
A  M A G Y A R  K Ö Z T Á R S A S Á G  H I V A T A L O S  L A P J A

Bu da pest,

2007. de cem ber 29.,

szombat

186. szám

Ára: 9282,– Ft

 TARTALOMJEGYZÉK Ol dal

2007: CLXXX. tv. Az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó
in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról, valamint eh hez kap cso ló dó an
egyes tör vé nyek módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15531

2007: CLXXXI. tv. A köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok át lát ha tó sá gá ról. . . . . . . 15536

2007: CLXXXII. tv. Az egyes ön kor mány za to kat érin tõ tör vé nyek mó do sí tá sá ról . . 15541

2007: CLXXXIII. tv. A bün te tõ el já rás ról szóló 1998. évi XIX. tör vé ny és más tör vé -
nyek mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15543

2007: CLXXXIV. tv. A be jegy zett élet tár si kap cso lat ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15547

407/2007. (XII. 29.) Korm. r. Az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó
 intézkedésekkel össze füg gõ egyes kor mány ren de le tek módo -
sításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15553

408/2007. (XII. 29.) Korm. r. A lé gi köz le ke dés rõl szóló 1995. évi XCVII. tör vé ny vég re haj tá sá ról 
szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let és az Egyen lõ Bá nás -
mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak rész le tes sza bá lya i ról szóló
362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról. . . . . . . . . . . 15553

59/2007. (XII. 29.) EüM r. A ha tá ron túli ma gya rok ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tá sá nak
tá mo ga tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15555

60/2007. (XII. 29.) EüM r. A be teg szál lí tás ról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM ren de let módosítá -
sáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15558

61/2007. (XII. 29.) EüM r. A men tés rõl szóló 5/2006. (II. 7.) EüM ren de let mó do sí tá sá ról . . . 15564

111/2007. (XII. 29.) GKM r. A lé gi köz le ke dé si bal ese tek, a re pü lõ ese mé nyek és a lé gi köz le ke dé -
si rend el le nes sé gek szak mai vizs gá la tá nak sza bá lya i ról szóló
123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról . . . . . . . . . . . 15570

112/2007. (XII. 29.) GKM r. A ma gyar lég tér igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj ról szóló 116/2005.
(XII. 27.) GKM ren de let mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15570

113/2007. (XII. 29.) GKM r. A lé gi köz le ke dé si bír ság ki ve té sé nek rész le tes sza bá lya i ról és a be -
sze dett bír ság össze gé nek fel hasz ná lá si rendjérõl . . . . . . . . . . . . 15578

70/2007. (XII. 29.) IRM r. A Ha tár õr ség költ ség ve té si szer ve i nek meg szün te té sé rõl és a jog -
utódlásról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15579

43/2007. (XII. 29.) OKM r. A kép zé si kö te le zett ség rõl és a pe da gó gi ai szak szol gá la tok ról szóló
14/1994. (VI. 24.) MKM ren de let módosításáról . . . . . . . . . . . . 15584

44/2007. (XII. 29.) OKM r. A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés és a pol gá ri vé de lem ága za ti fel -
adatairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15586

45/2007. (XII. 29.) OKM r. Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter ága za ti irá nyí tá sa alá tar to zó igaz -
ság ügyi szak ér tõi szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé -
keny ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú
jellege igazolásának eljárási rendjérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15588

46/2007. (XII. 29.) OKM r. Az „art” mo zik mi nõ sí té sé nek és a film al ko tá sok kor ha tár sze rin ti
meg je lö lé sé nek feltételeirõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15591

34/2007. (XII. 29.) PM r. Az adó ügyek elekt ro ni kus in té zé sé nek sza bá lya i ról . . . . . . . . . . . . 15594

A tar ta lom jegy zék a 15530. ol da lon foly ta tó dik.



15530 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

 TARTALOMJEGYZÉK

35/2007. (XII. 29.) PM r. A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg -
aka dá lyo zá sá ról szóló 2007. évi CXXXVI. tör vé ny alap ján el -
készítendõ bel sõ sza bály zat kötelezõ tartalmi elemeirõl . . . . . . . 15598

36/2007. (XII. 29.) PM r. A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany ál ta lá nos forgalmiadó-
 visszatéríttetési jo gá nak gya kor lá sá hoz fû zõ dõ iga zo lá si kö te le -
zett sé gek rõl, az ál ta lá nos for gal mi adó-vissza té rít te té si ké re lem
kö te le zõ adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról . . . . . . . 15598

37/2007. (XII. 29.) PM r. Egyes szol gál ta tás nyúj tá sok nak az ál ta lá nos for gal mi adó zás sze rin -
ti tel je sí té si helyérõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15602

38/2007. (XII. 29.) PM–MeHVM e. r. A jö ve dé ki adó- és ener gia adó-be val lá si kö te le zett ség elekt ro ni kus
úton tör té nõ tel je sí té sé nek szabályairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15603

39/2007. (XII. 29.) PM r. A kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás 1991. jú li us 1. elõt ti rend -
szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si já ra dé kok eme lé sé rõl
szóló 2/1997. (I. 31.) PM ren de let, valamint a gép jár mû-sza va tos -
sá gi ká rok 1971. ja nu ár 1. elõt ti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti 
kár té rí té si já ra dé kok ról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet
módosításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15605

40/2007. (XII. 29.) PM r. A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü lö nös
sza bá lya i ról szóló 2003. évi CXXVII. tör vé ny egyes ren del ke zé -
se i nek vég re haj tá sá ról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módo -
sításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15606

41/2007. (XII. 29.) PM r. Az el já rá si il le té kek meg fi ze té sé nek és a meg fi ze tés el len õr zé sé nek
rész le tes sza bá lya i ról szóló 44/2004. (XII. 20.) PM rendelet
módo sításáról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15623

42/2007. (XII. 29.) PM r. A pénz ügyi vál lal ko zá sok ál tal a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi
 Felügyelete ré szé re szol gál ta tan dó ada tok kö ré rõl és az adat szol -
gál ta tás mód já ról  szóló 52/2005. (XII. 28.) PM ren de let mó do sí -
tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15624

43/2007. (XII. 29.) PM r. A biz to sí tók bel sõ adat szol gál ta tá sá nak rend jé rõl és tar tal má ról
 szóló 5/2006. (II. 7.) PM ren de let módosításáról. . . . . . . . . . . . . 15692

44/2007. (XII. 29.) PM r. A te le pü lé si ön kor mány zat ha tás kö ré be tar to zó adók és adók mód já -
ra be haj tan dó köz tar to zá sok nyil ván tar tá sá ról, ke ze lé sé rõl és el -
szá mo lá sá ról  szóló 13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról. 15874

45/2007. (XII. 29.) PM r. A füg get len biz to sí tás köz ve tí tõi (al ku szi vagy töb bes ügy nö ki)
jelen tés szabályairól . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15900

39/2007. (XII. 29.) SZMM r. A kül föl di ek ma gyar or szá gi fog lal koz ta tá sá nak en ge dé lye zé sé rõl
 szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM ren de let mó do sí tás áról . . . . . . . 15916

40/2007. (XII. 29.) SZMM r. A re gi o ná lis mun ka ügyi köz pon tok  ille té kességérõl  szóló 13/2007.
(III. 28.) SZMM ren de let  mó do sí tá sá ról . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15916

308/2007. (XII. 29.) KE h. Ál lam tit ká ri meg bí zás meg szû né sé rõl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15921

8011/2007. (MK 186.) PM táj. A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany ál ta lá nos forgalmiadó-
 visszatéríttetési jo gá val össze füg gõ vi szo nos ság fenn állá sáról. . 15921

Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács meg ál la po dá sa a 2008. évi
kereset növelési ajánlásról. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15921

Fel hí vás a sze mé lyes ada tok ke ze lé sé vel kap cso la tos el uta sí tott
kérel mek és a köz ér de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló el uta sí -
tott kérelmek bejelentésére . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15921



 II. rész JOGSZABÁLYOK

Tör vé nyek

2007. évi CLXXX.
tör vény

az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedések végrehajtásáról, valamint

ehhez kapcsolódóan egyes tör vények módosításáról*

Értelmezõ rendelkezések

1.  § E tör vény al kal ma zá sá ban
a) kö zös sé gi jogi ak tus: az Euró pai Kö zös sé get lét re ho -

zó szer zõ dés 60. cik ke alap ján el fo ga dott euró pai kö zös sé -
gi ren de let, valamint az e ren de let fel ha tal ma zá sa alap ján
el fo ga dott kö zös sé gi ren de let, illetve ha tá ro zat;

b) men te sí tés: a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke -
dés alá vont pénz esz köz, illetve gaz da sá gi erõ for rás fe let ti
ren del ke zé si jog gya kor lá sá nak ese ti, cél hoz kö tött en ge -
dé lye zé se;

c) pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés: pénz esz -
kö zök és gaz da sá gi erõ for rá sok kö zös sé gi jogi ak tus ál tal
el ren delt be fa gyasz tá sa, valamint olyan ügy let tel je sí té sé -
nek meg aka dá lyo zá sa, amely bõl a pénz ügyi és va gyo ni
kor lá to zó in téz ke dés ala nyá nak va gyo ni elõ nye szár ma -
zik;

d) pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala nya: a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dést el ren de lõ kö -
zös sé gi jogi ak tus ha tá lya alá tar to zó ter mé sze tes vagy jogi 
sze mély, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság,
illetve az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély, jogi sze mé lyi -
ség nél kü li gaz da sá gi tár sa ság, amely pénz ügyi és va gyo ni 
kor lá to zó in téz ke dést el ren de lõ kö zös sé gi jogi ak tus ha tá -
lya alá tar to zó szer ve zet tag ja;

e) va gyo ni nyil ván tar tás: a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti 
in gat lan-nyil ván tar tás, cég nyil ván tar tás, jár mû nyil ván tar -
tás, úszó lé te sít mény-lajst rom, lé gi jár mû-lajst rom, kul tu rá -
lis örök ség ha tó sá gi nyil ván tar tá sa.

A tör vény hatálya

2.  § Ha kö zös sé gi jogi ak tus pénz ügyi és va gyo ni kor lá -
to zó in téz ke dést ren del el, annak vég re haj tá sa so rán e tör -
vény és a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör -
vény (a továb biak ban: Vht.) ren del ke zé sei sze rint kell el -
jár ni.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 10-i ülés nap ján fo gad ta el.

A pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtása

3.  § (1) A pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés el -
ren de lé sé rõl  szóló kö zös sé gi jogi ak tus ha tály ba lé pé sé tõl
szá mí tott 30 na pon be lül a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó
in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv meg vizs gál ja,
hogy a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala nya
ren del ke zik-e a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a pénz ügyi
és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá tar to zó pénz -
esz köz zel vagy gaz da sá gi erõ for rás sal.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott vizs gá la tot köve -
tõen, a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lyá -
nak tar ta ma alatt a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke -
dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv fo lya ma to san fi gye lem -
mel kí sé ri, hogy a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke -
dés ala nya ren del ke zik-e a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a 
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá tar -
to zó pénz esz köz zel vagy gaz da sá gi erõ for rás sal.

(3) Ha a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala -
nya ren del ke zik a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá tar to zó
pénz esz köz zel vagy gaz da sá gi erõ for rás sal, valamint ha a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala nyá nak va la -
mely ügy let bõl va gyo ni elõ nye szár maz na, er rõl a pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe -
le lõs szerv az al kal ma zan dó kö zös sé gi jogi ak tus vo nat ko -
zó ren del ke zé sé re hi vat koz va, az (1)–(2) be kez dé sek,
illetve a 10.  § (3)–(4) be kez dés sze rin ti vizs gá lat ered mé -
nyé nek és a (4) be kez dés sze rin ti ada tok meg kül dé sé vel, a
vizs gá lat be fe je zé sét köve tõen ha la dék ta la nul értesíti

a) a va gyon fek vé se sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si)
bí ró sá got (a továb biak ban: bí ró ság),

b) az ille té kes cég bí ró sá got,
c) az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz tert, valamint
d) ha a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala -

nya va gyo ni nyil ván tar tás ban nyil ván tar tott gaz da sá gi
erõ for rás sal ren del ke zik, az adott va gyo ni nyil ván tar tást
ve ze tõ ille té kes szer vet.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ér te sí tés tar tal maz za a 7.  §
(1) be kez dé se sze rin ti ada to kat, valamint

a) a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya
alá esõ pénz esz kö zön, valamint gaz da sá gi erõ for rá son a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sát
kor lá to zó jo go sult ság gal ren del ke zõ jogi sze mély,
valamint jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve zet szer ve ze ti for -
má já nak meg fe le lõ tör vény ben meg ha tá ro zott azo no sí tó
ada ta it,

b) a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya
alá esõ pénz esz köz, valamint gaz da sá gi erõ for rás azo no sí -
tá sá hoz szük sé ges ada to kat.

4.  § (1) A bí ró ság a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in -
téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv 3.  § (3) be kez dé se
sze rin ti ér te sí té se alap ján nem pe res el já rás ban vég zés sel a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra
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zár la tot ren del el, amely rõl ha la dék ta la nul, leg alább fo ko -
zott biz ton sá gú elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott ok ira tot tar -
tal ma zó elekt ro ni kus üze net vagy te le fax út ján ér te sí ti a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés foganatosítá -
sáért fe le lõs szer vet.

(2) Amennyi ben a bí ró ság a pénz ügyi és va gyo ni kor lá -
to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv 3.  § (3) be -
kez dé se sze rin ti ér te sí té se alap ján azt ál la pít ja meg, hogy a 
zár lat el ren de lé sé nek fel té te lei nem áll nak fenn, ar ról az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott mó don ér te sí ti a pénz ügyi
és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs
szervet.

(3) A vég re haj tást a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in -
téz ke dés ala nyá val szem ben, a pénz ügyi és va gyo ni kor lá -
to zó in téz ke dés ha tá lya alá tar to zó pénz esz köz re és gaz da -
sá gi erõ for rás ra kell el ren del ni.

5.  § (1) A bí ró sá gi vég re haj tó a pénz ügyi és va gyo ni
kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ról, illetve a vég re haj tás
be fe je zé sé rõl, a cég bí ró ság a cég mû kö dé sé nek 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 vény (a továb biak ban: Ctv.) 85.  §
(1) be kez dés b) pont ján ala pu ló fel füg gesz té sé rõl, illetve a
Ctv. 85.  § (2) be kez dé sén ala pu ló meg szün te té sé rõl há rom
mun ka na pon be lül ér te sí ti a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó 
in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szer vet, to váb bá az
adó po li ti ká ért fe le lõs minisztert.

(2) Az Euró pai Unió töb bi tag ál la ma és in téz mé nyei felé 
a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dést el ren de lõ kö -
zös sé gi jogi ak tus ban a vég re haj tott in téz ke dé sek rõl és
egyéb kö rül mé nyek rõl elõ írt tá jé koz ta tást az adópoliti -
káért fe le lõs mi nisz ter tel je sí ti.

A mentesítési eljárás

6.  § (1) Ha a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dést
el ren de lõ kö zös sé gi jogi ak tus le he tõ vé te szi a pénz ügyi és 
va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés aló li men te sí tést, az e §-ban
meg ha tá ro zott men te sí té si el já rás le foly ta tá sá nak van he -
lye.

(2) A men te sí tés irán ti ké rel met a bí ró ság nak cí mez ve, a 
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés foganatosítá -
sáért fe le lõs szerv hez kell be nyúj ta ni. A pénz ügyi és va -
gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv

a) a ké re lem be nyúj tá sá ról ér te sí ti az adó po li ti ká ért fe -
le lõs mi nisz tert,

b) amennyi ben az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés az Egye sült Nem ze -
tek Szer ve ze te Biz ton sá gi Ta ná csa (a továb biak ban:
ENSZ BT) ha tá ro za tán ala pul, az ENSZ BT vo nat ko zó ha -
tá ro za tá nak meg fele lõen ha la dék ta la nul meg kez di és le -
foly tat ja a szük sé ges kon zul tá ci ós el já rást az ENSZ BT
ille té kes Szank ci ós Bi zott sá gá val, to váb bá

c) a kon zul tá ci ós el já rás be fe je zé sét köve tõen, annak
ered mé nyé rõl – a ké re lem meg kül dé sé vel egy ide jû leg –
ha la dék ta la nul ér te sí ti a bí ró sá got.

(3) A men te sí tés rõl a bí ró ság nem pe res el já rás ban a ké -
re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott hat van na pon be lül – a zár -
la tot el ren de lõ ko ráb bi vég zé sé re is te kin tet tel – vég zés sel
dönt.

(4) A bí ró ság a vég zé sét kéz be sí ti a pénz ügyi és va gyo ni 
kor lá to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv nek és
az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter nek is.

(5) Az adó po li ti ká ért fe le lõs mi nisz ter el vég zi a kö zös -
sé gi jogi ak tu sok nak meg fele lõen az Euró pai Unió töb bi
tag ál la ma és in téz mé nyei tá jé koz ta tá sát.

Adatkezelés és megkeresés

7.  § (1) A pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo -
ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv ab ból a cél ból, hogy meg ál la -
pít sa, hogy a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés
ala nya ren del ke zik-e a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá esõ
pénz esz köz zel vagy gaz da sá gi erõ for rás sal, jo go sult ke -
zel ni

a) a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala nyá -
nak szü le té si és há zas sá gi ne vét, szü le té si ide jét, szü le té si
he lyét, la kó he lyét és tar tóz ko dá si he lyét, to váb bá a pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dést el ren de lõ kö zös sé gi
jogi ak tus ál tal köz zé tett egyéb azo no sí tó ada ta it,

b) a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya
alá esõ pénz esz kö zön, valamint gaz da sá gi erõ for rá son a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sát
kor lá to zó jo go sult ság gal ren del ke zõ ter mé sze tes sze mély
szü le té si és há zas sá gi ne vét, szü le té si ide jét, szü le té si he -
lyét, la kó he lyét és tar tóz ko dá si he lyét.

(2) Ha a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga -
na to sí tá sá ért fe le lõs szerv 3.  § sze rin ti el já rá sá nak fel té te -
lei már nem áll nak fenn, a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó
in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv az el já rá sa so rán 
gyûj tött ada to kat ha la dék ta la nul törli.

8.  § (1) A pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo -
ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv köz igaz ga tá si ha tó sá got ke -
res het meg, ha a 3.  § sze rin ti fel ada tá nak el lá tá sá hoz

a) olyan adat vagy tény be li is me ret szük sé ges, amely a
meg ke re sett ha tó ság nyil ván tar tá sá ból, illetve ira ta i ból
sze rez he tõ meg,

b) olyan irat vagy más bi zo nyí ték szük sé ges, amely a
meg ke re sett ha tó ság nál (ál lam i, ön kor mány za ti szerv nél)
van, vagy on nan sze rez he tõ meg.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben a meg ke -
re sés ben meg kell je löl ni az adat, irat, más bi zo nyí ték fel -
hasz ná lá sá nak cél ját, valamint azt, hogy a sze mé lyes adat
be szer zé sé re e tör vény alap ján ke rül sor.
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(3) A meg ke re sett ha tó ság csak ak kor ta gad hat ja meg a
meg ke re sés ben fog lal tak tel je sí té sét, ha az jog sza bály ba
üt kö zik. Ha a meg ke re sés ben fog lal tak tel je sí té sé re más
szerv jo go sult, a meg ke re sett ha tó ság a meg ke re sést ha la -
dék ta la nul, de leg ké sõbb a meg ke re sés meg ér ke zé sé tõl
szá mí tott öt na pon be lül e ha tó ság hoz to váb bít ja, és er rõl
egy ide jû leg tá jé koz tat ja a meg ke re sõ ha tó sá got.

