +/- 8.00 D felett 
21 03 09 12 06 006 Durasoft 3 LiteTint Sph +/-8.00 D 
21 03 09 12 06 007 Hydrofit 55 Sph. +/- 20.00 D 
21 03 09 12 06 009 Omniflex Sph. +/- 20.00 D 
21 03 09 12 06 010 Proclear Sph. +/-35.00 D 
21 03 09 12 06 011 RE 55 Sph. +/- 20.00 D 
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21 03 09 15 03 001 Bio-Curve cyl. 0,75 - 3,00 Sph. -0.50 - -20.00 D 
21 03 09 15 03 002 Bio-Curve cyl. 0,75 - 3,00 Sph. +0.50 - +10.00 D 
21 03 21 03 06 001 Galilei-System 2,2 X , Sehwinkel 
21 03 21 03 09 001 Matt előtét 
21 03 21 03 12 001 Előtét lencse 3.0 D-16.0 D-ig 
21 03 21 03 15 001 Formasablon centírozóval, konverg. Adapt. 
21 03 21 03 18 001 Alátét 6 db 
21 03 21 04 03 001 Szférikus korrekció 
21 03 21 04 06 001 Tórikus korrekció 
21 03 21 04 09 001 Fantom lencse 
21 03 21 04 12 001 Előtét lencse 2 X , 3 X , 4 X 
21 03 21 04 15 001 Előtét lencse 5 X , 6 X , 8 X 
21 03 21 04 18 001 Előtét lencse 10 X ,12 X 
21 03 21 04 21 001 Matt előtét lencse 
21 03 21 04 24 001 Bifó előtét lencse 2 X , 3 X , 4 X 
21 03 21 06 15 001 Előtét lencse matt 
21 03 21 07 03 001 Kepler monocular távcső 6x16 
21 03 21 07 03 002 Kepler monocular távcső 2,8 X 9 
21 03 21 07 03 004 Kepler monocular távcső 4,2 X 10 
21 03 21 09 03 001 Speciális hordozó keret 
21 03 21 12 03 001 Speciális szemüveg tok 
21 03 39 03 03 009 Sauflon Delta tárolóoldat 110 ml kemény kontaktlencséhez 
21 03 39 06 03 009 Opti-Free Express oldat 120 ml 
21 03 39 06 06 002 Unizyme 12 tablets  
21 03 39 09 03 001 Opti-Free Case Green kosaras tok 
21 45 03 03 03 06 002 Phonak Astro MC-EH-CIC 
21 45 03 03 03 06 004 Resound CC 4 
21 45 03 03 03 06 005 Unitron Sound F/X Pro CIC 
21 45 03 03 03 06 007 Protone CIC AGC 
21 45 03 03 03 06 009 Siemens Swing CIC SM 
21 45 03 03 03 06 010 Bernafon AF 400 CIC 
21 45 03 03 03 06 011 Victofon V5 PRO 1 M CIC 
21 45 03 03 03 06 012 Puretone CIC 2010-ESPII 
21 45 03 03 03 09 001 Siemens Piccolo GRAN-D CIC 
21 45 03 03 03 12 002 Beltone Invisa Polara 
21 45 03 03 03 12 004 Starkey CIC Sequel II 
21 45 03 03 03 15 002 Starkey Privato Gemini 
21 45 03 03 03 18 001 Oticon Digi Focus CIC 
21 45 03 03 03 21 001 Canta 710 
21 45 03 03 03 21 002 Widex Senso Díva SD-CIC 
21 45 03 03 06 03 001 Phonak Inca AF-SC 
21 45 03 03 06 03 002 Victofon Mistery Class D 
21 45 03 03 06 03 003 Puretone CIC2010-K 
21 45 03 03 06 15 001 Semina SMC EVO CIC 
21 45 03 03 06 18 001 Phonak Aero 11 CIC 
21 45 03 06 03 03 003 Unitron Vista 
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21 45 03 06 03 03 004 Bernafon Opus 2 ITC AGC-0 
21 45 03 06 03 03 007 Puretone C2005-K 
21 45 03 06 03 06 001 Oticon Ergo Mini Canal 
21 45 03 06 03 06 007 Siemens Swing CT 
21 45 03 06 03 06 008 Siemens Swing CS 
21 45 03 06 03 06 009 Victofon V5 PRO 1M canal 
21 45 03 06 03 06 010 Oticon Ergo Canal 
21 45 03 06 03 09 002 Siemens Piccolo Grand-D CT 
21 45 03 06 03 12 003 Widex Bravo B2X 
21 45 03 06 03 12 005 Starkey CC Sequel II 
21 45 03 06 03 15 007 Viennatone New Tone ITC 
21 45 03 06 03 18 001 Danalogic 501 D 
21 45 03 06 03 18 005 Widex Senso P8X 
21 45 03 06 03 18 010 Bernafon Smile 310 ITC 
21 45 03 06 03 18 011 Bernafon Smile 321 ITC 
21 45 03 06 03 21 001 Canta 730 
21 45 03 06 03 21 002 Oticon Adapto ITE Direct 
21 45 03 06 03 21 004 Widex Senso Díva SD-XM 
21 45 03 06 06 03 001 Danavox 131 AGC I 
21 45 03 06 06 03 002 Protone XP AGC 
21 45 03 06 06 03 004 Victofon V6 Class D 
21 45 03 06 06 03 006 Puretone WE-B 
21 45 03 06 06 03 008 Starkey CE HDP 
21 45 03 06 06 06 004 Danavox 501VS 
21 45 03 06 06 06 005 Oticon Ergo Concha 
21 45 03 06 06 06 011 Victofon V5 PRO 1M concha 
21 45 03 06 06 12 001 Starkey CE Sequel II 
21 45 03 06 06 15 002 Starkey CE Gemini 
21 45 03 06 06 15 003 Starkey CC Gemini 
21 45 03 06 06 18 001 Starkey CC Axent MM 
21 45 03 06 06 21 001 Oticon Adapto ITE 
21 45 03 06 06 21 003 Unitron Nexus FS 
21 45 06 03 03 004 Starkey SM AGC 
21 45 06 03 03 007 Viennatone 132 
21 45 06 03 06 001 Danavox 163VS 
21 45 06 03 06 002 Oticon Swift 70 
21 45 06 03 06 003 Oticon Swift 70+ 
21 45 06 03 06 004 Bernafon Audioflex 100 
21 45 06 03 09 001 Widex Digital A3 
21 45 06 03 09 002 Widex Digital A4 
21 45 06 03 12 003 Widex Bravo B1 
21 45 06 03 12 006 Widex Bravo B2 
21 45 06 03 15 001 Oticon Digi Life COM Compact 
21 45 06 03 18 001 Danalogic 163 D 
21 45 06 03 18 003 Resound BT 5 
21 45 06 03 18 007 Widex Senso P8 
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21 45 06 03 21 001 Canta 770D 
21 45 06 06 03 001 Puretone PT 5AGC 
21 45 06 06 03 005 Danavox 143 AGC I 
21 45 06 06 03 008 Danavox 143 V 
21 45 06 06 03 018 Unitron UM 60 AGC0 
21 45 06 06 03 025 Bernafon Opus 2 Mini BTE 
21 45 06 06 06 001 Oticon Ergo BTE 
21 45 06 06 06 002 Oticon Swift 90 
21 45 06 06 06 003 Oticon Swift 90+ 
21 45 06 06 06 006 Siemens Swing S1+ 
21 45 06 06 06 007 Siemens Swing S2 P+ 
21 45 06 06 06 008 Siemens Swing S3+ 
21 45 06 06 06 009 Bernafon Audioflex AF 112 VC 
21 45 06 06 06 010 Hansaton Dixy 49 
21 45 06 06 06 011 Hansaton Dixy 49 P 
21 45 06 06 09 001 Siemens Phoenix 103 
21 45 06 06 09 002 Siemens Phoenix 203 
21 45 06 06 12 002 Beltone D71 HP Polara 
21 45 06 06 12 003 Widex Bravo B32 
21 45 06 06 12 005 Integra VD 
21 45 06 06 15 002 Viennatone New Tone BTE 
21 45 06 06 15 006 Victofon Quartet BTE 
21 45 06 06 15 007 Puretone Integra VD 
21 45 06 06 18 004 Starkey Axent MM 
21 45 06 06 21 001 Oticon Adapto BTE 
21 45 06 06 21 002 Phonak Claro 211 DAZ 
21 45 06 09 03 002 Phonak Classica PPCL P 
21 45 06 09 06 001 Bernafon AF 120 
21 45 06 09 09 001 Siemens Phoenix 303 
21 45 06 12 03 001 Starkey BC 1 
21 45 09 03 03 001 Puretone Gamma 100 S 
21 45 09 03 03 003 Puretone Beta PP 
21 45 12 03 03 002 Siemens Vita 168 PP 
21 45 12 03 03 003 Rionet HA 72 P 
21 45 24 03 03 001 Kemény fülilleszték 
21 45 24 03 06 001 Félkemény fülilleszték 
21 45 24 03 09 001 Rugalmas PVC fülilleszték 
21 45 24 03 12 001 Szilikon fülilleszték 
21 45 24 03 15 001 Kombinált fülilleszték 
21 45 24 06 03 001 Vékony cső 
21 45 24 06 06 001 Közepes cső 
21 45 24 06 09 001 Vastag cső 
21 45 24 06 12 001 Páramentes cső 
21 45 24 06 15 001 Libby Horn cső 
21 45 24 06 18 001 Bakke Horn cső 
21 45 24 06 21 001 Szellőzőfurat dugóval 
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21 45 24 06 24 001 Fémbetét 
21 45 24 06 27 001 Antiallergiás bevonat 
21 45 24 09 03 001 Illeszték modulhoz 
21 45 24 09 06 001 Ház 
21 45 24 09 09 001 Ház, szellőzőfurattal 
21 45 24 12 03 001 Egyéni védő fülilleszték 
21 45 27 03 03 001 Varta 1,5 V-os MedEl implantátumhoz 
21 45 27 03 06 007 Varta V40 Ni.MH 
21 45 27 03 09 001 Varta 9 V-os MedEl implantátumhoz 
21 45 27 06 03 001 Phonak akkumulátor ellenőrző 
21 45 27 06 06 002 Victofon digitális energiaforrás tesztelő 
21 45 27 06 06 004 Protone elem mérő 
21 45 27 06 06 005 Puretone digitális elemmérő 
21 45 27 06 06 006 Geers elemmérő 
21 45 27 09 03 001 Widex akkumulátor töltő 
21 45 27 12 03 002 Varta 675 
21 45 27 12 03 004 Activair 675 
21 45 27 12 03 005 Rayovac 675 
21 45 27 12 03 007 Panasonic 675 
21 45 27 12 03 015 Renata ZA 675 
21 45 27 12 04 002 Rayovac Extra High Power Med-El digitális implantátumhoz 
21 45 27 12 06 001 Varta 312 
21 45 27 12 06 002 Rayovac 312 
21 45 27 12 06 003 Panasonic 312 
21 45 27 12 06 013 Renata ZA 312 
21 45 27 12 09 002 Varta 13 
21 45 27 12 09 004 Rayovac 13 
21 45 27 12 09 006 Panasonic 13 
21 45 27 12 09 013 Renata ZA 13 
21 45 27 12 12 002 Varta 10 
21 45 27 12 12 004 Rayovac 10 
21 45 27 12 12 013 Renata ZA 10 
21 45 27 12 15 001 Rayovac 5 
21 45 27 12 18 001 Varta 4006 LR 6 
21 45 27 12 18 002 Panasonic LR 6 
21 45 27 12 18 003 GP LR 6 
21 45 30 03 03 001 Siemens gyári illeszték 
21 45 30 06 03 001 GN ReSound kétpólusú zsinór 
21 45 30 06 03 002 Widex kétpólusú zsinór 
21 45 30 06 03 003 Oticon kétpólusú zsinór 
21 45 30 06 06 001 Siemens hárompólusú zsinór 
21 45 30 06 06 002 Widex hárompólusú zsinór 
21 45 30 06 06 003 Oticon hárompólusú zsinór 
21 45 30 06 06 007 Danavox hárompólusú zsinór 
21 45 30 06 09 001 Viennatone "Y" zsinór 
21 45 30 09 03 001 Viennatone szemüveg előrész 



 
 
 
 
12332 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/163. szám 

ISO-kód Eszköz megnevezése 
21 45 30 09 06 001 Viennatone szemüveg vakszár 
21 45 30 09 09 001 Viennatone szemüvegszár toldalék 
21 45 30 12 03 001 Widex csontvezetéses hallgató (2) 
21 45 30 12 06 002 Widex csontvezetéses hallgató (3) 
21 45 30 12 06 003 Oticon csontvezetéses hallgató (3) 
21 45 30 15 03 003 Widex légvezetéses hallgató (2) 
21 45 30 15 06 001 Danavox légvezetéses hallgató (3) 
21 45 30 15 06 002 Widex légvezetéses hallgató (3) 
21 45 30 18 03 001 Viennatone fejpánt 
21 45 30 21 03 001 Siemens szemüveg adapter 
21 45 30 24 03 001 Phonak audiopapucs 
21 45 30 24 06 002 Widex zsinór 
21 45 30 27 03 007 Protone stetoclip 
21 45 30 30 03 001 Viennatone könyök Y 40 
21 45 30 30 03 006 Oticon könyök 
21 45 30 30 03 007 Bernafon könyök 
21 45 30 36 03 001 H 1 ébresztőóra 
21 45 30 36 06 001 Hangérzékelő egység H 1 ébresztőórához 
21 45 30 36 09 001 K 1 közösítő egység H 1 ébresztőórához 
21 45 30 36 12 001 Szerelt vezeték 5 m-es, H 1 ébresztőórához 
21 45 30 36 15 001 Szerelt vezeték 10 m-es, H 1 ébresztőórához 
21 45 30 36 18 001 Szerelt vezeték 15 m-es, H 1 ébresztőórához 
21 45 30 37 21 001 LISA Combi II + Lisa Time S kombináció 
21 45 30 37 21 002 Bellmann & Symfon kombináció 
21 45 30 37 21 003 Protone Flash kombináció 
21 45 30 39 03 001 Personic gyári illeszték 
21 45 30 42 03 001 INDI-5 induktív hurkos erősítő 
21 45 30 42 06 001 Mirafon telefon hallássérültek részére 

” 
 
 
 
 



Az önkormányzati és területfejlesztési
miniszter

35/2007. (XI. 29.) ÖTM
rendelete

a Riasztási és Segítségnyújtási Tervrõl,
a hivatásos önkormányzati és az önkéntes

tûzoltóságok mûködési területérõl, 
valamint a tûzoltóságok vonulásaival kapcsolatos

költségek megtérítésérõl  szóló
57/2005. (XI. 30.) BM rendelet módosításáról

A tûz el le ni vé de ke zés rõl, a mû sza ki men tés rõl és a tûz -
ol tó ság ról  szóló 1996. évi XXXI. tör vény 47.  §-a (2) be -
kez dé sé nek 7. pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, az
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter fel adat- és
ha tás kö ré rõl  szóló 168/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let
1.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A Ri asz tá si és Se gít ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos
ön kor mány za ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te -
rü le té rõl, va la mint a tûz ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la -
tos költ sé gek meg té rí té sé rõl  szóló 57/2005. (XI. 30.) BM
ren de let (a továb biak ban: R.) 7.  §-ának (2) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az RST adat la pon rög zí tet tek sze rin ti erõk, esz kö -
zök ri asz tá sát a tûz ol tó ság el sõd le ges mû kö dé si kör ze te
sze rin ti hír adó ügye le tes hajt ja vég re a sa ját erõk, esz kö zök 
ré szé re. A ri asz tás sal egy ide jû leg ér te sí te ni kell az alap -
sza bá lyá ban men tõ-tûz vé del mi fel ada tok el lá tá sát vál la ló
és a mû kö dé si te rü let sze rin ti tûz ol tó ság gal együtt mû kö -
dé si meg ál la po dás sal ren del ke zõ tûz ol tó egye sü le tet. A
meg ál la po dást a mû kö dé si te rü let sze rin ti tûz ol tó ság kö te -
les a szak mai fel ügye le tet el lá tó igaz ga tó ság ra, az FTP
ese tén az OKF-re jó vá ha gyás ra fel ter jesz te ni. A meg ál la -
po dás nak tar tal maz nia kell a költ sé gek meg té rí té sé nek és a 
tûz ol tó egye sü let ér te sí té sé nek rend jét. A se gít ség nyúj tás -
ra ter ve zett tûz ol tó ság erõ i nek, esz kö ze i nek ri asz tá sát, az
igaz ga tó ság ügye le te se – az FTP ese té ben az FTP Hír köz -
pont ja – hajt ja vég re.”

(2) Az R. 7.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) A tûz ol tó sá gok a mû kö dé si te rü le tü kön kí vül re is
kö te le sek vo nul ni, ha azt szá muk ra a Köz pon ti Ügye let el -
ren de li, egyéb eset ben mû kö dé si te rü le tü ket csak az OKF
fõ igaz ga tó já nak en ge dé lyé vel hagy hat ják el. A bá zis kü -
lön le ges tech ni kai esz kö ze i nek ri asz tá sát – mû kö dé si te rü -
le tén és azon túl is – a Köz pon ti Ügye let köz vet le nül is el -
ren del he ti.”

2.  §

Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) A lé te sít mé nyi tûz ol tó ság, fenn tar tó ja en ge dé lyé -
vel mû kö dé si te rü le tén kí vü li vo nu lá sa i ra meg ál la po dást
köt het a mû kö dé si te rü let sze rin ti tûz ol tó ság gal, ha a meg -
ál la po dás ban fog lal tak nem ve szé lyez te tik a lé te sít mé nyi
tûz ol tó ság alap fel ada tá nak el lá tá sát. A meg ál la po dás meg -
kö té sé rõl a mû kö dé si te rü let sze rin ti tûz ol tó ság a fenn tar -
tó ját tá jé koz tat ja. A meg ál la po dás meg kö té sét a lé te sít mé -
nyi tûz ol tó ság is kez de mé nyez he ti. A meg ál la po dást a mû -
kö dé si te rü let sze rin ti tûz ol tó ság, jó vá ha gyás ra fel ter jesz ti
a szak mai fel ügye le tet el lá tó igaz ga tó ság ra, az FTP ese tén
az OKF-re. A meg ál la po dás nak tar tal maz nia kell a lé te sít -
mé nyi tûz ol tó ság ri asz tá sá nak és a költ sé gek meg té rí té sé -
nek rend jét.”

3.  §

Az R. 1. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 1. mel lék le te
lép.

4.  §

(1) Az R. 2. mel lék le té nek 5. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„5. A ri asz tá si fo ko za tok ter ve zé sé nél az aláb bi ak sze -
rint kell el jár ni:

a) Az RST adat la pon a tûz ol tó sá gok erõ és esz köz ál lo -
má nyát a Tûz ol tá si és Mû sza ki Men té si Sza bály zat
(a továb biak ban: TMMSZ) alap ján V-ös ki emelt ri asz tá si
fo ko za tig kell ter vez ni.

b) Meg kell ál la pí ta ni a ter vez he tõ ra jok szá mát. Az el -
sõd le ges mû kö dé si kör zet be a tûz ol tó ság min den ra ját,
csök ken tett ra ját, fél ra ját és csök ken tett fél ra ját ter vez ni
kell.

c) Meg kell ál la pí ta ni az RST adat la pon a se gít ség nyúj -
tás ra ter vez he tõ ra jok lét szá mát. A ra jo kat a TMMSZ-ben
meg ha tá ro zot tak sze rint, a mi ni má lis lét szám mal kell ter -
vez ni úgy, hogy min dig a so ron kö vet ke zõ tûz ol tó ság tel -
jes vagy csök ken tett ra ja it, majd a fél-, il let ve a csök ken -
tett fél ra ja it kell be üte mez ni. A csök ken tett rajt tûz ol tás -
tak ti kai szem pont ból tel jes raj ként kell ér tel mez ni. Az
adat la pon a ra jo kat a TMMSZ sze rin ti V. ri asz tá si fo ko zat
alsó ha tá rá ig kell fel tün tet ni.

d) A kü lön le ges sze re ket a TMMSZ-ben meg ha tá ro zott 
lét szám mal kell ter vez ni. A bá zis kü lön le ges tech ni kai
esz kö ze it 2-2 fõ vel kell ter vez ni, lét szá ma nem csök kent -
he tõ.

e) Az ön kén tes tûz ol tó sá gok I-es sze re 4 fõ vel is ter -
vez he tõ.

f) Az ön kén tes és hi va tá sos tûz ol tó sá gok erõ it és esz kö -
ze it I. ri asz tá si fo ko zat nál ön ál ló an kell ter vez ni, et tõl el -
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tér ni csak az RST mel lék le tét ké pe zõ kü lön meg ál la po dás
alap ján az OKF fõ igaz ga tó já nak en ge dé lyé vel le het.”

(2) Az R. 2. mel lék le té nek 7. pont ja he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„7. Az RST adat la pon sze rep lõ tûz ol tó sá gok kü lön jog -
sza bály ban ké szen lét ben tar tás ra elõ írt Víz szál lí tó gép jár -
mû ve it, va la mint kü lön le ges sze re it – a Tûz ol tás ve ze tõi
gép jár mû ki vé te lé vel – az adat lap 2. pont já ban, a „K”-val
je lölt ro vat ban (ki emelt ri asz tá si fo ko zat) kell fel tün tet ni.
A tûz ol tó ság RST kö te té ben kü lön la pon, a 2. pont ban fog -
lalt for má ban, a mû kö dé si te rü le ten ké szen lét ben tar tott
to váb bi – az elõ zõ ek ben meg ha tá ro zott – sze rek bõl ka te -
gó ri án ként leg fel jebb 3 da ra bot kell ter vez ni, a hely szín re
ér ke zé si idõk sor rend jé ben.”

5.  §

Az R. 3. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 2. mel lék le te
lép.

6.  §

Az R. 4. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 3. mel lék lete
lép.

7.  §

Az R. 5. mel lék le té nek he lyé be e ren de let 4. mel lék le te
lép.

8.  §

(1) Ez a ren de let 2007. de cem ber 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Ri asz tá si és Se gít ség nyúj tá si Ter vet e ren de let ha -
tály ba lé pé sé tõl szá mí tott 30 na pon be lül e ren de let nek
meg fele lõen át kell dol goz ni és jóvá kell hagy ni. Ezt köve -
tõen az új RST kö te tet kell al kal maz ni.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ri asz tá si 
és Se gít ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos ön kor mány za ti és
az ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le té rõl, va la mint a
tûz ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la tos költ sé gek meg té rí -
té sé rõl  szóló 57/2005. (XI. 30.) BM ren de let mó do sí tá sá -
ról  szóló 23/2006. (IV. 28.) BM ren de let, to váb bá a Ri asz -
tá si és Se gít ség nyúj tá si Terv rõl, a hi va tá sos ön kor mány za -
ti és az ön kén tes tûz ol tó sá gok mû kö dé si te rü le té rõl, va la -
mint a tûz ol tó sá gok vo nu lá sa i val kap cso la tos költ sé gek
meg té rí té sé rõl  szóló 57/2005. (XI. 30.) BM ren de let mó -
do sí tá sá ról  szóló 7/2006. (XI. 23.) ÖTM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
8.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a bel ügy mi nisz ter” szö veg -
rész he lyé be „a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zé sért fe le lõs
mi nisz ter” szö veg rész lép.

(5) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 2.  §-ának (2) be kez dé sé ben „a BM Or szá gos

Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban:
BM OKF)” szö veg rész he lyé be „az Or szá gos Ka taszt ró fa -
vé del mi Fõ igaz ga tó ság (a továb biak ban: OKF)”,

b) az R. 3.  §-ának (3) be kez dé sé ben, 4.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben, va la mint 11.  §-ában „a BM OKF” szö veg rész
he lyé be „az OKF”,

c) az R. 3.  §-a (2) be kez dé sé nek b) pont já ban, 8.  §-ának 
(2) be kez dé sé ben, va la mint 12.  §-ának (2) be kez dé sé ben
„a BM OKF-re” szö veg rész he lyé be „az OKF-re”,

d) az R. 12.  §-ának (1) be kez dé sé ben „a BM OKF-tõl”
szö veg rész he lyé be „az OKF-tõl” 
szö veg rész lép.

(6) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg
a) az R. 2.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a BM OKF Fõ -

ügye le tén (a továb biak ban: Fõ ügye let)” szö veg rész he lyé -
be „az OKF Köz pon ti Ügye le tén (a továb biak ban: Köz -
pon ti Ügye let)”,

b) az R. 6.  §-ának (3) be kez dé sé ben „a Fõ ügye let nek”
szö veg rész he lyé be „a Köz pon ti Ügye let nek” 
szö veg rész lép.

(7) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén ha tá lyát vesz ti.

Baj nai Gor don s. k.,
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter

1. melléklet
a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelethez

„1. melléklet
 az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez

A készenléti szolgálattal rendelkezõ hivatásos
önkormányzati tûzoltóságok, az önkéntes

tûzoltóságok, valamint légi jármû balesete esetén 
az RKI mûködési területe

BARANYA MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KOMLÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba kó ca
Bo do lya bér
Fel sõ eger szeg
Hosszú he tény
Husz tót
Ká rász
Kis besz ter ce
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Kis haj más
Kom ló
Ko vács szé ná ja
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Mind szent go di sa
Okor völgy
Orosz ló
Sza lat nak
Szász vár
Szent ka ta lin
Tófû
Var ga
Vé kény
Gyö re (Tol na me gye)
Iz mény (Tol na me gye)
Vár al ja (Tol na me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MOHÁCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bab arc
Bár
Be ze dek
Bor jád
Bóly
Du na szek csõ
Er dõs má rok
Fa ze kas bo da
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hi mes há za
Iván dár da
Ká toly
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód
Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo hács
Mo nyo ród
Nagy bud mér
Nagy nyá rád

Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze der kény
Szel lõ
Szé kely sza bar
Töt tös
Ud var
Ver send

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

PÉCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aba li get
Apát va rasd
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bel várd gyu la
Ber kesd
Bi csérd
Bir ján
Boda
Bo gád
Cser kút
Ege rág
El lend
Er zsé bet
Gör csöny
Gyód
Hás ságy
Ke szü
Ké kesd
Kis asszony fa
Kis he rend
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Mar ton fa
Nagy ko zár
Nagy pall
Olasz
Orfû
Pel lérd
Pe re ked
Pécs
Pécs ba go ta
Pé csud vard
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Pécs vá rad
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sze mely
Szi lágy
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd
Ten ge ri
Té seny
Ve lény
Zen gõ vár kony
Zók

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ad or jás
Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Ba ra nya hid vég
Be re mend
Bis se
Bo gád mind szent
Bos ta
Cún
Csar nó ta
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Hegy szent már ton
Hi rics
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Kem se
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis lip pó
Kis szent már ton

Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
Kó rós
La pán csa
Lú zsok
Ma gyar bóly
Matty
Már fa
Má rok
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Ócsárd
Ózd fa lu
Pal ko nya
Páp rád
Pe terd
Pécs de ve cser
Pis kó
Pó csa
Rád fal va
Sá mod
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza lán ta
Sza por ca
Sza va
Té sen fa
Tú rony
Új pet re
Vajsz ló
Vej ti
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány
Za lá ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZIGETVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Ba sal
Bán fa
Be sen ce
Bog dá sa
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bük kösd
Bü rüs
Csá nyosz ró
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Cse bény
Cser di
Cser tõ
Cson ka mind szent
Dencs há za
Dinnye ber ki
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
End rõc
Fel sõ szent már ton
Ger de
Gil ván fa
Gyöngy fa
Gyön gyös mel lék
He les fa
Het ve hely
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka csó ta
Ka tád fa
Ká kics
Két új fa lu
Ki rály egy há za
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy csány
Nagy dob sza
Nagy pe terd
Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Oko rág
Pa ta pok lo si
Pet tend
Ró zsa fa
Sellye
So mogy apá ti
So mogy hat van
So mogy hárs ágy
So mogy visz ló
Só sver ti ke
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent dé nes

Szen te gát
Szent lász ló
Szent lõ rinc
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor
Lad (So mogy me gye)
Pa tos fa (So mogy me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

VÉMÉND

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Er dõs mecs ke
Fe ked
Lo vász he tény
Pa lo ta bo zsok
Sze bény
Szûr
Vé ménd

Ba ra nya me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i -
nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Ba ra nya me gye
Bács-Kis kun me gye
So mogy me gye
Tol na me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

BÁCS-KISKUN MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

BAJA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Baja
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Fel sõ szen ti ván
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Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút
Ho mo rúd (Ba ra nya me gye)
Új mo hács (Ba ra nya me gye, Mo hács te le pü lés)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BÁCSALMÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za

Ön kén tes tûz ol tó ság:

JÁNOSHALMA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KALOCSA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Apos tag
Bá tya
Drág szél
Du na egy há za
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Dus nok
Ér sek hal ma
Fajsz
Fok tõ
Gé der lak
Ha jós
Har ta
Ho mok mégy

Ka lo csa
Mis ke
Or das
Öreg cser tõ
Solt
Szak már
Uszód
Új te lek

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KECEL

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Csá szár töl tés
Im re hegy
Ke cel

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KECSKEMÉT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bal ló szög
Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Nyár lõ rinc
Or go vány
Vá ros föld

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KEREKEGYHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ágas egy há za
Fü löp há za
Ke rek egy há za
Kun ba racs

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KISKÕRÖS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Akasz tó
Csen gõd
Du na te tét len
Kas kan tyú
Kis kõ rös
Páhi
Tab di
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KISKUNFÉLEGYHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Jász szent lász ló
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Mó ric gát
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Ti sza al pár
Csen ge le (Csong rád me gye)
Pusz ta szer (Csong rád me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KISKUNHALAS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba lo ta szál lás
Csó lyos pá los
Har ka kö töny
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis kun maj sa
Kis szál lás
Köm pöc
Kun fe hér tó
Pir tó
Szank
Tom pa
Zsa na

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KUNSZENTMIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Du na ve cse
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Szalk szent már ton
Tass
Apaj (Pest me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

LAJOSMIZSE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Fel sõ la jos
La dány be ne

La jos mi zse
Tá bor fal va (Pest me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