(4) Ha jog sza bály en nél rö vi debb ha tár idõt nem ál la pít
meg, a meg ke re sést nyolc na pon be lül kell tel je sí te ni.

(5) Ha a meg ke re sés ben fog lal tak tel je sí té sé hez ma gyar
kül kép vi se le ti ha tó ság meg ke re sé se szük sé ges, a meg ke -
re sés ben fog lal tak tel je sí té sé nek ha tár ide je a meg ke re sés -
nek a kül kép vi se le ti ha tó ság hoz tör té nõ meg ér ke zé se nap -
ján kez dõ dik.

9.  § (1) A pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo -
ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv a 3.  § (4) be kez dés és a 7.  §
(1) be kez dés sze rin ti ada tok el len õr zé se, valamint a 3.  §
sze rin ti fel ada ta el lá tá sá nak cél já ból

a) a sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tás ból,
b) a mun ka vál la lá si en ge déllyel ren del ke zõk nyil ván -

tar tá sá ból,
c) a cég nyil ván tar tás ból,
d) az egyé ni vál lal ko zói en ge déllyel ren del ke zõk nyil -

ván tar tá sá ból,
e) az in gat lan-nyil ván tar tás ból,
f) az úszó lé te sít mé nyek lajst ro má ból,
g) a lé gi jár mû vek lajst ro má ból,
h) a köz pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tás ból,
i) a köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ból, valamint
j) a kul tu rá lis örök ség ha tó sá gi nyil ván tar tá sá ból

a 3.  § (4) be kez dé sé ben és a 7.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt
ada to kat igé nyel he ti.

(2) A sze mé lyi adat- és lak cím nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv ha la dék ta la nul ér te sí ti a pénz ügyi és va gyo ni kor lá -
to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szer vet a pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala nyá nak

a) Ma gyar or szá gon be kö vet ke zett ha lá lá ról, ne vé nek
meg vál toz ta tá sá ról,

b) be je len tett la kó he lyé nek meg szû né sé rõl, meg vál to -
zá sá ról,

c) ada tai nyil ván tar tá sá nak meg szün te té sé rõl.

(3) Ha a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala -
nya nem tar to zik a pol gá rok sze mé lyi ada ta i nak és lak cí -
mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló tör vény ha tá lya alá, a köz -
pon ti ide gen ren dé sze ti nyil ván tar tást ve ze tõ szerv ér te sí ti
a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá -
sá ért fe le lõs szer vet a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz -
ke dés ala nya tar tóz ko dá si he lyé nek meg vál to zá sá ról.

A szolgáltatók, valamint a vagyoni nyilvántartást vezetõ
szervek kötelezettségei és az alkalmazandó intézkedések

10.  § (1) A pénz mo sás és ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa
meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló tör vény ha tá -

lya alá tar to zó sze mély vagy szer ve zet (a továb biak ban:
szol gál ta tó), valamint a va gyo ni nyil ván tar tást ve ze tõ
szer vek kö te le sek – a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti sze mé lyes 
ada tok köz lé sé vel – ha la dék ta la nul be je len te ni a pénz ügyi
és va gyo ni kor lá to zás fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv nek
min den olyan ada tot, tényt, kö rül ményt, amely arra utal,
hogy a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ala nya a
Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén a pénz ügyi és va gyo ni kor -
lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá esõ pénz esz köz zel vagy gaz -
da sá gi erõ for rás sal ren del ke zik.

(2) A szol gál ta tó, valamint a va gyo ni nyil ván tar tást ve -
ze tõ szer vek kö te le sek – a 7.  § (1) be kez dé se sze rin ti sze -
mé lyes ada tok köz lé sé vel – ha la dék ta la nul be je len te ni a
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés foganatosítá -
sáért fe le lõs szerv nek min den olyan ügy let re vo nat ko zó
ada tot, tényt vagy kö rül ményt, amely arra utal, hogy az
adott ügy let bõl a pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke -
dés ala nyá nak va gyo ni elõ nye szár ma zik.

(3) A pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na -
to sí tá sá ért fe le lõs szerv a szol gál ta tó ál tal tett (1)–(2) be -
kez dé sek sze rin ti be je len tés meg té te lét kö ve tõ

a) bel föl di ügy let ese té ben egy mun ka na pon be lül,
b) nem bel föl di ügy let ese té ben két mun ka na pon be lül

meg vizs gál ja a be je len tést.

(4) A pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na -
to sí tá sá ért fe le lõs szerv a va gyo ni nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv ál tal tett (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti be je len tés meg -
té te lét kö ve tõ há rom mun ka na pon be lül meg vizs gál ja a
be je len tést.

(5) A pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na -
to sí tá sá ért fe le lõs szerv a (3)–(4) be kez dés sze rin ti vizs gá -
lat alap ján

a) a 3.  § (3)–(4) be kez dé sek ben fog lal tak sze rint jár el,
és er rõl a 3.  § (3) be kez dés ben meg ha tá ro zot ta kon kí vül a
be je len tést tevõ szol gál ta tót, illetve va gyo ni nyil ván tar tást 
ve ze tõ szer vet is ér te sí ti; vagy

b) ar ról ér te sí ti a be je len tést tevõ szol gál ta tót, illetve
va gyo ni nyil ván tar tást ve ze tõ szer vet, hogy a 3.  §
(3)–(4) be kez dé sek sze rin ti el já rás fel té te lei nem áll nak
fenn.

(6) A szol gál ta tó az (1)–(2) be kez dé sek sze rin ti be je len -
tés meg té te lét kö ve tõ

a) bel föl di ügy let ese té ben egy mun ka nap,
b) nem bel föl di ügy let ese té ben két mun ka nap

alatt nem tel je sít he ti azt az ügy le tet, amely a be je len tés
alap já ul szol gá ló adat, tény vagy kö rül mény alap ján pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá esõ pénz -
esz közt vagy gaz da sá gi erõ for rást érint het, ki vé ve, ha az
(5) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér te sí tést ka pott.

(7) Az ügy le tet – ha tel je sí té sé nek egyéb fel té te lei fenn -
áll nak – a be je len tés meg té te lét kö ve tõ

a) bel föl di ügy let ese té ben má so dik mun ka na pon,
b) nem bel föl di ügy let ese té ben har ma dik mun ka na pon

tel je sí te ni kell, ki vé ve, ha a szol gál ta tó az (5) be kez dés
a) pont ja sze rin ti ér te sí tést ka pott.
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(8) A va gyo ni nyil ván tar tást ve ze tõ szerv az (1)–(2) be -
kez dé sek sze rin ti be je len tés meg té te lét kö ve tõ há rom
mun ka nap alatt nem tel je sít he ti azt a be jegy zés vagy vál to -
zás be jegy zés irán ti ké rel met, amely a be je len tés alap já ul
szol gá ló adat, tény vagy kö rül mény alap ján pénz ügyi és
va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá esõ pénz esz köz -
zel vagy gaz da sá gi erõ for rás sal le het kap cso la tos, ki vé ve,
ha az (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti ér te sí tést ka pott. A be -
jegy zés vagy vál to zás be jegy zés irán ti ké re lem tel je sí té se
iránt – ha tel je sí té sé nek egyéb fel té te lei fenn áll nak – a be -
je len tés meg té te lét kö ve tõ ne gye dik mun ka na pon in téz -
ked ni kell, ki vé ve, ha a va gyo ni nyil ván tar tást ve ze tõ
szerv az (5) be kez dés a) pont ja sze rin ti ér te sí tést ka pott.

Módosuló jogszabályok

11.  § Az ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tá rak ról
 szóló 1993. évi XCVI. tör vény 40/B.  § (1) be kez dé se a kö -
vet ke zõ l) pont tal egé szül ki:

[(1) A pénz tár ti tok és az üz le ti ti tok meg tar tá sá nak kö te -
le zett sé ge nem áll fenn a fel adat kör ében el já ró]

„l) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te
ese tén az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni 
kor lá to zó in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv vel”

12.  § (1) A Vht. 10.  §-a a kö vet ke zõ g) pont tal egé szül
ki:

[Vég re hajt ha tó ok ira tok]
„g) az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni

kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra zár la tot el ren de lõ
vég zés.”

(2) A Vht. a 204.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
204/A.  §-sal egé szül ki:

„Zárlat az Európai Unió által elrendelt pénzügyi 
és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására

204/A.  § (1) Ha az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra a bí -
ró ság zár la tot ren delt el, en nek vég re haj tá sa a bí ró sá gi
vég re haj tó ha tás kö ré be tar to zik.

(2) A zár lat vég re haj tá sa so rán az e §-ban nem sza bá lyo -
zott kér dé sek ben a va gyon el kob zás biz to sí tá sá ra el ren delt
bûn ügyi zár lat sza bá lyai sze rint kell el jár ni az zal, hogy

a) mun ka bér le til tá sá nak is he lye van,
b) pénz ügyi in téz mény nél ke zelt össze gek ese té ben a

191.  § (2)–(4) be kez dé se sze rint kell el jár ni és az in téz ke -
dést az adóst meg il le tõ pénz összeg re és min den ké sõb bi
be fi ze tés re fo ga na to sí ta ni kell,

c) a zár gond nok nak a cég va gyo ná ból szár ma zó jö ve -
del met – a fel me rült költ sé gek le vo ná sa után – a cég pénz -
for gal mi szám lá ján kell el he lyez ni.

(3) A vég re haj tás költ sé gét az ál lam vi se li.
(4) Ha a zár lat el ren de lé sé nek kö zös sé gi jogi fel té te lei

már nem áll nak fenn, a bí ró ság a vég re haj tást meg szün -
teti.”

(3) A Vht. 255.  § a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

[A fõ vá ro si bí ró sá gi, il le tõ leg a me gyei bí ró sá gi vég re -
haj tó (a továb biak ban: me gyei bí ró sá gi vég re haj tó) fo ga -
na to sít ja a vég re haj tást, ha a vég re haj tan dó kö ve te lés]

„a) a 10.  § d)–g) pont já ban fel so rolt vég re hajt ha tó ok -
ira ton ala pul, ki vé ve, ha a vég re haj tá si el já rás ban ki sza -
bott rend bír ság be haj tá sát a 45/A.  § (5) be kez dé se alap ján
az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó vég zi,”

13.  § A hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény 51.  § (9) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(9) A bank ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge nem áll
fenn ab ban az eset ben, ha a pénz ügyi in téz mény az Euró -
pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in -
téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott be je len té si kö te le zett sé gé nek tesz ele get.”

14.  § A ma gán nyug díj ról és a ma gánnyug díj pénz tá rak -
ról  szóló 1997. évi LXXXII. tör vény 79.  § (1) be kez dé se a
kö vet ke zõ m) pont tal egé szül ki:

[(1) A pénz tár ti tok és üz le ti ti tok meg tar tá sá nak kö te le -
zett sé ge nem áll fenn a fel adat kör ében el já ró]

„m) kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lek meg lé te
ese tén az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni 
kor lá to zó in téz ke dé sek fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs szerv vel”

15.  § Az in gat lan-nyil ván tar tás ról  szóló 1997. évi
CXLI. tör vény 17.  § (1) be kez dés q) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Az in gat lan-nyil ván tar tás ba csak az in gat lan hoz
kap cso ló dó kö vet ke zõ, jo gi lag je len tõs té nyek je gyez he tõk
fel:]

„q) a zár lat, zár alá vé tel, zár alá vé telt meg elõ zõ biz to sí -
tá si in téz ke dés, zár lat az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra;”

16.  § A köz úti köz le ke dé si nyil ván tar tás ról  szóló 1999.
évi LXXXIV. tör vény 9.  § (2) be kez dés c) pont ja he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A jár mû nyil ván tar tás a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zot tak sze rint tar tal maz za a jár mû]

„c) for gal ma zá si kor lá to zá sá ra vo nat ko zó ada to kat,
 ideértve az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és
 vagyoni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra el ren delt zár -
lat ra vo nat ko zó ada to kat is;”

17.  § A biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl
 szóló 2003. évi LX. tör vény 157.  § (7) be kez dé se he lyé be a 
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) A biz to sí tá si ti tok meg tar tá sá nak kö te le zett sé ge
nem áll fenn ab ban az eset ben, ha a biz to sí tó, biz to sí tás -
köz ve tí tõ és a biz to sí tá si szak ta nács adó az Euró pai Unió
ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek 
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vég re haj tá sá ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott be je len -
té si kö te le zett sé gé nek tesz ele get.”

18.  § A Ctv. 85.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„85.  § (1) Ha a cég bí ró ság hi va ta los tu do má sá ra jut,
hogy a cég vagy annak tag ja

a) nem zet kö zi jogi kö te le zett sé gen ala pu ló, illetve

b) az Euró pai Kö zös sé get lét re ho zó szer zõ dés 60. cik -
ke alap ján el fo ga dott euró pai kö zös sé gi ren de le tek ben
vagy az e ren de le tek fel ha tal ma zá sa alap ján el fo ga dott kö -
zös sé gi ren de le tek ben, illetve ha tá ro za tok ban ter mé sze tes
vagy jogi sze mé lyek, jogi sze mé lyi ség nél kü li gaz da sá gi
tár sa sá gok, illetve jogi sze mély nek, jogi sze mé lyi sé gû
gaz da sá gi tár sa ság nak nem mi nõ sü lõ szer ve ze tek ellen el -
ren delt

pénz ügyi vagy va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés ha tá lya alá
tar to zik, a cég bí ró ság a cég mû kö dé sét fel füg gesz ti.

(2) A cég bí ró ság az (1) be kez dés ben fog lalt in téz ke dést
meg szün te ti, ha a cég vagy annak tag ja már nem tar to zik
az (1) be kez dés sze rin ti pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in -
téz ke dés ha tá lya alá.”

19.  § A be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az áru tõzs dei
szol gál ta tók ról, valamint az ál ta luk vé gez he tõ te vé keny sé -
gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII. tör vény
118.  §-ának (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(7) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ti tok tar tá si kö -
te le zett ség nem áll fenn ab ban az eset ben sem, ha a be fek -
te té si vál lal ko zás, il le tõ leg az áru tõzs dei szol gál ta tó az
 Európai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni korlá -
tozó in téz ke dé sek vég re haj tá sá ról  szóló tör vény ben meg -
ha tá ro zott be je len té si kö te le zett sé gé nek tesz eleget.”

Az Európai Unió jogának való megfelelés

20.  § Ez a tör vény a kö vet ke zõ, rész ben több ször mó do -
sí tott kö zös sé gi jogi ak tu sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges
ren del ke zé se ket ál la pít meg:

a) a Ta nács 2580/2001/EK ren de le te (2001. decem -
ber 27.) a ter ro riz mus le küz dé se ér de ké ben egyes sze mé -
lyek kel és szer ve ze tek kel szem ben ho zott kü lön le ges kor -
lá to zó in téz ke dé sek rõl – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10. cik kek;

b) a Ta nács 881/2002/EK ren de le te (2002. má jus 27.)
az Oszá ma bin Lá den nel, az Al-Qa i da há ló zat tal és a Tá li -
bán nal össze köt te tés ben álló egyes sze mé lyek kel és szer -
ve ze tek kel szem ben meg ha tá ro zott szi go rí tó in téz ke dé sek
be ve ze té sé rõl, valamint az egyes ter mé kek és szol gál ta tá -
sok Af ga nisz tán ba tör té nõ ki vi te lé nek ti lal má ról, a re pü lé -
si ti la lom meg erõ sí té sé rõl és az af ga nisz tá ni Tá li bánt il le tõ 
pénz kész le tek és egyéb pénz ügyi for rá sok be fa gyasz tá sá -
ról  szóló 467/2001/EK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he -
lye zé sé rõl – 1; 2; 2a; 5; 6; 8; 9; 11. cik kek;

c) a Ta nács 1210/2003/EK ren de le te (2003. jú li us 7.) az
Irak kal fenn ál ló gaz da sá gi és pénz ügyi kap cso la tok egyes
kor lá to zá sa i ról és a 2465/96/EK ren de let ha tá lyon kí vül
 helyezésérõl – 1; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 13; 16. cik kek;

d) a Ta nács 314/2004/EK ren de le te (2004. feb ru ár 19.)
egyes, Zim bab we val szem be ni kor lá to zó in téz ke dé sek -
rõl – 1; 6; 7; 8; 9; 10; 13. cik kek;

e) a Ta nács 872/2004/EK ren de le te (2004. áp ri lis 29.)
a Li bé ri á val szem be ni to váb bi kor lá to zó in téz ke dé sek -
rõl – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 13. cik kek;

f) a Ta nács 1763/2004/EK ren de le te (2004. októ -
ber 11.) a volt Ju go szlá vi á ban el kö ve tett hu ma ni tá ri us
bûn cse lek mé nye ket vizs gá ló nem zet kö zi tör vényszék
(ICTY) meg bí za tá sa ha té kony vég re haj tá sá nak tá mo ga tá -
sá ra irá nyuló egyes kor lá to zó in téz ke dé sek be ve ze té sé -
rõl – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 12. cik kek;

g) a Ta nács 560/2005/EK ren de le te (2005. áp ri lis 12.)
az ele fánt csont par ti hely zet te kin te té ben egyes sze mé lyek -
kel és szer ve ze tek kel szem ben ho zott kü lön le ges korlá -
tozó in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9;
10; 13. cik kek;

h) a Ta nács 1183/2005/EK ren de le te (2005. jú li us 18.)
a Kon gói De mok ra ti kus Köz tár sa ság te kin te té ben a fegy -
ver em bar gót meg sér tõ sze mé lyek kel szem ben meg ha tá ro -
zott, egye di kor lá to zó in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl – 1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 11. cik kek;

i) a Ta nács 1184/2005/EK ren de le te (2005. jú li us 18.)
a szu dá ni Dar fur tér sé gé ben zaj ló konf lik tus ban a bé ke fo -
lya ma tot aka dá lyo zó és a nem zet kö zi jo got sér tõ cse lek -
ményt el kö ve tõ egyes sze mé lyek kel szem ben meg ha tá ro -
zott, egye di kor lá to zó in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl – 1; 2; 3; 
4; 5; 6; 7; 8; 11. cik kek;

j) a Ta nács 305/2006/EK ren de le te (2006. feb ru ár 21.)
a Ra fiq Ha ri ri li ba no ni mi nisz ter el nök meg gyil ko lá sá ban
való rész vé tel lel gya nú sí tott egyes sze mé lyek kel szem be -
ni egye di kor lá to zó in téz ke dé sek be ve ze té sé rõl – 1; 2; 3; 4; 
5; 6; 7; 10. cik kek;

k) a Ta nács 765/2006/EK ren de le te (2006. má jus 18.)
a Lu ka sen ko el nök kel és egyes fe hér orosz tiszt vi se lõk kel
szem be ni kor lá to zó in téz ke dé sek rõl – 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7;
10. cik kek;

l) a Ta nács 817/2006/EK ren de le te (2006. má jus 29.)
a Bur má val/Mi an mar ral szem be ni kor lá to zó in téz ke dé sek
meg újí tá sá ról és a 798/2004/EK ren de let ha tá lyon kí vül
he lye zé sé rõl – 1; 6; 7; 8; 10; 11; 14. cik kek;

m) a Ta nács 329/2007/EK (2007. már ci us 29.) ren de le -
te a Ko re ai Népi De mok ra ti kus Köz tár sa ság gal szem be ni
kor lá to zó in téz ke dé sek rõl – 1; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 15;
16. cik kek;

n) a Ta nács 423/2007/EK (2007. áp ri lis 19.) ren de le te
az Irán nal szem be ni kor lá to zó in téz ke dé sek rõl – 1; 7; 8; 9;
10; 11; 12; 13; 17. cik kek.