SOLTVADKERT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bó csa
Solt vad kert
Táz lár

Ön kén tes tûz ol tó ság:

SZABADSZÁLLÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Fü löp szál lás
Izsák
Ku na dacs
Solt szen tim re
Sza bad szál lás
Új solt

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TISZAKÉCSKE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

La ki te lek
Ti sza kécs ke
Szent ki rály
Ti sza je nõ (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Ti sza ug

Bács-Kis kun me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá -
ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Ba ra nya me gye
Csong rád me gye
Fej ér me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Pest me gye
Tol na me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

BÉKÉS MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

BÉKÉSCSABA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bé kés
Bé kés csa ba
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Bél me gyer
Csa ba sza ba di
Csár da szál lás
Do boz
Ka mut
Két sop rony
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Mu rony
Sza bad kí gyós
Tar hos
Te lek ge ren dás
Új kí gyós

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

GYULA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Elek
Geszt
Gyu la
Két egy há za
Köt egyán
Lõ kös há za
Méh ke rék
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MEZÕKOVÁCSHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al más ka ma rás
Bat to nya
Domb egy ház
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

OROSHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Szék ku tas (Csong rád me gye)
Ár pád ha lom (Csong rád me gye)
Eper jes (Csong rád me gye)
Nagy má gocs (Csong rád me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZARVAS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Hu nya
Gyo ma end rõd
Kar dos
Kon do ros
Ör mény kút
Szar vas

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZEGHALOM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Dé va vá nya
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Okány
Szeg ha lom
Vész tõ
Csök mõ (Haj dú-Bi har me gye)
Dar vas (Haj dú-Bi har me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TÓTKOMLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bé kés sám son
Tót kom lós
Amb róz fal va (Csong rád me gye)
Csa ná dal ber ti (Csong rád me gye)
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Nagy ér (Csong rád me gye)
Pit va ros (Csong rád me gye)

Bé kés me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bé kés me gye
Csong rád me gye
Haj dú-Bi har me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

ENCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új lak
Aba új szol nok
Aba új vár
Al só gagy
Al só va dász
Arka
Asza ló
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ dob sza
Fel sõ gagy
Fel sõ va dász
Fony
For ró
Fu ló kércs
Gad na
Ga gya pá ti
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
Ga rad na
Gönc
Gönc rusz ka

Gi bárt
Hal maj
Hej ce
Her nád büd
Her nád cé ce
Her nád kércs
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hi das né me ti
Hom rogd
Ináncs
Kány
Kázs márk
Ké ked
Ke resz té te
Kis ki nizs
Kor lát
Krasz nok vaj da
Kupa
Léh
Lit ka
Méra
Mo gyo rós ka
Mo naj
Nagy ki nizs
No va jid rány
Nyés ta
Pam lény
Pá nyok
Pere
Pe re cse
Pusz ta rad vány
Rá sony sáp be rencs
Re géc
Se lyeb
Sza la szend
Szász fa
Sze me re
Szen tist ván bak sa
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KAZINCBARCIKA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Agg te lek
Alacs ka
Al só szu ha
Ba lajt
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Bán hor vá ti
Be ren te
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Dé des ta pol csány
Dö vény
Du bi csány
Ede lény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Hang ács
Hegy meg
Imo la
Iro ta
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Ku ri tyán
Lak
Lád be se nyõ
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Nyom ár
Or mos bá nya
Ra gály
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Sa jó szent pé ter
Sza ká csi
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
To mor
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zi liz
Zu bogy

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MEZÕKÖVESD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bo gács
Bor sod geszt
Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse

Eger lö võ
Ge lej
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza do rog ma
Ti sza valk
Vat ta
Eger far mos (He ves me gye)
Fü ze sa bony (He ves me gye)
Me zõ sze me re (He ves me gye)
Me zõ tár kány (He ves me gye)
Szi ha lom (He ves me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MISKOLC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt
Emõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kon dó
Má lyi
Mis kolc
Nyék lád há za
Onga
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr
Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
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Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szik szó
Szir ma be se nyõ
Var bó

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

ÓZD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser mely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
Gö mör szõ lõs
Han gony
Hét
Jár dán há za
Ke le mér
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Sáta
Se rény fal va
Up pony
Szent do mon kos (He ves me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SÁTORALJAÚJHELY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só be rec ki
Al só reg mec
Bod rog ha lom
Bod ro go la szi
Bózs va
Er dõ hor vá ti
Fel sõ be rec ki
Fel sõ reg mec

Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
Fü zér rad vány
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Hol ló há za
Kar csa
Ka ros
Ke néz lõ
Kis hu ta
Kis roz vágy
Kom lós ka
Ko vács vá gás
Mak kos hoty ka
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nagy roz vágy
Nyí ri
Olasz lisz ka
Pá cin
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Tolcs va
Vá gás hu ta
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Vily vi tány
Zal kod

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZENDRÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Abod
Al só te le kes
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Deb ré te
Éger szög
Fel sõ te le kes
Gal vács
Hid vé gar dó
Jós va fõ
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Kánó
Kom já ti
Mar to nyi
Me szes
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Ru da bá nya
Sza lon na
Szend rõ
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu hogy
Te resz te nye
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZERENCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aba új szán tó
Al só dob sza
Bas kó
Be kecs
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sima
Sós tó fal va
Sze gi
Sze gi long
Sze rencs
Tak ta báj
Tak ta har kány
Tak ta ke néz

Tak ta sza da
Tar cal
Tállya
Ti sza la dány
Ti sza lúc
Ti sza tar dos
To kaj
Új csa ná los

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

TISZAÚJVÁROS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Árok tõ
Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Ig ri ci
Kesz nyé ten
Kis csécs
Kö röm
Me zõ csát
Muhi
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Ónod
Sa jó híd vég
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza ke szi
Ti sza pal ko nya
Ti sza tar ján
Ti sza új vá ros
Fo lyás (Haj dú-Bi har me gye)
Pol gár (Haj dú-Bi har me gye)
Ti sza gyu la há za (Haj dú-Bi har me gye)
Új ti kos (Haj dú-Bi har me gye)

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye hi va tá sos ön kor mány za -
ti tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Haj dú-Bi har me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Nóg rád me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te.
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CSONGRÁD MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

CSONGRÁD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Csong rád
Csany te lek
Fel gyõ
Tö mör kény

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MAKÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Apát fal va
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy lak
Ó föl de ák

Ön kén tes tûz ol tó ság:

RUZSA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ásott ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Ru zsa
Ül lés

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZEGED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al gyõ
Baks

Ba lás tya
Bor dány
Deszk
Dóc
Do ma szék
For rás kút
Kis te lek
Kü bek há za
Mó ra ha lom
Ó pusz ta szer
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zá kány szék
Zsom bó

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZENTES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

De re kegy ház
Fá bi án se bes tyén
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

Csong rád me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga -
i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Bé kés me gye
Csong rád me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

FEJÉR MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BICSKE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Etyek
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Fel csút
Mány
Óba rok
Új ba rok
Vér tes bog lár
Her ceg ha lom (Pest me gye)
Tök (Pest me gye)
Zsám bék (Pest me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

DUNAÚJVÁROS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Adony
Ba racs
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Iván csa
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ve nyim
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Rác al más
Sza bad egy há za

Ön kén tes tûz ol tó ság:

MÓR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csó ka kõ
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

Ön kén tes tûz ol tó ság:

POLGÁRDI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Füle
Jenõ
Kis láng
Kõ szár hegy
Lep sény
Me zõ szent györgy

Ná dasd la dány
Pol gár di
Ba la ton fõ ka jár (Veszp rém me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SÁRBOGÁRD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Alap
Al só szen ti ván
Cece
Dég
Han tos
Igar
Ká loz
La jos ko má rom
Me zõ szi las
Nagy ka rá csony
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár ke reszt úr
Sá rosd
Sár szent ágo ta
Vaj ta
Be lecs ka (Tol na me gye)
Bi kács (Tol na me gye)
Ke szõ hi deg kút (Tol na me gye)
Kis szé kely (Tol na me gye)
Nagy szé kely (Tol na me gye)
Ozo ra (Tol na me gye)
Pál fa (Tol na me gye)
Si mon tor nya (Tol na me gye)
Tol na né me di (Tol na me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZÉKESFEHÉRVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aba
Ba kony kú ti
Csák be rény
Csák vár
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Gánt
Gár dony
Isz ka szent györgy
Isz ti mér
Ká pol nás nyék
Kin cses bá nya
Lo vas be rény
Ma gyar al más
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Moha
Na dap
Pá kozd
Pát ka
Páz mánd
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sár szent mi hály
Se re gé lyes
So po nya
Su ko ró
Sza bad battyán
Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Ve len ce
Ver eb
Vér te sa csa
Zá moly
Zi chy új fa lu

Ön kén tes tûz ol tó ság:

VÁL

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba racs ka
Gyú ró
Ka já szó
Ta bajd
Tor das
Vál

Fej ér me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Pest me gye
So mogy me gye
Tol na me gye
Veszp rém me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si körzete.

GYÕR-MOSON-SOPRON MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

CSORNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Acsa lag
Ár pás

Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo don hely
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egyed
Ene se
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kis ba bot
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Mér ges
Mó ri chi da
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba csé csény
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rá ba ta má si
Ráb ca ka pi
So bor
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

GYÕR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Abda
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Écs
Fel péc
Gö nyû
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Gyö mö re
Gyõr
Gyõ rasszony fa
Gyõr la da mér
Gyõr ság
Gyõr sze me re
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Ka jár péc
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyal ka
Nyúl
Öt te vény
Pan non hal ma
Páz mánd fa lu
Pér
Ra vazd
Rá ba pa to na
Rét alap
Ro mánd
Si ká tor
So ko ró pát ka
Tar ján pusz ta
Táp
Táp szent mik lós
Té nyõ
Tét
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Veszp rém var sány
Vé nek
Ba kony pé terd
Lázi

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KAPUVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
Csa pod
Eber gõc
Edve
Fer tõd

Fer tõ end réd
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Iván
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Pe tõ há za
Pusz ta csa lád
Rá ba ke cöl
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MOSONMAGYARÓVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
He gyes ha lom
Hé der vár
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Le vél
Lé bény
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SOPRON

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ág fal va
Fer tõ boz
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pinnye
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Új kér
Völ csej

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

HAJDÚ-BIHAR MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BALMAZÚJVÁROS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bal ma zúj vá ros
Hor to bágy

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

BERETTYÓÚJFALU

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ár tánd
Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu

Bi har dancs há za
Bi har ke resz tes
Bi har tor da
Bojt
De recs ke
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Ko nyár
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

DEBRECEN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bocs ka i kert
Deb re cen
Fü löp
Haj dú ba gos
Haj dú sám son
Mi ke pércs
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Sá ránd
Vá mos pércs

Ön kén tes tûz ol tó ság:

EGYEK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Egyek
Ti sza cse ge
Új szent mar gi ta

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Na gyi ván
Hor to bágy

te le pü lé sek te rü le te.

Ön kén tes tûz ol tó ság:

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY
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El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Haj dú bö ször mény
Haj dú had ház
Tég lás

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

HAJDÚNÁNÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Gör be há za
Háj dú do rog
Haj dú ná nás

Ön kén tes tûz ol tó ság:

HAJDÚSZOBOSZLÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ebes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Kaba
Nád ud var

te le pü lé sek te rü le te.

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KOMÁDI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz
Bi ha rug ra (Bé kés me gye)
Kö rös nagy har sány (Bé kés me gye)
Kö rös új fa lu (Bé kés me gye)
Me zõ gyán (Bé kés me gye)
Zsa dány (Bé kés me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

LÉTAVÉRTES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ál mosd
Ba ga mér

Esz tár
Hosszú pá lyi
Kis mar ja
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi
Po csaj
Új lé ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

PÜSPÖKLADÁNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bá ránd
Bi har nagy ba jom
Föl des
Kaba
Nagy rá bé
Nád ud var
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

Haj dú-Bi har me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá -
ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bé kés me gye
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Haj dú-Bi har me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

HEVES MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BÉLAPÁTFALVA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba la ton
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger cse hi
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

EGER

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al deb rõ
An dor nak tá lya
Bá tor
Bo dony
Bükk szen ter zsé bet
Bükk szék
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger bocs
Eger sza lók
Eger szó lát
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Fel deb rõ
Fel sõ tár kány
He ves ara nyos
Is ten me ze je
Ká pol na
Ke re csend
Kis fü zes
Mak lár
Mát ra de recs ke
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Pa rád
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szar vas kõ
Tar na le lesz
Tar na szent má ria
Ter pes
Tó fa lu
Vá ra szó
Ver pe lét

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

GYÖNGYÖS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös

Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Pa rád sas vár
Pá los vö rös mart
Ró zsa szent már ton
Szü csi
Vá mos györk
Vécs
Vi son ta
Visz nek

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

HATVAN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort
Ke rek ha raszt
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Zagy va szán tó
Jász fény sza ru (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Bér (Nóg rád me gye)
Bu ják (Nóg rád me gye)
Egy há zas den ge leg (Nóg rád me gye)
Er dõ kürt (Nóg rád me gye)
Er dõt ar csa (Nóg rád me gye)
Hé ha lom (Nóg rád me gye)
Kál ló (Nóg rád me gye)
Kis bá gyon (Nóg rád me gye)
Pa lo tás (Nóg rád me gye)
Szi rák (Nóg rád me gye)
Va nyarc (Nóg rád me gye)
Gal ga hé víz (Pest me gye)
Kar tal (Pest me gye)
Tura (Pest me gye)
Ver seg (Pest me gye)
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

HEVES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Átány
Be se nyõ te lek
Bo co nád
Dor mánd
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kál
Komp olt
Nagy út
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Za ránk
Já szi vány (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Jász szen tand rás (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TISZANÁNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Kis kö re
Köm lõ
Sa rud
Ti sza ná na

He ves me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

ABÁDSZALÓK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Abád sza lók

Ti sza bu ra

Ti sza derzs

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

JÁSZBERÉNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Alattyán

Já nos hi da

Jász al só szent györgy

Jász ágó

Jász árok szál lás

Jász be rény

Jász bol dog há za

Jász dó zsa

Jász fel sõ szent györgy

Jász já kó hal ma

Jász te lek

Pusz ta mo nos tor

Ön kén tes tûz ol tó ság:

JÁSZKISÉR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Jász apá ti

Jász kis ér

Jász la dány

Ti sza süly

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KARCAG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Be rek für dõ

Kar cag

Kun ma da ras

Bu csa (Bé kés me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KISÚJSZÁLLÁS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Fegy ver nek

Ken de res

Kis új szál lás

Ör mé nyes

Ecseg fal va (Bé kés me gye)
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Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Kar cag
Túr ke ve 

te le pü lé sek te rü le te.

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KUNHEGYES

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Kun he gyes
Ti sza bõ
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KUNSZENTMÁRTON

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Cser ke szõ lõ
Csé pa
Kun szent már ton
Mes ter szál lás
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MEZÕTÚR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Két pó
Kun csor ba
Me zõ hék
Me zõ túr
Túr ke ve

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZOLNOK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Sza jol
Szász be rek

Szol nok
Ti sza vár kony
Tó szeg
Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TISZAFÖLDVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ci bak há za
Ken gyel
Mart fû
Rá kó czi új fa lu
Ti sza föld vár

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

TISZAFÜRED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Na gyi ván
Ti sza fü red
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs
Po rosz ló (He ves me gye)
Új lõ rinc fal va (He ves me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TÖRÖKSZENTMIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

Jász-Nagy kun-Szol nok me gye hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Bé kés me gye
Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Csong rád me gye
Haj dú-Bi har me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.
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KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

ÁCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ács
Bana
Bá bol na

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BAJNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Baj na
Epöl
Gyer mely
Szo mor
Nagy sáp
Má ria ha lom
Úny

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

ESZTERGOM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

An na völgy
Csol nok
Dág
Do rog
Dö mös
Esz ter gom
Kesz tölc
Le ány vár
Pi lis csév
Pi lis ma rót
Sá ri sáp
Pi lis csa ba (Pest me gye)
Pi lis jász fa lu (Pest me gye)
Tinnye (Pest me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KISBÉR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aka
Ács tesz ér
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos

Csat ka
Csá szár
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér
Réde
Súr
Vért es ket hely

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KOMÁROM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al más fü zi tõ
Du na al más
Ko má rom
Mo csa
Na szály
Nesz mély

Ön kén tes tûz ol tó ság:

NAGYIGMÁND

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Csém
Csép
Ki sig mánd
Kocs
Na gyig mánd
Szák szend
Tár kány

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

NYERGESÚJFALU

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba jót
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
Süt tõ
Tát
To kod
To ko dal tá ró

Ön kén tes tûz ol tó ság:

OROSZLÁNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bo kod
Dad
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Kecs kéd
Orosz lány

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

TATABÁNYA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Baj
Du na szent mik lós
Hé reg
Köm lõd
Kör nye
Szár li get
Szo mód
Tar dos
Tar ján
Tata
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs
Vér tes tol na
Szár (Fej ér me gye)

Ko má rom-Esz ter gom me gye hi va tá sos ön kor mány za ti
tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Pest me gye
Veszp rém me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak, és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si körzete.

NÓGRÁD MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

BALASSAGYARMAT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba las sa gyar mat
Bánk
Becs ke
Ber cel
Bo kor
Bor sos be rény
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cser hát szen ti ván
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár

Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Fel sõ told
Gal ga gu ta
Ga ráb
He ren csény
Hol ló kõ
Hont
Hor pács
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce
Két bo dony
Kis ecset
Ku ta só
Lu dány ha lá szi
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nagy lóc
Nagy oro szi
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Nóg rád sáp
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Pusz ta ber ki
Rét ság
Ri móc
Rom hány
Szan da
Szá tok
Szé csén ke
Szen te
Szé csény
Szügy
Te rény
Te res ke
Tol mács
Var sány

Ön kén tes tûz ol tó ság:

PÁSZTÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só told
Csé cse
Ecseg
Job bá gyi
Ko zárd
Mát ra szõ lõs
Mát ra ve re bély
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Pász tó
Sám son há za
Szar vas ge de
Szur dok püs pö ki
Tar

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SALGÓTARJÁN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bár na
Bá tony te re nye
Ce red
Do rog há za
Egy há zas ger ge
End re fal va
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
Kis bár kány
Lit ke
Luc fal va
Ma gyar géc
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra sze le
Mát ra te re nye
Mi hály ger ge
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Nóg rád me gyer
Pi liny
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Sós har tyán
Szal ma tercs
Szé csény fel fa lu
Szi las po gony
Szu ha
Vizs lás
Za bar
Ivád (He ves me gye)
Mát ra bal la (He ves me gye)

Nóg rád me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i -
nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
He ves me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak és
az FTP el sõd le ges mû kö dé si körzete.

PEST MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

CEGLÉD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Abony
Al ber tir sa
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Jász ka ra je nõ
Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Tá pió szõ lõs
Tör tel
Új szil vás

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

DABAS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só né me di
Bu gyi
Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ócsa
Ör kény
Pusz ta vacs
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

ÉRD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bi a tor bágy
Bu da örs
Di ósd
Érd
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Páty
Pusz ta zá mor
Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok
Tö rök bál int
Er csi (Fej ér me gye)
Mar ton vá sár (Fej ér me gye)
Rác ke reszt úr (Fej ér me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

GÖDÖLLÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aszód
Bag
Dány
Do mony
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Gö döl lõ
Hé víz györk
Ik lad
Isa szeg
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Sza da
Val kó
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Ve res egy ház
Zsám bok

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MONOR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bé nye
Csév ha raszt
Dán szent mik lós
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
Men de
Mo nor
Mo no ri er dõ
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Úri

Üllõ
Va sad
Ve csés

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

NAGYKÁTA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Far mos
Kóka
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton
Tó al más

Ön kén tes tûz ol tó ság:

NAGYKÕRÖS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ko csér
Nagy kõ rös
Nyárs apát

Ön kén tes tûz ol tó ság:

POMÁZ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bu da ka lász
Cso bán ka
Pi lisszán tó
Pi lisszent ke reszt
Po máz

Ön kén tes tûz ol tó ság:

RÁCKEVE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ápor ka
Döm söd
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma kád
Rác ke ve
Szi get be cse
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Szi get szent már ton
Szi get új fa lu

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZENTENDRE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZIGETSZENTMIKLÓS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Dél egy há za
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Ma jos há za
Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent mik lós
Tak sony
Tö köl

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

VÁC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Acsa
Cso mád
Csö rög
Csõ vár
Gal ga györk
Göd
Ipoly da másd
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Kós pal lag
Má ri a noszt ra
Nagy ma ros
Õr bottyán
Penc

Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szob
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Vác rá tót
Ve rõ ce
Ze be gény
Al só pe tény (Nóg rád me gye)
Ber ke nye (Nóg rád me gye)
Di ós je nõ (Nóg rád me gye)
Fel sõ pe tény (Nóg rád me gye)
Ke szeg (Nóg rád me gye)
Le génd (Nóg rád me gye)
Né zsa (Nóg rád me gye)
Nóg rád (Nóg rád me gye)
Nõ tincs (Nóg rád me gye)
Õs agárd (Nóg rád me gye)
Szen de hely (Nóg rád me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

VÁMOSMIKOLA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ber ne ce ba rá ti
Ke men ce
Pe rõ csény
Tésa
Nagy bör zsöny
Ipoly töl gyes
Let kés
Vá mos mi ko la

Pest me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak,
valamint az FTP el sõd le ges mû kö dé si kör ze te és a vo nat -
ko zó jog sza bá lyok ban meg ha tá ro zott ese tek ben az RKI
mû kö dé si te rü le te.
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SOMOGY MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BALATONBOGLÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba la ton bog lár
Ba la ton feny ves
Ba la ton lel le
Ba la ton õszöd
Ba la ton sze mes
Fo nyód
Gyugy
Ka rád
Lát rány
Or da cse hi
So mogy ba bod
So mogy túr
Szõ lõs gyö rök
Visz

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

BARCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba bó csa
Barcs
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kas té lyos dom bó
Kál mán csa
Kom lósd
La kó csa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BÖHÖNYE

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bö hö nye
Inke

Nagy ba jom
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Sze nyér
Tap sony
Var ász ló
Vése

Ön kén tes tûz ol tó ság:

CSURGÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bé la vár
Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Õr ti los
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szent a
Zá kány
Zá kány fa lu

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KADARKÚT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Csö köly
Gige
Hed re hely
Hen cse
Jákó
Ka dar kút
Kõ kút
Mike
Ri nya ko vá csi
Vis nye

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KAPOSVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só bo gát
Baté
Bár dud var nok
Bod rog
Bonnya
Bõ szén fa

2007/163. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12359



Büs sü
Cser én fa
Csom bárd
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fiad
Fonó
Ga más
Gá los fa
Haj más
He tes
Igal
Juta
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Kára
Ki sasszond
Kis bár apá ti
Kis gya lán
Kis kor pád
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Orci
Osz to pán
Pa ta lom
Pat ca
Pál ma jor
Po lány
Rák si
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mo gya csa
So mogy asza ló
So mogy dö röcs ke
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Szo ro sad
Ta szár
Tö rök kop pány
Új vár fal va

Vár da
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
Göd re (Ba ra nya me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MARCALI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton új lak
Bu zsák
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hács
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Kis be rény
Len gyel tó ti
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Ne mes vid
Nik la
Öreg lak
Pa muk
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Szõ ke dencs
Tás ka
Ti kos

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

NAGYATÁD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bak há za
Be leg
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Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
Se gesd
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SIÓFOK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton föld vár
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy be rény
Nagy cse pely
Nyim
Pusz ta sze mes
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som (ki vé ve: Da rány pusz ta)
Szán tód
Szó lád
Te le ki
Za már di
Enying (Fej ér me gye)
Má tyás domb (Fej ér me gye)
Me zõ ko má rom (Fej ér me gye)
Sza bad híd vég (Fej ér me gye)
Fel sõ nyék (Tol na me gye)
Ba la ton vi lá gos (Veszp rém me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TAB

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

An docs
Bá bony me gyer

Be deg kér
Ka poly
Ká nya
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mogy eg res
So mogy meggyes
Tab
Ten gõd
Tor vaj
Zala
Zics

So mogy me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i -
nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Ba ra nya me gye
Fej ér me gye
So mogy me gye
Tol na me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BAKTALÓRÁNTHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bak ta ló ránt há za
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyír já kó
Nyír kércs
Ra mo csa há za
Nyí rib rony
Ro hod
Pet ne há za

Ön kén tes tûz ol tó ság:

CSENGER

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Csász ló
Cse göld
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Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Dar nó
Ga csály
Gar bolc
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kis hó dos
Kis na mény
Kom lód tót fa lu
Méh te lek
Nagy hó dos
Pá tyod
Por csal ma
Ro zsály
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Tisz ta be rek
Túr ri cse
Tyu kod
Ura
Zaj ta

Ön kén tes tûz ol tó ság:

FEHÉRGYARMAT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Cé gény dá nyád
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Gyü gye
Kér sem jén
Ki sar
Kissze ke res
Kö mö rõ
Mánd
Náb rád
Na gyar
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Pa nyo la
Pe nyi ge
Sza mo súj lak
Tar pa
Ti va dar
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Zsa ro lyán

Ön kén tes tûz ol tó ság:

IBRÁNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bal sa
Besz te rec
Buj
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Nagy ha lász
Pa szab
Ti sza ber cel
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KISVÁRDA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ajak
Anarcs
Ber kesz
Domb rád
Döge
Fé nyes lit ke
Gé gény
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Lö võ pet ri
Me zõ la dány
Nyír kar ász
Nyír lö võ
Nyír tass
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza ka nyár
Tor nyos pál ca
Új domb rád
Új ke néz
Ci gánd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Dá móc (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Lá ca csé ke (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Ri cse (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Sem jén (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Rév le ány vár (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Zemp lé na gárd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

MÁTÉSZALKA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Bot pa lád
Csa holc
Fá bi án há za
Fül pös da róc
Ge lé nes
Géb er jén
Gyõr te lek
He te fe jér cse
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Kis pa lád
Ko csord
Köl cse
Ló nya
Ma gos li get
Má rok pa pi
Má té szal ka
Má tyus
Mérk
Mi lo ta
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa holy
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Olcs va a pá ti
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Son kád
Sza mos kér
Sza mosszeg
Szat már cse ke
Ti bor szál lás
Ti sza a dony
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza ke re cseny
Ti sza kó ród
Usz ka
Vaja
Vál laj
Vá mos oro szi

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

NYÍRBÁTOR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bá tor li get
En csencs
Kál ló sem jén
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs
Nyír gyu laj
Nyír lu gos
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Ó fe hér tó
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

NYÍREGYHÁZA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Apagy
De me cser
Kál mán há za
Ke me cse
Kék
Kó taj
Nagy cser kesz
Nagy kál ló
Nap kor
Nyír bog dány
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tét
Nyír tu ra
Ra ka maz
Sé nyõ
Sza bolcs
Szé kely
Tí már
Ti sza nagy fa lu

Ön kén tes tûz ol tó ság:

SZAKOLY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bal kány
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Biri
Bö köny
Gesz te réd
Nyír gel se
Nyír mi hály di
Sza koly

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TISZAVASVÁRI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri

Ön kén tes tûz ol tó ság:

ÚJFEHÉRTÓ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ér pa tak
Új fe hér tó

Ön kén tes tûz ol tó ság:

VÁSÁROSNAMÉNY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ara nyos apá ti
Pusz ta do bos
Csa ro da
Nyír ma da
Gem zse
Gyü re
Gu lács
Ilk
Jánd
Kis var sány
Nagy var sány
Olcs va
Ti sza szal ka
Tá kos
Ti sza vid
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

ZÁHONY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Benk
Eper jes ke

Gyõ röcs ke
Ko mo ró
Mán dok
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tu zsér
Zá hony
Zsurk

Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye hi va tá sos ön kor mány -
za ti tûz ol tó sá ga i nak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye
Haj dú-Bi har me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

TOLNA MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BÁTASZÉK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só nyék
Báta
Bá ta a pá ti
Bá ta szék
Mór ágy
Pör böly

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

DOMBÓVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

At ta la
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Dúzs
Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Kis vej ke
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Len gyel
Mu csi
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Nak
Szakcs
Vá rong
Al só mo cso lád (Ba ra nya me gye)
Ág (Ba ra nya me gye)
Ba ra nya je nõ (Ba ra nya me gye)
Ba ra nya szent györgy (Ba ra nya me gye)
Bi kal (Ba ra nya me gye)
Egy há zas ko zár (Ba ra nya me gye)
Ge ré nyes (Ba ra nya me gye)
Hegy hát ma róc (Ba ra nya me gye)
Kis va szar (Ba ra nya me gye)
Má gocs (Ba ra nya me gye)
Me ké nyes (Ba ra nya me gye)
Me zõd (Ba ra nya me gye)
Nagy haj más (Ba ra nya me gye)
Palé (Ba ra nya me gye)
Sásd (Ba ra nya me gye)
Szágy (Ba ra nya me gye)
Szár ász (Ba ra nya me gye)
Tar rós (Ba ra nya me gye)
Té kes (Ba ra nya me gye)
Tor más (Ba ra nya me gye)
Vá sá ros dom bó (Ba ra nya me gye)
Vázs nok (Ba ra nya me gye)
Cso ma (So mogy me gye)
Ga dács (So mogy me gye)
Göl le (So mogy me gye)
Ker cse li get (So mogy me gye)
Mos dós (So mogy me gye)
Nagy ber ki (So mogy me gye)
So mogy szil (So mogy me gye)
Sza ba di (So mogy me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

PAKS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
Né met kér
Paks
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZEKSZÁRD

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só ná na
Apar hant

Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Decs
Di ós be rény
Fel sõ ná na
Grá bóc
Gyönk
Harc
Hõ gyész
Ka kasd
Ka laz nó
Kéty
Kis do rog
Kis má nyok
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Misz la
Mõ csény
Mucs fa
Mur ga
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Õcsény
Sár pi lis
Si ó a gárd
Sza ka dát
Szál ka
Szá razd
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Te vel
Ud va ri
Var sád
Vár domb
Zá vod
Zom ba
Hi das (Ba ra nya me gye)
Me csek ná dasd (Ba ra nya me gye)
Ó bá nya (Ba ra nya me gye)
Ó fa lu (Ba ra nya me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TAMÁSI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ér tény
Für ged
Ireg szem cse
Kop pány szán tó

2007/163. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12365



Ma gyar ke szi
Nagy kó nyi
Nagy szo koly
Pári
Pin ce hely
Re göly
Sza kály
Ta má si
Úji reg

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TOLNA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bo gyisz ló
Fadd
Fá cán kert
Tol na

Tol na me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Ba ra nya me gye
Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
So mogy me gye
Tol na me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

VAS MEGYE

Ön kén tes tûz ol tó ság:

CSEPREG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bõ
Bük
Csep reg
Gór
Ik lan be rény
Lócs
Saj tos kál
Si ma ság
Tor más li get
Tö mörd
Egy há zas fa lu (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Gya ló ka (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce vis (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sza kony (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Und (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Zsi ra (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KÖRMEND

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csá kány do rosz ló
Csö röt nek
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Két völgy
Kis rá kos
Kon dor fa
Kör mend
Ma gyar lak
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Nagy rá kos
Ná dasd
Ne mes med ves
Ne mes rem pe hol lós
Or fa lu
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pin ka mind szent
Rá ba gyar mat
Rá dóc köl ked
Rá tót
Rö nök
Sár fi miz dó
Szak nyér
Sza kony fa lu
Sza la fõ
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Szar vas kend
Szent gott hárd
Szent pé ter fa
Szõ ce
Va sal ja
Vas szent mi hály
Vi szák
Csö de (Zala me gye)
Oz mán bük (Zala me gye)
Vas pör (Zala me gye)
Za la hás hágy (Zala me gye)
Za la lö võ (Zala me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

KÕSZEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bo zsok
Cák
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

Ön kén tes tûz ol tó ság:

RÉPCELAK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Csá nig
Nick
Rép ce lak
Vá mos csa lád
Vas eger szeg
Csá ford já nos fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csér (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Dé nes fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce sze me re (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SÁRVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bejc gyer tyá nos
Boba
Bor gá ta

Bö göt
Bö gö te
Cell dö mölk
Cher nel há za da mo nya
Csem pesz ko pács
Csé nye
Csön ge
Duka
Eger völgy
Egy há zas he tye
Gér ce
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ják fa
Já nos há za
Kar akó
Káld
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes ma ga si
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton
Ke nye ri
Kis som lyó
Köcsk
Me gye híd
Meggyes ko vá csi
Mes ter há za
Mes te ri
Nagy ge resd
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ne mes lá dony
Nyõ gér
Ostf fy asszony fa
Ölbõ
Pá poc
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce szent györgy
Rum
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
To korcs
Tom pa lá dony
Ura i új fa lu
Vas hosszú fa lu
Vasszil vágy
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Vá sá ros mis ke
Vát
Vö nöck
Zsennye
Zsé deny
Ka mond (Veszp rém me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

SZOMBATHELY

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Gyön gyös fa lu
Hor vát lö võ
Ják
Ke néz
Ki su nyom
Mesz len
Nar da
Ná rai
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Sal kö ves kút
Sé
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Söp te
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vép

Ön kén tes tûz ol tó ság:

VASVÁR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só új lak
Bér bal ta vár

Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba híd vég
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

Vas me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Gyõr-Mo son-Sop ron me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

VESZPRÉM MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

AJKA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
De ve cser
Doba
Ha lim ba
Isz káz
Ka polcs
Ka ra kó ször csök
Kis ber zseny
Kis lõd
Ko lon tár
Ma gyar po lány
Nosz lop
Nyi rád
Oro szi
Öcs
Pula
Pusz ta mis ke
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Som ló je nõ
Som ló vá sár hely
Szõc
Ta li án dö rögd
Tüs ke vár
Úr kút
Vá ros lõd
Vi gánt pe tend

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

BADACSONYTOMAJ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la ton csi csó
Ba la to ne de rics
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Ba la ton sze pezd
Hegy ma gas
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Mind szent kál la
Mon osz ló
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ó bu da vár
Rév fü löp
Sal föld
Szen tan tal fa
Szent bék kál la
Szent ja kab fa
Szig li get
Ta gyon
Zán ka

Ön kén tes tûz ol tó ság:

BALATONFÜRED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Aszó fõ
Ba la to na ka li
Ba la ton fü red
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak

Dör gi cse
Lo vas
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Ti hany
Vá szoly

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

BALATONFÛZFÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ki rály szen tist ván
Li tér
Pap ke szi
Vi lo nya

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

PÁPA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ad ász te vel
Ador ján há za
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony szücs
Ba kony ta má si
Béb
Bé kás
Csót
Csög le
Dab rony
Dáka
Döb rön te
Ege ral ja
Egy há zas ke szõ
Far kas gye pû
Gan na
Ge cse
Gic
Ho mok bö dö ge
Ke me nes hõ gyész
Ke me nesszent pé ter
Ker ta
Kis csõsz
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Kis pi rit
Kis szõ lõs
Kup
Kül sõ vat
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal ger ge lyi
Mar cal tõ
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya csád
Na gya lá sony
Nagy dém
Nagy gyi mót
Nagy pi rit
Nagy te vel
Ne mes gör zsöny
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád
Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Pá pa tesz ér
Som ló szõ lõs
Som ló ve cse
Ta ká csi
Ugod
Va nyo la
Va szar
Vár ke szõ
Vid
Vi nár
Mer se vát (Vas me gye)
Szer gény (Vas me gye)
Ba kony gyi rót (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Ba kony szent lász ló (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csik vánd (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Fe nyõ fõ (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Gyar mat (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sze re cseny (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

SÜMEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba zsi
Bo dor fa

Dab ronc

Csab ren dek

Gó gán fa

Gye pü ka ján

He tye fõ

Hosz tót

Káp ta lan fa

Me gyer

Ne mes hany

Ri gács

Sü meg

Sü megp rá ga

Szen tim re fal va

Ukk

Veszp rém gal sa

Za la er dõd

Za la gyö mö rõ

Za la meggyes

Za la szeg vár

Kis vá sár hely (Zala me gye)

Sü meg cse hi (Zala me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

TAPOLCA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Gyu la ke szi

He gyesd

Le sen ce fa lu

Le sen ce ist vánd

Le sen ce to maj

Mo nos tor apá ti

Ra pos ka

Sás ka

Ta pol ca

Uzsa

Za la ha láp

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

PÉTFÜRDÕ

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ber hi da

Csaj ág

Haj más kér

Jásd

Kün gös

Öskü

Õsi

Pét für dõ
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Szá pár
Tés
Vár pa lo ta

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

VESZPRÉM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bar nag
Bánd
Ep lény
Fel sõ örs
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ló kút
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Sóly
Szent gál
Szent ki rály sza bad ja
Tót vá zsony
Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vö rös tó

Ön kén tes tûz ol tó ság:

ZIRC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Zirc

Veszp rém me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûzoltósá -
gainak se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

Fej ér me gye
Gyõr-Mo son-Sop ron me gye

Ko má rom-Esz ter gom me gye
So mogy me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

ZALA MEGYE

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

KESZTHELY
El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Hé víz
Kar macs
Keszt hely
Li get fal va
Ne mes bük
Pa csa
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Szent pé te rúr
Ti laj
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la csány
Za la ig ri ce
Za la kö ves kút
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szent már ton
Za la vár
Ba la ton be rény (So mogy me gye)
Ba la ton szent györgy (So mogy me gye)
Vörs (So mogy me gye)
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Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

LENTI

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bá za ke rettye
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Csör nye föld
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kis cse hi
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lasz to nya
Lend va de des
Lend va ja kab fa
Len ti
Lis pe szen ta dor ján
Lo vá szi
Ma gyar föld
Ma róc
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Mu ra sze me nye
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pór szom bat
Pör de föl de
Pusz ta apá ti
Ra mo csa

Resz nek
Ré dics
Szent györgy völgy
Szent mar git fal va
Szent pé ter föl de
Szé csi szi get
Szíj ár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke
Ba ján se nye (Vas me gye)
Ker ca szo mor (Vas me gye)
Ker kás ká pol na (Vas me gye)
Ma gyar szom bat fa (Vas me gye)
Szat ta (Vas me gye)
Ve le mér (Vas me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

NAGYKANIZSA

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Al só rajk
Ba la ton ma gya ród
Bá nok szent györgy
Be cse hely
Be lez na
Bocs ka
Bors fa
Bör zön ce
Bu csu ta
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Kis tol mács
Le te nye
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Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mol ná ri
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ré cse
Nagy ra da
Ne mes pát ró
Ol tárc
Orosz tony
Pat
Pet ri ven te
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Ri gyác
Sand
Sem jén há za
Sor más
Surd
Szent lisz ló
Sze pet nek
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Új ud var
Val ko nya
Vár föl de
Zajk
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la szent ba lázs
Za la szent ja kab
Za la új lak
Po gány szent pé ter (So mogy me gye)

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

ZALAEGERSZEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Ali bán fa
Al más há za
Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös

Becs völ gye

Be ze réd

Boc föl de

Bon cod föl de

Böde

Bu csu szent lász ló

Csa tár

Cson ka hegy hát

Dob ron hegy

Eger vár

Gel lén há za

Gom bos szeg

Gõs fa

Gyû rûs

Ha gyá ros bö rönd

Hot tó

Ibor fia

Ká vás

Ke men dol lár

Ke mén fa

Kis bu csa

Kis ku tas

Kis pá li

Kus tán szeg

Lak hegy

Lic kó va da mos

Mi lej szeg

Mi se fa

Nagy ka por nak

Nagy ku tas

Nagy len gyel

Nagy pá li

Ne mes apá ti

Ne mes he tés

Ne mes rá dó

Ne mes sán dor há za

Ne messzen tand rás

Né met fa lu

Or bá nyos fa

Or mánd lak

Pad ár

Pál fi szeg

Pe tõ he nye

Pet ri ke resz túr

Pó ka sze petk

Pö lös ke

Pusz ta e de rics

Pusz ta ma gya ród

Pusz ta szent lász ló
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Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Tes kánd
Tó fej
Vas bol dog asszony
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la ist vánd
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok
And rás fa (Vas me gye)
Mi kosszép lak (Vas me gye)
Nagy ti laj (Vas me gye)

Ön kén tes tûz ol tó ság:

ZALASZENTGRÓT

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhid
Pa kod
Sé nye
Sza la pa
Tür je
Za la bér
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

Zala me gye hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó sá ga i nak
se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör ze te:

So mogy me gye
Vas me gye
Veszp rém me gye
Zala me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si körzete.

BUDAPEST

Hi va tá sos ön kor mány za ti tûz ol tó ság:

FÕVÁROSI TÛZOLTÓ-PARANCSNOKSÁG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Bu da pest
Bu da je nõ
Bu da ke szi
Csö mör
Du na ke szi
Ecser
Fel sõ pa kony
Fót
Gyál
Nagy ko vá csi
Nagy tar csa
Pé cel
Per bál
Pi lis bo ros je nõ
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Re me te szõ lõs
Soly már
Tel ki
Üröm

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Bács-Kis kun me gye
Fej ér me gye
He ves me gye
Jász-Nagy kun-Szol nok me gye
Ko má rom-Esz ter gom me gye
Nóg rád me gye
Pest me gye

hi va tá sos ön kor mány za ti és ön kén tes tûz ol tó sá ga i nak el -
sõd le ges mû kö dé si kör ze te, va la mint az RKI mûködési
területe.

REPÜLÕTÉRI KATASZTRÓFAVÉDELMI
IGAZGATÓSÁG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

Kü lön jog sza bály ban, il let ve az ille té kes lég ügyi ha tó -
ság ha tá ro za tá ban meg je lölt te rü le tek.

Meg jegy zés:
1. A tûz ol tó sá gok el sõd le ges mû kö dé si kör ze té hez tar -

to zik a fel so rolt hely sé gek köz igaz ga tá si ha tá rán be lü li va -
la mennyi bel te rü let és kül te rü let.

2. A se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet tel nem ren del -
ke zõ ön kén tes tûz ol tó ság mû kö dé si te rü le te azo nos az el -
sõd le ges mû kö dé si kör zet tel.”
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2. melléklet a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelethez

„3. mel lék let  az 57/2005. (XI. 30.) BM ren de let hez

A Riasztási és Segítségnyújtási Tervadatlap formai követelményei

MINTA

Tûz ol tó ság neve:

Címe:

Te le fon szá ma:

RIASZTÁSI ÉS SEGÍTSÉGNYÚJTÁSI TERVADATLAP

Település neve

1. Meg kö ze lí té si út vo nal és aka dá lyai:

   a) tûz ol tó ság ese té ben: ................................................................................................................................................

   b) bá zis ese té ben (Az út vo nal terv tar tal maz za a bá zis tel jes vo nu lá si út vo na lát a szék hely te le pü lés tõl a ri asz tá si he-
      lyig, a köz le ke dé si kor lá to zá sok figye lembe véte lével.): .........................................................................................

2. Ri asz tá si sor rend:

Ri asz tá si fo ko zat A raj meg ne ve zé se Lét szá ma
Fel sze re lés

 meg ne ve zé se, tí pu sa

Vo nu lás tá vol sá ga, ide je

km-ben perc ben

I.

II.

III.

IV.

V.

Ki emelt „K”

3. Köz mû vál la lat (víz-, gáz-, elekt ro mos mû vek) ügye le té nek címe, te le fon szá ma:

   Szer ve zet meg ne ve zé se, címe: ........................................................................................ Te le fon: ...........................

   Szer ve zet meg ne ve zé se, címe: ........................................................................................ Te le fon: ...........................

   Szer ve zet meg ne ve zé se, címe: ........................................................................................ Te le fon: ...........................

4. Leg kö ze leb bi el sõ se gély-nyúj tá si le he tõ ség címe, te le fon szá ma:

   Szer ve zet meg ne ve zé se, címe: ........................................................................................ Te le fon: ...........................

5. Az igény be ve he tõ tûz ol tó egye sü let ri asz tá sá nak mód ja:

   A tûz ol tó egye sü let meg ne ve zé se: ...................................................................... Te le fon nap pal: ...........................

                                    Te le fon éj jel: ..............................

                                 Rá di ón: ......................................

6. A lé te sít mé nyi tûz ol tó ság igény be vé te lé nek és ri asz tá sá nak mód ja:

   .......................................................................................................................................................................................

   .......................................................................................................................................................................................
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7. Ka ri ta tív szer ve ze tek igény be vé te lé nek le he tõ sé gei és mód jai:
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

8. Tûz ol tá si és Mû sza ki Men té si Terv vel ren del ke zõ lé te sít mé nyek cím jegy zé ke:
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

9. A te le pü lés pol gár mes te ré nek és jegy zõ jé nek neve és el ér he tõ sé ge:
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

10. Csa tolt do ku men tu mok: ..............................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

11. Hely ben igény be ve he tõ gé pek, anya gok jegy zé ke:
   .......................................................................................................................................................................................
   .......................................................................................................................................................................................

Ha a tûz ol tó ság (RKI) mû kö dé si te rü le te át nyú lik az igaz ga tó ság köz igaz ga tá si te rü le té nek ha tá rán:

Egyet ér tek: Jó vá ha gyom:

...................................................................... ................................................................

MINTA

IGÉNYBE VEHETÕ GÉPEK ÉS ANYAGOK JEGYZÉKE

Te lep hely
Gé pek, fel sze re lé sek 

tí pu sa, anya gok 
meg ne ve zé se

Jel lem zõ pa ra mé ter
 (tel je sít mény, 
mennyi ség stb.)

Igény be vé te li 
kor lá to zás

En ge dé lye zõ
Hely szín re 

jut ta tás mód ja

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

MINTA

VÁLTOZÁSOK NYILVÁNTARTÁSA

Sor szám
Vál to zás 

he lye
RST 

lap szám
Vál to zás 

le írá sa
Vál to zást 
be je len tõ

Be je len tés 
dá tu ma

Meg jegy zés

”
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3. melléklet
a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelethez

„4. melléklet
 az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez

A hivatásos önkormányzati tûzoltóságoknak
az ország egész területére térítésmentesen igénybe

vehetõ technikai eszközei

Da rus gép jár mû
Eme lõ ko sa ras gép jár mû
Gé pe ze tes to ló lét ra
Hab bal oltó gép jár mû
Mû sza ki men tõ szer
Por ral oltó gép jár mû
Cse re fel épít mé nyes mû sza ki men tõ gép jár mû
Cse re fel épít mé nyes ve gyi bal eset-el há rí tó gép jár mû
Egye di jár mû vek:
1 db tûz ol tó hajó, fõ vá ros
1 db ge ne rá tor szer, fõ vá ros
1 db ug ró pár na, fõ vá ros
1 db bú vár szer, fõ vá ros
2 db töm lõ szál lí tó, fõ vá ros
2 db lég zõ bá zis, fõ vá ros
2 db spe ci á lis er dõ tü zes, fõ vá ros
1 db ka me ra, fõ vá ros
1 db por/hab, Gyõr
1 db spe ci á lis kon té ner szál lí tó, Za la eger szeg
1 db spe ci á lis er dõ tü zes, Za la eger szeg
1 db spe ci á lis er dõ tü zes, Mar ca li
1 db spe ci á lis er dõ tü zes, Szé kes fe hér vár
1 db spe ci á lis er dõ tü zes, Esz ter gom
1 db spe ci á lis er dõ tü zes, Pápa
1 db spe ci á lis er dõ tü zes, Vác
1 db spe ci á lis er dõ tü zes, Eger
”

4. melléklet
a 35/2007. (XI. 29.) ÖTM rendelethez

„5. melléklet
az 57/2005. (XI. 30.) BM rendelethez

A Regionális Mûszaki Mentõ Bázisok
 mûködési területe

BUDAPEST

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

BAJNA Ön kén tes Tûz ol tó ság (a továb biak ban: ÖT)
(Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Baj na
Epöl

Gyer mely
Szo mor
Nagy sáp
Má ria ha lom
Úny

BALASSAGYARMAT Hi va tá sos Ön kor mány za ti
Tûz ol tó ság (a továb biak ban: HÖT) (Nóg rád me gye)

Ba las sa gyar mat
Bánk
Becs ke
Ber cel
Bo kor
Bor sos be rény
Cser hát ha láp
Cser hát su rány
Cser hát szen ti ván
Cseszt ve
Csi tár
De ber csény
Dej tár
Dré gely pa lánk
Ér sek vad kert
Fel sõ told
Gal ga gu ta
Ga ráb
He ren csény
Hol ló kõ
Hont
Hor pács
Hu gyag
Iliny
Ipoly szög
Ipoly ve ce
Két bo dony
Kis ecset
Ku ta só
Lu dány ha lá szi
Ma gyar nán dor
Mo ho ra
Nagy lóc
Nagy oro szi
Nóg rád kö vesd
Nóg rád mar cal
Nóg rád sáp
Nóg rád si pek
Nóg rád sza kál
Õr ha lom
Pa tak
Pat varc
Pusz ta ber ki
Rét ság
Ri móc
Rom hány
Szan da
Szá tok
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Szé csén ke
Szen te
Szé csény
Szügy
Te rény
Te res ke
Tol mács
Var sány

BICSKE ÖT (Fej ér me gye)

Al csút do boz
Bics ke
Bod mér
Csab di
Etyek
Fel csút
Mány
Óba rok
Új ba rok
Vér tes bog lár
Her ceg ha lom (Pest me gye)
Tök (Pest me gye)
Zsám bék (Pest me gye)

FÕVÁROSI TÛZOLTÓPARANCSNOKSÁG

Bu da pest, to váb bá
Bu da je nõ
Bu da ke szi
Csö mör
Du na ke szi
Ecser
Fel sõ pa kony
Fót
Gyál
Nagy ko vá csi
Nagy tar csa
Pé cel
Per bál
Pi lis bo ros je nõ
Pi lisszen ti ván
Pi lis vö rös vár
Re me te szõ lõs
Soly már
Tel ki
Üröm

DABAS HÖT (Pest me gye)

Al só né me di
Bu gyi
Da bas
Her nád
Inárcs
Ka kucs
Ócsa
Ör kény

Pusz ta vacs
Ta tár szent györgy
Új har tyán
Új len gyel

DUNAÚJVÁROS HÖT (Fej ér me gye)

Adony
Ba racs
Be lo i an nisz
Bes nyõ
Da ru szent mik lós
Du na új vá ros
Elõ szál lás
Iván csa
Kis apos tag
Kulcs
Me zõ fal va
Nagy ve nyim
Per ká ta
Pusz ta sza bolcs
Rác al más
Sza bad egy há za

ESZTERGOM HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

An na völgy
Csol nok
Dág
Do rog
Dö mös
Esz ter gom
Kesz tölc
Le ány vár
Pi lis csév
Pi lis ma rót
Sá ri sáp
Pi lis csa ba (Pest me gye)
Pi lis jász fa lu (Pest me gye)
Tinnye (Pest me gye)

ÉRD HÖT (Pest me gye)

Bi a tor bágy
Bu da örs
Di ósd
Érd
Páty
Pusz ta zá mor
Sós kút
Száz ha lom bat ta
Tár nok
Tö rök bál int
Er csi (Fej ér me gye)
Mar ton vá sár (Fej ér me gye)
Rác ke reszt úr (Fej ér me gye)

GÖDÖLLÕ HÖT (Pest me gye)

Aszód
Bag
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Dány
Do mony
Er dõ ker tes
Gal ga má csa
Gö döl lõ
Hé víz györk
Ik lad
Isa szeg
Ke re pes
Kis tar csa
Mo gyo ród
Sza da
Val kó
Vá ceg res
Vác ki súj fa lu
Vác szent lász ló
Ve res egy ház
Zsám bok

GYÖNGYÖS HÖT (He ves me gye)

Aba sár
Ad ács
At kár
Detk
Do mosz ló
Gyön gyös
Gyön gyös ha lász
Gyön gyös oro szi
Gyön gyös pa ta
Gyön gyös soly mos
Gyön gyös tar ján
Hal ma jug ra
Ka rá csond
Kis ná na
Lu das
Mar kaz
Mát ra szen tim re
Nagy fü ged
Nagy ré de
Pa rád sas vár
Pá los vö rös mart
Ró zsa szent már ton
Szü csi
Vécs
Vi son ta

HATVAN HÖT (He ves me gye)

Apc
Bol dog
Csány
Ecséd
Hat van
He réd
Hort

Ke rek ha raszt
Lõ rin ci
Nagy kö ké nyes
Pe tõ fi bá nya
Zagy va szán tó
Bér (Nóg rád me gye)
Bu ják (Nóg rád me gye)
Egy há zas den ge leg (Nóg rád me gye)
Er dõ kürt (Nóg rád me gye)
Er dõt ar csa (Nóg rád me gye)
Hé ha lom (Nóg rád me gye)
Kál ló (Nóg rád me gye)
Kis bá gyon (Nóg rád me gye)
Pa lo tás (Nóg rád me gye)
Szi rák (Nóg rád me gye)
Va nyarc (Nóg rád me gye)
Gal ga hé víz (Pest me gye)
Kar tal (Pest me gye)
Tura (Pest me gye)
Ver seg (Pest me gye)

KALOCSA HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Apos tag
Drág szél
Du na egy há za
Du na pa taj
Du na szent be ne dek
Gé der lak
Har ta
Solt
Or das
Új te lek

KISKÕRÖS HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Du na te tét len

KUNSZENTMIKLÓS ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Du na ve cse
Kun pe szér
Kun szent mik lós
Szalk szent már ton
Tass
Apaj (Pest me gye)

LAJOSMIZSE ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Fel sõ la jos
La dány be ne
La jos mi zse
Tá bor fal va (Pest me gye)

MONOR HÖT (Pest me gye)

Bé nye
Csév ha raszt
Gom ba
Gyöm rõ
Káva
Mag lód
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Men de
Mo nor
Mo no ri er dõ
Nyár egy há za
Pé te ri
Pi lis
Süly sáp
Úri
Üllõ
Va sad
Ve csés

NAGYKÁTA HÖT (Pest me gye)

Tá pi ó ság
Tá pi ó sze csõ
Tó al más
Kóka

NYERGESÚJFALU HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me -
gye)

Ba jót
Lá bat lan
Mo gyo rós bá nya
Nyer ges új fa lu
Süt tõ
Tát
To kod
To ko dal tá ró

PÁSZTÓ ÖT (Nóg rád me gye)

Al só told
Csé cse
Ecseg
Job bá gyi
Ko zárd
Mát ra szõ lõs
Mát ra ve re bély
Pász tó
Sám son há za
Szar vas ge de
Szur dok püs pö ki
Tar

POMÁZ ÖT (Pest me gye)

Bu da ka lász
Cso bán ka
Pi lisszán tó
Pi lisszent ke reszt
Po máz

RÁCKEVE ÖT (Pest me gye)

Ápor ka
Döm söd
Kis kun lac há za
Ló rév
Ma kád
Rác ke ve

Szi get be cse
Szi get szent már ton
Szi get új fa lu

SALGÓTARJÁN HÖT (Nóg rád me gye)

Bár na
Bá tony te re nye
Ce red
Do rog há za
Egy há zas ger ge
End re fal va
Etes
Ipoly tar nóc
Ka ran csal ja
Ka rancs be rény
Ka rancs ke szi
Ka rancs la puj tõ
Ka rancs ság
Ka zár
Kis har tyán
Kis bár kány
Lit ke
Luc fal va
Ma gyar géc
Márk há za
Mát ra mind szent
Mát ra no vák
Mát ra sze le
Mát ra te re nye
Mi hály ger ge
Nagy bár kány
Nagy ke reszt úr
Nem ti
Nóg rád me gyer
Pi liny
Rá kó czi bá nya
Sal gó tar ján
Ság új fa lu
So mos kõ új fa lu
Sós har tyán
Szal ma tercs
Szé csény fel fa lu
Szi las po gony
Szu ha
Vizs lás
Za bar
Ivád (He ves me gye)
Mát ra bal la (He ves me gye)

SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Fü löp szál lás
Ku na dacs
Solt szen tim re
Sza bad szál lás
Új solt
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SZENTENDRE HÖT (Pest me gye)

Du na bog dány
Kis oro szi
Le ány fa lu
Pi lisszent lász ló
Pócs me gyer
Szent end re
Szi get mo nos tor
Ta hi tót fa lu
Vi seg rád

SZÉKESFEHÉRVÁR HÖT (Fej ér me gye)

Aba
Csák vár
Gánt
Gár dony
Ká pol nás nyék
Lo vas be rény
Na dap
Pá kozd
Páz mánd
Se re gé lyes
Su ko ró
Ve len ce
Ver eb
Vér te sa csa
Zi chy új fa lu

SZIGETSZENTMIKLÓS HÖT (Pest me gye)

Dél egy há za
Du na ha rasz ti
Du na var sány
Ha lász te lek
Ma jos há za
Szi get csép
Szi get ha lom
Szi get szent mik lós
Tak sony
Tö köl

TATABÁNYA HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Hé reg
Szár li get
Tar dos
Tar ján
Ta ta bá nya
Vár gesz tes
Vér tes som ló
Vér tes szõ lõs
Vér tes tol na
Szár (Fej ér me gye)

VÁC HÖT (Pest me gye)

Acsa
Cso mád
Csö rög

Csõ vár
Gal ga györk
Göd
Ipoly da másd
Kis ma ros
Kis né me di
Kosd
Kós pal lag
Má ri a noszt ra
Nagy ma ros
Õr bottyán
Penc
Püs pök hat van
Püs pök szi lágy
Rád
Szob
Szo ko lya
Szõd
Szõd li get
Vác
Vác du ka
Vá char tyán
Vác rá tót
Ve rõ ce
Ze be gény
Al só pe tény (Nóg rád me gye)
Ber ke nye (Nóg rád me gye)
Di ós je nõ (Nóg rád me gye)
Fel sõ pe tény (Nóg rád me gye)
Ke szeg (Nóg rád me gye)
Le génd (Nóg rád me gye)
Né zsa (Nóg rád me gye)
Nóg rád (Nóg rád me gye)
Nõ tincs (Nóg rád me gye)
Õs agárd (Nóg rád me gye)
Szen de hely (Nóg rád me gye)

VÁL ÖT (Fej ér me gye)

Ba racs ka
Gyú ró
Ka já szó
Ta bajd
Tor das
Vál

VÁMOSMIKOLA ÖT (Pest me gye)

Ber ne ce ba rá ti
Ke men ce
Pe rõ csény
Tésa
Nagy bör zsöny
Ipoly töl gyes
Let kés
Vá mos mi ko la
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Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Gyõr
Mis kolc
Pécs
Sze ged
Szol nok
Veszp rém
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

DEBRECEN

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

BAKTALÓRÁNTHÁZA ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be -
reg me gye)

Bak ta ló ránt há za
Be se nyõd
Las kod
Le ve lek
Magy
Nyír já kó
Nyír kércs
Ra mo csa há za
Nyí rib rony
Ro hod
Pet ne há za

BALMAZÚJVÁROS ÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Bal ma zúj vá ros
Hor to bágy

BERETTYÓÚJFALU HÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Ár tánd
Ba kon szeg
Bedõ
Be rek bö ször mény
Be rettyó új fa lu
Bi har dancs há za
Bi har ke resz tes
Bi har tor da
Bojt
De recs ke
Fur ta
Gá bor ján
Hen ci da
Ko nyár
Me zõ pe terd
Me zõ sas
Nagy ke re ki
Szent pé ter szeg
Tépe
Told
Ván csod
Ve kerd
Zsá ka

CSENGER ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Csász ló
Cse göld
Csen ger
Csen ger si ma
Csen ge rúj fa lu
Dar nó
Ga csály
Gar bolc
Her mán szeg
Jánk maj tis
Kis hó dos
Kis na mény
Kom lód tót fa lu
Méh te lek
Nagy hó dos
Pá tyod
Por csal ma
Ro zsály
Sza mo san gya los
Sza mos becs
Sza mos sá lyi
Sza mos ta tár fal va
Tisz ta be rek
Túr ri cse
Tyu kod
Ura
Zaj ta