Átmeneti és záró rendelkezések

21.  § (1) Ez a tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó -
nap elsõ nap ján lép ha tály ba.
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(2) A 11–18.  § és a 11.  §-t meg elõ zõ al cím, valamint a
21.  § (4) be kez dé se e tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na -
pon ha tá lyát vesz ti. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
2. na pon ha tá lyát vesz ti.

(3) Az e tör vény ha tály ba lé pé se elõtt ha tály ba lé pett, és
e tör vény ha tály ba lé pé sé nek idõ pont já ban ha tá lyos kö zös -
sé gi jogi ak tu sok kal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá -
to zó in téz ke dé sek te kin te té ben a 3.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõt e tör vény ha tály ba lé pé sé nek nap -
já tól kell szá mí ta ni. E be kez dés a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ
31. na pon ha tá lyát vesz ti.

(4) Ha tá lyát vesz ti a ter ro riz mus el le ni küz de lem rõl, a
pénz mo sás meg aka dá lyo zá sá ról  szóló ren del ke zé sek szi -
go rí tá sá ról, valamint az egyes kor lá to zó in téz ke dé sek el -
ren de lé sé rõl  szóló 2001. évi LXXXIII. tör vény 1.  §-a, 9.  §
(2) és (4) be kez dé se, valamint 10.  §-a, to váb bá a hi tel in té -
ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi
CXII. tör vény 51.  § (10) be kez dé se, a biz to sí tók ról és a
biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló 2003. évi LX. tör vény
157.  § (8) be kez dé se és a be fek te té si vál lal ko zá sok ról és az 
áru tõzs dei szol gál ta tók ról, valamint az ál ta luk vé gez he tõ
te vé keny sé gek sza bá lya i ról  szóló 2007. évi CXXXVIII.
tör vény 118.  §-ának (8) be kez dé se.

22.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a pénz ügyi
és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés fo ga na to sí tá sá ért fe le lõs
szer vet vagy szer ve ket ren de let ben je löl je ki.

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 CLXXXI.
tör vény

a közpénzekbõl nyújtott támogatások
átláthatóságáról*

A ha zai és uni ós for rá sok ból meg va ló su ló fej lesz té sek
si ke re nem ze ti ér dek. A fej lesz té si tá mo ga tá sok oda íté lé -
sé rõl és fel hasz ná lá sá ról dön tõ in téz mény rend szer át lát ha -
tó mû kö dé sét biz to sí tó jog sza bá lyok meg al ko tá sa és ér vé -
nye sí té se ezért min den fe le lõs, ha za fi as köz éle ti erõ kö zös
ér dek e és kö te les sé ge. Jo gos igé nye Ma gyar or szág nak,
hogy e nem ze ti kö zös ne ve zõ ér vé nye sí té se ér de ké ben a
köz pén zek bõl szár ma zó for rá sok fel hasz ná lá sá val és be -
fek te té sé vel meg va ló su ló fej lesz té sek ügye jo gi-po li ti kai
vé del met kap jon a párt po li ti kai vi ták tól, illetve a kor -
mány za ti cik lus vál tá sok tól egy aránt. Az Or szág gyû lés
ezért a köz pén zek bõl nyúj tott tá mo ga tá sok fo ko zot tabb át -
lát ha tó sá gá nak meg te rem té se ér de ké ben a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

1.  § (1) E tör vény ha tá lya

a) az ál lam ház tar tás al rend sze re i bõl,

b) az euró pai uni ós for rá sok ból,

c) a nem zet kö zi meg álla po dás alap ján fi nan szí ro zott
egyéb prog ra mok ból

szár ma zó, egye di dön tés alap ján nyúj tott, pá lyá za ti úton
vagy pá lyá za ti rend sze ren kí vül az ál lam ház tar tá son kí vü li 
ter mé sze tes sze mé lyek, jogi sze mé lyek és jogi sze mé lyi -
ség gel nem ren del ke zõ egyéb szer ve ze tek – ide nem ért ve
a tár sas há zat – (a továb biak ban együt te sen: sze mély) szá -
má ra oda ítélt, ter mé szet ben vagy pénz ben jut ta tott tá mo -
ga tá sok ra ter jed ki.

(2) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a kü lön jog sza bály -
ban meg ha tá ro zott

a) tár sa da lom biz to sí tá si pénz be li és ter mé szet be ni el lá -
tá sok ra,

b) a fo gya té kos ter mé sze tes sze mé lyek nek a fo gya té -
kos élet hely zet re te kin tet tel nyúj tott pénz be li és ter mé szet -
be ni el lá tá sok ra,

c) csa lád tá mo ga tá sok ra,

d) ter mé sze tes sze mé lyek nek a mél tány lást igény lõ
élet hely ze tük re fi gye lem mel, to váb bá jö ve del mük pót lá sa, 
illetve ki egé szí té se ér de ké ben rá szo rult sá gi ala pon nyúj -
tott egyéb szo ciá lis pénz be li, ter mé szet be ni és sze mé lyes
jel le gû el lá tá sok ra.

(3) E tör vény ha tá lya nem ter jed ki a kü lön jog sza bá -
lyok ál tal sza bá lyo zott azon tá mo ga tá sok el bí rá lá sá ra, fo -
lyó sí tá sá ra és nyil ván tar tá sá ra, ame lye ket az ál lam ház tar -
tás va la mely al rend sze ré bõl ha tá ron túli ma gyar szer ve ze -
tek vagy sze mé lyek szá má ra nyúj ta nak.

(4) A tá mo ga tás nem mi nõ sül egye di dön tés alap ján
nyúj tott tá mo ga tás nak, ha a tá mo ga tás nyúj tá sá nak min -
den fel té te lét jog sza bály meg ha tá roz za, és a tá mo ga tá si
dön tés meg ho za ta la so rán a dön tés ho zó nak mér le ge lé si
joga nincs. Nem mi nõ sül mér le ge lé si jog nak, ha a dön tés -
ho zó a jog sza bály ban meg ha tá ro zott tá mo ga tá si ke ret ki -
me rü lé sé ig a tá mo ga tás oda íté lé sé re vo nat ko zó, a jog sza -
bá lyi fel té te lek nek meg fe le lõ ké rel me ket be ér ke zé si sor -
rend ben tel je sí ti.

2.  § (1) E tör vény al kal ma zá sá ban

a) tá mo ga tá si dön tés: az 1.  § (1) be kez dés sze rin ti
 támogatásban ré sze sü lõ sze mély, valamint az e sze mély
ré szé re jut ta tan dó konk rét tá mo ga tá si összeg meg ha tá ro -
zá sa;

b) dön tés-elõ ké szí tés ben köz re mû kö dõ: az a ter mé sze -
tes sze mély, aki

ba) mun ka vi szony jel le gû jog vi szony ban vagy pol gá ri
jogi jog vi szony alap ján részt vesz a pá lyá za ti ki írás vagy a
tá mo ga tá si dön tés elõ ké szí té sé ben,

bb) tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta lá ra irá nyuló el já rás -
ban ja vas lat té te li, vé le mé nye zé si jog gal ren del ke zik, vagy
ilyen jog gal ren del ke zõ tes tü let tag ja;
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c) dön tés ho zó: az a ter mé sze tes sze mély, aki

ca) fel adat- és ha tás kö re alap ján a tá mo ga tá si dön tés
meg ho za ta lá ra jo go sult, vagy az erre jo go sult szerv ve ze -
tõ je vagy tes tü let tag ja,

cb) fel adat- és ha tás kö re alap ján tá mo ga tá si dön tés re
ér de mi be fo lyás sal ren del ke zik, így kü lö nö sen, ha a tá mo -
ga tá si dön tés hez kap cso ló dó an egyet ér té si, vé tó-, hoz zá já -
ru lá si, illetve jó vá ha gyá si jog gal ren del ke zik, vagy ilyen
jog gal ren del ke zõ szerv ve ze tõ je vagy tes tü let tag ja;

d) ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ: a Kor mány tag ja, a kor -
mány biz tos, az ál lam tit kár, a szak ál lam tit kár, a re gi o ná lis
fej lesz té si ta nács el nö ke, a fej lesz tés po li ti kai ügyek ben
fel adat kör rel ren del ke zõ köz pon ti hi va tal ve ze tõ je, a re -
gionális fej lesz té si ta nács ál tal tör vény elõ írása alap ján lét -
re ho zott tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, fel ügye lõ bi zott -
sá ga tag jai, illetve az Ága za ti Ope ra tív Prog ra mok Köz re -
mû kö dõ szer ve ze tei ve ze tõ tiszt ség vi se lõi és ellen õr zõ
szer vé nek tag jai;

e) nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ: a köz tár sa sá gi el -
nök, az Or szág gyû lés ál tal vá lasz tott vagy a köz tár sa sá gi
el nök ál tal ki ne ve zett tiszt ség vi se lõ, az or szág gyû lé si és az 
euró pai par la men ti kép vi se lõ, a pol gár mes ter, az al pol gár -
mes ter, a fõ pol gár mes ter, a fõ pol gár mes ter-he lyet tes, a he -
lyi ön kor mány za ti kép vi se lõ, a he lyi ön kor mány zat kép vi -
se lõ-tes tü le te bi zott sá gá nak tag ja, a köz pon ti ál lam igaz ga -
tá si szerv – a d) pont alá nem tar to zó – ve ze tõ je és he lyet te -
sei, a re gi o ná lis fej lesz té si ta nács tag ja;

f) kö ze li hoz zá tar to zó: a Pol gá ri Tör vény könyv rõl
 szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban: Ptk.) ál tal
meg ha tá ro zott kö ze li hoz zá tar to zó;

g) ve ze tõ tiszt ség vi se lõ: a gaz da sá gi tár sa sá gok ról
 szóló tör vény ál tal meg ha tá ro zott ve ze tõ tiszt ség vi se lõ.

(2) E tör vény pá lyá za tok ra vo nat ko zó ren del ke zé se it
kell meg fele lõen al kal maz ni a nem pá lyá za ti úton oda ítélt
tá mo ga tá sok ra is az zal, hogy ahol e tör vény

a) pá lyá za tot em lít, ott a tá mo ga tás oda íté lé sé re irá -
nyuló ké rel met,

b) pá lyá za ti el já rást em lít, ott a tá mo ga tá si dön tés elõ -
ké szí té sé nek és meg ho za ta lá nak fo lya ma tát 

kell ér te ni.

(3) A nem pá lyá za ti úton oda ítélt tá mo ga tás ból nem ré -
sze sül het az, aki – ha a tá mo ga tá si dön tést pá lyá za ti el já -
rás ban hoz nák – a pá lyá za ti el já rás ban nem ve het ne részt
pá lyá zó ként.

(4) E tör vény al kal ma zá sá ban va la mely sze mély tu laj -
do ná ban álló gaz da sá gi tár sa ság nak mi nõ sül

a) a leg alább 5%-os tu laj do ná ban álló nyil vá no san mû -
kö dõ rész vény tár sa ság,

b) a bár mi lyen arány ban tu laj do ná ban álló gaz da sá gi
tár sa ság (ide nem ért ve a nyil vá no san mû kö dõ rész vény -
tár sa sá got),

c) a tu laj do ná ban álló b) pont sze rin ti tár sa ság

ca) leg alább 5%-os tu laj do ná ban álló nyil vá no san mû -
kö dõ rész vény tár sa ság,

cb) bár mi lyen ará nyú tu laj do ná ban álló gaz da sá gi tár -
sa ság (ide nem ért ve a nyil vá no san mû kö dõ rész vény tár sa -
sá got).

(5) Az (1) be kez dés d)–e) pont ját nem kell al kal maz ni
arra, aki tiszt sé gét nem a Ma gyar Köz tár sa ság jog ha tó sá ga 
alap ján ki bo csá tott jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já rás -
ban nyer te el.

(6) Nem mi nõ sül az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti köz -
re mû kö dés nek, ha a ter mé sze tes sze mély

a) a pá lyá zat ki írá sá ról dön tést hozó szerv vagy sze -
mély, illetve

b) a pá lyá zat ki írá sá ról dön tést hozó szerv vagy sze -
mély szá má ra a pá lyá za ti ki írás te kin te té ben uta sí tá si jog -
gal ren del ke zõ szerv vagy sze mély
fel ké ré sé re ki zá ró lag a pá lyá zat ki írá sá ról ho zott dön tés
meg ho za ta la elõtt, a pá lyá za ti rend szer cél ja it és el ve it
meg ha tá ro zó elõ ze tes kon zul tá ci ón vesz részt.

3.  § (1) Köz ér dek bõl nyil vá nos a pá lyá za ti ki írást elõ ké -
szí tõ, a pá lyá za tot ki író, a tá mo ga tá si dön tést elõ ké szí tõ és
a tá mo ga tá si dön tést meg ho zó szerv vagy sze mély ál tal a
pá lyá zat tal, a pá lyá za ti el já rás sal, a tá mo ga tá si dön tés sel
össze füg gés ben ke zelt, köz ér de kû adat nak és kü lön le ges
adat nak nem mi nõ sü lõ adat.

(2) Az (1) be kez dés sze rin ti ada tok meg is me ré sé re a
köz ér de kû ada tok ra vo nat ko zó tör vényi ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni.

(3) Az (1) be kez dés sze rin ti adat nyil vá nos ság ra ho za ta -
la nem ered mé nyez he ti az olyan ada tok hoz – így kü lö nö -
sen a tech no ló gi ai el já rá sok ra, a mû sza ki meg ol dá sok ra, a
gyár tá si fo lya ma tok ra, a mun ka szer ve zé si és lo gisz ti kai
mód sze rek re, to váb bá a know-how-ra vo nat ko zó ada tok -
hoz – való hoz zá fé rést, ame lyek meg is me ré se az üz le ti
tevé kenység vég zé se szem pont já ból arány ta lan sé rel met
okoz na, fel té ve, hogy ez nem aka dá lyoz za meg a köz ér -
dek bõl nyil vá nos adat meg is me ré sé nek le he tõ sé gét.

4.  § Az e tör vény ben fog lalt kö ve tel mé nyek el len õr zé se
ér de ké ben a dön tést hozó szerv vagy sze mély jo go sult a
pá lyá zó 6.  § vagy 8.  § sze rin ti érin tett sé gét meg ala po zó
sze mély ne vé nek, szü le té si he lyé nek és ide jé nek, valamint 
lak cí mé nek a ke ze lé sé re.

5.  § (1) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv a pá lyá zat be fo ga -
dá sá tól – illetve a 8.  § (2) be kez dé se sze rin ti kez de mé nye -
zés tõl – szá mí tott öt mun ka na pon be lül a Kor mány ál tal ki -
je lölt szerv ál tal üze mel te tett hon la pon (a továb biak ban:
hon lap) köz zé te szi

a) a pá lyá zat tár gyát és ki író ját,
b) a pá lyá zat be nyúj tó ját,
c) le he tõ ség sze rint az igé nyelt össze get,
d) a 8.  § sze rin ti érin tett sé get.

(2) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv a pá lyá zat el bí rá lá sát
kö ve tõ 15 na pon be lül köz zé te szi a dön tés ho zó ne vét, és
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a) tör li a tá mo ga tást el nem nyert pá lyá zat (1) be kez dés
sze rin ti ada ta it, vagy

b) köz zé te szi az el nyert tá mo ga tás össze gét.

(3) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv – a szám lák és bi zony -
la tok ki vé te lé vel – köz zé te szi a be nyúj tott és el fo ga dott
pá lyá za ti el szá mo lást. A köz zé tett el szá mo lás ban sze rep lõ
üz le ti tit kot ol vas ha tat lan ná kell ten ni.

(4) A pá lyá za tot be fo ga dó szerv tör li az (1)–(3) be kez -
dés alap ján köz zé tett ada to kat a tá mo ga tás igény lé sé hez
való jog meg nyí lá sa nap tá ri évé nek utol só nap já tól szá mí -
tott öt év el tel té vel.

(5) Az (1)–(4) be kez dést nem kell al kal maz ni az e tör -
vény ha tá lya alá tar to zó, a Mun ka erõ pi a ci Alap ból ter mé -
sze tes sze mé lyek szá má ra nyúj tott tá mo ga tá sok ese té ben.

(6) A hon la pon bár ki szá má ra, in gye ne sen biz to sí ta ni
kell a köz zé tett ada tok ke res he tõ sé gét, pá lyá za ton ként, pá -
lyáz ón ként, összeg ha tár sze rint és más mó don cso por to sí -
tott le kér dez he tõ sé gét.

6.  § (1) Nem in dul hat pá lyá zó ként, és nem ré sze sül het
tá mo ga tás ban

a) aki a pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz -
re mû kö dõ vagy dön tés ho zó,

b) a ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ,

c) az a)–b) pont alá tar to zó sze mély kö ze li hoz zá tar to -
zó ja,

d) az a)–c) pont ban meg je lölt sze mély tu laj do ná ban
álló gaz da sá gi tár sa ság,

e) olyan gaz da sá gi tár sa ság, ala pít vány, tár sa dal mi
szer ve zet, egy ház vagy szak szer ve zet, illetve ezek ön ál ló
jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ olyan szer ve ze ti egy sé ge,
amely ben az a)–c) pont alá tar to zó sze mély ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõ, az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek, szer ve ze té nek
tag ja, tiszt ség vi se lõ je, a tár sa dal mi szer ve zet, az egy ház
vagy a szak szer ve zet ügy in té zõ vagy kép vi se le ti szer vé -
nek tag ja,

f) az a tár sa dal mi szer ve zet, egy ház vagy szak szer ve -
zet, illetve ezek ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel ren del ke zõ
azon szer ve ze ti egy sé ge,

fa) amely a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ öt év ben együtt -
mû kö dé si meg ál la po dást kö tött vagy tar tott fenn Ma gyar -
or szá gon be jegy zett párt tal (a továb biak ban: párt),

fb) amely a pá lyá zat ki írá sát meg elõ zõ öt év ben párt tal
kö zös je löl tet ál lí tott or szág gyû lé si, euró pai par la men ti
vagy he lyi ön kor mány za ti vá lasz tá son,

g) aki nek a rész vé tel bõl való ki zárt sá gá nak té nyét a
13.  § alap ján a hon la pon köz zé tet ték.