DEBRECEN HÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Bocs ka i kert
Deb re cen
Fü löp
Haj dú ba gos
Haj dú sám son
Mi ke pércs
Nyí ra csád
Nyír adony
Nyír áb rány
Nyír már ton fal va
Sá ránd
Vá mos pércs

EGYEK ÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Egyek
Ti sza cse ge
Új szent mar gi ta

FEHÉRGYARMAT ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gye)

Cé gény dá nyád
Fe hér gyar mat
Fü lesd
Gyü gye
Kér sem jén
Ki sar
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Kissze ke res
Kö mö rõ
Mánd
Náb rád
Na gyar
Nagy sze ke res
Ne mes bor zo va
Pa nyo la
Pe nyi ge
Sza mo súj lak
Tar pa
Ti va dar
Tu nyog ma tolcs
Tú rist ván di
Zsa ro lyán

GYULA HÖT (Bé kés me gye)

Geszt
Köt egyán
Méh ke rék
Sar kad
Sar kad ke reszt úr
Új sza lon ta

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY ÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Haj dú bö ször mény
Haj dú had ház
Tég lás

HAJDÚNÁNÁS HÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Gör be há za
Haj dú do rog
Haj dú ná nás

HAJDÚSZOBOSZLÓ ÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Ébes
Haj dú szo bosz ló
Haj dú szo vát
Nagy he gyes

IBRÁNY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Bal sa
Besz te rec
Buj
Gá va ven csel lõ
Ib rány
Nagy ha lász
Pa szab
Ti sza ber cel
Ti sza rád
Ti sza te lek
Vas me gyer

KISVÁRDA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Ajak
Anarcs
Ber kesz

Domb rád
Döge
Fé nyes lit ke
Gé gény
Gyu la há za
Jéke
Kék cse
Kis vár da
Lö võ pet ri
Me zõ la dány
Nyír kar ász
Nyír lö võ
Nyír tass
Pap
Pát ro ha
Rét köz be rencs
Sza bolcs bá ka
Sza bolcs ve res mart
Ti sza ka nyár
Tor nyos pál ca
Új domb rád
Új ke néz

KOMÁDI ÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Ko má di
Kö rös sza kál
Kör összeg apá ti
Ma gyar ho mo rog
Úji ráz
Bi ha rug ra (Bé kés me gye)
Kö rös nagy har sány (Bé kés me gye)
Kö rös új fa lu (Bé kés me gye)
Me zõ gyán (Bé kés me gye)
Zsa dány (Bé kés me gye)

LÉTAVÉRTES ÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Ál mosd
Ba ga mér
Esz tár
Hosszú pá lyi
Kis mar ja
Ko kad
Lé ta vér tes
Mo nos tor pá lyi
Po csaj
Új lé ta

MÁTÉSZALKA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gye)

Ba ra bás
Be reg da róc
Be reg su rány
Bot pa lád
Csa holc
Fá bi án há za
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Fül pös da róc
Ge lé nes
Géb er jén
Gyõr te lek
He te fe jér cse
Ho dász
Jár mi
Kán tor já no si
Kis pa lád
Ko csord
Köl cse
Ló nya
Ma gos li get
Má rok pa pi
Má té szal ka
Má tyus
Mérk
Mi lo ta
Nagy do bos
Na gye csed
Nyír csa holy
Nyír ká ta
Nyír meggyes
Nyír pa rasz nya
Olcs va a pá ti
Ópá lyi
Ökö ri tó fül pös
Õr
Pa pos
Rá polt
Son kád
Sza mos kér
Sza mosszeg
Szat már cse ke
Ti bor szál lás
Ti sza a dony
Ti sza becs
Ti sza csé cse
Ti sza ke re cseny
Ti sza kó ród
Usz ka
Vaja
Vál laj
Vá mos oro szi

NYÍRBÁTOR HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Bá tor li get
En csencs
Kál ló sem jén
Kis lé ta
Má ria pócs
Nyír bá tor
Nyír bél tek
Nyír bo gát
Nyír csá szá ri
Nyír derzs

Nyír gyu laj
Nyír lu gos
Nyír pi lis
Nyír vas vá ri
Ó fe hér tó
Öm böly
Pe nész lek
Pi ri cse
Pócs pet ri
Te rem

NYÍREGYHÁZA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gye)

Apagy
De me cser
Kál mán há za
Ke me cse
Kék
Kó taj
Nagy cser kesz
Nagy kál ló
Nap kor
Nyír bog dány
Nyír egy há za
Nyír pa zony
Nyír te lek
Nyír tét
Nyír tu ra
Ra ka maz
Sé nyõ
Sza bolcs
Szé kely
Tí már
Ti sza nagy fa lu

PÜSPÖKLADÁNY HÖT (Haj dú-Bi har me gye)

Bá ránd
Bi har nagy ba jom
Föl des
Kaba
Nagy rá bé
Nád ud var
Püs pök la dány
Sáp
Sár rét ud va ri
Sze rep
Te tét len

SZAKOLY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Bal kány
Biri
Bö köny
Gesz te réd
Nyír gel se
Nyír mi hály di
Sza koly
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SZEGHALOM HÖT (Bé kés me gye)

Dé va vá nya
Fü zes gyar mat
Ker tész szi get
Kö rös la dány
Okány
Szeg ha lom
Vész tõ
Csök mõ (Haj dú-Bi har me gye)
Dar vas (Haj dú-Bi har me gye)

TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Ti sza fü red (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

TISZAVASVÁRI ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me -
gye)

Szor gal ma tos
Ti sza da da
Ti sza dob
Ti sza esz lár
Ti sza lök
Ti sza vas vá ri

ÚJFEHÉRTÓ ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Ér pa tak
Új fe hér tó

VÁSÁROSNAMÉNY ÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg
me gye)

Ara nyos apá ti
Pusz ta do bos
Csa ro da
Nyír ma da
Gem zse
Gyü re
Gu lács
Ilk
Jánd
Kis var sány
Nagy var sány
Olcs va
Ti sza szal ka
Tá kos
Ti sza vid
Vá mos atya
Vá sá ros na mény

ZÁHONY HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Benk
Eper jes ke
Gyõ röcs ke
Ko mo ró
Mán dok
Ti sza bez déd
Ti sza mo gyo rós
Ti sza szent már ton
Tu zsér

Zá hony
Zsurk

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Mis kolc
Szol nok
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

GYÕR

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

ÁCS ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Ács
Bana
Bá bol na

CSORNA HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Acsa lag
Ár pás
Bá gyog szo vát
Bar bacs
Bezi
Bo don hely
Bo gyosz ló
Bõ sár kány
Ca kó há za
Csor na
Dör
Egyed
Ene se
Fa rád
Fe hér tó
Gyõr sö vény ház
Jo ba há za
Kis ba bot
Kóny
Mag ló ca
Ma gyar ke reszt úr
Mar ko ta bö dö ge
Mér ges
Mó ri chi da
Páli
Pász to ri
Po tyond
Rá ba csa nak
Rá ba csé csény
Rá ba por dány
Rá ba se bes
Rá ba szen tand rás
Rá ba szent mi hály
Rá ba szent mik lós
Rá ba ta má si

2007/163. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12385



Ráb ca ka pi
So bor
Sop ron né me ti
Szany
Szil
Szil sár kány
Tár nok ré ti
Vág
Zse be há za

GYÕR HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Abda
Bõny
Börcs
Du na szeg
Du na szent pál
Écs
Fel péc
Gö nyû
Gyö mö re
Gyõr
Gyõ rasszony fa
Gyõr la da mér
Gyõr ság
Gyõr sze me re
Gyõ rúj ba rát
Gyõ rúj fa lu
Gyõr zá moly
Ik rény
Ka jár péc
Kis bajcs
Ko ron có
Kun szi get
Me zõ örs
Nagy bajcs
Nagy szent já nos
Nyal ka
Nyúl
Öt te vény
Pan non hal ma
Páz mánd fa lu
Pér
Ra vazd
Rá ba pa to na
Rét alap
Ro mánd
Si ká tor
So ko ró pát ka
Tar ján pusz ta
Táp
Táp szent mik lós
Té nyõ
Tét
Töl tés ta va
Vá mos sza ba di
Veszp rém var sány

Vé nek
Ba kony pé terd
Lázi

KAPUVÁR HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Agya gosszer gény
Ba bót
Be led
Ci rák
Csa pod
Eber gõc
Edve
Fer tõd
Fer tõ end réd
Fer tõ szent mik lós
Fer tõ szép lak
Gyó ró
Hi mod
Hö vej
Iván
Ka pu vár
Kis fa lud
Mi há lyi
Osli
Pe tõ há za
Pusz ta csa lád
Rá ba ke cöl
Röj tök mu zsaj
Sar ród
Szár föld
Va dos fa
Vá sá ros fa lu
Vesz kény
Vit nyéd

MOSONMAGYARÓVÁR HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron 
me gye)

Ás vány rá ró
Be ze nye
Dar nó zse li
Du na ki li ti
Du na re me te
Du na szi get
Fe ke te er dõ
Ha lá szi
He gyes ha lom
Hé der vár
Já nos som or ja
Ká roly há za
Kim le
Kis bo dak
Le vél
Lé bény
Li pót
Má ri a kál nok
Me csér
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Mo son ma gya ró vár
Mo son szent mik lós
Mo son szol nok
Püs ki
Raj ka
Új ró na fõ
Vár ba log

SOPRON HÖT (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Ág fal va
Fer tõ boz
Fer tõ ho mok
Fer tõ rá kos
Har ka
Hegy kõ
Hi deg ség
Kóp há za
Lövõ
Nagy cenk
Nagy lózs
Ne mes kér
Pe resz teg
Pinnye
Sop ron
Sop ron hor pács
Sop ron kö vesd
Új kér
Völ csej

KISBÉR ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Aka
Ács tesz ér
Ász ár
Ba kony bánk
Ba kony sár kány
Ba kony szom bat hely
Bár so nyos
Csat ka
Csá szár
Ete
Ke rék te le ki
Kis bér
Réde
Súr
Vért es ket hely

KOMÁROM HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Al más fü zi tõ
Du na al más
Ko má rom
Mo csa
Na szály
Nesz mély

NAGYIGMÁND ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Csém
Csép

Ki sig mánd
Kocs
Na gyig mánd
Szák szend
Tár kány

OROSZLÁNY ÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Bo kod
Dad
Kecs kéd
Orosz lány

TATABÁNYA HÖT (Ko má rom-Esz ter gom me gye)

Baj
Du na szent mik lós
Köm lõd
Kör nye
Szo mód
Tata

CSEPREG ÖT (Vas me gye)

Egy há zas fa lu (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce vis (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Und (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

RÉPCELAK ÖT (Vas me gye)

Csá nig
Nick
Rép ce lak
Csá ford já nos fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csér (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Dé nes fa (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Rép ce sze me re (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

SÁRVÁR HÖT (Vas me gye)

Ke me nes ma ga si
Ke nye ri
Pá poc

PÁPA HÖT (Veszp rém me gye)

Ba kony ság
Ba kony szen ti ván
Ba kony ta má si
Csót
Egy há zas ke szõ
Ge cse
Gic
Ke me nes hõ gyész
Ke me nesszent pé ter
Lo vász pa to na
Ma gyar gencs
Ma lom sok
Mar cal tõ
Na gya csád
Nagy dém
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Ne mes gör zsöny
Pá pa tesz ér
Ta ká csi
Va nyo la
Va szar
Vár ke szõ
Ba kony gyi rót (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Ba kony szent lász ló (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Csik vánd (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Fe nyõ fõ (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Gyar mat (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sze re cseny (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Bu da pest
Veszp rém
Za la eger szeg
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

MISKOLC

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

BÉLAPÁTFALVA ÖT (He ves me gye)

Ba la ton
Be köl ce
Bé la pát fal va
Bükk szent már ton
Eger cse hi
Mi kó fal va
Mó nos bél
Nagy vis nyó
Szil vás vá rad
Szúcs

EGER HÖT (He ves me gye)

Al deb rõ
An dor nak tá lya
Bá tor
Bo dony
Bükk szen ter zsé bet
Bükk szék
Dem jén
Eger
Eger bak ta
Eger bocs
Eger sza lók
Eger szó lát
Er dõ kö vesd
Fe dé mes
Fel deb rõ
Fel sõ tár kány
He ves ara nyos
Is ten me ze je
Ká pol na

Ke re csend
Kis fü zes
Mak lár
Mát ra de recs ke
Nagy tá lya
Nosz vaj
No vaj
Os to ros
Pa rád
Pé ter vá sá ra
Recsk
Si rok
Szaj la
Szar vas kõ
Tar na le lesz
Tar na szent má ria
Ter pes
Tó fa lu
Vá ra szó
Ver pe lét

HEVES HÖT (He ves me gye)

Be se nyõ te lek
Dor mánd

ENCS HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

Aba ú jal pár
Aba új kér
Aba új lak
Aba új szol nok
Aba új vár
Al só gagy
Al só va dász
Arka
Asza ló
Bak ta kék
Be ret
Bol dog kõ új fa lu
Bol dog kõ vár al ja
Büt tös
Cse nyé te
Cso bád
De tek
Encs
Fáj
Fan csal
Fel sõ dob sza
Fel sõ gagy
Fel sõ va dász
Fony
For ró
Fu ló kércs
Gad na
Ga gya pá ti
Gagy bá tor
Gagy ven dé gi
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Ga rad na
Gönc
Gönc rusz ka
Gi bárt
Hal maj
Hej ce
Her nád büd
Her nád cé ce
Her nád kércs
Her nád pet ri
Her nád szen tand rás
Her nád szur dok
Her nád vé cse
Hi das né me ti
Hom rogd
Ináncs
Kány
Kázs márk
Ké ked
Ke resz té te
Kis ki nizs
Kor lát
Krasz nok vaj da
Kupa
Léh
Lit ka
Méra
Mo gyo rós ka
Mo naj
Nagy ki nizs
No va jid rány
Nyés ta
Pam lény
Pá nyok
Pere
Pe re cse
Pusz ta rad vány
Rá sony sáp be rencs
Re géc
Se lyeb
Sza la szend
Szász fa
Sze me re
Szen tist ván bak sa
Tel ki bá nya
Tor nyos né me ti
Vil mány
Vi zsoly
Zsuj ta

KAZINCBARCIKA HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye)

Agg te lek
Alacs ka
Al só szu ha
Ba lajt

Bán hor vá ti
Be ren te
Bold va
Bor sod szi rák
Da mak
Dé des ta pol csány
Dö vény
Du bi csány
Ede lény
Fel sõ ke le csény
Fel sõ nyá rád
Hang ács
Hegy meg
Imo la
Iro ta
Izsó fal va
Ják fal va
Ka zinc bar ci ka
Ku ri tyán
Lak
Lád be se nyõ
Má lyin ka
Mú csony
Nagy bar ca
Nyom ár
Or mos bá nya
Ra gály
Ru dolf te lep
Sa jó gal góc
Sa jó i ván ka
Sa jó ka za
Sa jó szent pé ter
Sza ká csi
Szu ha fõ
Szu ha kál ló
Tar do na
To mor
Trizs
Vad na
Zá dor fal va
Zi liz
Zu bogy

KISVÁRDA HÖT (Sza bolcs-Szat már-Be reg me gye)

Ci gánd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Dá móc (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Lá ca csé ke (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Ri cse (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Sem jén (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Rév le ány vár (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Zemp lé na gárd (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

MEZÕKÖVESD HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me -
gye)

Bo gács
Bor sod geszt
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Bor so di ván ka
Bükk áb rány
Bükk zsérc
Cse rép fa lu
Cse rép vár al ja
Csin cse
Eger lö võ
Ge lej
Kács
Me zõ ke resz tes
Me zõ kö vesd
Me zõ nagy mi hály
Me zõ nyá rád
Né gyes
Sály
Szen tist ván
Szo mo lya
Tard
Ti bold da róc
Ti sza bá bol na
Ti sza do rog ma
Ti sza valk
Vat ta
Eger far mos (He ves me gye)
Fü ze sa bony (He ves me gye)
Me zõ sze me re (He ves me gye)
Me zõ tár kány (He ves me gye)
Szi ha lom (He ves me gye)

MISKOLC HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

Al só zsol ca
Ar nót
Ber zék
Bõcs
Bükk ara nyos
Bükk szent ke reszt
Er nõd
Fel sõ zsol ca
Gesz tely
Har sány
Her nád kak
Her nád né me ti
Kis gyõr
Kis to kaj
Kon dó
Má lyi
Mis kolc
Nyék lád há za
Onga
Pa rasz nya
Ra dos tyán
Ré pás hu ta
Sa jó bá bony
Sa jó e cseg
Sa jó ká pol na
Sa jó ke resz túr

Sa jó lád
Sa jó lász ló fal va
Sa jó pál fa la
Sa jó pet ri
Sa jó se nye
Sa jó vá mos
Szik szó
Szir ma be se nyõ
Var bó

ÓZD HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

Arló
Bán ré ve
Bor sod bó ta
Bor sod ná dasd
Bor sod szent györgy
Bükk mo gyo rósd
Cser mely
Csok va o mány
Do ma há za
Far kas lyuk
Gö mör szõ lõs
Han gony
Hét
Jár dán há za
Ke le mér
Ki ráld
Kis si ká tor
Lé nárd da róc
Ne ké zseny
Ózd
Put nok
Sa jó mer cse
Sa jó né me ti
Sa jó püs pö ki
Sa jó ve lezd
Sáta
Se rény fal va
Up pony
Szent do mon kos (He ves me gye)

SÁTORALJAÚJHELY HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén
me gye)

Al só be rec ki
Al só reg mec, Bod rog ha lom
Bod ro go la szi
Bózs va
Er dõ hor vá ti
Fel sõ be rec ki
Fel sõ reg mec
Fil ke há za
Fü zér
Fü zér ka ja ta
Fü zér kom lós
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Fü zér rad vány
György tar ló
Há rom hu ta
Her ceg kút
Hol ló há za
Kar csa
Ka ros
Ke néz lõ
Kis hu ta
Kis roz vágy
Kom lós ka
Ko vács vá gás
Mak kos hoty ka
Mi kó há za
Nagy hu ta
Nagy roz vágy
Nyí ri
Olasz lisz ka
Pá cin
Pál há za
Pusz ta fa lu
Sá ra zsa dány
Sá ros pa tak
Sá to ral ja új hely
Ti sza cser mely
Ti sza ka rád
Tolcs va
Vá gás hu ta
Vaj dács ka
Vá mos új fa lu
Viss
Vily vi tány
Zal kod

SZENDRÕ HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

Abod
Al só te le kes
Becs ke há za
Bód va len ke
Bód va rá kó
Bód va szi las
Deb ré te
Éger szög
Fel sõ te le kes
Gal vács
Hid vé gar dó
Jós va fõ
Kánó
Kom já ti
Mar to nyi
Me szes
Per ku pa
Ra ka ca
Ra ka ca szend
Ru da bá nya
Sza lon na

Szend rõ
Szend rõ lád
Szin
Szin pet ri
Szög li get
Szõ lõ sar dó
Szu hogy
Te resz te nye
Tor na ba ra kony
Tor na ká pol na
Tor na ná das ka
Tor na szen tand rás
Tor na szent ja kab
Var bóc
Visz ló

SZERENCS HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)

Aba új szán tó
Al só dob sza
Bas kó
Be kecs
Bod rog ke resz túr
Bod rog kis fa lud
Cso baj
Er dõ bé nye
Go lop
Le gyes bé nye
Mád
Me gya szó
Me zõ zom bor
Mo nok
Prügy
Rát ka
Sima
Sós tó fal va
Sze gi
Sze gi long
Sze rencs
Tak ta báj
Tak ta har kány
Tak ta ke néz
Tak ta sza da
Tar cal
Tállya
Ti sza la dány
Ti sza lúc
Ti sza tar dos
To kaj
Új csa ná los

TISZAFÜRED (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Po rosz ló (He ves me gye)
Új lõ rinc fal va (He ves me gye)

TISZANÁNA ÖT (He ves me gye)

Sa rud
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TISZAÚJVÁROS HÖT (Bor sod-Aba új-Zemp lén me -
gye)

Árok tõ
Gi rincs
He jõ bá ba
He jõ ke resz túr
He jõ kürt
He jõ pa pi
He jõ sza lon ta
Ig ri ci
Kesz nyé ten
Kis csécs
Kö röm
Me zõ csát
Muhi
Nagy csécs
Ne mes bikk
Osz lár
Ónod
Sa jó híd vég
Sa jó ö rös
Sa jó szö ged
Szak áld
Ti sza ke szi
Ti sza pal ko nya
Ti sza tar ján
Ti sza új vá ros
Fo lyás (Haj dú-Bi har me gye)
Pol gár (Haj dú-Bi har me gye)
Ti sza gyu la há za (Haj dú-Bi har me gye)
Új ti kos (Haj dú-Bi har me gye)

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Bu da pest
Deb re cen
Szol nok
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

PÉCS

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

BAJA HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Baja
Bács bo kod
Bács bor sód
Bácsszent györgy
Bát mo nos tor
Csá tal ja
Csá voly
Dá vod
Du na fal va
Ér sek csa nád
Fel sõ szen ti ván

Gara
Her ceg szán tó
Nagy ba racs ka
Ne mes nád ud var
Rém
Sü kösd
Sze rem le
Vas kút
Ho mo rúd (Ba ra nya me gye)
Új mo hács (Ba ra nya me gye, Mo hács te le pü lés)

BARCS HÖT (So mogy me gye)

Ba bó csa
Barcs
Bol hó
Cso ko nya vi son ta
Da rány
Drá va gár dony
Drá va ta má si
He resz nye
Ho mok szent györgy
Ist ván di
Kas té lyos dom bó
Kál mán csa
Kom lósd
La kó csa
Pé ter hi da
Po tony
Ri nya új lak
Ri nya új nép
So mo gya racs
Szent bor bás
Szu lok
Tót új fa lu
Víz vár

BÁTASZÉK ÖT (Tol na me gye)

Al só nyék
Báta
Bá ta a pá ti
Bá ta szék
Mór ágy
Pör böly

BÖHÖNYE ÖT (So mogy me gye)

Nagy ba jom

DOMBÓVÁR HÖT (Tol na me gye)

At ta la
Csib rák
Csi kós tõt tõs
Dal mand
Dom bó vár
Döb rö köz
Dúzs
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Gyu laj
Já gó nak
Ka pos pu la
Ka posszek csõ
Kis vej ke
Ko cso la
Kurd
Lá pa fõ
Len gyel
Mu csi
Nak
Szakcs
Vá rong
Al só mo cso lád (Ba ra nya me gye)
Ág (Ba ra nya me gye)
Ba ra nya je nõ (Ba ra nya me gye)
Ba ra nya szent györgy (Ba ra nya me gye)
Bi kal (Ba ra nya me gye)
Egy há zas ko zár (Ba ra nya me gye)
Ge ré nyes (Ba ra nya me gye)
Hegy hát ma róc (Ba ra nya me gye)
Kis va szar (Ba ra nya me gye)
Má gocs (Ba ra nya me gye)
Me ké nyes (Ba ra nya me gye)
Me zõd (Ba ra nya me gye)
Nagy haj más (Ba ra nya me gye)
Palé (Ba ra nya me gye)
Sásd (Ba ra nya me gye)
Szágy (Ba ra nya me gye)
Szár ász (Ba ra nya me gye)
Tar rós (Ba ra nya me gye)
Té kes (Ba ra nya me gye)
Tor más (Ba ra nya me gye)
Vá sá ros dom bó (Ba ra nya me gye)
Vázs nok (Ba ra nya me gye)
Cso ma (So mogy me gye)
Ga dács (So mogy me gye)
Göl le (So mogy me gye)
Ker cse li get (So mogy me gye)
Mos dós (So mogy me gye)
Nagy ber ki (So mogy me gye)
So mogy szil (So mogy me gye)
Sza ba di (So mogy me gye)

KADARKÚT ÖT (So mogy me gye)

Csö köly
Gige
Hed re hely
Hen cse
Jákó
Ka dar kút
Kõ kút
Mike
Ri nya ko vá csi
Vis nye

KALOCSA HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Fajsz
Fok tõ
Ho mok mégy
Ka lo csa
Mis ke
Uszód

KAPOSVÁR HÖT (So mogy me gye)

Al só bo gát
Baté
Bár dud var nok
Bod rog
Bonnya
Bõ szén fa
Büs sü
Cser én fa
Csom bárd
Ecseny
Edde
Fel sõ mo cso lád
Fiad
Fonó
Ga más
Gá los fa
Haj más
He tes
Igal
Juta
Ka pos fõ
Ka pos gyar mat
Ka pos ho mok
Ka pos ke reszt úr
Ka pos mé rõ
Ka pos szer da hely
Ka pos új lak
Ka pos vár
Ka zsok
Ki sasszond
Kis bár apá ti
Kis gya lán
Kis kor pád
Ma gyar atád
Ma gyar eg res
Mer nye
Me zõ cso ko nya
Orci
Osz to pán
Pa ta lom
Pat ca
Pál ma jor
Po lány
Rák si
Sán tos
Si mon fa
So mo dor
So mo gya csa
So mogy asza ló
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So mogy dö röcs ke
So mogy gesz ti
So mogy jád
So mogy sárd
Szen na
Szent ba lázs
Szent gá los kér
Szil vásszent már ton
Szo ro sad
Ta szár
Tö rök kop pány
Új vár fal va
Vár da
Zi mány
Zse lic kis fa lud
Zse lic kis lak
Zse lic szent pál
Göd re (Ba ra nya me gye)

KOMLÓ HÖT (Ba ra nya me gye)

Ba kó ca
Bo do lya bér
Fel sõ eger szeg
Hosszú he tény
Husz tót
Ká rász
Kis besz ter ce
Kis haj más
Kom ló
Ko vács szé ná ja
Köb lény
Li get
Ma gya reg regy
Ma gyar her te lend
Ma gyar szék
Mán fa
Máza
Me csek pö lös ke
Mind szent go di sa
Okor völgy
Orosz ló
Sza lat nak
Szász vár
Szent ka ta lin
Tófû
Var ga
Vé kény
Gyö re (Tol na me gye)
Iz mány (Tol na me gye)
Vár al ja (Tol na me gye)

MOHÁCS HÖT (Ba ra nya me gye)

Bab arc
Bár
Be ze dek
Bor jád
Bóly
Du na szek csõ
Er dõs má rok

Fa ze kas bo da
Ge resd lak
Gör csöny do bo ka
Hí mes há za
Iván dár da
Émet kér
Ká toly
Kis bud mér
Kis nyá rád
Köl ked
Lány csók
Lip pó
Lip tód
Majs
Mar áza
Má ri a ké ménd
Mo hács
Mo nyo ród
Nagy bud mér
Nagy nyá rád
Sá rok
Sá tor hely
Som be rek
Szajk
Sze der kény
Szel lõ
Szé kely sza bar
Töt tös
Ud var
Ver send

NAGYATÁD HÖT (So mogy me gye)

Bak há za
Be leg
Bol hás
Gör ge teg
Há rom fa
Ka szó
Kis ba jom
Ku tas
Lá bod
Nagy atád
Nagy kor pád
Öt vös kó nyi
Ri nya be se nyõ
Ri nya szent ki rály
So mogy szob
Sza bás
Ta rany

PAKS HÖT (Tol na me gye)

Bölcs ke
Du na föld vár
Du na szent györgy
Ger jen
Györ köny
Kaj dacs
Ma do csa
Nagy do rog
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Paks
Pusz ta hen cse
Sár szent lõ rinc

PÉCS HÖT (Ba ra nya me gye)

Aba li get
Apát va rasd
Ara nyos ga dány
Áta
Ba ko nya
Bak sa
Bel várd gyu la
Ber kesd
Bi csérd
Bir ján
Boda
Bo gád
Cser kút
Ege rág
El lend
Er zsé bet
Gör csöny
Gyód
Hás ságy
Ke szü
Ké kesd
Kis asszony fa
Kis he rend
Ko zár mis leny
Kö kény
Kõ vá gó szõ lõs
Kõ vá gó tõt tõs
Lot hárd
Ma gyar sar lós
Mar ton fa
Nagy ko zár
Nagy pall
Olasz
Orfû
Pel lérd
Pe re ked
Pécs
Pécs ba go ta
Pé csud vard
Pécs vá rad
Po gány
Re ge nye
Ro mo nya
Sze mely
Szi lágy
Szil vás
Szõ ke
Szõ kéd
Ten ge ri
Té seny
Ve lény
Zen gõ vár kony
Zók

SÁRBOGÁRD HÖT (Fej ér me gye)

Ke szõ hi deg kút (Tol na me gye)

SIKLÓS HÖT (Ba ra nya me gye)

Ad or jás
Al só szent már ton
Bab arc szõ lõs
Ba ra nya hid vég
Be re mend
Bis se
Bo gád mind szent
Bos ta
Cún
Csar nó ta
Di ós visz ló
Drá va cse hi
Drá va cse pely
Drá va pal ko nya
Drá va pis ki
Drá va sza bolcs
Drá va szer da hely
Egy há zas ha rasz ti
Garé
Gor di sa
Har kány
Hegy szent már ton
Hi rics
Il locs ka
Ipacs fa
Iván battyán
Ká sád
Kem se
Ké mes
Kis dér
Kis har sány
Kis ja kab fal va
Kis kas sa
Kis lip pó
Kis szent már ton
Kis ta pol ca
Kis tót fa lu
Ko vács hi da
Kó rós
La pán csa
Lú zsok
Ma gyar bóly
Matty
Már fa
Má rok
Nagy har sány
Nagy tót fa lu
Old
Ócsárd
Ózd fa lu
Pal ko nya
Páp rád
Pe terd
Pécs de ve cser
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Pis kó
Pó csa
Rád fal va
Sá mod
Sik lós
Sik lós bo dony
Sik lós nagy fa lu
Sza lán ta
Sza por ca
Sza va
Té sen fa
Tú rony
Új pet re
Vajsz ló
Vej ti
Vil lány
Vil lány kö vesd
Vo kány
Za lá ta

SZEKSZÁRD HÖT (Tol na me gye)

Al só ná na
Apar hant
Bony hád
Bony hád va rasd
Cikó
Decs
Di ós be rény
Fel sõ ná na
Grá bóc
Gyönk
Harc
Hõ gyész
Ka kasd
Ka laz nó
Kéty
Kis do rog
Kis má nyok
Kis tor más
Kö lesd
Me di na
Misz la
Mõ csény
Mucs fa
Mur ga
Nagy má nyok
Nagy vej ke
Õcsény
Sár pi lis
Si ó a gárd
Sza ka dát
Szál ka
Szá razd
Szed res
Szek szárd
Ten ge lic
Te vel
Ud va ri
Var sád

Vár domb
Zá vod
Zom ba
Hi das (Ba ra nya me gye)
Me csek ná dasd (Ba ra nya me gye)
Ó bá nya (Ba ra nya me gye)
Ó fa lu (Ba ra nya me gye)

SZIGETVÁR HÖT (Ba ra nya me gye)

Al ma mel lék
Al más ke reszt úr
Ba sal
Bán fa
Be sen ce
Bog dá sa
Bol dog asszony fa
Boty ka pe terd
Bük kösd
Bü rüs
Csá nyosz ró
Cse bény
Cser di
Cser tõ
Cson ka mind szent
Dencs há za
Dinnye ber ki
Drá va fok
Drá va i vá nyi
Drá va ke resz túr
Drá vasz tá ra
End rõc
Fel sõ szent már ton
Ger de
Gil ván fa
Gyöngy fa
Gyön gyös mel lék
He les fa
Het ve hely
Ho bol
Hor vát her te lend
Iba fa
Ka csó ta
Ka tád fa
Ká kics
Két új fa lu
Ki rály egy há za
Kis dob sza
Kis ta má si
Ma gyar lu ka fa
Ma gyar mecs ke
Ma gyar te lek
Mar kóc
Ma ró csa
Me re nye
Mol vány
Mozs gó
Nagy csány
Nagy dob sza
Nagy pe terd
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Nagy váty
Ne mes ke
Nyu got szen ter zsé bet
Oko rág
Pa ta pok lo si
Pet tend
Ró zsa fa
Sellye
So mogy apá ti
So mogy hat van
So mogy hárs ágy
So mogy visz ló
Só sver ti ke
Su mony
Sza bad szent ki rály
Szent dé nes
Szen te gát
Szent lász ló
Szent lõ rinc
Szi get vár
Szö rény
Szu li mán
Tek la fa lu
Tót szent györgy
Vá rad
Vá sá ros béc
Zá dor
Lad (So mogy me gye)
Pa tos fa (So mogy me gye)

TAMÁSI ÖT (Tol na me gye)

Ér tény
Kop pány szán tó
Nagy kó nyi
Pári
Re göly
Sza kály
Ta má si
Úji reg

TOLNA ÖT (Tol na me gye)

Bo gyisz ló
Fadd
Fá cán kert
Tol na

VÉMÉND ÖT (Ba ra nya me gye)

Er dõs mecs ke
Fe ked
Lo vász he tény
Pa lo ta bo zsok
Sze bény
Szûr
Vé ménd

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Bu da pest
Sze ged

Veszp rém
Za la eger szeg
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

SZEGED

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

BÁCSALMÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Bá csal más
Bácsszõ lõs
Csi ké ria
Katy már
Kun ba ja
Ma da ras
Mát étel ke
Ta ta há za

BÉKÉSCSABA HÖT (Bé kés me gye)

Bé kés csa ba
Csa ba sza ba di
Do boz
Két sop rony
Sza bad kí gyós
Te lek ge ren dás
Új kí gyós

CSONGRÁD HÖT (Csong rád me gye)

Csong rád
Csany te lek
Fel gyõ Tö mör kény

GYULA HÖT (Bé kés me gye)

Elek
Gyu la
Két egy há za
Lõ kös há za

HÓDMEZÕVÁSÁRHELY HÖT (Csong rád me gye)

Hód me zõ vá sár hely
Már tély
Mind szent

JÁNOSHALMA ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Bo ro ta
Já nos hal ma
Ké les ha lom
Mély kút

KALOCSA HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Bá tya
Dus nok
Ér sek hal ma
Ha jós
Öreg cser tõ
Szak már
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KECEL ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Csá szár töl tés
Im re hegy
Ke cel

KISKUNFÉLEGYHÁZA HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Bu gac
Bu gac pusz ta há za
Fü löp ja kab
Gát ér
Jász szent lász ló
Kis kun fél egy há za
Kun szál lás
Mó ric gát
Pál mo nos to ra
Pe tõ fi szál lás
Csen ge le (Csong rád me gye)
Pusz ta szer (Csong rád me gye)

KISKUNHALAS HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Ba lo ta szál lás
Csó lyos pá los
Har ka kö töny
Kel ebia
Kis kun ha las
Kis kun maj sa
Kis szál lás
Köm pöc
Kun fe hér tó
Pir tó
Szank
Tom pa
Zsa na

KISKÕRÖS HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Akasz tó
Csen gõd
Kas kan tyú
Kis kõ rös
Páhi
Tab di

MAKÓ HÖT (Csong rád me gye)

Apát fal va
Csa nád pa lo ta
Fe renc szál lás
Föl de ák
Ki rály he gyes
Ki szom bor
Klá ra fal va
Kö vegy
Ma gyar csa nád
Makó
Ma ros le le
Nagy lak
Ó föl de ák

MEZÕKOVÁCSHÁZA HÖT (Bé kés me gye)

Al más ka ma rás
Bat to nya

Domb egy ház
Domb ira tos
Ka sza per
Ke ver mes
Kis domb egy ház
Kun ágo ta
Ma gyar bán he gyes
Ma gyar domb egy ház
Med gyes bo dzás
Med gye segy há za
Me zõ he gyes
Me zõ ko vács há za
Nagy bán he gyes
Nagy ka ma rás
Pusz ta ott la ka
Vég egy há za

OROSHÁZA HÖT (Bé kés me gye)

Csa ná da pá ca
Csor vás
Gá do ros
Ge ren dás
Kar dos kút
Nagy szé nás
Oros há za
Pusz ta föld vár
Ár pád ha lom (Csong rád me gye)
Eper jes (Csong rád me gye)
Nagy má gocs (Csong rád me gye)
Szék ku tas (Csong rád me gye)

RUZSA ÖT (Csong rád me gye)

Ásott ha lom
Öt tö mös
Pusz ta mér ges
Rú zsa
Ül lés

SOLTVADKERT ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Bó csa
Solt vad kert
Táz lár

SZEGED HÖT (Csong rád me gye)

Al gyõ
Baks
Ba lás tya
Bor dány
Deszk
Dóc
Do ma szék
For rás kút
Kis te lek
Kü bek há za
Mó ra ha lom
Ó pusz ta szer
Rösz ke
Sán dor fal va
Szaty maz
Sze ged
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Ti sza szi get
Új szen ti ván
Zá kány szék
Zsom bó

SZENTES HÖT (Csong rád me gye)

De re kegy ház
Fá bi án se bes tyén
Nagy tõ ke
Szeg vár
Szen tes

TÓTKOMLÓS ÖT (Bé kés me gye)

Amb róz fal va (Csong rád me gye)
Bé kés sám son
Csa ná dal ber ti (Csong rád me gye)
Nagy ér (Csong rád me gye)
Pit va ros (Csong rád me gye)
Tót kom lós

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Bu da pest
Szol nok
Pécs
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

SZOLNOK

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

ABÁDSZALÓK ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Abád sza lók
Ti sza bu ra
Ti sza derzs

BÉKÉSCSABA HÖT (Bé kés me gye)

Bé kés
Bél me gyer
Csár da szál lás
Ka mut
Kö rös tar csa
Me zõ be rény
Mu rony
Tar hos

CEGLÉD HÖT (Pest me gye)

Abony
Al ber tir sa
Ceg léd
Ceg léd ber cel
Cse mõ
Jász ka ra je nõ

Kõ rös te tét len
Mi ke bu da
Tá pió szõ lõs
Tör tel
Új szil vás

GYÖNGYÖS HÖT (He ves me gye)

Vá mos györk
Visz nek

HATVAN HÖT (He ves me gye)

Jász fény sza ru (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

HEVES HÖT (He ves me gye)

Átány
Bo co nád
Er dõ te lek
Erk
He ves
He ves ve ze kény
Kál
Komp olt
Nagy út
Pély
Tar na bod
Tar na mé ra
Tar na örs
Tar na szent mik lós
Tar na zsa dány
Tenk
Za ránk
Já szi vány (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Jász szen tand rás (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

JÁSZBERÉNY HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Alattyán
Já nos hi da
Jász al só szent györgy
Jász ágó
Jász árok szál lás
Jász be rény
Jász bol dog há za
Jász dó zsa
Jász fel sõ szent györgy
Jász já kó hal ma
Jász te lek
Pusz ta mo nos tor

JÁSZKISÉR ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Jász apá ti
Jász kis ér
Jász la dány
Ti sza süly

KARCAG HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Be rek für dõ
Bu csa (Bé kés me gye)
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Kar cag
Kun ma da ras

KECSKEMÉT HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Bal ló szög
Hel vé cia
Ja kab szál lás
Kecs ke mét
Nyár lõ rinc
Or go vány
Vá ros föld

KEREKEGYHÁZA ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Ágas egy há za
Fü löp há za
Ke rek egy há za
Kun ba racs

KISKUNFÉLEGYHÁZA HÖT (Bács-Kis kun me gye)

Ti sza al pár

KISÚJSZÁLLÁS ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Fegy ver nek
Ken de res
Kis új szál lás
Ör mé nyes
Ecseg fal va (Bé kés me gye)

KUNHEGYES ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Kun he gyes
Ti sza bõ
Ti sza gyen da
Ti sza roff
To maj mo nos to ra

KUNSZENTMÁRTON HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok
me gye)

Cser ke szõ lõ Csé pa
Kun szent már ton
Mes ter szál lás
Nagy rév
Öcsöd
Sze le vény
Ti sza i no ka
Ti sza kürt
Ti sza sas

MEZÕTÚR HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Két pó
Kun csor ba
Me zõ hék
Me zõ túr
Túr ke ve

MONOR HÖT (Pest me gye)

Dán szent mik lós

NAGYKÁTA HÖT (Pest me gye)

Far mos
Nagy ká ta
Pánd
Szent lõ rinc ká ta
Szent már ton ká ta
Tá pi ó bics ke
Tá pió györ gye
Tá pió sze le
Tá pi ó szent már ton

NAGYKÕRÖS ÖT (Pest me gye)

Ko csér
Nagy kõ rös
Nyárs apát

SZARVAS HÖT (Bé kés me gye)

Bé késszen tand rás
Csa ba csûd
Hu nya
Gyo ma end rõd
Kar dos
Ör mény kút
Szar vas
Kon do ros

SZABADSZÁLLÁS ÖT (Bács-Kis kun me gye)

Izsák (Bács-Kis kun me gye)

SZOLNOK HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Be seny szög
Csa ta szög
Huny ad fal va
Kõ te lek
Nagy kö rû
Rá kó czi fal va
Sza jol
Szász be rek
Szol nok
Ti sza vár kony
Tó szeg
Új szász
Ve zseny
Zagy va ré kas

TISZAFÖLDVÁR ÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Ci bak há za
Ken gyel
Mart fû
Rá kó czi új fa lu
Ti sza föld vár

TISZAFÜRED HÖT (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)

Na gyi ván
Ti sza i gar
Ti sza örs
Ti sza szen tim re
Ti sza szõ lõs
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TISZANÁNA ÖT (He ves me gye)

Ti sza ná na
Kis kö re
Köm lõ

TISZAKÉCSKE ÖT (Bács-Kis kun me gye)

La ki te lek
Ti sza kécs ke
Szent ki rály
Ti sza je nõ (Jász-Nagy kun-Szol nok me gye)
Ti sza ug

TÖRÖKSZENTMIKLÓS ÖT

Ti sza püs pö ki
Ti sza te nyõ
Tö rök szent mik lós

Se gít ség nyúj tá si kör zet:
Bu da pest
Deb re cen (Haj dú-Bi har me gye)
Mis kolc (Bor sod-Aba új-Zemp lén me gye)
Sze ged (Csong rád me gye)
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

VESZPRÉM

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

AJKA HÖT (Veszp rém me gye)

Ajka
Apá ca tor na
Ba kony pö lös ke
Bor ször csök
Cseh bá nya
De ve cser
Doba
Ha lim ba
Isz káz
Ka polcs
Ka ra kó ször csök
Kis ber zseny
Kis lõd
Ko lon tár
Ma gyar po lány
Nosz lop
Nyi rád
Oro szi
Öcs
Pula
Pusz ta mis ke
Som ló je nõ
Som ló vá sár hely
Szõc
Ta li án dö rögd
Tüs ke vár
Úr kút

Vá ros lõd
Vi gánt pe tend

BADACSONYTOMAJ HÖT (Veszp rém me gye)

Áb ra hám hegy
Ba da csony to maj
Ba da csony tör de mic
Ba la ton csi csó
Ba la ton he nye
Ba la ton ren des
Ba la ton sze pezd
Hegy ma gas
Káp ta lan tó ti
Kék kút
Kis apá ti
Kõ vá gó örs
Kö ves kál
Mind szent kál la
Mon osz ló
Ne mes gu lács
Ne mes vi ta
Ó bu da vár
Rév fü löp
Sal föld
Szen tan tal fa
Szent bék kál la
Szent ja kab fa
Szig li get
Ta gyon
Zán ka

BALATONBOGLÁR ÖT (So mogy me gye)

Ba la ton bog lár
Ba la ton lel le
Ba la ton õszöd
Ba la ton sze mes
Gyugy
Ka rád
Lát rány
So mogy ba bod
So mogy túr
Szõ lõs gyö rök
Visz

BALATONFÜRED ÖT (Veszp rém me gye)

Aszó fõ
Ba la to na kai
Ba la ton fü red
Ba la ton szõ lõs
Ba la ton ud va ri
Cso pak
Dör gi cse
Lo vas
Ör vé nyes
Pa loz nak
Pé csely
Ti hany
Vá szoly
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BALATONFÛZFÕ HÖT (Veszp rém me gye)

Al só örs
Ba la ton al má di
Ba la ton fûz fõ
Ba la ton ke ne se
Ki rály szen tist ván
Li tér
Pap ke szi
Vi lo nya

KAPOSVÁR HÖT (So mogy me gye)

Kára (So mogy me gye)

MÓR ÖT (Fej ér me gye)

Ba kony cser nye
Ba lin ka
Bo dajk
Csó ka kõ
Mór
Nagy ve leg
Pusz ta vám
Sö réd

PAKS HÖT (Tol na me gye)

Né met kér

PÁPA HÖT (Veszp rém me gye)

Ad ász te vel
Ador ján há za
Ba kony já kó
Ba kony kop pány
Ba kony szücs
Béb
Bé kás
Csög le
Dab rony
Dáka
Döb rön te
Ege ral ja
Far kas gye pû
Gan na
Ho mok bö dö ge
Ker ta
Kis csõsz
Kis pi rit
Kis szõ lõs
Kup
Kül sõ vat
Mar cal ger ge lyi
Me zõ lak
Mi hály há za
Na gya lá sony
Nagy gyi mót
Nagy pi rit
Nagy te vel
Ne messza lók
Né met bá nya
Nó ráp
Nyá rád

Pápa
Pá pa de res ke
Pá pa ko vá csi
Pá pa sa la mon
Som ló szõ lõs
Som ló ve cse
Ugod
Vid
Vi nár
Mer se vát (Vas me gye)
Szer gény (Vas me gye)

PÉTFÜRDÕ HÖT (Veszp rém me gye)

Ber hi da
Csaj ág
Haj más kér
Jásd
Kün gös
Öskü
Õsi
Pét für dõ
Szá pár
Tés
Vár pa lo ta

POLGÁRDI ÖT (Fej ér me gye)

Füle
Jenõ
Kis láng
Kõ szár hegy
Lep sény
Me zõ szent györgy
Ná dasd la dány
Pol gár di
Ba la ton fõ ka jár (Veszp rém me gye)

SÁRBOGÁRD HÖT (Fej ér me gye)

Alap
Al só szen ti ván
Cece
Dég
Han tos
Igar
Ká loz
La jos ko má rom
Me zõ szi las
Nagy ka rá csony
Nagy lók
Sár bo gárd
Sár eg res
Sár ke reszt úr
Sá rosd
Sár szent ágo ta
Vaj ta
Be lecs ka (Tol na me gye)
Bi kács (Tol na me gye)
Kis szé kely (Tol na me gye)
Nagy szé kely (Tol na me gye)
Ozo ra (Tol na me gye)
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Pál fa (Tol na me gye)
Si mon tor nya (Tol na me gye)
Tol na né me di (Tol na me gye)

SIÓFOK HÖT (So mogy me gye)

Ádánd
Ba la to nend réd
Ba la ton föld vár
Ba la ton sza ba di
Ba la ton szár szó
Bál vá nyos
Ke re ki
Kõ rös hegy
Köt cse
Nagy be rény
Nagy cse pely
Nyim
Pusz ta sze mes
Ság vár
Sió fok
Si ó jut
Som
Szán tód
Szó lád
Te le ki
Za már di
Enying (Fej ér me gye)
Má tyás domb (Fej ér me gye)
Me zõ ko má rom (Fej ér me gye)
Sza bad hid vég (Fej ér me gye)
Fel sõ nyék (Tol na me gye)
Ba la ton vi lá gos (Veszp rém me gye)

SÜMEG ÖT (Veszp rém me gye)

Bo dor fa
Gye pü ka ján
Káp ta lan fa
Ne mes hany
Szen tim re fal va
Veszp rém gal sa
Za la szeg vár

SZÉKESFEHÉRVÁR HÖT (Fej ér me gye)

Ba kony kú ti
Csák be rény
Csór
Csõsz
Fe hér vár csur gó
Isz ka szent györgy
Isz ti mér
Kin cses bá nya
Ma gyar al más
Moha
Pát ka
Sár ke resz tes
Sár ke szi
Sár szent mi hály
So po nya
Sza bad battyán

Szé kes fe hér vár
Tác
Úr hi da
Zá moly

TAB ÖT (So mogy me gye)

An docs
Bá bony me gyer
Be deg kér
Ka poly
Ká nya
Lul la
Mik ló si
Ná gocs
Sér sek szõ lõs
So mogy eg res
So mogy meggyes
Tab
Ten gõd
Tor vaj
Zala
Zics

TAMÁSI ÖT (Tol na me gye)

Für ged
Ireg szem cse
Ma gyar ke szi
Nagy szo koly
Pin ce hely (Tol na me gye)

TAPOLCA ÖT (Veszp rém me gye)

Gyu la ke szi
He gyesd
Le sen ce fa lu
Le sen ce ist vánd
Le sen ce to maj
Mo nos tor apá ti
Ra pos ka
Sás ka
Ta pol ca
Za la ha láp

VESZPRÉM HÖT (Veszp rém me gye)

Bar nag
Bánd
Ep lény
Fel sõ örs
Hárs kút
He rend
Hi deg kút
Ló kút
Már kó
Mencs hely
Nagy vá zsony
Ne mes vá mos
Sóly
Szent gál
Szent ki rály sza bad ja
Tót vá zsony
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Veszp rém
Veszp rém fajsz
Vö rös tó

ZIRC ÖT (Veszp rém me gye)

Ba kony bél
Ba kony ná na
Ba ko nyosz lop
Ba kony szent ki rály
Bor za vár
Csesz nek
Cse tény
Du dar
Na gyesz ter gár
Olasz fa lu
Pén zes gyõr
Por va
Zirc

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Bu da pest
Gyõr
Pécs
Za la eger szeg
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

ZALAEGERSZEG

El sõd le ges mû kö dé si kör zet:

BADACSONYTOMAJ HÖT (Veszp rém me gye)

Ba la to ne de rics

BALATONBOGLÁR ÖT (So mogy me gye)

Ba la ton feny ves
Fo nyód
Or da cse hi

BÖHÖNYE ÖT (So mogy me gye)

Bö hö nye
Inke
Nem es déd
Ne mes kis fa lud
Sze nyér
Tap sony
Var ász ló
Vése

CSEPREG ÖT (Vas me gye)

Bõ
Bük
Csep reg
Gór
Ik lan be rény
Lócs
Saj tos kál
Si ma ság
Tor más li get

Tö mörd
Gya ló ka (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Sza kony (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)
Zsi ra (Gyõr-Mo son-Sop ron me gye)

CSURGÓ ÖT (So mogy me gye)

Bé la vár
Ber zen ce
Csur gó
Csur gó nagy mar ton
Gyé ké nyes
Iha ros
Iha ros be rény
Õr ti los
Por rog
Por rog szent ki rály
Por rog szent pál
So mogy bük kösd
So mogy csi csó
So mogy ud var hely
Szen ta
Zá kány
Zá kány fa lu

KESZTHELY HÖT (Zala me gye)

Al só pá hok
Ba la ton gyö rök
Bó ka há za
Cser szeg to maj
Di ós kál
Ege ra ra csa
Esz ter gály hor vá ti
Fel sõ pá hok
Gé tye
Gye nes di ás
Hé víz
Kar macs
Keszt hely
Li get fal va
Ne mes bük
Pa csa
Rezi
Sár mel lék
Szent györgy vár
Szent pé te rúr
Ti laj
Vál lus
Vár völgy
Vin dor nya fok
Vin dor nya lak
Vin dor nya szõ lõs
Vo nyarc vas hegy
Za la apá ti
Za la csány
Za la ig ri ce
Za la kö ves kút
Za la sza bar
Za la szán tó
Za la szent már ton
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Za la vár
Ba la ton be rény (So mogy me gye)
Ba la ton szent györgy (So mogy me gye)
Vörs (So mogy me gye)

KÖRMEND HÖT (Vas me gye)

Al só szöl nök
Apá tist ván fal va
Csá kány do rosz ló
Csö röt nek
Da ra bos hegy
Dö bör hegy
Dö rös ke
Egy há zas hol lós
Egy há zas rá dóc
Fel sõ já nos fa
Fel sõ ma rác
Fel sõ szöl nök
Gasz tony
Ha las tó
Ha logy
Ha rasz ti fa lu
Hegy hát ho dász
Hegy hát sál
Hegy hát szent ja kab
Hegy hát szent már ton
Is pánk
Ivánc
Ka ta fa
Ke mes ta ród fa
Két völgy
Kis rá kos
Kon dor fa
Kör mend
Ma gyar lak
Ma gyar nád al ja
Ma gyar sze csõd
Mol na sze csõd
Nagy köl ked
Nagy miz dó
Nagy rá kos
Ná dasd
Ne mes med ves
Ne mes rem pe hol lós
Or fa lu
Õri ma gya rósd
Õri szent pé ter
Pan kasz
Pin ka mind szent
Rá ba gyar mat
Rá dóc köl ked
Rá tót
Rö nök
Sár fi miz dó
Szak nyér
Sza kony fa lu
Sza la fõ
Szar vas kend
Szent gott hárd

Szent pé ter fa
Szõ ce
Va sal ja
Vas szent mi hály
Vi szák
Csö de (Zala me gye)
Oz mán bük (Zala me gye)
Vas pör (Zala me gye)
Za la hás hágy (Zala me gye)
Za la lö võ (Zala me gye)

KÕSZEG ÖT (Vas me gye)

Bo zsok
Cák
Hor vát zsi dány
Kis zsi dány
Kõ szeg
Kõ szeg do rosz ló
Kõ szeg paty
Kõ szeg szer da hely
Lu kács há za
Ne mes csó
Ól mod
Pe resz nye
Pusz ta csó
Ve lem

LENTI HÖT (Zala me gye)

Al só szen ter zsé bet
Bag lad
Bar la hi da
Bá za ke rettye
Bel sõ sárd
Bö de há za
Cser ta la kos
Cseszt reg
Csö mö dér
Csör nye föld
Dob ri
Fel sõ szen ter zsé bet
Gá bor ján há za
Gosz to la
Gu tor föl de
Her nyék
Ik lód bör dõ ce
Ká lóc fa
Ká nya vár
Ker ka ba ra bás
Ker ka fal va
Ker ka ku tas
Ker ka szent ki rály
Ker ka tes kánd
Kis cse hi
Kis szi get
Koz ma domb ja
Kül sõ sárd
Lasz to nya
Lend va de des
Lend va ja kab fa
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Len ti
Lis pe szen ta dor ján
Lo vá szi
Ma gyar föld
Ma róc
Má rok föld
Mi ke ka rá csony fa
Mu ra sze me nye
Ne mes nép
Nova
Or ta há za
Páka
Pór szom bat
Pör de föl de
Pusz ta apá ti
Ra mo csa
Resz nek
Ré dics
Szent györgy völgy
Szent mar git fal va
Szent pé ter föl de
Szé csi szi get
Szíj ár tó há za
Szil vágy
Tor ma föl de
Tor nyi szent mik lós
Za la bak sa
Za la szom bat fa
Ze bec ke
Ba ján se nye (Vas me gye)
Ker ca szo mor (Vas me gye)
Ker kás ká pol na (Vas me gye)
Ma gyar szom bat fa (Vas me gye)
Szat ta (Vas me gye)
Ve le mér (Vas me gye)

MARCALI HÖT (So mogy me gye)

Ba la ton ke reszt úr
Ba la ton má ria für dõ
Ba la ton új lak
Bu zsák
Csá kány
Csö mend
Fõ nyed
Ga dány
Hács
Hol lád
Hosszú víz
Ke le víz
Két hely
Kis be rény
Len gyel tó ti
Li bic koz ma
Mar ca li
Mesz teg nyõ
Nagy sza ká csi
Ne mes vid
Nik la
Öreg lak

Pa muk
Pusz ta ko vá csi
Sá voly
So mogy fajsz
So mogy sám son
So mogy si mo nyi
So mogy szent pál
So mogy vá mos
So mogy vár
So mogy zsit fa
Szeg er dõ
Szõ ke dencs
Tás ka
Ti kos
NAGYATÁD HÖT (So mogy me gye)

Se gesd (So mogy me gye)

NAGYKANIZSA HÖT (Zala me gye)

Al só rajk
Ba la ton ma gya ród
Bá nok szent györgy
Be cse hely
Be lez na
Bocs ka
Bors fa
Bör zön ce
Bu csu ta
Csa pi
Esz te reg nye
Fel sõ rajk
Fi tye ház
Fûz völgy
Ga lam bok
Ga ra bonc
Gel se
Gel se szi get
Ha hót
Ho mok ko má rom
Hosszú völgy
Ka cor lak
Ke re cseny
Ki li mán
Kis ré cse
Kis tol mács
Le te nye
Li szó
Ma gyar szent mik lós
Ma gyar szer da hely
Mi háld
Mol ná ri
Mu ra ke resz túr
Mu ra rát ka
Nagy ba kó nak
Nagy ka ni zsa
Nagy ra da
Nagy ré cse
Ne mes pát ró
Ol tárc
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Orosz tony
Pat
Pet ri ven te
Pö lös ke fõ
Pöt ré te
Ri gyác
Sand
Sem jén há za
Sor más
Surd
Szent lisz ló
Sze pet nek
Tót szent már ton
Tót szer da hely
Új ud var
Val ko nya
Vár föl de
Zajk
Za la ka ros
Za la ko már
Za la me re nye
Za la sár szeg
Za la szent ba lázs
Za la szent ja kab
Za la új lak
Po gány szent pé ter (So mogy me gye)

RÉPCELAK ÖT (Vas me gye)

Vá mos csa lád
Vas eger szeg

SÁRVÁR HÖT (Vas me gye)

Bejc gyer tyá nos
Boba
Bor gá ta
Bö göt
Bö gö te
Cell dö mölk
Cher nel há za da mo nya
Csem pesz ko pács
Csé nye
Csön ge
Duka
Eger völgy
Egy há zas he tye
Gér ce
Hegy fa lu
Hosszú pe resz teg
Iker vár
Ják fa
Já nos há za
Kar akó
Káld
Ke léd
Ke me nes ká pol na
Ke me nes mi hály fa
Ke me nes pál fa
Ke me nes söm jén
Ke me nes szent már ton

Kis som lyó
Köcsk
Me gye híd
Meggyes ko vá csi
Mes ter há za
Mes te ri
Nagy ge resd
Nagy si mo nyi
Ne mes ke reszt úr
Ne mes kocs
Ne mes lá dony
Nyõ gér
Ostf fy asszony fa
Ölbõ
Pe cöl
Por pác
Pós fa
Rá ba paty
Rép ce szent györgy
Rum
Sár vár
Sit ke
Só tony
Sze les te
To korcs
Tom pa lá dony
Ura i új fa lu
Vas hosszú fa lu
Vasszil vágy
Vá sá ros mis ke
Vát
Vö nöck
Zsennye
Zsé deny
Ka mond (Veszp rém me gye)

SÜMEG ÖT (Veszp rém me gye)

Ba zsi
Dab ronc
Csab ren dek
Gó gán fa
He tye fõ
Hosz tót
Sü meg
Ri gács
Me gyer
Ukk
Za la er dõd
Sü megp rá ga
Za la gyö mö rõ
Za la meggyes
Kis vá sár hely (Zala me gye)
Sü meg cse hi (Zala me gye)

SZOMBATHELY HÖT (Vas me gye)

Acsád
Ba lo gu nyom
Boz zai
Bu csu
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Doz mat
Fel sõ csa tár
Gen csa pá ti
Gya nó ge re gye
Gyön gyös fa lu
Hor vát lö võ
Ják
Ke néz
Ki su nyom
Mesz len
Nar da
Ná rai
Ne mes bõd
Ne mes kol ta
Pe re nye
Por nó apá ti
Rá ba töt tös
Sal kö ves kút
Sé
Sor ki fa lud
Sor ki ká pol na
So rok po lány
Söp te
Szom bat hely
Ta na kajd
Táp lán szent ke reszt
To rony
Vas asszony fa
Vas ke resz tes
Vas su rány
Vasszé cseny
Vép

TAPOLCA ÖT (Veszp rém me gye)

Uzsa

VASVÁR ÖT (Vas me gye)

Al só új lak
Bér bal ta vár
Cse hi
Cse hi mind szent
Csip ke rek
Ger se ka rát
Gyõr vár
Hegy hát szent pé ter
Kám
Olasz fa
Osz kó
Pá csony
Pe tõ mi hály fa
Püs pök mol ná ri
Rá ba híd vég
Sze me nye
Te le kes
Vas vár

ZALAEGERSZEG HÖT (Zala me gye)

Ali bán fa
Al más há za

Al só ne mes apá ti
Ba bos döb ré te
Ba god
Bak
Bak tüt tös
Becs völ gye
Be ze réd
Boc föl de
Bon cod föl de
Böde
Bu csu szent lász ló
Csa tár
Cson ka hegy hát
Dob ron hegy
Eger vár
Gel lén há za
Gom bos szeg
Gõs fa
Gyû rûs
Ha gyá ros bö rönd
Hot tó
Ibor fia
Ká vás
Ke men dol lár
Ke mén fa
Kis bu csa
Kis ku tas
Kis pá li
Kus tán szeg
Lak hegy
Lic kó va do mos
Mi lej szeg
Mi se fa
Nagy ka por nak
Nagy ku tas
Nagy len gyel
Nagy pá li
Ne mes apá ti
Ne mes he tés
Ne mes rá dó
Ne mes sán dor há za
Ne messzen tand rás
Né met fa lu
Or bá nyos fa
Or mánd lak
Pad ár
Pál fi szeg
Pe tõ he nye
Pet ri ke resz túr
Pó ka sze petk
Pö lös ke
Pusz ta e de rics
Pusz ta ma gya ród
Pusz ta szent lász ló
Sa lom vár
Sár hi da
Söj tör
Szent koz ma domb ja
Tes kánd
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Tó fej
Vas bol dog asszony
Vöc könd
Za la bol dog fa
Za la cséb
Za la eger szeg
Za la ist vánd
Za la szent györgy
Za la szen ti ván
Za la szent lõ rinc
Za la szent mi hály
Za la tár nok
And rás fa (Vas me gye)
Mi kosszép lak (Vas me gye)
Nagy ti laj (Vas me gye)

ZALASZENTGRÓT ÖT (Zala me gye)

Batyk
Döb rö ce
Dötk
Kal lósd
Ke hi da kus tány
Kis gör bõ
Mi hály fa
Nagy gör bõ
Óhíd
Pa kod
Sé nye
Sza la pa
Tür je
Za la bér
Za la szentg rót
Za la szent lász ló
Za la vég

Se gít ség nyúj tá si mû kö dé si kör zet:

Gyõr
Pécs
Veszp rém
Mû sza ki Men tõ Bá zi sok el sõd le ges mû kö dé si kör ze te.