(2) Az (1) be kez dés e) pont ját nem kell al kal maz ni a re -
gi o ná lis fej lesz té si ta nács ál tal tör vény elõ írása alap ján lét -
re ho zott tár sa ság ra, ha a tá mo ga tás cél ja a fej lesz té si tá mo -
ga tá sok el osz tá sa in téz mény rend sze re mû kö dé sé nek tá -
mo ga tá sa, to váb bá olyan tá mo ga tás, amely nek elõ ké szí té -
sé ben, le bo nyo lí tá sá ban a tár sa ság nem vesz részt, illetve a 

tá mo ga tás sal kap cso la tos dön tés re be fo lyás sal nem ren -
del ke zik.

(3) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ta ná csa és kol lé gi u -
mai ál tal el bí rált pá lyá za tok te kin te té ben az (1) be kez dés
e) pont ja nem aka dá lya annak, hogy olyan tár sa dal mi szer -
ve zet, ala pít vány, illetve ezek ön ál ló jogi sze mé lyi ség gel
ren del ke zõ szer ve ze ti egy sé ge pá lyáz zon, amely ben a pá -
lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re mû kö dõ
vagy dön tés ho zó sze mély, vagy en nek kö ze li hoz zá tar to -
zó ja ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, az ala pít vány ke ze lõ szer vé nek, 
szer ve ze té nek tag ja, tiszt ség vi se lõ je, a tár sa dal mi szer ve -
zet ügy in té zõ vagy kép vi se le ti szer vé nek tag ja.

(4) Ha a (3) be kez dés sze rin ti pá lyá zat ról a dön tést a
Nem ze ti Ci vil Alap prog ram kol lé gi u ma hoz ná, a Ta nács
el nö ke a pá lyá zat el bí rá lá sá ra olyan kol lé gi u mot je löl ki,
amely te kin te té ben nem áll fenn az (1) be kez dés e) pont ja
sze rin ti ki zá ró ok.

(5) Az (1) be kez dés e) pont ja al kal ma zá sá ban nem mi -
nõ sül ala pít vány nak a kü lön tör vény alap ján lét re ho zott, a
párt mû kö dé sét se gí tõ tu do má nyos, is me ret ter jesz tõ, ku ta -
tá si, ok ta tá si te vé keny sé get vég zõ ala pít vány.

7.  § (1) Ha a pá lyá za tot he lyi ön kor mány zat, ki sebb sé gi
ön kor mány zat, he lyi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv,
or szá gos ki sebb sé gi ön kor mány za ti költ ség ve té si szerv
vagy ezek tu laj do ná ban álló gaz da sá gi tár sa ság vagy köz -
hasz nú tár sa ság nyúj tot ta be, a he lyi ön kor mány za ti kép vi -
se lõ tes tü let tag ja, a ki sebb sé gi ön kor mány za ti tes tü let tag -
ja, valamint a pro jekt meg va ló su lá sá val érin tett me gye (fõ -
vá ros) te rü le tén fek võ vá lasz tó ke rü let ben meg vá lasz tott
vagy a pro jekt meg va ló su lá sá val érin tett te le pü lé sen la kó -
hellyel ren del ke zõ or szág gyû lé si kép vi se lõ a tá mo ga tá si
dön tés meg ho za ta lá ban nem ve het részt, de – ha a dön tés re 
tes tü let jo go sult – a tes tü let ülé sén részt ve het.

(2) Az (1) be kez dés nem aka dá lya annak, hogy a re gi o -
ná lis fej lesz té si ta nács el nö ke vagy tag ja a tá mo ga tá si dön -
tés meg ho za ta lát meg elõ zõ en a pá lyá zat elõ ze tes vé le mé -
nye zé sé ben részt ve gyen.

8.  § (1) Ha a pá lyá zó

a) a pá lyá za ti el já rás ban dön tés-elõ ké szí tõ ként köz re -
mû kö dõ vagy dön tést hozó szerv nél mun ka vég zés re irá -
nyuló jog vi szony ban áll,

b) nem ki zárt köz jo gi tiszt ség vi se lõ,

c) az a)–b) pont alá tar to zó sze mély kö ze li hoz zá tar to -
zó ja,

d) az a)–c) pont ban meg je lölt sze mély tu laj do ná ban
álló gaz da sá gi tár sa ság,

e) olyan gaz da sá gi tár sa ság, ala pít vány, tár sa dal mi
szer ve zet, egy ház vagy szak szer ve zet, amely ben az
a)–c) pont alá tar to zó sze mély ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, az
ala pít vány ke ze lõ szer vé nek, szer ve ze té nek tag ja, tiszt ség -
vi se lõ je vagy a tár sa dal mi szer ve zet ügy in té zõ vagy kép vi -
se le ti szer vé nek tag ja,
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kö te les kez de mé nyez ni e kö rül mény nek a hon la pon tör té -
nõ köz zé té te lét a pá lyá zat be nyúj tá sá val egy ide jû leg.

(2) Ha az érin tett sé get meg ala po zó kö rül mény a pá lyá -
zat be nyúj tá sa után, de a tá mo ga tá si dön tés elõtt kö vet ke -
zik be, a pá lyá zó kö te les 8 mun ka na pon be lül kez de mé -
nyez ni e kö rül mény nek a hon la pon tör té nõ köz zé té te lét.

(3) Ha a pá lyá zó a köz zé té telt ha tár idõ ben nem kez de -
mé nyez te, tá mo ga tás ban nem ré sze sül het.

9.  § Nem ve het részt dön tés ho zó ként vagy dön tés-elõ -
ké szí tés ben köz re mû kö dõ ként az, aki vagy aki nek a kö ze li 
hoz zá tar to zó ja a pá lyá zó val mun ka vég zés re irá nyuló jog -
vi szony ban áll.

10.  § (1) A pá lyá za ti el já rás ban a dön tés-elõ ké szí tõ
szerv ve ze tõ je kö te les gon dos kod ni ar ról, hogy e tör vény
ren del ke zé sei az elõ ké szí té s so rán ér vé nye sül je nek. Ha az
össze fér he tet len ség e szerv ve ze tõ je vo nat ko zá sá ban áll
fenn, e fel ada tát a he lyet te se kö te les el lát ni.

(2) Ha az (1) be kez dés ben meg je lölt ve ze tõ azt ta pasz -
tal ja, hogy a dön tés-elõ ké szí té si el já rás ban e tör vény ren -
del ke zé se it meg sér tet ték, kö te les e kö rül ményt a dön tés re
vo nat ko zó elõ ter jesz tés tár gya lá sá nak meg kez dé se elõtt a
dön tést hozó szerv nek vagy sze mély nek írás ban je lez ni.

11.  § A pá lyá za ti el já rás ban dön tést hozó szerv ve ze tõ je
vagy a dön tést hozó sze mély kö te les gon dos kod ni ar ról,
hogy e tör vény ren del ke zé sei a dön tés ho za tal so rán ér vé -
nye sül je nek. Ha az össze fér he tet len ség e szerv ve ze tõ je
vagy a dön tést hozó sze mély vo nat ko zá sá ban áll fenn,
e fel ada tát a he lyet te se kö te les el lát ni.

12.  § (1) Ki kell zár ni azt a pá lyá za tot, amely nek a be -
nyúj tó ja a pá lyá za ton – a pá lyá za ti el já rás bár mely sza ka -
szá ban fenn ál ló kö rül mény re te kin tet tel – nem ré sze sül het
tá mo ga tás ban. A pá lyá zat ból való ki zá rást a dön tést hozó
szerv nél vagy sze mély nél bár ki kez de mé nyez he ti. A pá -
lyá zat ból való ki zá rás a dön tés meg ho za ta lá ig kez de mé -
nyez he tõ. A dön té si el já rás ban köz re mû kö dõ – az érin tett
sze mély meg je lö lé sé vel – ha la dék ta la nul kö te les kez de -
mé nyez ni a dön tést hozó szerv nél vagy sze mély nél a pá -
lyá zat ból való ki zá rást, ha annak in do ka i ról tu do mást szer -
zett.

(2) A kez de mé nye zés sel érin tett sze mély nyi lat ko za tot
te het az össze fér he tet len ség fenn ál lá sá val kap cso lat ban.

(3) A dön tést hozó szerv vagy sze mély a kez de mé nye -
zés tár gyá ban so ron kí vül dönt. A dön tés ho za tal ban a kez -
de mé nye zés sel érin tett sze mély nem ve het részt.
Amennyi ben a dön tés ho za tal ra tes tü let jo go sult, a ki zá rás -
hoz a tes tü let va la mennyi tag ja több mint fe lé nek egyet ér tõ 
sza va za ta szük sé ges.

(4) Ha a dön tést hozó szerv vagy sze mély meg ál la pít ja,
hogy a pá lyá za tot be nyúj tó sze mély meg sér tet te e tör vény
ren del ke zé se it, vagy e tör vénybõl kö vet ke zõ en a pá lyá za -

ton nem ré sze sül het tá mo ga tás ban, e dön tés egy út tal a pá -
lyá zó ál tal be nyúj tott pá lyá zat el uta sí tá sát is je len ti.

(5) Ha a dön tést hozó szerv vagy sze mély dön té sé ben a
(4) be kez dés ben fog lal ta kat nem ál la pít ja meg, a dön tés -
ho za ta li el já rást le foly tat ja.

13.  § (1) A dön tést hozó szerv vagy sze mély tá jé koz tat ja 
a hon lap üze mel te tõ jét az e tör vény meg sér té se  miatt jog -
erõ sen ki zárt pá lyá za tot be nyúj tó

a) ter mé sze tes sze mély ne vé rõl, szü le té si he lyé rõl és
ide jé rõl, valamint lak cí mé rõl,

b) jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség nél kü li szer ve -
zet ne vé rõl és szék he lyé rõl, nyil ván tar tás ba vé te li ok ira tá -
nak szá má ról és a nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé -
sé rõl.

(2) A hon lap üze mel te tõ je az (1) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ada to kat, valamint a ki zá rás té nyét a jog erõs dön tés -
tõl szá mí tott két év idõ tar tam ra a hon la pon köz zé te szi.

(3) Az (1)–(2) be kez dést nem kell al kal maz ni a pá lyá zó -
ra, ha a ki zá rá si okot a dön tés ho za talt meg elõ zõ en maga
vagy az érin tett sé get meg ala po zó sze mély je len tet te be.

14.  § A pá lyá zó a pá lyá za ti anyag hoz csa tol va írás ban
nyi lat ko zik ar ról, hogy nem esik a 6.  §-ban fog lalt kor lá to -
zás alá. A nyi lat ko zat csa to lá sa nél kül a pá lyá zat érvény -
telen. A nyi lat koz atnak tar tal maz nia kell az aláb bi a kat:

a) a ter mé sze tes sze mély pá lyá zó neve, lak cí me, szü le -
té si ide je és he lye,

b) a pá lyá zó gaz da sá gi tár sa ság, cég ne ve, szék he lye,
cég jegy zék szá ma, adó szá ma, kép vi se lõ jé nek neve,

c) a pá lyá zó egyéb szer ve zet neve, szék he lye, kép vi se -
lõ jé nek neve, nyil ván tar tás ba vé te li ok ira tá nak szá ma, a
nyil ván tar tás ba vevõ szerv meg ne ve zé se,

d) az e tör vény sze rin ti érin tett ség, össze fér he tet len ség
té nye vagy ezek hi á nya,

e) az érin tett ség, össze fér he tet len ség alap já ul szol gá ló
kö rül mé nyek le írá sa,

f) nyi lat ko zat ar ról, hogy a pá lyá zó e tör vény ren del ke -
zé se i nek ele get tett érin tett sé gé vel kap cso lat ban, illetve
össze fér he tet len sé ge meg szün te té se ér de ké ben.

15.  § (1) Ha a dön tést hozó szerv vagy sze mély az össze -
fér he tet len ség fenn ál lá sa el le né re a pá lyá za tot nem zár ja ki 
és a pá lyá za tot tá mo ga tás ban ré sze sí ti, az e dön tés alap ján
kö tött szer zõ dés sem mis. A fo lyó sí tott tá mo ga tást a ked -
vez mé nye zett egy összeg ben, a fo lyó sí tás és a vissza fi ze -
tés idõ pont ja kö zöt ti idõ szak ra esõ, az adó zás rend jé rõl
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott ké se del mi pót lék kal azo -
nos mér té kû ka mat tal nö vel ten kö te les vissza té rí te ni.

(2) Az ér vény te len ség meg ál la pí tá sát a dön tés ho za talt
kö ve tõ két éven be lül, írás ban bár ki kez de mé nyez he ti. A
kez de mé nye zést a dön tést hozó szerv ve ze tõ jé hez vagy a
dön tést hozó sze mély hez kell be nyúj ta ni.

2007/186. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15539



(3) A dön tést hozó szerv ve ze tõ je vagy a dön tést hozó
sze mély a kez de mé nye zés rõl annak kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 15 na pon be lül ha tá ro zat tal dönt.

(4) A dön tés ho za talt kö ve tõ hat hó na pon túl, illetve a
pá lyá zat ban fog lal tak meg va ló sí tá sát köve tõen az (1) be -
kez dés ben fog lalt jog kö vet kez mény nem al kal maz ha tó.

16.  § Sem mis az az át ru há zá si szer zõ dés, amely ben a
dön tés ho zó, annak kö ze li hoz zá tar to zó ja vagy ezek tu laj -
do ná ban álló gaz da sá gi tár sa ság a pá lyá zat el szá mo lá sá -
nak el fo ga dá sá tól szá mí tott két éven be lül – a nyil vá no san
mû kö dõ rész vény tár sa ság ban szer zett leg fel jebb 5%-os
tu laj do ni ré sze se dést ki vé ve – tu laj don részt sze rez olyan
gaz da sá gi tár sa ság ban, ame lyet ab ban a pá lyá za ti el já rás -
ban nyil vá ní tot tak nyer tes nek, amely ben a dön tés ho zó
részt vett a tá mo ga tá si dön tés meg ho za ta lá ban.

17.  § (1) A pá lyá zat ér vény te len sé gét meg ál la pí tó vagy
a pá lyá za tot a kez de mé nye zés el le né re ér vé nyes nek nyil -
vá ní tó ha tá ro zat fe lül vizs gá la tát a ha tá ro zat meg ho za ta lá -
tól szá mí tott 30 na pon be lül

a) ha a ha tá ro za tot köz igaz ga tá si el já rás ke re té ben hoz -
ták, az erre irány adó tör vényi ren del ke zé sek sze rint,

b) egyéb eset ben a pá lyá za ti el já rás ban igény be ve he tõ
jog or vos la ti le he tõ sé gek ki me rí té sét köve tõen a ha tá ro za -
tot hozó szerv ellen in dí tott pol gá ri nem pe res el já rás ban a
ha tá ro za tot hozó szerv szék he lye sze rint ille té kes me gyei
bí ró ság tól
le het kér ni.

(2) Az (1) be kez dés b) pont sze rin ti ké re lem be nyúj tá sá -
ra az ér vény te len ség meg ál la pí tá sát kez de mé nye zõ, az
össze fér he tet len ség gel érin tett pá lyá zó, valamint az jo go -
sult, akit erre jog sza bály fel jo go sít. A ké re lem rõl a bí ró ság
az egyes köz igaz ga tá si nem pe res el já rá sok ban al kal ma -
zan dó sza bá lyok ról  szóló tör vény ren del ke zé se it al kal -
maz va a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül
ha tá roz.

18.  § (1) Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy ren de let ben
a) sza bá lyoz za a pá lyá zat tal össze füg gõ köz zé té tel

rész le tes sza bá lya it,
b) je löl je ki a hon la pot üze mel te tõ szer vet,
c) az 1 .  § (1) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti tá mo ga tá -

sok te kin te té ben e tör vénynél szi go rúbb, a dön tés-elõ ké -
szí tés ben és a dön tés ho za tal ban való rész vé tel re vo nat ko -
zó össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat ál la pít son meg,

d) ha tá roz za meg az 1.  § (2) be kez dé sé nek b)–d) pont -
ja i nak al kal ma zá si kö ré be tar to zó tá mo ga tá so kat,

e) egyes, az 1.  § (1) be kez dés sze rin ti olyan tá mo ga tá -
sok te kin te té ben e tör vény ren del ke zé se i tõl el tér jen, ame -
lyek ese té ben köz vet le nül al kal ma zan dó uni ós jogi ak tus
ki fe je zet ten elõ ír ja, hogy egyes meg ha tá ro zott sze mé lyek,
szer ve ze tek részt ve gye nek a tá mo ga tá si összeg vég sõ
ked vez mé nye zett je i nek, illetve a ré szük re a tá mo ga tás ból
jutó össze gek nek a meg ha tá ro zá sá ban.

(2) Fel ha tal ma zást kap nak a he lyi ön kor mány za tok,
hogy ren de let ben egyes, az ön kor mány za ti költ ség ve té si
al rend szer bõl fo lyó sí tott tá mo ga tá sok te kin te té ben e tör -
vénynél szi go rúbb össze fér he tet len sé gi sza bá lyo kat ál la -
pít sa nak meg.

19.  § (1) E tör vény – a (3) és (5) be kez dé sek ben meg ha -
tá ro zott ki vé te lek kel – a ki hir de té sét kö ve tõ ne gye dik hó -
nap elsõ nap ján lép ha tály ba.

(2) E tör vény ren del ke zé se it azon pá lyá za ti el já rá sok ra
vagy tá mo ga tás oda íté lé sé re vo nat ko zó más el já rá sok ra kell
al kal maz ni, ame lyek ben a pá lyá za ti ki írás köz zé té te lé re,
 ennek hi á nyá ban a tá mo ga tás oda íté lé sé re vo nat ko zó ké re -
lem be nyúj tá sá ra e tör vény ha tály ba lé pé se után ke rült sor.

(3) 2008. ja nu ár 1-jén a sze mé lyi jö ve de lem adó meg ha -
tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel hasz -
ná lá sá ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör vény (a továb biak -
ban: Szjftv.) 4.  § (2) be kez dé se a kö vet ke zõ új g) pont tal
egé szül ki:

[Az (1) be kez dés a), b) és c) pont já ban meg je löl tek kö zül 
ki zá ró lag az a szer ve zet le het ked vez mé nye zett, amely]

„g) nyi lat ko zik ar ról, hogy
ga) a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét meg elõ zõ öt év ben

nem kö tött vagy tar tott fenn együtt mû kö dé si meg ál la po -
dást párt tal,

gb) a ren del ke zõ nyi lat ko zat évét meg elõ zõ öt év ben
nem ál lí tott párt tal kö zös je löl tet or szág gyû lé si, euró pai
par la men ti vagy he lyi ön kor mány za ti vá lasz tá son,”

(4) Az Szjftv. (3) be kez dés sel meg ál la pí tott ren del ke zé -
se it elsõ al ka lom mal a 2007. adó év re be nyúj tott ren del ke -
zõ nyi lat ko za tok nál kell al kal maz ni.