A REGIONÁLIS MÛSZAKI MENTÕ BÁZISOK
KÜLÖNLEGES TECHNIKAI ESZKÖZEI

Bu da pest

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

Deb re cen

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner

1 db szál lí tó kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

Gyõr

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

Mis kolc

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

Pécs

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

Sze ged

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner

Szol nok

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner
1 db ve ze té si pont kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

Veszp rém

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû

Za la eger szeg

2 db cse re fel épít mé nyes jár mû
1 db mû sza ki men tõ kon té ner
1 db ve gyi men te sí tõ kon té ner
1 db szál lí tó kon té ner
1 db kü lön le ges da rus gép jár mû”
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 III. rész HATÁROZATOK

Az Alkot mány bíró ság
ha tá ro za tai

Az Alkotmánybíróság
96/2007. (XI. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez de -
mé nye zés alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak, illetve az
azon sze rep lõ kér dés hi te le sí té sé vel kap cso lat ban ho zott
ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gás tár gyá ban meg hoz ta a
kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
103/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro za tát – a je len ha tá ro zat -
ban ki fej tett in do kok alap ján – hely ben hagy ja.

Az Alkot mány bíró ság e ha tá ro za tát a Ma gyar Köz löny -
ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény
(a továb biak ban: Ve.) 130.  § (1) be kez dé se alap ján a hi te -
le sí té si el já rás kez de mé nye zõi ki fo gást nyúj tot tak be az
Al kot mány bí ró ság hoz az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
(a továb biak ban: OVB) 103/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro -
za ta ellen, amely ben az OVB ha tá ro za tá nak meg sem mi sí -
té sét és az OVB új el já rás ra uta sí tá sát kér ték.

A 103/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro zat a Ma gyar Köz -
löny 37. szá má ban, 2007. már ci us 29-én je len t meg. A ki -
fo gást 2007. áp ri lis 10-én – a Ve. 130.  § (1) be kez dé sé ben
elõ írt ha tár idõn be lül és mó don – ter jesz tet ték elõ.

Az OVB vi ta tott ha tá ro za tá ban meg ta gad ta annak az or -
szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá nyuló alá írás -
gyûj tõ ív nek a hi te le sí té sét, ame lyen a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel: „Egyet ért-e az zal, hogy az a ma gyar ál lam pol gár, 
aki az MSZMP vagy a KISZ meg ha tá ro zott or szá gos ve ze -
tõ tes tü le te i nek tag ja volt (az MSZMP KB tag ja, az
MSZMP PB tag ja, az MSZMP KB tit ká ra, az MSZMP KB
osz tály ve ze tõ je, az MSZMP KB osz tály ve ze tõ-he lyet te se, 

a KISZ KB tag ja, a KISZ KB tit ká ra), ne tölt hes sen be
szak ál lam tit ká ri, ál lam tit ká ri, mi nisz te ri vagy mi nisz ter el -
nö ki tiszt sé get az er rõl  szóló tör vény ha tály ba lé pé sé tõl
szá mí tott 25 éven ke resz tül?”

Az OVB a hi te le sí tést meg ta ga dó ha tá ro za tát a kö vet ke -
zõk kel in do kol ta: „(...) a kér dés a ma gyar ál lam pol gá rok
egy ré szé vel szem ben a köz hi va tal-vi se lést kor lá to zó ren -
del ke zé se ket ja va sol tör vényi szin ten be ve zet ni. Ered mé -
nyes nép sza va zás ese tén ilyen tar tal mú tör vény meg al ko -
tá sá ra a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló
1949. évi XX. tör vény (a továb biak ban: Alkot mány)
70.  §-a (6) be kez dé sé ben sza bá lyo zott, a köz hi va tal vi se lé -
sé nek sza bad sá gá ra vo nat ko zó ren del ke zé sei mó do sí tá sát
köve tõen ke rül het ne sor. Ez az új ren del ke zés pe dig nyil -
ván va ló an el len té tes len ne a 70/A.  §-ának (1) be kez dé sé -
ben elõ írt hát rá nyos meg kü lön böz te tés ál ta lá nos tilal -
mával.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság mind ezek alap ján
– te kin tet tel az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban
[2/1993. (I. 22.) AB ha tá ro zat, 25/1999. (XI. 22.) AB ha tá -
ro zat, 28/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, 40/1999. (XII. 21.)
AB ha tá ro zat, 50/2001. (XI. 22.) AB ha tá ro zat, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro zat] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra
is – a kér dést a bur kolt al kot mány mó do sí tás ra irá nyuló tar -
tal ma  miatt el uta sí tot ta.”

2. A ki fo gás be nyúj tó ja sze rint az OVB ha tá ro za ta nem
meg ala po zott. Ál lás pont ja sze rint a nép sza va zá si kez de -
mé nye zés egy spe ci fi kus te rü let re vo nat ko zik, vol ta kép -
pen a köz ügyek tõl el til tás egy sa já tos for má já nak tekint -
hetõ, szank ció jel le gû, egy meg ha tá ro zott ma ga tar tás hoz
fû zõ dik.

„A nép sza va zá son az igen-ál lás pont gyõ zel me ese tén a
kez de mé nye zés ben sze rep lõ párt tiszt sé gek hely te le nít he tõ 
ma ga tar tá si for mák. Mint ilye nek hez, jog kö vet kez mény
fû zõd het. Esze rint az így szank ci o nál tak nem ké pez nek
min den szem pont ból ho mo lóg cso por tot a töb bi ál lam pol -
gár ral, te hát meg kü lön böz te té sük nem ön ké nyes, nem
diszk ri mi na tív. (Az OVB lo gi ká ja sze rint ak kor az eli tél -
tek köz ügyek tõl el til tá sa is diszk ri mi na tív?) Meg jegy zen -
dõ, hogy a kér dé ses tiszt sé gek vi se lé sé nek ti lal ma sem mi -
képp nem te kint he tõ arány ta lan nak. Egy részt – az em ber i
mél tó ság hoz való jog nak meg fele lõen – nem örök idõk re
szól; csu pán ide ig le nes. Más részt köz el sem az összes ma -
gas ál la mi-köz éle ti tiszt ség re vo nat ko zik, te hát még a vo -
nat ko zó idõ sza kot te kint ve sem je len t el vi sel he tet len ter -
het az érin tet tek szá má ra.”

Hi vat ko zik az in dít vá nyo zó arra is, hogy Cseh or szág -
ban is al kot tak ha son ló tör vényt, ame lyet a cseh alkot -
mány bíró ság nem mi nõ sí tett alkot mány elle nesnek.

II.

A ki fo gás el bí rá lá sa so rán az Alkot mány bíró ság az aláb bi
jog sza bá lyi ren del ke zé sek alap ján hoz ta meg dön té sét:
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1. Az Al kot mány nak a ki fo gás el bí rá lá sa so rán figye -
lembe vett ren del ke zé sei:

„28/B.  § (1) Or szá gos nép sza va zás és népi kez de mé -
nye zés tár gya az Or szág gyû lés ha tás kö ré be tar to zó kér dés
le het.”

„28/C.  § (1) Or szá gos nép sza va zást dön tés ho za tal vagy
vé le mény nyil vá ní tás cél já ból le het tar ta ni, a nép sza va zás
el ren de lé sé re kö te le zõ en vagy mér le ge lés alap ján ke rül
sor.

(2) Or szá gos nép sza va zást kell tar ta ni leg alább 200 000
vá lasz tó pol gár kez de mé nye zé sé re.

(3) Ha az or szá gos nép sza va zást el kell ren del ni, az
ered mé nyes nép sza va zás alap ján ho zott dön tés az Or szág -
gyû lés re kö te le zõ.”

„70.  § (6) Min den ma gyar ál lam pol gár nak joga van ah -
hoz, hogy rá ter mett sé gé nek, kép zett sé gé nek és szak mai
tu dá sá nak meg fele lõen köz hi va talt vi sel jen.”

„70/A.  § (1) A Ma gyar Köz tár sa ság biz to sít ja a te rü le -
tén tar tóz ko dó min den sze mély szá má ra az em ber i, illetve
az ál lam pol gá ri jo go kat, bár mely meg kü lön böz te tés, ne -
ve ze te sen faj, szín, nem, nyelv, val lás, po li ti kai vagy más
vé le mény, nem ze ti vagy tár sa dal mi szár ma zás, va gyo ni,
szü le té si vagy egyéb hely zet sze rin ti kü lönb ség té tel
 nélkül.

(2) Az em be rek nek az (1) be kez dés sze rin ti bár mi lyen
hát rá nyos meg kü lön böz te té sét a tör vény szi go rú an bün -
teti.

(3) A Ma gyar Köz tár sa ság a jog egyen lõ ség meg va ló su -
lá sát az esély egyen lõt len sé gek ki kü szö bö lé sét cél zó in téz -
ke dé sek kel is se gí ti.”

2. Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés -
rõl  szóló 1998. évi III. tör vénynek (a továb biak ban:
Nsztv.) az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé sé re irá -
nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza bá lyai:

„2.  § Az alá írás gyûj tõ ívek min ta pél dá nyát az alá írás -
gyûj tés meg kez dé se elõtt – hi te le sí tés cél já ból – be kell
nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz.”

„3.  § (1) Nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló ál lam pol gá ri
kez de mé nye zés, il le tõ leg népi kez de mé nye zés tá mo ga tá -
sá ra a hi te le sí tett min ta pél dánnyal meg egye zõ alá írás gyûj -
tõ íve ken le het alá írást gyûj te ni.”

„10.  § Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ta gad ja az
alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét, ha

a) a kér dés nem tar to zik az Or szág gyû lés ha tás kö ré be,
b) a kér dés ben nem le het or szá gos nép sza va zást tar -

tani,
c) a kér dés meg fo gal ma zá sa nem fe le l meg a tör vény -

ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek,
d) az alá írás gyûj tõ ív nem fe le l meg a vá lasz tá si el já rás -

ról  szóló tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek nek.”
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.

(2) A konk rét kér dést a kez de mé nye zés ben meg fo gal -
ma zott for má ban kell nép sza va zás ra bo csá ta ni.”

3. A Ve.-nek az or szá gos nép sza va zás kez de mé nye zé -
sé re irá nyuló alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re vo nat ko zó sza -
bá lyai:

„117.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ alá írás gyûj tõ ívet, il le tõ leg
kér dést a be nyúj tás tól szá mí tott har minc na pon be lül hi te -
le sí ti.

(2) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá írás gyûj -
tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel kap cso la tos
ha tá ro za tát nyolc na pon be lül a Ma gyar Köz löny ben köz zé 
kell ten ni.”

„118.  § (...)

(3) Va la mennyi alá írás gyûj tõ ívet a nép sza va zás ra ja va -
solt kér dés sel kell kez de ni. Egy alá írás gyûj tõ íven egy kér -
dés sze re pel het. Az alá írá sok nak a kér dés sel azo nos ol da -
lon kell sze re pel ni ük.

(4) Az alá írás gyûj tõ íve ken a sa ját kezû alá írás mel lett
– az alá írás hi te les sé gé nek el len õr zé se cél já ból – fel kell
tün tet ni a kez de mé nye zõ ol vas ha tó csa lá di és utó ne vét,
lak cí mét, valamint sze mé lyi azo no sí tó ját.

(5) Az alá írás gyûj tõ ívet az alá írást gyûj tõ pol gár az alá -
írá sá val lát ja el.”

„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -
írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni.

(...)

(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét a je len ügy ben az
Alkot mánybíróságról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény 1.  §
h) pont ja alap ján a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Alkot -
mány bíró ság el já rá sa eb ben a ha tás kör ben jog or vos la ti
ter mé sze tû. Az Alkot mány bíró ság az OVB ha tá ro za tá ban,
valamint a ki fo gás ban fog lal tak alap ján azt vizs gál ja, hogy 
az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé nek meg ta ga dá sa
so rán az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg -
fele lõen járt-e el [63/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH
2002, 342, 344.]. Az Alkot mány bíró ság fel ada tát e ha tás -
kör ben el jár va is al kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé -
vel össz hang ban lát ja el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat,
ABH 1999, 251, 256.]

A ki fo gás nem meg ala po zott.

Az Alkot mány bíró ság 15/2003. (IV. 18.) AB ha tá ro za -
tá ban ki fej tet te:
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„Az Alkot mány el sõbb sé gé nek a tör vényhozással
szem be ni biz to sí tá sa az Alkot mány bíró ság leg fõbb fel ada -
ta. Az al kot má nyos szem pon tok ér vény re jut ta tá sa tör tén -
het elõ ze tesen, a jogi nor ma meg szü le té se elõtt, illetve utó -
lag, a jog sza bály ki hir de té sét köve tõen. Elõ for dul hat
azon ban – pél dá ul a két száz ezer vá lasz tó pol gár ál tal kez -
de mé nye zett ered mé nyes ügy dön tõ nép sza va zás ese té -
ben –, hogy a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés alap ján va -
la mely alap jo got nyil ván va ló mó don sú lyo san sér tõ vagy
tö me ges egyé ni jog sé rel met oko zó jog sza bály meg al ko tá -
sá ra lesz kö te les a tör vényhozó ha ta lom. Eb ben az eset ben
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés hi te le sí té si el já rás ban
tör té nõ elõ ze tes al kot má nyos sá gi vizs gá la ta nyújt hat meg -
fe le lõ vé del met.

(...)

Az Alkot mány egé sze és az al kot má nyos ren del ke zé sek
[el sõ sor ban az Alkot mány 8.  § (2) be kez dés, a 28/C.  §
(3) be kez dés, valamint a 77.  § (2) be kez dés] össze füg gé -
sei, valamint azok együt tes vizs gá la ta alap ján meg ál la pít -
ha tó, hogy az Alkot mány bíró ság – al kot má nyos ren del te -
té sé vel össz hang ban – a ki fo gás és az OVB ha tá ro zat ke re -
te in be lül adott ügy ben meg vizs gál hat ja a kér dést ab ból a
szem pont ból is, hogy az annak alap ján le foly ta tott nép sza -
va zás ered mé nye nyil ván va ló mó don nem kö te le zi-e a jog -
al ko tót alap jog lé nye ges tar tal mát sér tõ tör vény meg al ko -
tá sá ra.” (ABH 2003, 208, 212–213.)

Az alá írás gyûj tõ ív be nyúj tó ja – az MSZMP és a KISZ
rend szer vál tás elõt ti te vé keny sé gé re te kin tet tel – az ún.
„át vi lá gí tá si tör vények” tar tal má ra jel lem zõ hi va tal vi se lé -
si ti la lom tör vényi sza bá lyo zá sá ra irá nyuló kér dés nép sza -
va zás ra bo csá tá sát kez de mé nye zi.

Az Alkot mány bíró ság 60/1994. (XII. 24.) AB ha tá ro za -
tá ban az egyes fon tos tiszt sé ge ket be töl tõ sze mé lyek el len -
õr zé sé rõl  szóló 1994. évi XXIII. tör vény al kot má nyos sá -
gá nak vizs gá la ta kap csán ele mez te az „át vi lá gí tá si tör -
vények” sze re pét a volt szo ci a lis ta or szá gok jog rend sze ré -
ben.

E ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró ság rá mu ta tott arra,
hogy az „át vi lá gí tá si tör vények” a volt szo ci a lis ta or szá -
gok ban vég be me nõ rend szer vál tás ti pi kus ter mé kei vol -
tak. „Az át vi lá gí tás nak (...) két kü lön bö zõ tí pu sa és cél ja
volt. Az egyik bi zo nyos kulcs po zí ci ók ban akar ta biz to sí ta -
ni a sze mély cse ré ket, s egy ben meg akar ta elõz ni, hogy ve -
szé lyez tet hes sék az át me ne tet mind azok, akik a múlt ban a
jog ál lam mal hi va tás sze rû en és te võ le ge sen szem ben áll -
tak. A má sik faj ta tör vény a tit kos szol gá la tok te vé keny sé -
gé nek le lep le zé sé vel a múlt rend szer iga zi ter mé sze té nek
meg is me ré sét és rész ben a sé rel mek or vos lá sát is cé loz ta, s 
egy ben a vál to zá sok vissza for dít ha tat lan sá gát jel ké pez te.” 
Az át vi lá gí tá si tör vények elsõ cso port já ba tar to zó ként jel -
le mez te azo kat a tör vényeket – köz tük az in dít vá nyo zó ál -
tal hi vat ko zott, 1991-ben el fo ga dott cseh és szlo vák luszt -
rá ci ós tör vényt is –, ame lyek „össze fér he tet len sé gi” sza bá -
lyo kat ál la pí tot tak meg. E tör vények jel lem zõ tar tal ma
volt, hogy azok, akik a volt szo ci a lis ta rend szer ben meg ha -
tá ro zott ál lam i vagy párt tiszt sé get vi sel tek, to váb bá a po li -

ti kai rend õrség hi va tá sos ál lo má nyá hoz vagy tit kos in for -
má to rai közé tar toz tak, nem tölt het tek be bi zo nyos ál lam i
po zí ci ó kat a rend szer vál tás so rán.

E ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró ság rá mu ta tott arra
is, hogy amíg Ma gyar or szá gon az át vi lá gí tá si tör -
vénytervezetekbõl tör vény lett, meg tör tént a rend szer vál -
tás, s a rend szer vál tás el múl tá val a vizs gált tör vény már a
ha son ló tör vények ál tal kö ve tett ere de ti cé lok ra nem szol -
gál hat, annak al kot má nyos sá gát a „(...) nor má lis jog ál la mi
kö rül mé nyek kö zött kell vizs gál ni”. (ABH 1994, 342,
349–350.)

Az Alkot mány 70.  § (6) be kez dé se ál lam pol gá ri alap -
jog ként sza bá lyoz za a köz hi va tal vi se lé sé hez való jo got.

Az Alkot mány bíró ság több ha tá ro za tá ban ér tel mez te a
köz hi va tal vi se lé sé hez való jog tar tal mát. E ha tá ro za ta i ban 
rá mu ta tott arra, hogy ez az al kot má nyos jog a köz ha ta lom
gya kor lá sá ban való rész vé tel ál ta lá nos alap jo gát ga ran tál -
ja. [39/1997. (VII. 1.) AB ha tá ro zat, ABH 1997, 263, 275.]

Az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta azt is, hogy az Al -
kot mány ban sza bá lyo zott köz hi va tal vi se lés hez való jog
alap ján sen ki nek nincs Al kot mány ból fo lyó ala nyi joga,
meg ha tá ro zott köz hi va tal, il le tõ leg köz hi va ta lok be töl té -
sé hez. Az Alkot mány 8.  § (2) be kez dé se alap ján tör vény a
köz hi va tal vi se lé sé hez való jo got sza bá lyoz hat ja, a köz hi -
va tal be töl té sét fel té te lek hez köt he ti. (962/B/1992. AB ha -
tá ro zat, ABH 1995, 627, 629.)

A sza bá lyo zás joga az Alkot mány 8.  § (2) be kez dé sé ben 
sza bá lyo zott ke re tek kö zött il le ti meg a jog al ko tót, nem al -
kot hat olyan sza bá lyo kat, ame lyek a köz hi va tal vi se lés hez
való jog lé nye ges tar tal mát kor lá toz nák, azaz a kor lá to zás
ak kor te kint he tõ al kot má nyos nak, ha a kor lá to zás nak al -
kot má nyos in do ka van – va la mely al kot mány ban sza bá -
lyo zott alap ve tõ jog, vagy va la mely al kot má nyos cél, ér ték 
ér vé nye sí té sé hez el ke rül he tet le nül szük sé ges – és ará nyos.

A nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés pusz tán a múlt ban
be töl tött po li ti kai funk ci ók alap ján az érin tett sze mé lyi
kört – ki vé tel nél kül – ki kí ván ja zár ni meg ha tá ro zott köz -
hi va ta lok vi se lé sé bõl. Az Alkot mány alap ján nem ál la pít -
ha tó meg olyan al kot má nyos cél, ér ték, amely nek ér vé nye -
sí té sé hez a kér dés ben fog lalt alap jog kor lá to zás el ke rül he -
tet le nül szük sé ges.

Az olyan tör vényi fel té te lek meg ál la pí tá sa, amely a jog -
ala nyok meg ha tá ro zott kö rét al kot má nyos in dok nél kül ki -
zár ja egyes köz hi va ta lok vi se lé sé bõl, sér ti az Alkot mány
70.  § (6) be kez dé sét, és mi vel alap jog te kin te té ben tesz
meg kü lön böz te tést az ál lam pol gá rok kö zött, sér ti az
Alkot mány 70/A.  §-ában sza bá lyo zott jog egyen lõ ség kö -
ve tel mé nyét is.

Ezért az Alkot mány bíró ság úgy ítél te meg, hogy az Or -
szág gyû lés – ered mé nyes nép sza va zás ese tén – csak az
Alkot mány 70.  § (6) be kez dé sé vel, valamint 70/A.  §-ával
el len té tes tör vény el fo ga dá sá val fe lel het ne meg az alá írás -
gyûj tõ íven meg fo gal ma zott kér dés nek.

A fen ti ek ben ki fej tett in do kok alap ján az Alkot mány -
bíró ság a 103/2007. (III. 26.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.
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Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro za tá nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke, alkot mány bíró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Ko vács Pé ter

alkot mány bíró he lyett

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 435/H/2007.

Az Alkotmánybíróság
97/2007. (XI. 29.) AB

határozata

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG NEVÉBEN!

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság nak az or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez -
de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban
ho zott ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gás alap ján meg hoz -
ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro za tát hely ben hagy ja.

Az Alkot mány bíró ság ezt a ha tá ro za tát a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

1. Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság (a továb biak ban:
OVB) a 133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro za tá val úgy dön tött,

hogy egy ma gán sze mély ál tal be nyúj tott or szá gos nép sza -
va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek min ta pél dá -
nyát hi te le sí ti.

Az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyán a kö vet ke zõ kér dés
sze re pel:

„Akar ja-e Ön, hogy az Or szág gyû lés tör vényt al kos son
ar ról, hogy a kép vi se lõk szám lá val le gye nek kö te le sek el -
szá mol ni költ ség té rí té sük rõl?”

2. A kér dés vizs gá la tát köve tõen az OVB el já rá sa so rán 
meg ál la pí tot ta, hogy az alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg -
ha tá ro zott for mai elõ írásoknak, és a nép sza va zás ra bo csá -
tan dó kér dés sel kap cso la tos tar tal mi kö ve tel mé nyek nek
meg fe lel. Erre te kin tet tel az OVB az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát a 133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro za tá val hi te le -
sí tet te.

3. A tör vényes ha tár idõn be lül ki fo gás ér ke zett az Al -
kot mány bí ró ság ra.

3.1. A ki fo gás sze rint a kér dés nem fe le l meg az egy ér -
tel mû ség kö ve tel mé nyé nek, mert nem ál la pít ha tó meg
pon to san, hogy a „kép vi se lõk” fo ga lom kik re vo nat ko zik.
A ki fo gást be nyúj tó úgy véli, a „kép vi se lõk” ki fe je zés je -
lent he ti az or szág gyû lé si kép vi se lõ ket, a he lyi ön kor mány -
za tok kép vi se lõ-tes tü le te i nek tag ja it, a ki sebb sé gi ön kor -
mány za ti kép vi se lõ ket, sõt akár a ma gán sze mé lyek tör -
vényes kép vi se lõ it is.

3.2. A ki fo gás sze rint a költ ség té rí tés fo gal ma sem egy -
ér tel mû, mert jog sza bály ezt a ki fe je zést nem hasz nál ja.
Tör vé ny az or szág gyû lé si kép vi se lõk költ ség té rí té si áta lá -
nyá ról, illetve szál lás költ ség-té rí té sé rõl ren del ke zik. Az
ön kor mány za ti és a ki sebb sé gi ön kor mány za ti kép vi se lõk -
nek most is szám lá val kell iga zol ni uk a költ sé ge i ket, ezért
az in dít vá nyo zó sze rint a kér dés, amennyi ben ez utób bi
ala nyi kör re vo nat ko zik, al kal mas a vá lasz tó pol gá rok
meg té vesz té sé re.

3.3. A ki fo gást be nyúj tó meg íté lé se sze rint a kér dés az
Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont já ban fog lalt ti la -
lom ba üt kö zik, ugyan is a költ ség el szá mo lás rend je a sze -
mé lyi jö ve de lem adó mint köz pon ti adó nem sza bá lyo zá sá -
nak köz vet len tár gya, a kér dés pe dig en nek mó do sí tá sá ra
irá nyul.

A ki fo gást be nyúj tó ezért azt kér te, hogy az Alkot mány -
bíró ság a 133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro za tot sem mi sít se
meg, és uta sít sa az OVB-t új el já rás le foly ta tá sá ra.

II.

Az Alkot mány bíró ság a ki fo gá so kat az Alkot mány, az
or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló
1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.), valamint a
vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör vény (a továb -
biak ban: Ve.) aláb bi ren del ke zé sei alap ján vizs gál ta meg:

2007/163. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12413



Alkot mány:
28/C.  § „(5) Nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni:
a) a költ ség ve tés rõl, a költ ség ve tés vég re haj tá sá ról, a

köz pon ti adó ne mek rõl és il le té kek rõl, a vá mok ról,
valamint a he lyi adók köz pon ti fel té te le i rõl  szóló tör -
vények tar tal má ról,”

Nsztv.:
„13.  § (1) A nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy

kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni.”

Ve.:
„130.  § (1) Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nak az alá -

írás gyûj tõ ív, il le tõ leg a konk rét kér dés hi te le sí té sé vel
kap cso la tos dön té se el le ni ki fo gást a ha tá ro zat köz zé té te -
lét kö ve tõ ti zen öt na pon be lül le het – az Al kot mány bí ró -
ság hoz cí mez ve – az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság hoz be -
nyúj ta ni. (...)

(3) Az Alkot mány bíró ság a ki fo gást so ron kí vül bí rál ja
el. Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság, il le tõ leg az Or szág gyû lés ha tá ro za tát hely ben hagy ja,
vagy azt meg sem mi sí ti, és az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
sá got, il le tõ leg az Or szág gyû lést új el já rás ra uta sít ja.”

III.

A ki fo gás nem meg ala po zott.

1. Az Al kot mány bí ró ság nak a je len ügy ben irány adó
ha tás kö rét az Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi
XXXII. tör vény 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak meg fele -
lõen a Ve. 130.  §-a ha tá roz za meg. Az Al kot mány bí ró ság -
nak a ki fo gás alap ján le foly ta tott el já rá sa jog or vos la ti el já -
rás. En nek so rán az Alkot mány bíró ság – al kot má nyos jog -
ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban – a be ér ke zett ki -
fo gás ke re tei kö zött azt vizs gál ja, hogy az alá írás gyûj tõ ív
és a nép sza va zás ra szánt kér dés meg fe lel-e a jog sza bá lyi
fel té te lek nek, és hogy az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí -
té si el já rá sá ban az Al kot mány nak és az irány adó tör -
vényeknek meg fele lõen járt-e el.

2.1. Az Alkot mány bíró ság el sõ ként a ki fo gás nak a
„kép vi se lõk” fo ga lom egy ér tel mû sé gé re vo nat ko zó ré szét
vizs gál ta.

Az Alkot mány bíró ság ál lás pont ja sze rint nem két sé ges,
hogy a nép sza va zá si kér dés az or szág gyû lé si kép vi se lõk re
vo nat ko zik.

Ez kö vet ke zik a nép sza va zá si kér dés meg fo gal ma zá sá -
ból és a szö veg kör nye zet bõl is. Az ön kor mány za ti kép vi -
se lõk nek a je len leg ha tá lyos sza bá lyok alap ján is szám lá -
val kell iga zol ni uk a költ sé ge i ket [a pol gár mes te ri tiszt ség
el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi -
se lõk tisz te let díj ár ól  szóló 1994. évi LXIV. tör vény 18.  §
(1) be kez dés]. Ezt figye lembe véve egy ér tel mû, hogy a
kép vi se lõk fo ga lom az Or szág gyû lés kép vi se lõ i re utal.

Az or szág gyû lé si kép vi se lõk költ ség té rí té sé re vo nat ko -
zó sza bá lyok és azok mó do sí tá sá nak szük sé ges sé ge je len -

leg par la men ti vita és en nek nyo mán nyil vá nos dis kur zus
tár gya. Ez is azt tá maszt ja alá, hogy a „kép vi se lõk” meg fo -
gal ma zás ér te lem sze rû en az or szág gyû lé si kép vi se lõk re
vo nat ko zik.

Az Alkot mány is több eset ben csu pán a kép vi se lõ ki fe -
je zést hasz nál ja. Pél dá ul az alaptör vény össze fér he tet len -
sé get sza bá lyo zó 20.  § (5) be kez dé se és a le mon dás ról
 szóló 20/A.  § (3) be kez dé se az adott szö veg kör nye zet ben
két sé get ki zá ró an a par la men ti kép vi se lõ ket érin tõ sza bá -
lyok, hol ott a szö veg ben az „or szág gyû lé si” jel zõ nem ta -
lál ha tó. En nek el le né re nem vi tás, hogy e ren del ke zé sek az 
or szág gyû lé si kép vi se lõk re vo nat koz nak. A szö veg kör -
nye zet alap ján vi lá gos az is, hogy a kér dés ben fog lalt „Or -
szág gyû lés” ki fe je zés a Ma gyar Köz tár sa ság Or szág gyû lé -
sé re utal, hol ott a nép sza va zást kez de mé nye zõ nem ez
utób bi né ven em lí ti a par la men tet.

2.2. Te kin tet tel arra, hogy a vizs gált kér dés egy ér tel -
mû en az or szág gyû lé si kép vi se lõk költ ség té rí té sé re vo nat -
ko zik, az Alkot mány bíró ság nem vizs gál ta a ki fo gás nak
azt a ré szét, amely sze rint a kér dés azért nem hi te le sít he tõ,
mert az az ön kor mány za ti kép vi se lõk költ ség té rí té sé re vo -
nat ko zó sza bá lyok meg erõ sí té sét je lent he ti.

2.3. A ki fo gást be nyúj tó sze rint a ha tá lyos jog sza bá -
lyok nem hasz nál ják a „költ ség té rí tés” ki fe je zést, ezért a
nép sza va zá si kér dés nek ez a fo gal ma nem ér tel mez he tõ.

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta alap ján nem fel té te le
a nép sza va zás ra bo csá tan dó kér dés egy ér tel mû sé gé nek,
hogy a kér dés a jog sza bá lyok fo ga lom kész le tét hasz nál ja.
Az Nsztv. 13.  § (1) be kez dé se ugyan is „nem tá maszt olyan
kö ve tel ményt a nép sza va zás kez de mé nye zõ i vel szem ben,
hogy a kér dés meg fo gal ma zá sa kor az egyes jog ágak ki fe -
je zés kész le tét, a jog sza bá lyok ban meg lé võ fo gal ma kat,
illetve az egyes tu do mány ágak, szak te rü le tek ter mi nus
tech ni cu sa it ve gyék ala pul” [elõ ször: 51/2001. (XI. 29.)
AB ha tá ro zat, ABH 2001, 392, 396.].

A „költ ség té rí tés” ki fe je zés azon ban több jog sza bály -
ban is meg ta lál ha tó. Az Alkot mány 20.  § (4) be kez dé sé nek 
elsõ mon da ta alap ján az or szág gyû lé si kép vi se lõt a füg get -
len sé gét biz to sí tó tisz te let díj, to váb bá meg ha tá ro zott ked -
vez mé nyek és költ sé ge i nek fe de zé sé re költ ség té rí tés il le -
tik meg.

En nek meg fele lõen az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te -
let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló
1990. évi LVI. tör vény címe gyûj tõ fo ga lom ként hasz nál ja
a fo gal mat min den olyan jut ta tás meg ne ve zé sé re, amely a
tisz te let díj és a ked vez mény fo ga lom kö ré be nem von ha tó.
A sze mé lyi jö ve de lem adó ról  szóló 1995. évi CXVII. tör -
vény (a továb biak ban: Szjatv.) 3. mel lék let II. pont ja pe dig 
az iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ sé gek rõl  szóló ré szé -
ben sza bá lyoz za a jog sza bá lyok ban fog lalt költ ség té rí té -
sek el szá mo lá sá nak rend jét. Nem ál la pít ha tó meg te hát,
hogy az or szá gos nép sza va zást kez de mé nye zõ ál tal hasz -
nált „költ ség té rí tés” ki fe je zés a vá lasz tó pol gá rok szá má ra
fel is mer he tet len tar tal mat hor doz na.
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2.4. Vé gül azt a ki fo gást vizs gál ta az Alkot mány bíró -
ság, amely sze rint az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés
a) pont ját sér ti a kér dés nép sza va zás ra bo csá tá sa, mert je -
len leg az Szjatv. ren del ke zik az or szág gyû lé si kép vi se lõk,
a pol gár mes te rek és az ön kor mány za ti kép vi se lõk költ ség -
té rí té sét érin tõ adó zá si sza bá lyok ról.

Az Alkot mány 28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja alap ján
nem le het or szá gos nép sza va zást tar ta ni a köz pon ti adó ne -
mek rõl  szóló tör vények tar tal má ról. Ez azon ban nem a
min den kor ha tá lyos köz pon ti adó ne mek rõl  szóló tör -
vények va la mennyi sza ka szá ra vo nat ko zó ti la lom. A tör -
vényhozó több olyan ren del ke zést is el fo gad hat a köz pon ti 
adó ne mek rõl  szóló tör vényekben, ame lyek e tör -
vényeknek nem szük ség kép pe ni ele mei. Az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dés a) pont ja nem for mai, ha nem tar tal mi
kor lá tot ál lít a nép sza va zás elé. Az al kot má nyos ti la lom
arra vo nat ko zik, hogy az adók ala nyát, tár gyát, alap ját és
mér té két érin tõ kér dé sek rõl ne le hes sen nép sza va zás út ján
dön tést hoz ni.

Az Szjatv. egy köz pon ti adó nem, a sze mé lyi jö ve de lem -
adó rész le tes sza bá lya it rög zí ti. A tör vény sze rint a ma gán -
sze mély min den jö ve del me adó kö te les. A ma gán sze mély
az össze vont adó alap után adó zik. Az össze vont adó alap a
ma gán sze mély ál tal az adó év ben meg szer zett összes ön -
álló és nem ön ál ló te vé keny sé gé bõl szár ma zó, valamint
egyéb jö ve del mé nek az össze ge. Az Szjatv. alap ján az or -
szág gyû lé si kép vi se lõi te vé keny ség nem ön ál ló te vé keny -
ség nek mi nõ sül. A nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó
jö ve de lem az ilyen te vé keny ség bõl fo lyó be vé tel alap ján
szá mí tan dó. Nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel 
az or szág gyû lé si kép vi se lõ költ ség té rí tés cí mén meg szer -
zett be vé te le is [Szjatv. 1.  §, 24.  §, 25.  §, 29.  §].

A nem ön ál ló te vé keny ség bõl szár ma zó be vé tel bõl a jö -
ve de lem meg ál la pí tá sa so rán – leg fel jebb a költ ség té rí tés
cí mén ka pott be vé tel mér té ké ig – le von ha tó az Szjatv.
3. szá mú mel lék let ren del ke zé sei sze rint el is mert költ ség
[Szjatv. 27.  § b) pont]. Az Szjatv. 3. szá mú mel lék let
II. pont ja az iga zo lás nél kül el szá mol ha tó költ sé gek rõl
ren del ke zik. E sze rint jog sza bály ban meg ha tá ro zott mér -
té kig iga zo lás nél kül szá mol ha tó el az or szág gyû lé si kép -
vi se lõk tisz te let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé -
nye i rõl  szóló tör vény sze rint meg ál la pí tott költ ség té rí tés,
valamint a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá sá nak egyes kér dé -
se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk tisz te let díj ár ól
 szóló tör vény sze rint meg ál la pí tott költ ség áta lány össze ge
[3. mel lék let II. 2. pont].

A most vizs gált nép sza va zá si kér dés ez utób bi el szá mo -
lá si sza bályt érin ti, ame lyet a pol gár mes te ri tiszt ség el lá tá -
sá nak egyes kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti kép vi se lõk
tisz te let díj ár ól  szóló 1994. évi LXIV. tör vény mó do sí tá sá -
ról  szóló 2000. évi XLIV. tör vény 13.  § (2) be kez dé se ik ta -
tott az Szjatv.-be.

Az Szjatv.-ben fog lalt el szá mo lá si sza bály ki utal két
má sik tör vényre, és úgy ren del ke zik, hogy az e jog sza bá -
lyok ban meg ha tá ro zott mér té kig szá mol ha tó el iga zo lás
nél kül az adott költ ség. En nek meg fele lõen va ló já ban nem

az Szjatv., ha nem az or szág gyû lé si és az ön kor mány za ti
kép vi se lõk, pol gár mes te rek költ ség té rí té sét sza bá lyo zó
tör vények ren del kez nek ar ról, hogy a költ sé gek mek ko ra
rész e szá mol ha tó el szám la nél kül. A pol gár mes te ri tiszt -
ség el lá tá sá nak egyes kér dé se i rõl és az ön kor mány za ti
kép vi se lõk tisz te let díj ár ól  szóló 1994. évi LXIV. tör vény
18.  § (1) be kez dé se sze rint a pol gár mes ter nek a pol gár -
mes te ri tiszt sé ge el lá tá sá val össze füg gõ, a kép vi se lõ nek a
kép vi se lõ-tes tü let kép vi se le té ben vagy meg bí zá sá ból vég -
zett te vé keny sé gé vel össze füg gõ, ál ta la elõ le ge zett, szám -
lá val iga zolt, szük sé ges költ sé gét meg kell té rí te ni. Eh hez
ha son ló ren del ke zést az or szág gyû lé si kép vi se lõk tisz te -
let díj ár ól, költ ség té rí té sé rõl és ked vez mé nye i rõl  szóló
1990. évi LVI. tör vény nem tar tal maz. Ezért van az, hogy
je len leg a par la men ti kép vi se lõk iga zo lás nél kül szá mol -
hat nak el tel jes költ sé gük rõl.

A nép sza va zá si kér dés a par la men ti kép vi se lõk költ ség -
el szá mo lá sá nak a mód sze ré re vo nat ko zik. Nem a sze mé lyi 
jö ve de lem adó ala nya, tár gya, alap ja és mér té ke vol na te hát 
nép sza va zás tár gya, ha nem az a mód, aho gyan az or szág -
gyû lé si kép vi se lõk a költ sé ge ik rõl – a rá juk vo nat ko zó
1990. évi LVI. tör vény ren del ke zé sei alap ján – szá mot
 adnak.

Mind ezek alap ján az Alkot mány bíró ság meg ál la pí tot ta, 
hogy a kér dés nem az adó zás sal kap cso la tos, ezért annak
nép sza va zás ra bo csá tá sa nem el len té tes az Alkot mány
28/C.  § (5) be kez dés a) pont já val.

Az Alkot mány bíró ság – a fen ti ek ben fel so rolt in do kok
alap ján – a 133/2007. (V. 8.) OVB ha tá ro za tot hely ben -
hagy ta.

Az Alkot mány bíró ság a ha tá ro zat köz zé té te lét az OVB
ha tá ro zat nak a Ma gyar Köz löny ben való meg je le né sé re
te kin tet tel ren del te el.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Bi ha ri Mi hály s k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke, elõ adó alkot mány bíró

az alá írás ban aka dá lyo zott
dr. Ko vács Pé ter

alkot mány bíró he lyett

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 606/H/2007.
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Az Alkotmánybíróság
98/2007. (XI. 29.) AB

végzése

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
ál tal or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez de mé -
nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té se tár gyá ban ho zott
ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gá sok alap ján in dult el já -
rás ban meg hoz ta az aláb bi

végzést:

Az Alkot mány bíró ság az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság 
or szá gos nép sza va zás ki tû zé sé re irá nyuló kez de mé nye zés
alá írás gyûj tõ ívé nek hi te le sí té sé rõl ho zott 350/2007.
(IX. 12.) OVB ha tá ro za ta ellen be nyúj tott ki fo gá sok el bí -
rá lá sá ra irá nyuló el já rá sát 2008. jú ni us 15-ig fel füg gesz ti.

Az Alkot mány bíró ság ezt a vég zé sét a Ma gyar Köz -
löny ben köz zé te szi.

INDOKOLÁS

I.

A ma gán sze mély be ad vá nyo zó 2007. au gusz tus 24-én
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos
Vá lasz tá si Bi zott ság hoz (a továb biak ban: OVB) az zal,
hogy or szá gos nép sza va zást kí ván nak kez de mé nyez ni a
kö vet ke zõ kér dés rõl:

„Egyet ért-e Ön az zal, hogy az egész ség ügyi köz szol gál -
ta tó in téz mé nyek, kór há zak ál lam i, ön kor mány za ti tu laj -
don ban ma rad ja nak?”

Az OVB – fi gye lem mel a 168/2007. (VII. 18.) OVB
 határozatában fog lal tak ra, valamint a tes tü let jog al ko tói
 mulasztásban meg nyil vá nu ló al kot mány sér tés meg ál la pí -
tá sá ra vo nat ko zó in dít vá nyá ban fog lal tak ra – 350/2007.
(IX. 12.) ha tá ro za tá ban meg ál la pí tot ta, hogy a kez de mé -
nye zõk ál tal be nyúj tott alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg -
ha tá ro zott for mai, valamint a nép sza va zás ra fel ten ni kí -
vánt kér dés re vo nat ko zó tar tal mi kö ve tel mé nyek nek
 eleget tesz, így az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí -
tet te.

Az OVB ha tá ro za ta ellen a tör vény ál tal elõ írt ha tár idõn
be lül két ki fo gást nyúj tot tak be. Az ér de mi el bí rá lás ra al -
kal mas ki fo gá so kat azok tar tal mi azo nos sá gá ra te kin tet tel
az Alkot mány bíró ság az Alkot mány bíró ság ide ig le nes
ügy rend jé rõl és annak köz zé té te lé rõl  szóló, mó do sí tott és
egy sé ges szer ke zet be fog lalt 3/2001. (XII. 3.) Tü. ha tá ro -
zat (ABH 2003, 2065.; a továb biak ban: Ügy rend) 28.  §
(1) be kez dé se alap ján egye sí tet te.

II.

1. Az Alkot mány bíró ság ha tás kö rét je len ügy ben az
Al kot mány bí ró ság ról  szóló 1989. évi XXXII. tör vény

(a továb biak ban: Abtv.) 1.  § h) pont já ban fog lal tak nak
meg fele lõen a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi C. tör -
vény (a továb biak ban: Ve.) 130.  §-a ha tá roz za meg. Az
Alkot mány bíró ság a ki fo gás alap ján le foly ta tott jog or vos -
la ti el já rás ban azt vizs gál ja, hogy a be ér ke zett ki fo gás
meg fe lel-e a Ve. 77.  § (2) be kez dé sé nek a)–c) pont ja i ban,
illetve a 130.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt fel té te lek nek, és
az OVB az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sé re irá nyuló el já rás -
ban az Al kot mány nak és az irány adó tör vényeknek meg -
fele lõen járt-e el.

El já rá sa so rán az Alkot mány bíró ság e fel ada tát al kot -
má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban lát ja
el. [25/1999. (VII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 256.; 
62/2002. (XII. 3.) AB ha tá ro zat, ABH 2002, 342, 344.]
Mind ez azt je len ti, hogy az Alkot mány bíró ság el já rá sá ra a
ki fo gá sok el bí rá lá sa so rán is irány adó ak az Abtv. és az
Ügy rend ren del ke zé sei.

2. El já rá sa so rán az Alkot mány bíró ság az aláb bi a kat
ál la pí tot ta meg:

A je len ügy ben sze rep lõ kér dés sel azo nos kér dést tar tal -
ma zó nép sza va zá si kez de mé nye zés alá írás gyûj tõ ívé nek
min ta pél dá nyát más in dít vá nyo zók már 2006 ok tó be ré ben
be nyúj tot ták az OVB-hez. Az OVB az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát 567/2006. (XI. 20.) OVB ha tá ro za tá val hi -
te le sí tet te. A ha tá ro za tot az Alkot mány bíró ság a 13/2007.
(III. 9.) AB ha tá ro za tá val (ABK 2007. már ci us, 221.) hely -
ben hagy ta. A ha tá ro zat utalt arra, hogy az Alkot mány bíró -
ság – kü lön in dít vány alap ján – a nép sza va zá si dön té sek
idõ be li ha tá lyá val kap cso la tos kér dést má sik el já rás ban
vizs gál ja.

A ha tá ro zat hoz kap cso ló dó an a nép sza va zá si dön té sek
idõ be li ha tá lyá nak kér dé se az zal össze füg gés ben me rült
fel, hogy az adott ügy ben sze rep lõ, nép sza va zás ra fel ten ni
ja va solt kér dés sel az Alkot mány bíró ság ál tal azo nos nak
ta lált kér dés rõl ko ráb ban már volt egy nép sza va zás. Az
Or szág gyû lés a 46/2004. (V. 18.) OGY ha tá ro za tá val ren -
del te el a nép sza va zást, és az el ren delt nép sza va zást a köz -
tár sa sá gi el nök 2004. de cem ber 5. nap já ra ki tûz te. Az ügy -
dön tõ nép sza va zás ered mény te len volt.

Az Al kot mány nak az or szá gos nép sza va zás ra vo nat ko -
zó ren del ke zé sei, valamint az or szá gos nép sza va zás ról és
népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény ha tá -
lyos sza bá lyai nem tar tal maz nak ren del ke zést arra vo nat -
ko zó an, hogy le het-e, és ha igen, mennyi idõn be lül újabb
nép sza va zást kez de mé nyez ni vagy ki tûz ni olyan kér dés -
ben, amely rõl már ko ráb ban nép sza va zás ra ke rült sor. Az
erre vo nat ko zó in dít vá nyok alap ján ho zott 27/2007.
(V. 17.) AB ha tá ro zat (ABK 2007. má jus, 387.) egye bek
mel lett meg ál la pí tot ta: mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló
alkot mány elle nesség áll fenn, mert az Or szág gyû lés nem
sza bá lyoz ta tör vény ben, hogy ugyan ab ban a kér dés ben
mennyi idõn be lül nem le het ki tûz ni újabb nép sza va zást.
Az Alkot mány bíró ság fel hív ta az Or szág gyû lést, hogy
sza bá lyo zá si fel ada tá nak 2007. de cem ber 31-ig te gyen
ele get.
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A ha tá ro zat meg ál la pí tá sai sze rint a sza bá lyo zá si hi á -
nyok bi zony ta lan sá got te rem te nek a vá lasz tó pol gá rok szá -
má ra, mi vel elõ re nem tud hat ják, hogy ugyan ab ban a kér -
dés ben mennyi idõn be lül nem kez de mé nyez het nek újabb
nép sza va zást (ugyan ab ban a kér dés ben mennyi idõn be lül
nem le het ki tûz ni újabb nép sza va zást). A sza bá lyo zá si hi á -
nyok mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességre 
ve zet tek, mi vel az Alkot mány 2.  § (1) be kez dé sét sér ti az,
hogy nem biz to sí tott – az Alkot mány 2.  § (2) be kez dé sé -
ben és 28/C.  § (3) be kez dé sé ben sza bá lyo zott – or szá gos
ügy dön tõ nép sza va zás al kot má nyos jog in téz mé nyé nek a
jog ál la mi kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elõ re lát ha tó, ki -
szá mít ha tó és biz ton sá gos mû kö dé se. (ABK 2007. má jus,
391, 392.)

III.

Az Alkot mány bíró ság ha tá ro za tá nak köz zé té te lé tõl, te -
hát 2007. má jus 17-tõl kez dõ dõ en alkot mány elle nes hely -
zet áll fenn. A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány -
elle nesség meg ál la pí tá sá val, és az annak ki kü szö bö lé sé re
meg ál la pí tott ha tár idõ meg je lö lé sé vel „füg gõ jogi hely -
zet” állt be, ami az alkot mány elle nes hely ze tet fel ol dó jog -
sza bály ha tály ba lé pé sé ig tart. A nép sza va zá si kez de mé -
nye zés eb ben az idõ in ter val lum ban ér ke zett az OVB-hez,
és a be nyúj tott ki fo gá sok alap ján az Al kot mány bí ró ság nak 
is eb ben, a mu lasz tás foly tán alkot mány elle nes hely zet ben
kel le ne dön te nie a nép sza va zá si kez de mé nye zés rõl.

Az Ügy rend 30.  §-a sze rint az Alkot mány bíró ság sa ját
el já rá sát va la mely fo lya mat ban levõ el já rás be fe je zé sé ig
– ér de mi ha tá ro zat ho za ta la nél kül – fel füg geszt he ti, ha a
fo lya mat ban levõ el já rás nak az Alkot mány bíró ság dön té se 
szem pont já ból je len tõ sé ge van, és a fel füg gesz tést a jog -
biz ton ság ér dek e in do kol ja. (ABH 2003, 265.)

Az Alkot mány bíró ság gya kor la ta sze rint el já rá sa szem -
pont já ból a tör vényalkotási el já rás olyan jogi el já rás nak
mi nõ sül, amely adott eset ben ala pul szol gál az el já rás fel -
füg gesz té sé re. [27/1991. (V. 20.) AB ha tá ro zat, ABH
1991, 74, 78.] A jog al ko tói fel adat el mu lasz tá sa  miatt az
el já rást az alkot mány elle nes mu lasz tás ki kü szö bö lé sé re
meg ál la pí tott ha tár idõ ig füg gesz tet te fel a 37/1992.
(VI. 10.) AB ha tá ro zat (ABH 1992, 227.), valamint a
23/1998. (VI. 9.) AB ha tá ro zat (ABH 1998, 182.), ugyan -
így a fo lya mat ban lévõ jog al ko tá si el já rás ra te kin tet tel az
1105/D/2004. AB ha tá ro zat (ABH 2005, 1316, 1330.).

A hi vat ko zott ha tá ro za tok ese té ben a mu lasz tás ban
meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség  miatti fel füg gesz tés -
re abszt rakt nor ma kont roll el já rás ban, illetve al kot mány -
jo gi pa nasz ha tás kör ben ke rült sor, te hát ugyan azt az el já -
rást füg gesz tet te fel az Alkot mány bíró ság, amely el já rás -
ban a mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nességet 
is meg ál la pí tot ta. A fel füg gesz tés in téz mé nyé nek a je len
el já rás ban  való al kal ma zá sát azon ban – elvi alap já nak
érin té se nél kül, és az al kot má nyos in téz mé nyek jó hi sze mû 
együtt mû kö dé sét fel té te lez ve – in do kol ja az, hogy az
OVB ha tá ro za ta i nak fe lül vizs gá la ta so rán le foly ta tott jog -

or vos la ti el já rás ban is az Alkot mány bíró ság fel ada tát al -
kot má nyos jog ál lá sá val és ren del te té sé vel össz hang ban
lát ja el, vagyis a jog or vos la ti jog kör ben tör té nõ el já rás
nem szo rít hat ja hát tér be az Alkot mány bíró ság (alap ve tõ)
al kot mány vé del mi funk ci ó ját.

Két ség te len, hogy az el já rás fel füg gesz té se idõ le ge sen
kor lá toz za a nép sza va zás hoz  való jo got. Ez az alap jog
azon ban – annak konk rét gya ko rol ha tó sá gát il le tõ en – a
vá lasz tó pol gá rok egé szét csak a nép sza va zás ki tû zé sét
köve tõen il le ti meg. Adott eset ben a kez de mé nye zõk a
kér dés be nyúj tá sa kor tisz tá ban vol tak az alkot mány elle nes 
(idõ le ge sen „füg gõ jogi”) hely zet tel, kez de mé nye zé sü ket
en nek tu da tá ban tett ék meg. Az idõ le ges alap jog-kor lá to -
zás, a fel füg gesz tés szük sé ges sé gét a már meg ál la pí tott
alkot mány elle nes hely zet je len ti, a fel füg gesz tés idõ be li
kor lát ja pe dig az ará nyos ság kö ve tel mé nyé nek tesz ele get.

IV.

A mu lasz tás ban meg nyil vá nu ló alkot mány elle nesség
ki kü szö bö lé sét cél zó jog al ko tá si fel adat tel je sí té sé nek ha -
tár ide jét az Alkot mány bíró ság 2007. de cem ber 31. nap já -
ban ha tá roz ta meg. Je len ha tá ro za tá ban az Alkot mány bíró -
ság te kin tet tel volt a meg al ko tan dó új sza bá lyo zás
hatályba lépéséhez szük sé ges ha tár idõ re is, ezért a fel füg -
gesz tés leg ké sõb bi ha tár nap ját a jog al ko tá si kö te le zett ség
tel je sí té sé re elõ írt idõ pon tot kö ve tõ, ké sõb bi idõ pont ban
ha tá roz ta meg. A ren del ke zõ rész ben meg je lölt ha tár nap
el tel té vel az Alkot mány bíró ság az el já rást foly tat ja.

A fen ti ek re te kin tet tel az Alkot mány bíró ság a rendel -
kezõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

A vég zés köz zé té te lét az OVB ha tá ro zat nak a Ma gyar
Köz löny ben  való meg je le né sé re te kin tet tel ren del te el az
Alkot mány bíró ság.

Dr. Bi ha ri Mi hály s. k.,
az Alkot mány bíró ság el nö ke

Dr. Ba logh Ele mér s. k., Dr. Bra gyo va And rás s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Hol ló And rás s. k., Dr. Kiss Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Ko vács Pé ter s. k., Dr. Ku ko rel li Ist ván s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Len ko vics Bar na bás s. k., Dr. Lé vay Mik lós s. k.,
elõ adó alkot mány bíró alkot mány bíró

Dr. Pa czo lay Pé ter s. k., Dr. Tró csá nyi Lász ló s. k.,
alkot mány bíró alkot mány bíró

Al kot mány bí ró sá gi ügy szám: 1197/H/2007.
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A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1092/2007. (XI. 29.) Korm.

határozata

a „Legyen jobb a gyermekeknek!”
Nemzeti Stratégiáról, 2007–2032  szóló

47/2007. (V. 31.) OGY határozat végrehajtásával
kapcsolatos kormányzati feladatokról (2007–2010.)

1. A „Le gyen jobb a gyer me kek nek!” Nem ze ti Stra té -
gi á ról 2007–2032.  szóló 47/2007. (V. 31.) OGY ha tá ro zat
2. pont já ban fog lalt fel ké rés nek ele get téve, a Kor mány a
Stra té gi á ban meg ha tá ro zott cél ki tû zé sek vég re haj tá sa ér -
de ké ben 2007–2010. évek re

– a sze gény ség új ra ter me lõ dé si cik lu sa i nak meg sza kí -
tá sát,

– a gyer me kes szü lõk mun ka vál la lá si esé lye i nek ja ví -
tá sát, a gyer me kes ház tar tá sok sze gény sé gé nek csökken -
tését,

– a gyer me kek nek nyúj tott szol gál ta tá sok mi nõ sé gé -
nek ja vu lá sát, ezen in téz mé nyek együtt mû kö dé sé nek ja ví -
tá sát,

– a gyer me kek jó lé té nek eme lé sét
je lö li meg a há rom éves kor mány za ti cse lek vé si terv ki -
emelt fej lesz té si te rü le te i ként.

2. A Kor mány a há rom éves cse lek vé si terv ki emelt fej -
lesz té si te rü le te i hez kap cso ló dó in téz ke dé sek rõl el fo gad ja
a mel lék let sze rin ti in téz ke dé si ter vet.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te le nap ján lép ha tály ba.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

Melléklet
az 1092/2007. (XI. 29.) Korm. határozathoz

A 2007–2010. évekre vonatkozó kormányzati
cselekvési terv kiemelt fejlesztési területeihez

kapcsolódó intézkedési terv

I. A szegénység újratermelõdési ciklusainak
megszakítása

A) Tel je sebb körû hoz zá fé rés a ko rai fel zár kóz ta tást
szol gá ló el lá tá si for mák hoz

1. A prob lé mák ko rai fel is me ré se, a 0–7 éves korú
gyer me kek tes ti, ér tel mi, ér zel mi és szo ciá lis fej lõ dé sé nek

se gí té se, a gyer me kek si ke res is ko la kez dé se ér de ké ben
pre ven tív ké pes ség gon do zó és fej lesz tõ szol gál ta tá so kat
kell nyúj ta ni, el sõ sor ban a leg hát rá nyo sabb hely ze tû, szol -
gál ta tás hi á nyos tér sé gek ben.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. II. fél évé tõl fo lya ma to san

2. Ki kell dol goz ni a 0–7 éves korú gyer me kek fej lõ dé -
sé nek kom plex (szo ma ti kus, pszi cho mo to ros, ér zék szer vi, 
kog ni tív stb.) mé ré sé hez és kö ve té sé hez szük sé ges ál la -
pot fel mé rõ adat la pok stan dard ja it és el já rá si pro to koll ja it
annak ér de ké ben, hogy a fej lõ dés ben való meg aka dás és a
fej lõ dést hát rál ta tó prob lé mák idõ ben fel is mer he tõk és ke -
zel he tõk le gye nek.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

3. A 2. pont sze rint ki épí ten dõ adat bá zi son ala pu ló,
pre ven tív tel jes körû szû rõ- és jel zõ rend sze re ket kell ki -
épí te ni a gyer me kek szo ciá lis, egész sé gi, men tá lis ál la po -
tá ban, valamint ma ga tar tá sá ban, és ol va sá si-szá mo lá si ké -
pes sé gé ben mu tat ko zó fej lõ dés mo ni to ro zá sá ra.

To váb bi in téz ke dé se ket és jog sza bály-mó do sí tá so kat
kell elõ ké szí te ni annak ér de ké ben, hogy meg szûn jön az
in do ko lat lan fo gya té kos sá nyil vá ní tás.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2010. szep tem ber 1.