(5) 2008. ja nu ár 2-án a kö zös sé gi vám jog vég re haj tá sá -
ról  szóló 2003. évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban:
Vtv.) 16.  § – az egyes adótör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2007. évi CXXVI. tör vény (a továb biak ban: Módtv.)
121.  § (5) be kez dé sé vel meg ál la pí tott – (10) be kez dé sé nek 
szá mo zá sa (11) be kez dés re, a Vtv. 16.  § – a Módtv. 121.  §
(1) be kez dé sé vel át szá mo zott – (11) be kez dé sé nek szá mo -
zá sa (12) be kez dés re, a Vtv. 16.  § – a pénz mo sás és a ter ro -
riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá -
sá ról  szóló 2007. évi CXXXVI. tör vény 50.  §-ával meg -
állapított – (11) be kez dé sé nek szá mo zá sa (13) be kez dés re, 
a Vtv. 16.  § (12) be kez dé sé nek szá mo zá sa (14) be kez dés re 
mó do sul.

(6) E tör vény 6.  § (1) be kez dés f) pont fa)–fb) al pont ja i -
ban, illetve az Szjftv. 4.  § (2) be kez dés g) pont ga)–gb) al -
pont ja i ban meg ha tá ro zott idõ tar tam ba nem szá mít ha tó
bele az e tör vény ha tály ba lé pé se elõt ti idõ szak.

(7) E tör vény 6.  §-át a Nem ze ti Kul tu rá lis Alap ból nyúj -
tott tá mo ga tá sok te kin te té ben a 2008. de cem ber 31-ét
köve tõen ki írt pá lyá za tok ra kell al kal maz ni.

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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2007. évi CLXXXII.
tör vény

az egyes önkormányzatokat érintõ tör vények
módosításáról*

1.  § A fõ vá ro si ön kor mány zat és a ke rü le ti önkor -
mányzatok kö zöt ti for rás meg osz tás ról  szóló 2006. évi
CXXXIII. tör vény (a továb biak ban: Fmt.) 3.  §-ának
c) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép és a § ki egé -
szül a kö vet ke zõ e) pont tal:

(3.  § E tör vény al kal ma zá sá ban:)

„c) Köz pon ti hoz zá já ru lás: a költ ség ve té si tör vény ben
meg ha tá ro zott, a nem az ál lan dó né pes ség szám ra ve tí tett
faj la gos tá mo ga tás sal szá mí tott nor ma tív hoz zá já ru lá sok
bá zis évi ön kor mány za ti költ ség ve té si be szá mo ló érin tett
ûr lap ja i nak – az Ál la mi Szám ve võ szék vagy a kincs tár
 által el vég zett fe lül vizs gá lat ese tén a vizs gá lat és a jog erõs
dön tés alap ján kor ri gált – ada tai,”

„e) ál lan dó né pes ség: a KSH bá zis évet kö ve tõ év ja -
nuár 1-jei ada ta.”

2.  § (1) Az Fmt. 4.  §-a az aláb bi új (2) és (3) be kez dés -
sel egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi (2) be kez dés szá mo -
zá sa (4) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az Ötv. 64.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti
sze mé lyi jö ve de lem adó be vé tel bõl az Ötv. 64.  §-a (3) be -
kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti nor ma tív hoz zá já ru lá sok for -
rá sá ul szol gá ló részt nor ma tív hoz zá já ru lás ként kell figye -
lembe ven ni.

(3) Az Ötv. 64.  §-a (4) be kez dé sé nek b) és d) pont ja sze -
rin ti adók ból a ke rü le ti ön kor mány zat ál tal be sze dett adó -
be vé tel 100%-a a ke rü le ti ön kor mány za tot il le ti meg.”

(2) Az Fmt. 4.  §-ának új szá mo zás sze rin ti (4) be kez dé se 
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az (1) be kez dés sze rin ti be vé te lek nagy sá gá nak
meg ha tá ro zá sa a tárgy idõ szak ra vo nat ko zó fõ vá ro si költ -
ség ve té si kon cep ci ó ban sze rep lõ terv szá mok alap ján tör -
té nik.”

3.  § Az Fmt. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § (1) A fõ vá ro si ön kor mány za tot és a ke rü le ti ön kor -

mány za to kat a 4.  § (1) be kez dés sze rint osz tot tan meg il le -
tõ be vé te lek bõl – a 4.  § (2)–(3) be kez dé sei sze rin ti össze -
gek ki vé te lé vel és a sze mé lyi jö ve de lem adó hely ben ma ra -
dó ré szé be be le ért ve a jö ve de lem dif fe ren ci á ló dás mér sék -
lé se  miatt el vont összeg tárgy évet meg elõ zõ év ben vissza -
igé nyel he tõ, illetve be fi ze ten dõ ré szét is – 2008-ban a
 fõvárosi ön kor mány za tot 47%, a ke rü le ti ön kor mány za to -
kat együt te sen 53% ré sze se dés il le ti meg.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A nor ma tív ré sze se dé si arány vál to zá sa ese tén az
(1) be kez dés ben meg ha tá ro zott for rás meg osz tá si ré sze se -
dést a nor ma tív ré sze se dé si arány vál to zás 60%-ának meg -
fe le lõ mér ték ben – de leg fel jebb 5%-kal – kor ri gál ni kell.”

4.  § (1) Az Fmt. 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A ke rü le ti ön kor mány za to kat meg il le tõ ré sze se dés
fel osz tá sa kor a bá zis évi ön kor mány za ti költ ség ve té si be -
szá mo lók azon mû kö dé si ki adá sa i ból, ame lyek hez a köz -
pon ti költ ség ve tés köz pon ti hoz zá já ru lást nyújt, le kell
von ni a ki adá sok hoz kap cso ló dó köz pon ti hoz zá já ru lást és 
a fel hasz ná lá si kö tött ség gel járó ál lam i tá mo ga tást, és
a kü lönb sé get a köz pon ti hoz zá já ru lá sok ará nyá ban kell
meg osz ta ni az ön kor mány za tok kö zött.

(2) Az (1) be kez dés sze rint szá mí tott fel osz tan dó for rá -
son fe lü li rész 40%-át az ál lan dó né pes ség, 15%-át a bel te -
rü le ti te rü let, 15%-át a bel te rü le ti te rü let re szá mí tott nép -
sû rû ség, 15%-át a 2005. év vé gén az ön kor mány za ti tu laj -
don ban lévõ fél kom for tos, kom fort nél kü li és szük ség la ká -
sok együt tes alap te rü le te és 15%-át a 2005. év vé gén az
ön kor mány zat te rü le tén levõ ipa ro sí tott tech no ló gi á val
épült la ká sok da rab szá ma ará nyá ban kell meg osz ta ni az
ön kor mány za tok kö zött. A szá mí tá sok ban fel hasz ná lan dó
bel te rü le ti te rü let, illetve la kás ada to kat a mel lék let tar tal -
maz za.”

(2) Az Fmt. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(4) Az egyes ke rü le ti ön kor mány za tok nak az
(1)–(3) be kez dés sze rint szá mí tott ré sze se dé si ará nya a
meg osz tott for rá sok ból a tárgy évet meg elõ zõ év for rás -
meg osz tá sá hoz ké pest – a költ ség ve té si szer vek in téz mény 
fenn tar tói jo ga i nak át adá sá ra vissza ve zet he tõ vál to zá so kat 
fi gyel men kí vül hagy va – ma xi mum 5%-kal nõ het, illetve
csök ken het. A mód szer al kal ma zá sa  miatt be kö vet ke zõ –
el té ré sek a for rás meg osz tás so rán az egyes ön kor mány za -
tok ré sze se dé sét nö ve lik vagy csök ken tik.”

5.  § Az Fmt. 7.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az e tör vény sze rin ti for rás meg osz tás el vég zé sé hez 
szük sé ges, a ke rü le ti ön kor mány za ti költ ség ve té si be szá -
mo lók ban sze rep lõ, a kincs tár ál tal el fo ga dott ada to kat
a fõ vá ro si ön kor mány zat fel dol goz za és ki kül di az ön kor -
mány za tok nak ellen õr zés cél já ból a tárgy évet meg elõ zõ
év ok tó ber 31. nap já ig. A ke rü le ti ön kor mány za tok az
adat el len õr zés nek a tárgy évet meg elõ zõ év no vem ber
15. nap já ig tesz nek ele get.”

6.  § Az Fmt. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(2) Amennyi ben a fe lül vizs gá lat meg ál la pít ja, hogy a
for rás meg osz tás so rán al kal ma zott ada tok, vagy a szá mí tá -
sok hely te len sé ge  miatt a fõ vá ro si ön kor mány zat vagy
 valamely ke rü le ti ön kor mány zat jo go su lat lan for rás hoz
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ju tott, vagy a jog sze rû en járó for rás nál ala cso nyabb
összeg ben ré sze sült, ezzel az összeg gel a hiba fel tá rá sát
kö ve tõ év ben az 5–6.  § al kal ma zá sa ered mé nye ként ki ala -
kult for rás meg osz tást mó do sí ta ni kell.”

7.  § Az Fmt. 9.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a követ -
kezõ ren del ke zés lép:

„(3) A tör vény 5.  §-ának (2) be kez dé sét, valamint
6.  §-ának (3) be kez dé sét elsõ al ka lom mal a 2009. évi for -
rás meg osz tás nál kell al kal maz ni.”

Átmeneti és záró rendelkezések

8.  § (1) E tör vény a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép
 hatályba, de a 2.  § ren del ke zé se it a for rás meg osz tás ez évi
fe lül vizs gá la ta ese tén is al kal maz ni kell.

(2) Az Fmt. az e tör vény mel lék le te sze rin ti új mel lék let -
tel egé szül ki.

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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Melléklet a 2007. évi CLXXXII. tör vényhez

„Mel lék let a 2006. évi CXXXIII. tör vényhez

A fõvárosi önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megilletõ bevételek
felosztásához használt tényezõk értéke 2005-ben

Bel te rü le ti te rü let nagy sá ga
(ha)

Ön kor mány za ti tu laj don ban levõ
fél kom for tos, kom fort nél kü li

és szük ség la ká sok együt tes alap te rü le te
(m2)

Ön kor mány zat te rü le tén
ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült la ká sok

da rab szá ma

I. ke rü let 341 6 492 461

II. ke rü let 2 265 9 435 2 577

III. ke rü let 3 100 15 880 36 613

IV. ke rü let 1 704 25 163 28 123

V. ke rü let 259 8 725 173

VI. ke rü let 238 33 753 –

VII. ke rü let 209 84 615 105

VIII. ke rü let 685 134 977 4 714

IX. ke rü let 1 253 120 599 9 219

X. ke rü let 2 895 38 036 19 656

XI. ke rü let 2 838 17 765 27 371

XII. ke rü let 1 574 11 695 1 033

XIII. ke rü let 1 344 97 697 23 072

XIV. ke rü let 1 813 48 607 22 289

XV. ke rü let 1 765 14 016 20 500

XVI. ke rü let 2 407 5 035 6 324

XVII. ke rü let 2 459 2 119 8 249

XVIII. ke rü let 3 226 15 769 13 612

XIX. ke rü let 938 7 940 11 996
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Bel te rü le ti te rü let nagy sá ga
(ha)

Ön kor mány za ti tu laj don ban levõ
fél kom for tos, kom fort nél kü li

és szük ség la ká sok együt tes alap te rü le te
(m2)

Ön kor mány zat te rü le tén
ipa ro sí tott tech no ló gi á val épült la ká sok

da rab szá ma

XX. ke rü let 1 122 9 323 9 240

XXI. ke rü let 2 302 8 422 16 968

XXII. ke rü let 2 542 7 378 5 658

XXIII. ke rü let 1 326 1 265 690

Össze sen: 38 605 724 706 268 643

”

2007. évi CLXXXIII.
tör vény

a büntetõeljárásról  szóló 
1998. évi XIX. tör vény és más tör vények

módosításáról*

1.  § A bün te tõ el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény
IX. Fe je ze té nek V. címe he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„V. Cím

BÍRÓI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT TITKOS
ADATSZERZÉS

Általános szabályok

200.  § (1) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság bí rói en ge -
dély alap ján az el kö ve tõ ki lé té nek, tar tóz ko dá si he lyé nek
meg ál la pí tá sa, el fo gá sa, valamint bi zo nyí tá si esz köz fel -
de rí té se ér de ké ben a nyo mo zás el ren de lé sé tõl a nyo mo zás
ira ta i nak is mer te té sé ig az érin tett tud ta nél kül

a) a ma gán la kás ban tör tén te ket tech ni kai esz köz zel
meg fi gyel he ti és rög zít he ti,

b) le ve let, egyéb pos tai kül de ményt, valamint te le fon -
ve ze té ken vagy más hír köz lé si rend szer út ján to váb bí tott
köz lés tar tal mát meg is mer he ti, és azt tech ni kai esz köz zel
rög zít he ti,

c) a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján to váb bí tott és tá -
rolt ada to kat meg is mer he ti és fel hasz nál hat ja (a továb -
biak ban: tit kos adat szer zés).

(2) Az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság a nyo mo zás el ren -
de lé sét köve tõen a bí rói en ge dély hez kö tött tit kos adat -
szer zést e tör vény alap ján vég zi.

(3) E cím ren del ke zé sei nem érin tik a nyo mo zás el ren -
de lé sét meg elõ zõ en a bí rói, il le tõ leg az igaz ság ügyért fe le -
lõs mi nisz ter en ge dé lyé hez kö tött tit kos in for má ció gyûj -
tést; e te vé keny sé get a kü lön tör vényekben meg ha tá ro zot -
tak sze rint az erre fel jo go sí tott szer ve ze tek a rá juk irány -
adó sza bá lyok sze rint vég zik.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

(4) Ha a nyo mo zás el ren de lé sét meg elõ zõ en kü lön tör -
vény alap ján a bíró, il le tõ leg az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter ál tal en ge dé lye zett tit kos in for má ció gyûj tés vég re -
haj tá sa so rán az ügy ben a nyo mo zást el ren de lik, a tit kos
in for má ció gyûj tést a továb biak ban csak e tör vény sze rint
mint tit kos adat szer zést le het foly tat ni.

(5) Az (1) be kez dés a) pont ja al kal ma zá sá ban ma gán la -
kás nak mi nõ sül a la kás, a la kás cél já ra hasz nált egyéb he -
lyi ség, tárgy, a la kás hoz tar to zó nem la kás cél já ra szol gá ló
he lyi ség, az ezek hez tar to zó be ke rí tett hely, to váb bá a
nyil vá nos vagy a kö zön ség ré szé re nyit va álló he lyen kí vül 
min den más he lyi ség vagy te rü let.

201.  § (1) Tit kos adat szer zés nek
a) öt évig ter je dõ vagy en nél sú lyo sabb sza bad ság vesz -

tés sel bün te ten dõ szán dé kos bûn cse lek mény,
b) üz let sze rû en vagy bûn szö vet ség ben el kö ve tett, há -

rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse -
lek mény,

c) az em ber ke res ke de lem, a til tott por nog ráf fel vé tel lel
vissza élés, a ki tar tott ság, a ke rí tés, az em ber csem pé szés, a
hi va ta li vissza élés és a bûn pár to lás há rom évig ter je dõ sza -
bad ság vesz tés sel fe nye ge tett alak za ta,

d) szol gá la ti ti tok sér tés bûn cse lek mé nye,
e) az a)–d) pont ban meg ha tá ro zott bûn cse lek mény kí -

sér le te, valamint – ha az elõ ké szü le tet a tör vény bün tet ni
ren de li – elõ ké szü le te
ese té ben van he lye.

(2) Ha a nyo mo zást az ügyész vég zi, tit kos adat szer zés -
nek az (1) be kez dés ben fel so rolt bûn cse lek mé nye ken kí -
vül az aláb bi ese tek ben van he lye:

a) a köz jo gi tiszt ség be töl té sén ala pu ló men tes sé get él -
ve zõ sze mély, a nem zet kö zi jo gon ala pu ló men tes sé get él -
ve zõ sze mély sé rel mé re el kö ve tett hi va ta los sze mély el le -
ni erõ szak, to váb bá a nem zet kö zi leg vé dett sze mély el le ni
erõ szak kal fe nye ge tés,

b) a bíró, az ügyész, a bí ró sá gi és ügyész sé gi tit kár, fo -
gal ma zó és ügy in té zõ, az ügyész sé gi nyo mo zó, az ön ál ló
és a me gyei bí ró sá gi vég re haj tó és vég re haj tó-he lyet tes, a
köz jegy zõ és a köz jegy zõ he lyet tes, a rend õrség hi va tá sos
ál lo má nyú tag ja sé rel mé re el kö ve tett hi va ta los sze mély el -
le ni erõ szak, valamint a fel so rol tak, to váb bá a Vám- és



Pénz ügy õr ség hi va tá sos ál lo má nyú tag ja vo nat ko zá sá ban
el kö ve tett, há rom évig ter je dõ sza bad ság vesz tés sel bün te -
ten dõ köz élet tisz ta sá ga el le ni bûn cse lek mé nyek,

c) a b) pont ban fel so rol tak vo nat ko zá sá ban el kö ve tett
vesz te ge tés fel je len té sé nek el mu lasz tá sa és a be fo lyás sal
üzér ke dés,

d) a 29.  § f) pont já ban meg ha tá ro zott igaz ság szol gál ta -
tás el le ni bûn cse lek mé nyek, ki vé ve a ha tó ság félreveze -
tését,

e) a kül föl di hi va ta los sze mély ellen el kö ve tett bûn cse -
lek mé nyek, valamint a nem zet kö zi köz élet tisz ta sá ga ellen 
el kö ve tett bûn cse lek mé nyek,

f) a ka to nai bün te tõ el já rás ra tar to zó, az a)–e) pont ban
fel so rolt bûn cse lek mé nyek.

202.  § (1) Tit kos adat szer zést el sõ sor ban a gya nú sí tot -
tal, illetve az zal a sze méllyel szem ben le het al kal maz ni,
aki a bûn cse lek mény el kö ve té sé vel a nyo mo zás ad di gi
ada tai alap ján gya nú sít ha tó.

(2) Tit kos adat szer zés más sal szem ben ak kor al kal maz -
ha tó, ha az (1) be kez dés ben meg je lölt sze méllyel való bû -
nös kap cso lat tar tás ra adat me rült fel, vagy ilyen kap cso lat
meg ala po zot tan fel te he tõ. A tit kos adat szer zés nek nem
aka dá lya, ha az kí vül ál ló sze mélyt el ke rül he tet le nül érint.

(3) Az ügy ben vé dõ ként el já ró ügy véd ma gán la ká sá ban
és iro dá já ban, il le tõ leg az ügy véd bir to ká ban lévõ te le fon -
ve ze ték re vagy más hír köz lé si rend szer re, az ügy véd le ve -
le zé sé re, ide ért ve a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján tör té -
nõ le ve le zést is, ak kor vé gez he tõ tit kos adat szer zés, ha az
ügy véd del szem ben a ter helt ellen fo lya mat ban lévõ
üggyel össze füg gõ bûn cse lek mény meg ala po zott gya nú ja
me rült fel.