4. Biz to sí ta ni kell a gyer me kek egész ség ügyi hely ze té -
nek ja ví tá sa ér de ké ben a kor sze rû gyer mek-egész ség ügyi
is me re tek át adá sát a szü lõk nek, a gyer me kek kel fog lal ko -
zó szol gál ta tá sok nak, in téz mé nyek nek egy aránt.

Fe le lõs: egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

B) Jobb is ko lá zá si esé lyek a sze gény ség ben felnevel -
kedõ gyer me kek szá má ra

5. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek idõ -
ben tör té nõ be ó vo dá zá si gya kor la tá nak meg te rem té se, az
óvo dá ból az is ko lá ba át ve ze tés, a ké sõb bi is ko lai ered mé -
nyes ség ér de ké ben olyan óvo da há ló za tot kell ki ala kí ta ni,
amely az ok ta tá si in téz mény, a he lyi szo ciá lis és egész ség -
ügyi szak em be rek te vé keny sé gé nek össze han go lá sa, a
szü lõk kel való kap cso lat tar tás ré vén le he tõ vé te szi a ké -
sõb bi ek ben a jó gya kor la tok szé les körû adap tá lá sát.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
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6. A ta nu lók el té rõ üte mû fej lõ dé sé bõl, fej lesz té si
szük ség le te i bõl fa ka dó egyé ni hát rá nyok csök ken té se, az
alap kész sé gek si ke res meg ala po zá sa és ki bon ta koz ta tá sa
ér de ké ben az ál ta lá nos is ko lák elsõ év fo lya mos ta nu lói
alap kész sé gek fej lesz té se ér de ké ben, az ezt elõ se gí tõ pe -
da gó gi ai te vé keny ség meg ala po zá sá hoz di ag nosz ti kus fej -
lõ dés vizs gá ló rend szert kell al kal maz ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: 2007. de cem ber, éven te is mét lõ dõ en

7. Fej lesz te ni kell a tér sé gi is ko la- és óvo da fej lesz tõ
köz pon tok (TIOK) re gi o ná lis há ló za tát, az óvo dák kal, az
is ko lák kal való kap cso lat tar tás ra, a fej lesz tõ és szol gál ta tó
tí pu sú te vé keny sé gek össze han go lá sá ra, szol gál ta tá sok
nyúj tá sá ra.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

8. A gyer me kek alap ve tõ ké pes sé ge i nek fej lesz té se,
szo ciá lis hely ze tük bõl ere dõ hát rá nya ik el len sú lyo zá sá ra
biz to sí ta ni kell a for rá so kat a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó, az
in teg rá ci ós fel ké szí tés, valamint az óvo dai fej lesz tõ prog -
ra mok tá mo ga tá sá ra a kor sze rû pe da gó gi ai mód sze rek al -
kal ma zá sa ér de ké ben.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

9. A köz szol gál ta tá sok jobb tér sé gi el lá tá sát cél zó inf -
ra struk tu rá lis be ru há zá sok kal pár hu za mo san ja ví ta ni kell
a gyer me kek ne ve lé sét és ok ta tá sát szol gá ló in téz mé nyek
ha té kony sá gát és ered mé nyes sé gét pe da gó gi ai és intéz -
ményi re for mok kal, a pe da gó gu sok, is ko la ve ze tõk kép zé -
sé vel, to vább kép zé sé vel.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

10. A 0–7 éves kor osz tály ra ki ter jeszt ve meg kell újí ta -
ni az is ko lás kor elõt ti gyer me kek kel fog lal ko zó szak em -
be rek felsõfokú képzését.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 1.

C) Küz de lem a szeg re gá ció ellen, a gyer me kek esély -
egyen lõ sé gé nek elõ se gí té se

11. Elõ kell se gí te ni az ink lu zív, együtt ne ve lõ pe da gó -
gi ai kul túr a ter je dé sét, a köz ok ta tá si in téz mé nyek ben fel -
is mert szeg re gá ci ós for mák fel szá mo lá sát. Tá mo gat ni kell
az in teg rá ci ós és a ké pes ség-ki bon ta koz ta tó fel ké szí tést,
valamint az óvo dai fej lesz tõ prog ra mo kat, a szak mai szol -

gál ta tó fel ada tok el lá tá sát, az együtt ne ve lõ pe da gó gi át tá -
mo ga tó kö zös sé gi, tár sa dal mi szem lé let mód ki ala ku lá sát,
az eh hez szük sé ges szak mai há ló zat ki épí té sét. Tö re ked ni
kell arra, hogy a szol gál ta tá sok és a szak em be rek a köz ok -
ta tá si in téz mé nyek ben le gye nek el ér he tõ ek.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

12. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû és a roma ta nu -
lók szeg re gá ci ó já nak vissza szo rí tá sa és az esély egyen lõ -
ség meg te rem té se ér de ké ben az ok ta tás ha té kony sá gát és
ered mé nyes sé gét nö ve lõ prog ra mok fej lesz té se, szé les
körû al kal ma zá sa ré vén a mi nõ sé gi ok ta tás hoz való hoz zá -
fé rés tár sa dal mi és te rü le ti ki egyen lí té sé ben je len tõs elõ re -
lé pé sek re van szük ség. Foly tat ni kell az antidiszkriminá -
ciós jel zõ rend szer ki épí té sét és mû köd te té sét a köz ok ta tá si 
in téz mé nyek ben.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

13. A hát rá nyos hely ze tû ta nu lók is ko lai si ke res sé ge, a
le mor zso ló dás csök ken té se, a szü lõk és az is ko la kap cso -
la tá nak ja ví tá sa, a tan kö te les ko ron túli fi a ta lok ma ga sabb
is ko lai vég zett ség hez jut ta tá sa és a tár sa dal mi, gaz da sá gi
szem pont ból hát rá nyos hely zet ben lévõ te le pü lé sek köz -
ok ta tá si in téz mé nye i ben való fog lal koz ta tá sa ér de ké ben ki 
kell dol goz ni a kép zé si-fog lal koz ta tá si prog ra mok rend -
szer szin ten tör té nõ al kal ma zá sá nak alap ja it.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: 2009. ja nu ár 1.

14. A hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek is ko -
lai si ke res sé gé nek meg erõ sí té se ér de ké ben a Ta no da prog -
ram ban részt ve võ gyer me kek szá mát nö vel ni kell.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

15. A hát rá nyos hely ze tû szü lõk sze gény ség ben ne vel -
ke dõ gyer me kei ta nu lá sát a to vább ta nu lást elõ se gí tõ, ösz -
tön zõ tá mo ga tá si for mák, ösz tön díj-rend sze rek be ve ze té -
sé vel kell se gí te ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

16. A kö zép- és fel sõ ok ta tás ban ta nu ló roma fi a ta lok
te het ség gon do zá sa, anya gi és szel lem i tá mo ga tá sa ér de ké -
ben tá mo gat ni kell a „Lát ha tat lan Kol lé gi u mi”, valamint
az Arany Já nos Te het ség gon do zó és Kol lé gi u mi prog ra -
mo kat.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos
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17. A hát rá nyos hely ze tû em be rek ki szol gál ta tott sá gá -
nak csök ken té se, a he lyi kö zös ség sze re pé nek a tár sa dal mi 
in teg rá ció elõ se gí té sé ben való nö ve lé se ér de ké ben az ak -
tív ál lam pol gár ság ra, to le ran ci á ra fel ké szí tõ prog ra mo kat
kell ki dol goz ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

18. A mi nõ sé gi köz szol gál ta tá sok el ér he tõ sé gé nek biz -
to sí tá sa, ezen be lül a gyer me kek biz ton sá gos utaz ta tá sa,
valamint egyéb kö zös sé gi cé lok meg va ló sí tá sa ér de ké ben
foly tat ni kell a Kö zös sé gi busz prog ra mot, el sõ sor ban a
leg hát rá nyo sabb hely ze tû kis tér sé gek ben.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

II. A gyermekes szülõk munkavállalási esélyeinek
javítása, a gyermekes háztartások szegénységének

csökkentése

A) Fog lal koz ta tás

19. Tá mo ga tá si for má kat és szol gál ta tá so kat kell ki dol -
goz ni az ala csony is ko lai vég zett sé gû em be rek el he lyez -
ke dé sé nek, mun ka hely re tör té nõ tar tós be il lesz ke dé sé nek
se gí té sé re.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

20. A hát rá nyok ál tal leg in kább érin tett kis gyer me kes
nõk, valamint a hoz zá tar to zó ik ápo lá sa után a mun ka erõ -
pi ac ra vissza tér ni kí vá nók fog lal koz tat ha tó sá gá nak ja ví tá -
sa, a kész sé gek és a szak tu dás meg újí tá sa, új is me re tek el -
sa já tí tá sa, mun ka ta pasz ta lat-szer zés biz to sí tá sa ér de ké ben 
ki e mel ten kell tá mo gat ni a nõk mun ka erõ-pi a ci be lé pé sét,
vissza té ré sét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: ne gyed év tõl fo lya ma to san

21. A mun ka erõ-kom pe ten ci ák fej lesz té se ér de ké ben
olyan prog ra mo kat kell in dí ta ni, ame lyek a szak mai tu dás
mel lett a ta nu lás hoz szük sé ges kom pe ten ci ák fej lesz té sé -
vel já rul nak hoz zá a gaz da ság ver seny ké pes sé gé nek
 növeléséhez szük sé ges kép zett mun ka erõ biz to sí tá sá hoz.
A prog ra mok az ide gen nyelv el sa já tí tá sát, fel hasz ná lói
szin tû szá mí tó gé pes is me re tek meg szer zé sét, valamint a
vál lal ko zá si is me re tek és élet vi te li kom pe ten ci ák fej lesz -
té sét tá mo gat ják.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

22. A gyer me kes szü lõk mun ka vál la lá si esé lye i nek ja -
ví tá sát cél zó in téz ke dé sek és prog ra mok in di ká to ra i nak ki -

dol go zá sa, fo lya ma tos nyo mon kö ve té se és fe lül vizs gá la -
ta, illetve vissza csa to lá sa ér de ké ben biz to sí ta ni kell en nek
in for ma ti kai hát te rét.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.

B) Gyer me kek nap köz be ni el lá tá sá nak ja ví tá sa

23. A szol gál ta tás hi á nyos, illetve a fé rõ hely hi á nyos te -
le pü lé se ken ösz tö nöz ni kell a gyer me kek nap köz be ni el lá -
tá sá nak ki épí té sét. Mód szer ta ni se gít sé get kell nyúj ta ni az
ön kor mány za tok nak az el lá tó rend szer tel je sebb körû és
jobb mi nõ sé gû mû köd te té sé hez, figye lembe véve az al ter -
na tív for mák mû köd te té sé nek le he tõ sé ge it is.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

24. A nap köz be ni el lá tás té rí té si díj rend sze ré nek át ala -
kí tá sá val pár hu za mo san olyan tá mo ga tá si rend szert kell
ki dol goz ni, amely ki egé szí ti a szo ci á li san rá szo ru ló gyer -
me kek szü lei ál tal fi ze ten dõ té rí té si dí ja kat.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.

25. Ki kell dol goz ni a böl csõ dei-óvo dai in teg rá ció
szak mai, jogi és mû kö dé si fel té te le it, valamint a kis te le pü -
lé se ken a 0–7 éves kor osz tályt el lá tó in téz mény rend szer
lét re ho zá sá nak, mû köd te té sé nek és fi nan szí ro zá sá nak ke -
re te it.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: a kon cep ció ki dol go zá sá ra
 2008. au gusz tus 31.

26. A szü lõk mun ka rend jé hez iga zo dó an át kell ala kí -
ta ni a gyer mek in téz mé nyek nyit va tar tá sát, a meg nö ve ke -
dett költ sé gek ál lam i fi nan szí ro zá sá nak biz to sí tá sá val.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú li us 1.

27. Meg kell vizs gál ni, hogy a gyer me kek nap köz be ni
el lá tá sát biz to sí tó szol gál ta tá sok mi lyen mó don vál lal hat -
ná nak na gyobb sze re pet a fo gya té kos ság gal élõ gyer me -
kek ko rai fej lesz té sé ben és nap köz be ni fel ügye le té ben.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2008. au gusz tus 31.
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28. Annak ér de ké ben, hogy a gyer me kek nap köz be ni
el lá tá sa ne csak a tan év hez kap cso lód jon, az ál ta lá nos is -
ko lai nap kö zi fog lal ko zás és sza bad idõs prog ra mok tá mo -
ga tá sát ki kell ter jesz te ni a nyá ri idõ szak ra is.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. jú li us 1-jétõl fo lya ma to san

C) A gyer me kes csa lá dok sze gény sé gét eny hí tõ in téz ke -
dé sek

29. A gyer me kek szo ciá lis biz ton sá gá nak nö ve lé se ér -
de ké ben 2010-ig fo ko za to san be kell ve zet ni az ál ta lá nos
is ko la fel sõ ta go za tán is a rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény ben ré sze sü lõk szá má ra az in gye nes ét kez te -
tést.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: fel sõ ta go zat 5. osz tály – 2008. ja nu ár 1-jé tõl
fel sõ ta go zat 6. osz tály – 2009. ja nu ár 1-jé tõl
fel sõ ta go zat 7–8. osz tály – 2010. ja nu ár

  1-jé tõl

30. A nyá ri hó na pok ban a rend sze res gyer mek vé del mi
ked vez mény ben ré sze sü lõ gyer me kek napi egy sze ri me -
leg ét kez te té se ér de ké ben ki kell dol goz ni a nyá ri gyer mek -
ét kez te tés rend szer sze rû mû köd te té sé nek sza bá lya it és
biz to sí ta ni kell az eh hez szük sé ges for rá so kat. Pá lyá za ti
for rá sok kal is ösz tö nöz ni kell az eh hez szük sé ges fel té te -
lek ki ala kí tá sát.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: a sza bá lyo zás ki dol go zá sá ra: 2008. ja nu ár 1.
a nyá ri ét kez te tés ki ter jesz té sé re: 
 2008. jú li us 1-jétõl folyamatosan

31. Az egész sé ges táp lál ko zás biz to sí tá sa, az ét kez te tés 
mi nõ sé gé nek és kö rül mé nye i nek ja ví tá sa ér de ké ben fe lül
kell vizs gál ni a gyer mek ét kez te tés nor ma tí vá ját, az el is -
mer he tõ költ sé ge ket, a díj rend szert, az ál lam i hoz zá já ru -
lást.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 1.

32. A csa lá dok la kás hoz ju tá sá nak elõ se gí té se, a lak ha -
tá si kö rül mé nye ik ja ví tá sa, a la kás vesz tés koc ká za tá nak, a
csa lá dok la kás fenn tar tá si ter he i nek csök ken té se ér de ké -
ben fe lül kell vizs gál ni a la kás cé lú ál lam i tá mo ga tá sok
rend sze rét. A szo ciá lis bér la kás és lak ha tá si tá mo ga tá sok

át ala kí tá sá val elõ kell se gí te ni az egész sé ges, biz ton sá gos,
szeg re gá ció men tes lak ha tást.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

 pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

33. Fe lül kell vizs gál ni a gyer me kes csa lá dok nak nyúj -
tott tá mo ga tá sok egész rend sze rét, így a csa lá di pót lék to -
váb bi dif fe ren ci á lá sá nak le he tõ sé gét, kü lö nös te kin tet tel a
há rom- és több gyer me ke sek, valamint az egy szü lõs csa lá -
dok csa lá di pót lé ká nak eme lé sé re.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
pénz ügy mi nisz ter

Ha tár idõ: 2008. de cem ber 31.
a csa lá di pót lék dif fe ren ci ált eme lés ére:
 2008. január 1.

III. A gyermekek jóléte

A) A sza bad idõ kul tu rált el töl té sé nek se gí té se

34. Kom plex if jú sá gi kö zös sé gi te rek, mul ti funk ci o ná -
lis lé te sít mé nyek ki ala kí tá sát kell tá mo gat ni, gyer mek- és
if jú sá gi prog ra mok cél já ra.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
földmû ve lés ügyi és vi dék fej lesz té si mi nisz ter
szoci á lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

35. Sza ba don hasz nál ha tó spor to lás ra al kal mas te rek
(grund) épí té sé vel és a meg lé võ sport lé te sít mé nyek, is ko -
lai sport pá lyák dél utá ni és hét vé gi nyit va tar tá sá nak tá mo -
ga tá sá val kell biz to sí ta ni a hét vé gi és szün idei spor to lá si
le he tõ sé ge ket, a fi a ta lok sza bad ide jé nek hasz no sabb el -
töltését, spor to lá si le he tõ sé gé nek könnyí té sét.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

36. A tár sa dal mi, szo ciá lis hát rá nyok (sze gény ség, szü -
lõk mun ka nél kü li sé ge, is ko lá zat lan szü lõk, de vi áns csa lá -
di kör nye zet stb.)  miatt az is ko lai le mor zso ló dás, a si ker te -
len mun ka erõ-pi a ci meg je le nés, illetve a bûn el kö ve tés ve -
szé lyé nek ki tett is ko lás ko rú gyer me kek és fi a ta lok szá má -
ra a szo ciá lis alap kész sé ge ik meg erõ sí té sét, a sza bad ide -
jük hasz nos el töl té sét se gí tõ, a ta nu lás és a mun ka kö zöt ti
át me ne tet tá mo ga tó in teg rá ci ós prog ra mo kat kell in dí ta ni.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2008. I. fél évé tõl fo lya ma tos

2007/163. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 12421



B) A gyer me kek nek nyúj tott szol gál ta tá sok szín vo na lá -
nak ja ví tá sa

37. A re gi o ná lis ope ra tív prog ram ke re té ben meg va ló -
su ló, a gyer me kek ne ve lé sét-ok ta tá sát szol gá ló köz szol -
gál ta tá sok tér sé gi el lá tá sá nak biz to sí tá sát cél zó inf ra struk -
tu rá lis be ru há zá sok ered mé nyes sé gét ok ta tá si prog ram -
cso ma gok adap tá ci ó já val, pe da gó gu sok nak, is ko la ve ze -
tõk nek nyúj tott to vább kép zé sek kel, tan esz kö zök, mé ré si
el já rá sok al kal ma zá sá val kell biz to sí ta ni.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

38. A pre ven ció ha té ko nyabb meg va ló sí tá sát cé loz va a
gyer mek jó lé ti szol gá lat szak mai fej lesz té se ke re té ben az
ön kor mány za tok le he tõ sé ge i hez jól iga zo dó szol gál ta tá si
rend szert és fi nan szí ro zást kell ki ala kí ta ni.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter

Ha tár idõ: a ki dol go zás ra: 2008. szep tem ber 1.
a be ve ze tés re: 2009. január 1.

39. A ve szé lyez te tett gyer me kek sze mé lyi ség fej lõ dé -
sé nek biz to sí tá sa, si ke res is ko lai kar ri er je és tár sa dal mi be -
il lesz ke dé se ér de ké ben, a gyer me kek és csa lád juk szá má ra 
csa lá di krí zi se ket ke ze lõ prog ra mo kat kell ki dol goz ni és
mû köd tet ni.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: 2008. I. fél év tõl fo lya ma tos

40. A gyer mek jó lé ti szol gál ta tás mi nõ sé gé nek ja ví tá sa, 
ha té kony sá gá nak, ha tá sos sá gá nak és cél zott sá gá nak ja vu -
lá sa ér de ké ben fej lesz te ni kell a szol gá la tok in for ma ti kai
hát te rét, adat bá zi sok ki ala kí tá sá val.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

41. Meg kell te rem te ni a Kék Vo nal Gyer mek és If jú sá -
gi te le fon szol gá lat ki szá mít ha tó mû kö dé sé hez szük sé ges
fel té te le ket a krí zis hely zet ben lévõ, se gít sé get kérõ gyer -
me kek, fi a ta lok szá má ra in gye nes, ano nim szol gál ta tás
meg te rem té se, az el tûnt gyer me ke ket se gí tõ, har mo ni zált
euró pai hí vó szám be ve ze té se, valamint ope rá ci ós köz pont
lét re ho zá sa ér de ké ben.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
kül ügy mi nisz ter
gaz da sá gi és közlekedési miniszter

Ha tár idõ: 2008. ja nu ár 1-jé tõl fo lya ma to san

IV. A program megvalósítását szolgáló egyéb
intézkedések

A) A gyer me kek nek nyúj tott szol gál ta tá sok mû kö dé si
mód já nak, együtt mû kö dé sé nek ja ví tá sa

42. A gyer me kek egyén re sza bott ké pes ség fej lesz té sé -
nek, a hal mo zot tan hát rá nyos hely ze tû gyer me kek is ko lai
ered mé nyé nek ja ví tá sa ér de ké ben ja ví ta ni kell a szo ciá lis,
egész ség ügyi, ok ta tá si szak em be rek együtt mû kö dé sé nek
ha té kony sá gát.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

43. Ki kell dol goz ni a fo gya té kos gyer me kek ko rai
diag nosztikája és fej lesz té se ér de ké ben az egész ség ügyi,
köz ok ta tá si, szo ciá lis és gyer mek vé del mi in téz mé nyek
együtt mû kö dé sé nek jog sza bá lyi, in téz mé nyi, mû kö dé si
fel té te le it.

Fe le lõs: szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
egész ség ügyi mi nisz ter
ok ta tá si és kul tu rá lis miniszter

Ha tár idõ: 2009. de cem ber 31.

B) A kor mány za ti in téz ke dé sek ered mé nyes sé gé nek
és költ ség ha té kony sá gá nak mé ré se

44. A kor mány za ti cse lek vé si terv ben sze rep lõ in téz ke -
dé sek, prog ra mok ered mé nyes sé gé nek és költ ség ha té -
kony sá gá nak mé ré se és ér té ke lé se ér de ké ben

a) min den köz re mû kö dõ mi nisz ter, a fe le lõs sé ge alá
tar to zó prog ram hoz kö te les a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal és 
a KSH-val együtt mû köd ve ki dol goz ni a prog ra mok, in téz -
ke dé sek ered mé nye it mérõ in di ká to ro kat;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
KSH elnöke

Ha tár idõ: fo lya ma tos

b) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal mód szer ta ni se gít sé get
biz to sí t, fo lya ma to san fi gye lem mel kí sé ri és ér té ke li a
prog ra mok meg va ló su lá sát és az újabb há rom éves cse lek -
vé si terv hez elem zõ ér té ke lést ké szít, eb ben együtt mû kö -
dik a Stra té gia Ér té ke lõ Bi zott ság gal, valamint az MTA
Köz gaz da ság tu do má nyi In té zet Gyer mek prog ram Iro dá -
já val;

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter
Ha tár idõ: fo lya ma tos

c) A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal az Ön kor mány za ti és
Terület fejlesztési Mi nisz té ri um mal együtt mû köd ve mód -
szer ta ni se gít sé get nyújt a kis tér sé gi tár su lá sok nak, te le pü -
lé si ön kor mány za tok nak annak ér de ké ben, hogy a Stra té -
gia meg va ló su lá sát se gí tõ he lyi gyer mek esély prog ra mo -
kat dol goz za nak ki. A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal gyûj ti és
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ter jesz ti a gyer me kek esé lye it ér dem ben ja ví tó jó gya kor -
la to kat.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

C) Az uni ós for rá sok fel hasz ná lá sá nak ko or di ná ci ó ja

45. A gyer me kek re és a csa lá dok ra irá nyuló szol gál ta -
tá sok és prog ra mok szín vo na lá nak és el ér he tõ sé gé nek, s
ez ál tal a gyer me kek in teg rá ci ós esé lye i nek ja ví tá sa ér de -
ké ben biz to sí ta ni kell az uni ós for rás ból in du ló prog ra mok 
szak mai, mód szer ta ni meg ala po zá sát és hát tér tá mo ga tá -
sát, a gyer me kek ér de ke i re ér zé keny szem lé let ki ala ku lá -
sá nak elõ se gí té sét min den sze rep lõ, illetve min den érin tett 
kö ré ben.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

46. 2010-ig 10 mo dell-ér té kû, kom plex, kis tér sé gi
szin tû ki emelt prog ra mot kell el in dí ta ni a Stra té gi á ban
meg fo gal ma zott cé lok össze han golt ér vé nye sí té sé re. A
kis tér sé gi prog ra mok mód szer ta ni meg ala po zá sá ba be kell 
von ni az MTA Köz gaz da ság tu do má nyi In té ze té nek Gyer -
mek prog ram Iro dá ját.

Fe le lõs: Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter
ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

47. A gyer me kek esé lye it ja ví tó uni ós fej lesz té si for rá -
sok fel hasz ná lá sa so rán biz to sí ta ni kell, hogy a pá lyá za ti
(ver se nyez te tett) el já rá sok mel lett a hát rá nyos hely ze tû te -
le pü lé sek és tér sé gek ked ve zõt len ver seny fel té te le it az el -
já rá si rend kom pen zál ja, és ezzel a prog ra mok a fel zár kóz -
ta tás cél ja it is szol gál ják.

Fe le lõs: ön kor mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt vezetõ miniszter

Ha tár idõ: fo lya ma tos

A Kormány
1093/2007. (XI. 29.) Korm.

határozata

a Tempus Közalapítvány Alapító Okiratának
módosításáról

A Kor mány

1. mó do sít ja a Tem pus Köz ala pít vány (a továb biak ban: 
Köz ala pít vány) Ala pí tó Oki ra tát;

2. fel ha tal maz za az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz tert,
hogy a Köz ala pít vány  Alapító O kirat mó do sí tá sá nak bí ró -
sá gi nyil ván tar tás ba vé te le so rán az Ala pí tó ne vé ben el -
járjon;

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

3. el ren de li a Köz ala pít vány mó do sí tá sok kal egy sé ges
szer ke zet be fog lalt Ala pí tó Ok ira tá nak – a bí ró sá gi be -
jegy zést köve tõen – a Ma gyar Köz löny ben tör té nõ köz zé -
té te lét.

Fe le lõs: ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ miniszter

Ha tár idõ: a bí ró ság ha tá ro za tá nak jog erõ re emel ke-
 dé sét köve tõen azonnal

A mi nisz ter el nök he lyett:

Kiss Pé ter s. k.,
a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter

A kül ügy mi nisz ter
ha tá ro za tai

A külügyminiszter
34/2007. (XI. 29.) KüM

határozata

a Magyar Köztársaság Kormánya
és az Albán Köztársaság Kormánya közötti,

Budapesten, 1996. január 24-én aláírt, a nemzetközi
közúti személyszállításról és árufuvarozásról  szóló

Egyezmény módosításáról  szóló, jegyzékváltás útján
létrejött megállapodás kihirdetésérõl  szóló

165/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet 2–3.  §-ainak
hatálybalépésérõl

A 165/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let tel, a Ma gyar Köz -
löny 2007. jú ni us 28-ai szá má ban ki hir de tett a Ma gyar
Köz tár sa ság Kor mány a és az Al bán Köz tár sa ság Kor -
mány a kö zöt ti, Bu da pes ten, 1996. ja nu ár 24-én alá írt a
nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és áru fu va ro zás ról
 szóló Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló jegy zék vál tás út ján
lét re jött Meg álla po dás sze rint a Meg álla po dás a vá lasz -
jegy zék kéz hez vé te lé tõl szá mí tott ti zen ötö dik na pon lép
ha tály ba.

A záró ren del ke zé sek sze rin ti vá lasz jegy zék kéz hez vé -
te lé re 2007. ok tó ber 4-én ke rült sor.

A fen ti ek re te kin tet tel, össz hang ban a 165/2007.
(VI. 28.) Korm. ren de let 4.  § (2) be kez dé sé vel meg ál la pí -
tom, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Kor mány a és az Al bán
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Köz tár sa ság Kor mány a kö zöt ti, Bu da pes ten, 1996. ja nu ár
24-én alá írt, a nem zet kö zi köz úti sze mély szál lí tás ról és
áru fu va ro zás ról  szóló Egyez mény mó do sí tá sá ról  szóló,
jegy zék vál tás út ján lét re jött Meg álla po dás ki hir de té sé rõl
 szóló 165/2007. (VI. 28.) Korm. ren de let 2–3.  §-ai 2007.

ok tó ber 19-én, azaz ket tõ ezer-hét ok tó ber ti zen ki len ce di -
kén lép tek ha tály ba.

Dr. Göncz Kin ga s. k.,
kül ügy mi nisz ter
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He lyes bí tés: A Ma gyar Köz löny 2007. évi 152. szá má ban, a 10665. ol da lon a 993699E törzs könyv té ve sen lett köz zét éve.
Az el ve szett ként be je len tett törzs könyv szá ma he lye sen: 657102D.

(Kéz irat hi ba)

A Ma gyar Köz löny 2007. évi 160. szá má ban ki hir de tett 94/2007. (XI. 23.) GKM ren de let 9. §-ának (3) be kez dé sé ben „az R.” szövegrész he lye sen:
,, A Rendele t”.

(Nyom da hi ba)

A Ma gyar Köz lönyt szer kesz ti a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, a Szer kesz tõ bi zott ság köz re mû kö dé sé vel. A Szer kesz tõ bi zott ság
 elnöke: Gi lyán György. A szer kesz té sért fe le lõs: dr. Tor dai Csa ba. Bu da pest V., Kos suth tér 1–3.
Ki ad ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó. Fe le lõs ki adó: dr. Ko de la Lász ló el nök-ve zér igaz ga tó.
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., www.mhk.hu. Te le fon: 266-9290.

Elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nál
Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6., 1394 Bu da pest 62. Pf. 357, vagy fa xon 318-6668.
Elõ fi ze tés ben ter jesz ti a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó a FÁMA Rt. köz re mû kö dé sé vel. Te le fon: 266-6567.
In for má ció: tel.: 317-9999, 266-9290/245, 357 mel lék.
Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VII., Rá kó czi út 30. (be já rat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti Köz löny
 Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ a ki adó ügy fél szol gá la tán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu) vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.
2007. évi éves elõ fi ze té si díj: 99 792 Ft. Egy pél dány ára: 210 Ft 16 ol dal ter je de le mig, utá na +8 ol da lan ként +189 Ft.
A ki adó az elõ fi ze té si díj év köz be ni eme lé sé nek jo gát fenn tart ja.
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07.3950 – Nyom ja a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó La jos mi zsei Nyom dá ja. Fe le lõs ve ze tõ: Bur ján Nor bert igaz ga tó.