(4) A rend õrségi fog dá ban, il le tõ leg a bün te tés-vég re -
haj tá si in té zet ben levõ ügy vé di be szé lõ he lyi ség ben ak kor
vé gez he tõ tit kos adat szer zés, ha az ügy véd del szem ben a
ter helt ellen fo lya mat ban lévõ üggyel össze füg gõ bûn cse -
lek mény meg ala po zott gya nú ja me rült fel.

(5) A (3) és (4) be kez dés ren del ke zé se it kell al kal maz ni
arra is, aki a 81.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja alap ján ta nú -
ként nem hall gat ha tó ki, il le tõ leg aki a 82.  § (1) be kez dé se
alap ján a ta nú val lo mást meg ta gad hat ja.

(6) Tit kos adat szer zés nek a 201.  §-ban és az (1)–(5) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben is csak ak kor van he -
lye, ha meg ala po zot tan fel te he tõ, hogy más mó don a bi zo -
nyí ték be szer zé se ki lá tás ta lan, vagy arány ta la nul nagy ne -
héz ség gel jár na, és a tit kos adat szer zés sel a bi zo nyí ték be -
szer zé se va ló szí nû sít he tõ.

Bírói engedély

203.  § (1) A tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé rõl a bí ró -
ság az ügyész in dít vá nyá ra e Fe je zet VI. Címe sze rin ti el -
já rás ban ha tá roz.

(2) Az in dít vány nak tar tal maz nia kell

a) a nyo mo zást vég zõ ügyé szi szerv vagy nyo mo zó ha -
tó ság meg ne ve zé sét, a nyo mo zás el ren de lé sé nek idõ pont -
ját, az ügy szá mát,

b) a tit kos adat szer zés ter ve zett al kal ma zá sá nak he lyét, 
te le fon le hall ga tás ese tén a kap cso lá si szá mot is,

c) a tit kos adat szer zés ter ve zett al kal ma zá sá val érin tett
ne vét, il le tõ leg az azo no sí tás ra al kal mas ada tot, valamint a 
tit kos adat szer zés vele szem ben al kal maz ni kí vánt esz kö -
zé nek, il le tõ leg mód sze ré nek meg ne ve zé sét,

d) az al kal ma zás ter ve zett tar ta má nak kez dõ és be fe je -
zõ idõ pont ját, nap tá ri nap ban és órá ban meg ha tá roz va,

e) az al kal ma zás 201. és 202.  §-ban meg ha tá ro zott fel -
té te le i nek a meg lé té re vo nat ko zó rész le tes le írást, így kü -
lö nö sen az ala pul szol gá ló bûn cse lek mény meg ne ve zé sét
és a bûn cse lek mény gya nú já ra okot adó ada to kat, a tit kos
adat szer zés el ke rül he tet len al kal ma zá sát in do ko ló kö rül -
mé nye ket, az al kal ma zás cél ját és annak va ló szí nû sí té sét,
hogy a bi zo nyí ték a tit kos adat szer zés so rán al kal ma zott
esz köz zel, il le tõ leg mód szer rel be sze rez he tõ,

f) ha laszt ha tat lan el ren de lés [(6) be kez dés] ese tén
annak okát és idõ pont ját.

(3) Az in dít vány hoz csa tol ni kell az in dít vány ban fog -
lal ta kat meg ala po zó ira to kat. Az al kal ma zás meg hosszab -
bí tá sá ra vo nat ko zó in dít vány elõ ter jesz tésével egy ide jû leg 
be kell mu tat ni a ko ráb bi en ge dé lye zés óta ke let ke zett ira -
to kat is.

(4) A bí ró ság az in dít vány elõ ter jesz tésétõl szá mí tott
het ven két órán be lül ha tá roz. Ha a bí ró ság az in dít vány nak 
helyt ad vagy rész ben ad helyt, meg ha tá roz za, hogy ki vel
szem ben, a tit kos adat szer zés mely esz kö ze, il le tõ leg mód -
sze re met tõl med dig al kal maz ha tó.

(5) A tit kos adat szer zés leg fel jebb ki lenc ven nap ra en -
ge dé lyez he tõ, ez is mé telt in dít vány ra egy al ka lom mal leg -
fel jebb ki lenc ven nap pal meg hosszab bít ha tó. Ha a bí ró ság
az in dít vány nak helyt ad, és az en ge dé lye zés ide jén a tit kos 
adat szer zés in dít vány sze rin ti kez dõ idõ pont ja már el múlt,
az al kal ma zás kez dõ idõ pont ja az en ge dé lye zés nap ja.

(6) Ha az en ge dé lye zés olyan ké se de lem mel jár na,
amely a tit kos adat szer zés si ke rét ve szé lyez tet né, az
ügyész leg fel jebb het ven két óra idõ tar tam ra el ren del he ti a
tit kos adat szer zést (ha laszt ha tat lan el ren de lés). Ez eset ben 
az el ren de lés sel egy ide jû leg az en ge dé lye zés irán ti in dít -
ványt is elõ kell ter jesz te ni. Ha a bí ró ság az in dít ványt el -
uta sí tot ta, vál to zat lan tény be li ala pon újabb ha laszt ha tat -
lan el ren de lés nek nincs he lye.

A titkos adatszerzés végrehajtása

204. § (1) A tit kos adat szer zést a kü lön tör vény ben meg -
ha tá ro zott szer ve zet hajt ja vég re. Ha az ügyész sé gi nyo -
mo zás so rán el ren delt tit kos adat szer zés tár gya a nem zet -
biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo má nyú tag ja ál tal el -
kö ve tett bûn cse lek mény, az ügyész tit kos adat szer zés el -
vég zé sé re az érin tett nem zet biz ton sá gi szol gá la tot is fel -
kér he ti.

(2) A hír köz lé si szol gál ta tást, a pos tai kül de mé nyek, il -
le tõ leg a szá mí tás tech ni kai rend szer út ján rög zí tett ada tok
to váb bí tá sát, fel dol go zá sát, ke ze lé sét vég zõ szer ve ze tek
kö te le sek a tit kos adat szer zés vég re haj tá sát biz to sí ta ni és a 
tit kos adat szer zés re jo go sult ha tó sá gok kal együtt mû köd ni. 
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A hír köz lé si szol gál ta tást, valamint a pos tai kül de mé nyek
to váb bí tá sát vég zõ szer ve ze tek kö te le zett sé ge i rõl és az
együtt mû kö dés rész le tes sza bá lya i ról kü lön jog sza bály
ren del ke zik.

(3) A tit kos adat szer zést az ügyész, il le tõ leg a nyo mo zó
ha tó ság ve ze tõ je ha la dék ta la nul meg szün te ti, ha

a) ha laszt ha tat lan el ren de lés ese tén a bí ró ság az in dít -
ványt el uta sí tot ta,

b) az en ge dély ben meg ha tá ro zott cél ját el ér te,
c) az en ge dély ben meg ál la pí tott idõ tar tam el telt,
d) a nyo mo zást meg szün tet ték,
e) nyil ván va ló, hogy a to váb bi al kal ma zás tól sem vár -

ha tó ered mény.
(4) A tit kos adat szer zés be fe je zé sét kö ve tõ nyolc na pon

be lül a tit kos adat szer zést foly ta tott ügyész, il le tõ leg nyo -
mo zó ha tó ság meg sem mi sí ti a tit kos adat szer zés cél ja
szem pont já ból ér dek te len, rög zí tett ada tot és az ügy ben
nem érin tett sze mély rög zí tett ada ta it, ki vé ve azo kat az
ada to kat, ame lyek fel hasz ná lá sát a 206.  § (4)–(5) be kez dé -
se le he tõ vé te szi. A (3) be kez dés a) pont ja ese té ben az ad -
dig rög zí tett ada to kat ha la dék ta la nul meg kell semmisí -
teni.

(5) A tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról je len tést
(168.  §) kell ké szí te ni, amely rész le te sen tar tal maz za a tit -
kos adat szer zés le fo lyá sát, így kü lö nö sen azt, hogy annak
so rán mi lyen esz közt, il le tõ leg mód szert, med dig és hol al -
kal maz tak, a tit kos adat szer zés – a fe dett nyo mo zó (178.  §) 
ki vé te lé vel – mely ter mé sze tes vagy jogi sze mélyt, il le tõ -
leg jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve ze tet érin -
tett, a tit kos adat szer zés so rán mi lyen – a (4) be kez dés
alap ján meg nem sem mi sí tett – ada tot, mi lyen mó don, mi -
lyen for rás ból hol és mi kor sze rez tek meg. A je len tést úgy
kell el ké szí te ni, hogy ab ból a bí ró ság en ge dé lye zõ vég zé -
sé ben fog lal tak meg tar tá sa meg ál la pít ha tó le gyen. A je len -
tés ben ki kell tér ni arra is, hogy a tit kos adat szer zés el -
érte-e a cél ját, és ha nem, ak kor annak mi lyen aka dá lya
volt. A je len tést a tit kos adat szer zést foly ta tott ügyé szi
szerv, il le tõ leg nyo mo zó ha tó ság ve ze tõ je írja alá.

A titkos adatszerzés eredményének megismerése

205.  § (1) A tit kos adat szer zés so rán ke let ke zett és rög -
zí tett ada tok meg óvá sá ról az ügyész, il le tõ leg a tit kos adat -
szer zést foly ta tott nyo mo zó ha tó ság az ál lam ti tok ról és a
szol gá la ti ti tok ról  szóló tör vény ben sza bá lyo zot tak sze rint
gon dos ko dik.

(2) A tit kos adat szer zés té nyét, valamint az az zal be -
szer zett és rög zí tett ada tot a tit kos adat szer zés vég re haj tá -
sa so rán, il le tõ leg azt köve tõen mind ad dig, amíg a tit kos
adat szer zés rõl  szóló je len tést az ügyész nem csa tol ta az
ira tok hoz, az en ge dé lye zõ bíró, az ügyész és a nyo mo zó
ha tó ság, valamint az ügyész és a nyo mo zó ha tó ság hi va ta li 
fe let te se (szol gá la ti elöl já ró ja) is mer he ti meg. A tit kos
adat szer zés en ge dé lye zé sé vel kap cso la tos bí ró sá gi ira to -
kat az en ge dé lye zõ bíró ügyel osz tást vég zõ ve ze tõ je,
valamint a 207.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott igaz ga -
tá si ve ze tõ je is meg is mer he ti.

(3) A tit kos adat szer zést en ge dé lye zõ bíró meg ke re sé sé -
re a tit kos adat szer zés so rán a meg ke re sés idõ pont já ig be -
szer zett ada to kat az ügyész kö te les be mu tat ni. Ha a bíró
meg ál la pít ja, hogy az en ge dély ke re te it túl lép ték, a tit kos
adat szer zést meg szün te ti, más tör vénysértés ese tén a tit kos 
adat szer zést meg szün tet he ti. E vég zés ellen fel leb be zés -
nek nincs he lye.

(4) A kü lön tör vény alap ján a nyo mo zást meg elõ zõ en
vég zett tit kos in for má ció gyûj tés [200.  § (3) bek.] ered mé -
nyét – annak a bün te tõ el já rás ban tör té nõ fel hasz ná lá sá ig –
a kü lön tör vényekben meg ha tá ro zot tak is mer he tik meg.

(5) Az ügyész a tit kos adat szer zés té nyé rõl – annak be -
fe je zé sét köve tõen – ér te sí ti a bí rói en ge dély ben érin tet tet,
ha az érin tett ellen nem in dult bün te tõ el já rás, és az ér te sí -
tés a bün te tõ el já rás si ke rét nem ve szé lyez te ti.

A titkos adatszerzés eredményének felhasználása

206.  § (1) Ha az ügyész a tit kos adat szer zés ered mé nyét
a bün te tõ el já rás ban bi zo nyí ték ként kí ván ja fel hasz nál ni, a
tit kos adat szer zés en ge dé lye zé se irán ti in dít ványt, a bí ró -
ság ha tá ro za tát és a tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról ké -
szí tett je len tést csa tol ja a nyo mo zás ira ta i hoz. Ha az ira tok
csa to lá sa a nyo mo zás ira ta i nak meg is me ré se (193.  §) után
tör tént, a gya nú sí tot tat és a vé dõt er rõl ér te sí te ni kell, és le -
he tõ sé get kell adni a csa tolt ira tok meg is me ré sé re.

(2) A tit kos adat szer zés vég re haj tá sá ról ké szí tett je len -
tés a nyo mo zás ira ta i hoz tör té nõ csa to lást köve tõen az ok -
irat ra (116.  §) vo nat ko zó sza bá lyok sze rint hasz nál ha tó fel
bi zo nyí ték ként.

(3) A tit kos adat szer zés ered mé nye annak a bûn cse lek -
mény nek a bi zo nyí tá sá ra, és az zal szem ben hasz nál ha tó
fel, amely  miatt és aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a
bí ró ság en ge dé lyez te.

(4) Aki vel szem ben a tit kos adat szer zést a bí ró ság en ge -
dé lyez te, a tit kos adat szer zés ered mé nye olyan bûn cse lek -
mény bi zo nyí tá sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az en ge -
dély ben nem je löl tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat szer -
zés e tör vény ben meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) ez utób -
bi bûn cse lek mény te kin te té ben is fenn áll nak.

(5) Annak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
 miatt a tit kos adat szer zést a bí ró ság en ge dé lyez te, a tit kos
adat szer zés ered mé nye min den el kö ve tõ vel szem ben fel -
hasz nál ha tó.

(6) Bi zo nyí ték ként nem le het fel hasz nál ni a tit kos adat -
szer zés ered mé nyét, ha a tit kos adat szer zést a 204.  §
(3) be kez dé sé nek a) vagy e) pont ja, il le tõ leg a 205.  §
(3) be kez dé se alap ján szün tet ték meg, vagy a tit kos adat -
szer zés érin tett je – anél kül, hogy azt a bí ró ság en ge dé lyez -
te vol na – az ügy ben el já ró védõ, il le tõ leg olyan sze mély,
aki ta nú ként nem hall gat ha tó ki, vagy a val lo más té telt a
82.  § (1) be kez dé se alap ján meg ta gad hat ja.

A titkos információgyûjtés eredményének felhasználása

206/A.  § (1) A bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói en ge -
dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye a bün -
te tõ el já rás ban ak kor hasz nál ha tó fel, ha
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a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény te kin te té ben fenn áll nak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét köve tõen a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek ha la dék ta la nul ele -
get tett.

(2) Aki vel szem ben a bí ró ság bûn ül dö zé si cél ból tit kos
in for má ció gyûj tést en ge dé lye zett, az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa ese tén a tit kos in for -
má ció gyûj tés ered mé nye olyan bûn cse lek mény bi zo nyí tá -
sá ra is fel hasz nál ha tó, ame lyet az en ge dély ben nem je löl -
tek meg, fel té ve, hogy a tit kos adat szer zés e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei ez utób bi bûn cse lek mény te kin te -
té ben is fenn áll nak.

(3) Annak a bûn cse lek mény nek a bi zo nyí tá sá ra, amely
 miatt a tit kos in for má ció gyûj tést a bí ró ság en ge dé lyez te,
az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén a tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nye min den el kö -
ve tõ vel szem ben fel hasz nál ha tó.

(4) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott bí rói, il le tõ leg
az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter en ge dé lyé hez kö tött tit -
kos in for má ció gyûj tés ered mé nye a bün te tõ el já rás ban ak -
kor hasz nál ha tó fel, ha

a) a tit kos adat szer zés en ge dé lye zé sé nek e tör vény ben
meg ha tá ro zott fel té te lei (201.  §) a bi zo nyí ta ni kí vánt bûn -
cse lek mény te kin te té ben fenn áll nak,

b) a bün te tõ el já rás ban fel hasz nál ni kí vánt in for má ció
meg szer zé sét köve tõen a tit kos in for má ció gyûj tést vég zõ
szerv a fel je len té si kö te le zett sé gé nek ha la dék ta la nul ele -
get tett.

(5) A nem bûn ül dö zé si cél ból foly ta tott tit kos in for má -
ció gyûj tés ered mé nye a (4) be kez dés ben meg ha tá ro zott
fel té te lek fenn ál lá sa ese tén is ki zá ró lag az en ge dély ben
meg je lölt sze mély bûn cse lek mé nyé nek bi zo nyí tá sá ra
hasz nál ha tó fel.

(6) A bí rói, il le tõ leg az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
en ge dé lyé hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés ered mé nyé -
nek a bün te tõ el já rás ban bi zo nyí tá si esz köz ként tör té nõ fel -
hasz ná lá sát az (1)–(5) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel té te -
lek fenn ál lá sa ese tén a nyo mo zás el ren de lé sét köve tõen az
ügyész in dít vá nyoz hat ja. Az in dít vány ról a nyo mo zá si
bíró ha tá roz.

(7) A bí rói en ge dély hez kö tött tit kos in for má ció gyûj tés
té nyét a me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság el nö ke iga zol ja. Az iga -
zo lás tar tal maz za a bí ró ság meg je lö lé sét, az en ge déllyel
érin tett ügy szá mát és tár gyát, az érin tett sze mély ne vét, a
tit kos in for má ció gyûj tés en ge dé lye zé sé re irá nyuló elõ ter -
jesz tés, il le tõ leg az en ge dély ke re te it.”

2.  § A Ma gyar Köz tár sa ság ügyész sé gé rõl  szóló 1972.
évi V. tör vény 9/A.  §-ának he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„9/A.  § (1) Az ügyész sé gi nyo mo zás [az 5. (2) be kez dé -
sé nek e) pont ja, a 7.  § (2) be kez dé sé nek f) pont ja] so rán
bûn cse lek mény el kö ve té sé nek fel de rí té se, meg sza kí tá sa,

az el kö ve tõ ki lé té nek meg ál la pí tá sa, az el kö ve tõ el fo gá sa,
tar tóz ko dá si he lyé nek meg ál la pí tá sa, to váb bá a bi zo nyí té -
kok meg szer zé se cél já ból az ügyész, illetve meg bí zá sa
alap ján az ügyész sé gi nyo mo zó – az e tör vény ben fog lalt
el té ré sek kel – bí rói en ge dély hez nem kö tött tit kos in for -
má ció gyûj tést vé gez het a Rend õr ség rõl  szóló 1994. évi
XXXIV. tör vény (a továb biak ban: Rtv.) VII. fe je ze té ben
meg ha tá ro zott sza bá lyok sze rint. Ahol az Rtv. a tit kos in -
for má ció gyûj tés kö ré ben a rend õrség szá má ra ál la pít meg
jo go kat, ott az ügyész sé gi nyo mo zást vég zõ ügyé szi szer -
vet kell ér te ni.

(2) Ha az Rtv. a bí rói en ge dély hez nem kö tött tit kos in -
for má ció gyûj tés ke re té ben vég zett cse lek mény hez az
ügyész en ge dé lyét (hoz zá já ru lá sát, jó vá ha gyá sát) írja elõ,
az en ge dé lye zés jog kö rét a fe let tes ügyész gya ko rol ja.

(3) Az ügyész sé gi nyo mo zás so rán a bí rói en ge dély hez
nem kö tött tit kos in for má ció gyûj tés el vég zé sé re a fe let tes
ügyész – a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok ki vé te lé vel – bár -
mely tit kos in for má ció gyûj tés vég zé sé re jo go sult szer vet
uta sít hat ja. A ka to nai ügyész sé gi nyo mo zás so rán a ka to -
nai ügyész a bí rói en ge dély hez nem kö tött tit kos in for má -
ció gyûj tés el vég zé sé re az ille té kes nem zet biz ton sá gi szol -
gá la tot is meg ke res he ti.

(4) Ha a nem zet biz ton sá gi szol gá la tok hi va tá sos ál lo -
má nyú tag ja ál tal el kö ve tett bûn cse lek mény nyo mo zá sa
so rán az ügyész tit kos in for má ció gyûj tést kezd, e tény rõl
tá jé koz tat ja azon szol gá lat fõ igaz ga tó ját, amely nek ál lo -
má nyá ba az em lí tett sze mély tar to zik. A tit kos in for má ció -
gyûj tés el vég zé sé re ilyen eset ben az ügyész az érin tett
nem zet biz ton sá gi szol gá la tot is fel kér he ti.

(5) A tit kos in for má ció gyûj tés esz kö zei, mód sze rei al -
kal ma zá sá nak rész le tes sza bá lya it a leg fõbb ügyész ál la -
pít ja meg.

(6) Az ügyész sé gi nyo mo zás so rán a bí rói en ge dély hez
kö tött tit kos adat szer zés re a bün te tõ el já rás ról  szóló tör -
vény ren del ke zé sei az irány adó ak.”

3.  § A Vám- és Pénz ügy õr ség rõl  szóló 2004. évi
XIX. tör vény 31.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel ha tal ma zott szer vek az (1) be kez dés ben fel so -
rolt tit kos in for má ció gyûj tés re szol gá ló esz kö zö ket és
mód sze re ket (a továb biak ban: kü lön le ges esz kö zök) az ott
meg ha tá ro zot tak sze rint al kal maz hat ják a bûn cse lek mény
gya nú ja  miatt kö rö zött sze mély fel ku ta tá sá ra, to váb bá

a) az (1) be kez dés ben nem em lí tett, üz let sze rû en vagy
bûn szö vet ség ben el kö ve tett, há rom évig ter je dõ sza bad -
ság vesz tés sel bün te ten dõ bûn cse lek mény,

b) az (1) be kez dés ben vagy az a) pont ban meg ha tá ro -
zott bûn cse lek mény kí sér le te, illetve – ha az elõ ké szü le tet
a tör vény bün tet ni ren de li – elõ ké szü le te
ese tén.”

4.  § Ez a tör vény 2008. ja nu ár 1-jén 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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2007. évi CLXXXIV.
tör vény

a bejegyzett élettársi kapcsolatról*

A bejegyzett élettársi kapcsolat létrejötte

1.  § (1) Be jegy zett élet tár si kap cso lat ak kor jön lét re, ha
az anya könyv ve ze tõ elõtt együt te sen je len lé võ két, ti zen -
nyol ca dik élet évét be töl tött sze mély sze mé lye sen ki je len -
ti, hogy egy más sal be jegy zett élet tár si kap cso lat ban kí ván
élni.

(2) Kis ko rú a gyám ha tó ság elõ ze tes en ge dé lyé vel sem
lép het be jegy zett élet tár si kap cso lat ra.

A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai

2.  § (1) Az e tör vény ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben
a be jegy zett élet tár si kap cso lat ra a há zas ság ról, a csa lád ról 
és a gyám ság ról  szóló 1952. évi IV. tör vény (a továb biak -
ban: Csjt.) há zas ság ra vo nat ko zó ren del ke zé se it al kal maz -
ni kell. A Csjt. kö zös gyer mek ké fo ga dás ra és a há zas tár -
sak név vi se lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé sei nem al kal maz -
ha tó ak a be jegy zett élet tár sak ra.

(2) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik,
a) a há zas ság ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a be jegy zett

élet tár si kap cso lat ra,
b) a há zas társ ra vagy há zas tár sak ra vo nat ko zó sza bá -

lyo kat a be jegy zett élet társ ra vagy élet tár sak ra,
c) az öz vegy re vo nat ko zó sza bá lyo kat az el hunyt be -

jegy zett élet társ túl élõ be jegy zett élet tár sá ra,
d) az el vált sze mély re vo nat ko zó sza bá lyo kat arra a

sze mély re, aki nek be jegy zett élet tár si kap cso la tát meg -
szün tet ték,

e) a há zas pár ra vo nat ko zó sza bá lyo kat a be jegy zett
élet tár sak ra
is meg fele lõen al kal maz ni kell.

A bejegyzett élettársi kapcsolat megszûnése

3.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szû nik az
egyik élet társ ha lá lá val, vagy ha az élet tár sak egy más sal
há zas sá got köt nek, valamint az élet tár si kap cso lat meg -
szün te té sé vel.

(2) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re a
há zas ság fel bon tá sá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket al kal -
maz ni kell.

4.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat ak kor is meg -
szû nik, ha az élet tár sak kö zös meg egye zé se alap ján a köz -
jegy zõ a be jegy zett élet tár si kap cso la tot meg szün te ti.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2007. de cem ber 17-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) A be jegy zett élet tár si kap cso lat köz jegy zõ ál ta li
meg szün te té sé nek ak kor van he lye, ha

a) azt az élet tár sak be fo lyás men te sen, kö zö sen ké rik,

b) az élet tár sak nak nincs kö zös kis ko rú és nincs tar tás -
ra jo go sult gyer me kük, és

c) az élet tár sak az õket egy más sal szem ben ter he lõ,
jog sza bá lyon ala pu ló tar tás, a kö zös la kás hasz ná la ta,
valamint – az in gat la non fenn ál ló kö zös tu laj don meg -
szün te té se ki vé te lé vel – az élet tár si kö zös va gyon meg osz -
tá sa kér dé sé ben köz jegy zõi ok irat ba vagy ügy véd ál tal el -
len jegy zett ma gán ok irat ba fog lal tan meg egyez tek. A köz -
ok irat el ké szí té sé re az a köz jegy zõ is jo go sult, aki a be -
jegy zett élet tár si kap cso la tot nem pe res el já rás ban meg -
szün te ti.

(3) Nincs he lye a be jegy zett élet tár si kap cso lat köz jegy -
zõ ál ta li meg szün te té sé nek, ha

a) az élet tár sak bár me lyi ke cse lek võ kép te len, kor lá to -
zot tan cse lek võ ké pes, vagy

b) a be jegy zett élet tár si kap cso lat ér vény te len né nyil -
vá ní tá sá nak vagy nem lé te zé se meg ál la pí tá sá nak len ne
 helye.

5.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re 
irá nyuló köz jegy zõi el já rás pol gá ri nem pe res el já rás,
amely ben a Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény sza bá lya it – a nem pe res el já rás sa já tos sá ga i ból 
ere dõ, valamint az e tör vény ben fog lalt el té ré sek kel –
meg fele lõen al kal maz ni kell.

(2) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re irá -
nyuló el já rás ban bi zo nyí tás nak, fel füg gesz tés nek, szü ne -
te lés nek és iga zo lás nak nincs he lye.

6.  § A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re
irá nyuló el já rás le foly ta tá sá ra – a fe lek vá lasz tá sa sze rint –
az a köz jegy zõ ille té kes, aki nek az ille té kességi te rü le tén a
ké rel me zõk utol só kö zös la kó he lye volt, vagy aki nek az
ille té kességi te rü le tén a fe lek va la me lyi ké nek la kó he lye
van. Ha a ké re lem elõ ter jesz tésekor a fe lek nek nincs bel -
föl di la kó he lye, az el já rást az élet tár si kap cso la tot az anya -
köny vi nyil ván tar tás ba be jegy zõ anya könyv ve ze tõ mû kö -
dé si te rü le te sze rint ille té kes köz jegy zõ foly tat ja le.

7.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szün te té sé re 
irá nyuló, ugyan azon ok irat ba fog lalt kö zös ké re lem ben a
fe lek nek nyi lat koz ni uk kell a 4.  § (2) be kez dés a)–c) pont -
já ban meg ha tá ro zott kér dé sek rõl, a köz jegy zõ ille té -
kességét meg ala po zó ok ról, és csa tol ni kell a ké re lem hez a 
4.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban fog lalt kér dé sek rõl
 szóló meg ál la po dá su kat.

(2) Ha az élet tár si kö zös va gyont ké pe zõ in gó sá gok
meg osz tá sa a ké re lem elõ ter jesz tésének idõ pont já ban már
meg tör tént, a ké re lem ben ele gen dõ en nek té nyé rõl nyi lat -
koz ni.
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8.  § A köz jegy zõ a ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott
8 mun ka na pon be lül

a) a ké rel met a hi á nyok pót lá sá ra való fel hí vás ki bo csá -
tá sa nél kül vég zés sel el uta sít ja, ha a ké re lem bõl meg ál la -
pít ha tó, hogy a be jegy zett élet tár si jog vi szony köz jegy zõi
el já rás ban tör té nõ meg szün te té sé nek nincs he lye,

b) fel hív ja a fe le ket a hi á nyok pót lá sá ra, ha a ké re lem
hi á nyos.

9.  § (1) A köz jegy zõ a fe le ket a ké re lem be ér ke zé sé tõl
vagy a hi á nyok pót lá sá tól szá mí tott 30 na pon be lül sze mé -
lye sen meg hall gat ja, ki vé ve, ha a ké re lem ér de mi vizs gá lat 
nél kü li el uta sí tá sá nak van he lye.

(2) A köz jegy zõ a sze mé lye sen meg je lent fe le ket a ké -
rel mük rõl, meg ál la po dá suk ról és a be jegy zett élet tár si
kap cso lat meg szün te té se fel té te le i nek fenn ál lá sá ról meg -
hall gat ja.

(3) A meg hall ga tás egy al ka lom mal leg fel jebb 60 nap ra
el ha laszt ha tó, ha bár me lyik fél azt leg ké sõbb a meg hall ga -
tá son kéri.

(4) Ha a meg hall ga tá son – a ha lasz tás ese tét ki vé ve –
bár me lyik fél sze mé lye sen nem je le nik meg, a köz jegy zõ
az el já rást meg szün te ti.

10.  § (1) Ha a köz jegy zõ a fe lek nek az õket egy más sal
szem ben ter he lõ, jog sza bá lyon ala pu ló tar tás ról, a kö zös
la kás hasz ná la tá ról, valamint – az in gat la non fenn ál ló kö -
zös tu laj don meg szün te té se ki vé te lé vel – az élet tár si kö zös 
va gyon meg osz tá sá ról  szóló egyez sé gét jó vá hagy ta, a fe -
lek be jegy zett élet tár si kap cso la tát vég zés sel meg szün te ti.

(2) Ha az egyez ség nem hagy ha tó jóvá, a köz jegy zõ az
egyez ség jó vá ha gyá sát meg ta gad ja, és a ké rel met el uta sít -
ja. A ké rel met ak kor is el kell uta sí ta ni, ha meg ál la pít ha tó,
hogy a be jegy zett élet tár si kap cso lat köz jegy zõ ál tal tör té -
nõ meg szün te té sé nek fel té te lei nem áll nak fenn.

(3) A köz jegy zõ ál tal jó vá ha gyott egyez ség a bí ró ság ál -
tal jó vá ha gyott egyez ség gel azo nos ha tá lyú.

11.  § (1) A fe lek – el té rõ meg álla po dás hi á nyá ban –
egyen lõ arány ban vi se lik az el já rás költ sé ge it, a jogi kép -
vi se let tel kap cso la tos költ sé ge ket pe dig mind egyik fél
maga vi se li.

(2) A köz jegy zõ az el já rást be fe je zõ vég zé sé ben ren del -
ke zik az el já rá sért fi ze ten dõ köz jegy zõi díj ról és költ ség té -
rí tés rõl, az el já rás egyéb költ sé ge i rõl pe dig a fe lek ké rel -
mé re dönt.

12.  § (1) A köz jegy zõ vég zé se ellen – a (2) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – fel leb be zés nek van he lye a köz jegy zõ
szék he lye sze rin ti me gyei bí ró ság hoz.

(2) A fe lek egyez sé gét jó vá ha gyó és a be jegy zett élet -
tár si kap cso la tot meg szün te tõ vég zés ellen nincs he lye fel -

leb be zés nek, és az ellen fe lül vizs gá la ti ké re lem sem ter -
jeszt he tõ elõ.

(3) A köz jegy zõ a be jegy zett élet tár si kap cso la tot meg -
szün te tõ vég zést öt mun ka na pon be lül meg kül di az ille té -
kes anya könyv ve ze tõ nek.

Módosuló tör vények

13.  § (1) A Csjt. a kö vet ke zõ 4.  §-sal egé szül ki:
„4.  § Ha a be jegy zett élet tár sak köt nek egy más sal há -

zas sá got, a 3.  § (2) be kez dé sét nem kell al kal maz ni.”

(2) A Csjt. 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Ér vény te len a há zas ság, ha a fe lek va la me lyi ké nek
ko ráb bi há zas sá ga vagy be jegy zett élet tár si kap cso la ta
– ki vé ve, ha be jegy zett élet tár sak kö töt tek egy más sal há -
zas sá got – fenn áll. Ér vény te len a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat, ha a fe lek va la me lyi ké nek ko ráb bi há zas sá ga vagy
be jegy zett élet tár si kap cso la ta fenn áll.”

(3) A Csjt. 35.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Ha a nõ a há zas sá gá nak vagy a be jegy zett élet tár si
kap cso la tá nak meg szû né se után új ból há zas sá got kö tött,
vagy be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te sí tett, az újabb há -
zas sá gá nak vagy be jegy zett élet tár si kap cso la tá nak fenn -
ál lá sa alatt szü le tett gyer mek e ap já nak ak kor is az újabb
fér jet vagy be jegy zett fér fi élet tár sat (a továb biak ban: férj)
kell te kin te ni, ha a ko ráb bi há zas ság vagy be jegy zett élet -
tár si kap cso lat meg szû né se és a gyer mek szü le té se kö zött
há rom száz nap nem telt el. Ha azon ban ez a vé le lem meg -
dõl, a gyer mek ap já nak a ko ráb bi fér jet kell te kin te ni.”

(4) A Csjt. 42.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A gyer mek – szü le i nek meg ál la po dá sa sze rint – az
ap já nak vagy az any já nak a csa lá di ne vét vi se li. A há zas -
ság ban vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat ban élõ szü lõk
va la mennyi, a há zas ság, illetve a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat fenn ál lá sa alatt szü le tett kö zös gyer mek ének csak
azo nos csa lá di neve le het. Kö zös há zas sá gi ne vet vi se lõ
há zas tár sak gyer mek e csak a szü lõk kö zös há zas sá gi ne vét 
vi sel he ti. A sa ját ne vü ket vi se lõ szü lõk meg ál la po dá sa
alap ján a gyer mek az apa és az anya csa lá di ne vét együtt is
vi sel he ti. A gyer mek csa lá di neve leg fel jebb két ta gú
 lehet.”

(5) A Csjt. 62.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A há zas társ vagy be jegy zett élet társ kö te les ház tar -
tá sá ban el tar ta ni a vele egy üt té lõ há zas tár sá nak vagy be -
jegy zett élet tár sá nak olyan tar tás ra szo ru ló kis ko rú gyer -
me két (mos to ha gyer mek), akit há zas tár sa vagy be jegy zett
élet tár sa az õ be le egye zé sé vel ho zott a kö zös ház tar tás ba.
A tar tá si kö te le zett ség mind két há zas tár sat, illetve be jegy -
zett élet tár sat egy sor ban ter he li.”
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14.  § (1) Az anya köny vek rõl, a há zas ság kö té si el já rás -
ról és a név vi se lés rõl  szóló 1982. évi 17. tör vényerejû ren -
de let (a továb biak ban: At.) 1.  § (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Anya köny vet kell ve zet ni:
a) a szü le té sek rõl,
b) a há zas ság kö té sek rõl,
c) a be jegy zett élet tár si kap cso la tok ról,
d) a ha lál ese tek rõl.”

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

„(2) A há zas ság kö té si és az élet tár si kap cso lat be jegy zé -
sé re irá nyuló el já rás ra, a há zas ság kö tés, valamint a be -
jegy zett élet tár si kap cso lat anya köny ve zé sé re az az anya -
könyv ve ze tõ ille té kes, aki elõtt a fe lek az ez irá nyú szán -
dé ku kat be je len tik.”

(3) Az At. 7.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az anya köny vi, a há zas ság kö té si és az élet tár si
kap cso lat be jegy zé sé re irá nyuló el já rás ban a be jegy zen dõ
ada to kat, ille tõ leg a há zas ság meg kö té sé nek, valamint a
be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé nek tör vényes elõ -
fel té te le it ok irat tal kell bi zo nyí ta ni. Az ide gen nyel vû ok -
ira tot hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal el lát va kell be mu -
tat ni.”

(4) Az At. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„11.  § Az anya könyv ve ze tõ a szü le tést és a ha lá les etet a

be je len tést köve tõen azon nal, a há zas sá got és a be jegy zett
élet tár si kap cso la tot pe dig annak lét re jöt te kor anya köny -
ve zi.”

(5) Az At. 23.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Ha a ma gyar ál lam pol gár la kó he lye és tar tóz ko dá si
he lye is kül föl dön van, a ta nú sít ványt a ma gyar kon zu li
tiszt vi se lõ ál lít ja ki.”

(6) Az At. a kö vet ke zõ 26/A.  §-sal egé szül ki:
„26/A.  § (1) A ki je lölt há zas ság kö tõ ter men kí vü li há -

zas ság kö tést a jegy zõ en ge dé lye zi.
(2) Ha a be jegy zett élet tár sak kí ván nak egy más sal há -

zas sá got köt ni, e fe je zet ren del ke zé se it a 15.  § (4) be kez -
dé se és a 19.  § (2) be kez dés i) pont ja ki vé te lé vel kell al kal -
maz ni.”

15.  § (1) Az At. a kö vet ke zõ, II/A. fe je zet tel, fe je zet cím -
mel, al cím mel és 26/B–26/H.  §-sal egé szül ki:

„II/A. fe je zet

Az élet tár si kap cso lat be jegy zé se

Az élettársi kapcsolat bejegyzésére irányuló szándék

26/B.  § (1) Az élet tár si kap cso lat be jegy zé se irán ti szán -
dé kot sze mé lye sen kell be je len te ni, amely rõl az anya -
könyv ve ze tõ jegy zõ köny vet vesz fel.

(2) A fe lek egyi ke – ha ma gyar or szá gi lak cím mel nem
ren del ke zik – a be jegy zett élet tár si kap cso lat lét re ho zá sá ra 
irá nyuló szán dé kát – a kül föl di ha tó ság (köz jegy zõ, anya -
könyv ve ze tõ), illetve a ma gyar kon zu li tiszt vi se lõ elõtt tett 
hi te le sí tett és hi te les ma gyar nyel vû for dí tás sal el lá tott
nyi lat ko za tá val – írás ban is be je lent he ti.

Nyilatkozat az élettárs gyermekének apaságáról

26/C.  § (1) Az élet tár si kap cso lat be jegy zé sét meg elõ zõ
el já rás so rán – ha a fe lek kü lön bö zõ ne mû ek, és a nõ nek
ren de zet len csa lá di jog ál lá sú gyer mek e van – az anya -
könyv ve ze tõ a sze mé lye sen je len le võ fér fi fi gyel mét fel -
hív ja arra, hogy ha le en dõ be jegy zett élet tár sá nak gyer me -
két az élet tár si kap cso lat be jegy zé sét meg elõ zõ en ma gá é -
nak is me ri el, – jog sza bály ban fog lalt fel té te lek fenn ál lá sa
ese tén – õt kell a gyer mek ap já nak te kin te ni.

(2) Apai el is me rõ nyi lat ko za tot az élet tár si kap cso lat
be jegy zé sé ig le het ten ni, és azt nem le het vissza von ni.

(3) Az apai el is me rõ nyi lat ko zat alap ján a fér fi élet tár sat 
ak kor le het a gyer mek ap já nak te kin te ni, ha a nyi lat ko zat
meg té te lé tõl szá mí tott hat hó na pon be lül az élet tár si kap -
cso la tot be jegy zik.

Az élettársi kapcsolat bejegyzésének megtagadása

26/D.  § Az anya könyv ve ze tõ az élet tár si kap cso lat be -
jegy zé sét meg ta gad ja, ha

a) a köz re mû kö dés re nem ille té kes,
b) az el já rás ból ki van zár va,
c) a be jegy zés nek tör vényes aka dá lya van,
d) a fe lek a be jegy zés tör vényes fel té te le it nem iga -

zolták,
e) a fe lek a be jegy zés hez a jog sza bály ban elõ írt fel -

men tést, ille tõ leg en ge délyt nem mu tat ták be,
f) a bí ró ság va la me lyik fe let, akár nem jog erõs ha tá ro -

zat tal is cse lek võ ké pes sé get ki zá ró gond nok ság alá he -
lyez te, vagy a fél a be jegy zés idõ pont já ban nyil ván va ló an
cse lek võ kép te len.

Nem magyar állampolgár élettársi kapcsolatának
bejegyzése

26/E.  § (1) A nem ma gyar ál lam pol gár ré szé re a nem zet -
kö zi ma gán jog ról  szóló 1979. évi 13. tör vényerejû ren de -
let 38.  § (1) be kez dé se sze rin ti iga zo lás aló li fel men tés a
fel men tés ki ál lí tá sá nak nap já tól szá mí tott hat hó na pig ér -
vé nyes.

(2) A fel men tés meg adá sát az együt te sen meg je le nõ fe -
lek a be jegy zés re jo go sult anya könyv ve ze tõ nél kér he tik.

(3) Azo nos kül föl di ál lam pol gár sá gú fe lek az ál lam pol -
gár sá guk sze rint ille té kes, Ma gyar or szá gon mû kö dõ kül -
kép vi se le ti ha tó ság nál is lé te sít het nek be jegy zett élet tár si
kap cso la tot, fel té ve, hogy nem zet kö zi szer zõ dés vagy vi -
szo nos ság és a kül föl di ál lam joga ezt le he tõ vé te szi.

(4) A be jegy zés kor a fe lek anya nyel vü ket is hasz nál hat ják.
(5) Ha a fe lek vagy a ta núk, ille tõ leg ezek egyi ke a ma -

gyar nyel vet nem be szé li, to váb bá, ha az anya könyv ve ze tõ 
a fe lek vagy a ta núk, ille tõ leg ezek egyi ke ál tal be szélt ide -
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gen nyel vet nem érti, tol má csot kell al kal maz ni. A tol -
mács ról a fe lek gon dos kod nak.

Tanúsítvány élettársi kapcsolat külföldön történõ
bejegyzéséhez

26/F.  § (1) Az a ma gyar or szá gi lak cím mel ren del ke zõ
sze mély, aki kül föl dön kí ván be jegy zett élet tár si kap cso la -
tot lé te sí te ni, az eh hez szük sé ges ta nú sít vány ki adá sát a
lak cí me sze rint ille té kes anya könyv ve ze tõ nél kér he ti. Be -
je len tett, ér vé nyes lak cím hi á nyá ban az érin tett ké rel mét
az utol só be je len tett lak cí me sze rint ille té kes anya könyv -
ve ze tõ nél is elõ ter jeszt he ti.

(2) A ké re lem hez csa tol ni kell a nem ma gyar ál lam pol -
gár fél nek az ille té kes kül föl di ha tó ság vagy az el já ró ma -
gyar anya könyv ve ze tõ elõtt tett és hi te le sí tett nyi lat ko za -
tát, mely ben ki je len ti, hogy a ter ve zett élet tár si kap cso lat
be jegy zé sé nek tu do má sa sze rint nincs tör vényes aka dá lya. 
A nyi lat ko zat csak ak kor fo gad ha tó el, ha tar tal maz za a
szü le té si csa lá di és utó ne vet, a há zas sá gi ne vet, a szü le tés
he lyét és ide jét, a ne met, a csa lá di ál la po tot, a szü lõk szü le -
té si csa lá di és utó ne vét, to váb bá a nyi lat ko zó la kó he lye és
ál lam pol gár sá ga is meg ál la pít ha tó be lõ le.

(3) Ha mind két fél bel föl di, ré szük re a ta nú sít ványt egy
ok ira ton kell ki ál lí ta ni.

(4) Ha a bel föl di fe lek la kó he lye kü lön bö zõ, a ta nú sít -
vány ki adá sát bár me lyi kük la kó he lye sze rint ille té kes
anya könyv ve ze tõ nél elõ ter jeszt he tik.

(5) Ha a ma gyar ál lam pol gár la kó he lye és tar tóz ko dá si
he lye is kül föl dön van, a ta nú sít ványt a ma gyar kon zu li
tiszt vi se lõ, egyéb eset ben a köz igaz ga tá si hi va tal ál lít ja ki.

(6) A ta nú sít vány tar tal maz za:
a) a fe lek ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it,
b) az érin tett sze mé lyek ál lam pol gár sá gát, hon ta lan sá -

gát, ille tõ leg me ne kült stá tu sát,
c) la kó he lyé nek cí mét,
d) csa lá di ál la po tát, valamint
e) azt a tényt, hogy a ter ve zett élet tár si kap cso lat nak a

ma gyar jog sze rint nincs aka dá lya.
(7) A ta nú sít vány a ki ál lí tá sá tól szá mí tott hat hó na pig

ér vé nyes.

Az élettársi kapcsolat bejegyzése

26/G.  § (1) Az anya könyv ve ze tõ a be jegy zés idõ pont ját
a fe lek kí ván sá gát is figye lembe véve tûzi ki.

(2) Ha az élet tár si kap cso lat be jegy zé sét meg elõ zõ el já -
rás ról ké szí tett jegy zõ könyv fel vé te le óta hat hó nap el telt,
az el já rást meg kell is mé tel ni.

(3) Az élet tár si kap cso lat be jegy zé se nyil vá nos és ün ne -
pé lyes.

(4) A (3) be kez dés ben fog lalt ren del ke zés tõl csak ak kor
le het el tér ni, ha a fe lek ezt ké rik.

(5) Az anya köny vi be jegy zést meg elõ zõ en az anya -
könyv ve ze tõ elõbb az egyik, majd a má sik fél hez kü -
lön-kü lön a kö vet ke zõ kér dést in té zi: „Ki je len ti-e (itt meg -
ne ve zen dõ az a fél, aki hez a kér dést in té zi), hogy az itt je -
len lévõ (meg ne ve zett má sik fél lel) be jegy zett élet tár si

kap cso la tot lé te sít?”. Ha a fel tett kér dés re mind két fél egy -
be hang zó igen nel vá la szolt, az anya könyv ve ze tõ a kö vet -
ke zõ ki je len tést te szi: „Meg ál la pí tom, hogy (itt meg ne ve -
zen dõ az egyik majd a má sik fél) a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat ról  szóló tör vény ér tel mé ben be jegy zett élet tár sak.”

(6) A fe lek ké ré sé re – ha az anya könyv ve ze tõ, a ta núk és 
mind két fél érti és be szé li az adott, Ma gyar or szá gon ho nos 
nem ze ti és et ni kai ki sebb ség nyel vét – az el já rás az adott
ki sebb ség nyel vén is le foly tat ha tó.

(7) A fe lek, a ta núk és az anya könyv ve ze tõ, to váb bá
– ha köz re mû kö dött – a tol mács az anya köny vi be jegy zést
alá ír ják.

(8) Ha a fe lek vagy azok egyi ke az (5) be kez dés ben fog -
lal tak sze rin ti kér dés re nem egy be hang zó igen nel vá la -
szol, a nyi lat ko za tot fel té tel hez vagy idõ höz köti, kö zöt tük 
a be jegy zett élet tár si kap cso lat nem jön lét re. E tényt az
anya könyv ve ze tõ a je len lé võk elõtt ki je len ti.

(9) Ha a fe lek vagy azok egyi ke, ille tõ leg a tanú vagy a
tol mács az anya könyv be jegy zé sé nek alá írá sát meg ta gad -
ja, de a be jegy zett élet tár si kap cso lat az (5) be kez dés ben
fog lal tak nak meg fele lõen lét re jött, az anya könyv ve ze tõ az 
alá írás ra szol gá ló ro vat ba e tényt fel jegy zi.

26/H.  § (1) Tanú nagy ko rú és cse lek võ ké pes sze mély
le het. A ta núk ról a le en dõ élet tár sak gon dos kod nak.

(2) Az élet tár si kap cso lat nak az erre ki je lölt he lyi sé gen
kí vü li be jegy zé sét a jegy zõ en ge dé lye zi.”

(2) Az At. 30.  § (1)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A szü le té si anya könyv be a szü lõk, a há zas sá gi
anya könyv be és a be jegy zett élet tár si kap cso la tok anya -
köny vé be a fe lek apja és any ja, a ha lot ti anya könyv be az
el halt apja, any ja to váb bá há zas tár sa vagy be jegy zett élet -
tár sa ne ve ként a szü le té si ne vet kell anya köny vez ni.

(2) A há zas sá gi, valamint a be jegy zett élet tár si kap cso -
la tok anya köny vé be a fe le ség és a férj, illetve a fe lek szü le -
té si ne vét min den eset ben be kell je gyez ni.

(3) Az anya könyv ve ze tõ nek a két ta gú szü le té si csa lá di
név és a há zas sá gi név csa lá di ne vek bõl kép zett ré szét kö -
tõ jel lel össze kap csol va kell anya köny vez nie.

(4) Az anya könyv be azt a szü le té si és há zas sá gi ne vet
kell be je gyez ni, amely az érin tett sze mélyt a szü le tés, a há -
zas ság kö tés, az élet tár si kap cso lat be jegy zé sé nek vagy a
ha lál eset idõ pont já ban meg il let te. Anya köny vez ni a szü -
lõk ál tal meg ha tá ro zott sor rend ben leg fel jebb két, a gyer -
mek ne mé nek meg fe le lõ utó ne vet le het a Ma gyar Tu do -
má nyos Aka dé mia ál tal össze ál lí tott utó név jegy zék bõl.”

(3) Az At. a kö vet ke zõ al cím mel és 35/A.  §-sal egé szül
ki:

„A bejegyzett élettársi kapcsolatok anyakönyve

35/A.  § (1) A be jegy zett élet tár si kap cso la tok anya -
köny ve tar tal maz za

a) a be jegy zés he lyét és ide jét (év, hó, nap);
b) a be jegy zett élet tár sak szü le té si csa lá di és utó ne vét,

az anya köny ve zés elõtt vi selt – elõ zõ há zas sá gi – ne vét,
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szü le té si he lyét, sze mé lyi azo no sí tó ját, annak hi á nyá ban
szü le té si ide jét (év, hó, nap), a be jegy zést meg elõ zõ csa lá -
di ál la po tát, la kó he lyét, a be jegy zett élet tár sak szü le i nek
szü le té si csa lá di és utó ne vét;

c) a ta núk és a tol mács ne vét;
d) a be jegy zett élet tár sak ne mét;
e) az élet tár si kap cso lat be jegy zé se so rán al kal ma zott

nyelv meg ne ve zé sét, ha az élet tár si kap cso lat be jegy zé sé re 
irá nyuló el já rás va la mely Ma gyar or szá gon ho nos nem ze ti
és et ni kai ki sebb ség nyel vén tör tént;

f) az élet tár si kap cso lat be jegy zé sé nél köz re mû kö dött
anya könyv ve ze tõ ne vét;

g) a be jegy zett élet tár sak kül föl di ál lam pol gár sá gát
vagy hon ta lan sá gát, a ha zai anya köny ve zés nél is me ret len
ál lam pol gár sá gát;

h) kü lön bö zõ nemû be jegy zett élet tár sak ese tén a meg -
ál la po dást a szü le ten dõ gyer mek szü le té si csa lá di ne vé rõl.

(2) Az ada tok vál to zá sa ese tén anya köny vez ni kell:
a) a be jegy zett élet tár sak szü le té si ne vé nek, sze mé lyi

azo no sí tó já nak, ne mé nek meg vál to zá sát;
b) a be jegy zett élet tár si kap cso lat meg szû né sét, illetve

ér vény te len né nyil vá ní tá sát;
c) a ma gyar ál lam pol gár ság meg szû né sét; a ma gyar ál -

lam pol gár ság meg szer zé sét;
d) a meg ál la po dást a szü le ten dõ gyer mek szü le té si csa -

lá di ne vé rõl.
(3) A be jegy zett élet tár sa kat az anya könyv be szü le té si

ne vük abc sor rend jé ben kell be je gyez ni.”

(4) Az At. 42/A.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(3) Fel ha tal ma zást kap az anya köny vi ügye kért fe le lõs
mi nisz ter, hogy ren de let ben je löl je ki az élet tár si kap cso lat 
be jegy zé sé re jo go sult anya könyv ve ze tõk kö rét.”

Záró rendelkezések

16.  § Ez a tör vény 2009. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

17.  § (1) A Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959. évi
IV. tör vény

1. 14.  § (2) be kez dé sé ben, 15.  § (2) be kez dé sé ben, 21.  § 
(2) be kez dé sé ben, 601.  § (1) be kez dé sé ben, 615.  § (1) be -
kez dé sé ben, 670.  § (2) be kez dé sé ben és 685.  § b) pont já -
ban a „há zas tár sa” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sa, be -
jegy zett élet tár sa”,

2. 14.  § (6) be kez dés 3. pont a) al pont já ban a „házas -
sági” szö veg rész he lyé be a „há zas sá gi, a be jegy zett élet -
tár si”,

3. 19/A.  § (1) be kez dé sé ben, 601.  § (2) be kez dé sé ben a
„há zas tár sát” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sát vagy be -
jegy zett élet tár sát”,

4. 19/A.  § (1) be kez dé sé ben, 601.  § (3) be kez dé sé ben
és a 615.  § elõt ti al cím ben a „há zas társ” szö veg rész he lyé -
be a „há zas társ, be jegy zett élet társ”,

5. 578/G.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sak” szö veg -
rész he lyé be a „há zas tár sak és a be jegy zett élet tár sak”,

6. 601.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas tár sak” szö veg rész
he lyé be a „há zas tár sak, be jegy zett élet tár sak”,

7. 601.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sa” szö veg rész
he lyé be a „há zas tár sa vagy be jegy zett élet tár sa”,

8. 601.  § (2) be kez dé sé ben és 601.  § (3) be kez dé sé ben
a „há zas tár sak” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sak vagy a
be jegy zett élet tár sak”,

9. 601.  § (3) be kez dé sé ben, 625.  § (2) be kez dé sé ben a
„há zas tár sá nak” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá nak, be -
jegy zett élet tár sá nak”,

10. 606.  §-ában, 667.  § (1) be kez dés d) pont já ban és
685.  § b) pont já ban a „há zas társ” szö veg rész he lyé be a
„há zas társ, a be jegy zett élet társ”,

11. 607.  § (4) be kez dé sé ben, 615.  § (2) be kez dé sé ben,
616.  § (1) be kez dé sé ben, 616.  § (2) be kez dé sé ben, 616.  §
(3) be kez dés má so dik mon da tá ban és 671.  § (1) be kez dé -
sé ben a „há zas társ” szö veg rész he lyé be a „há zas társ vagy
a be jegy zett élet társ”,

12. 608.  § (1) és 617.  § (3) be kez dé sé ben az „és há zas -
társ” szö veg rész he lyé be a „há zas társ és be jegy zett élet -
társ”,

13. 609.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas társ nak” szö veg -
rész he lyé be a „há zas társ nak, be jegy zett élet társ nak”,

14. 613.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas ság” szö veg rész
he lyé be a „há zas ság vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat”
szö veg, a „há zas társ sal” szö veg rész he lyé be a „há zas társ -
sal vagy be jegy zett élet társ sal”,

15. 615.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas sá got köt” szö veg -
rész he lyé be a „há zas sá got köt, vagy be jegy zett élet tár si
kap cso la tot lé te sít”,

16. 616.  § (3) be kez dé sé ben a „Mind a há zas társ” szö -
veg rész he lyé be a „Mind a há zas társ, mind a be jegy zett
élet társ” szö veg, a „há zas tár sa ha szon él ve ze ti jo gá nak”
szö veg rész he lyé be a „há zas tár sa, be jegy zett élet tár sa ha -
szon él ve ze ti jo gá nak”,

17. 616.  § (4) be kez dé sé ben és 667.  § (3) be kez dé sé ben 
a „há zas tár sat” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sat, és a be -
jegy zett élet tár sat”,

18. 661.  §-ában a „há zas tár sát” szö veg rész he lyé be a
„há zas tár sát, be jegy zett élet tár sát”,

19. 663.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „vagy há zas tár -
sá nak” szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá nak vagy be jegy -
zett élet tár sá nak”,

20. 663.  § (2) be kez dé sé ben a „Há zas tár sát” szö veg -
rész he lyé be a „Há zas tár sát vagy be jegy zett élet tár sát”
szö veg, a „há zas tár si” szö veg rész he lyé be a „há zas tár si,
be jegy zett élet tár si”,

21. 665.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sat” szö veg he -
lyé be a „há zas tár sat vagy a be jegy zett élet tár sat”,

22. 667.  § (2) be kez dés elsõ mon da tá ban a „há zas ság -
kö tés” szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö tés, a be jegy zett
élet tár si kap cso lat lé te sí té se”,
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23. 667.  § (2) be kez dés má so dik mon da tá ban a „há zas -
ság kö tés” szö veg rész he lyé be az „ilyen kap cso lat”,

24. 667.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas ság ból” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság ból, be jegy zett élet tár si kap cso -
lat ból” szö veg, a „há zas sá got kö tött” szö veg rész he lyé be a 
„há zas sá got kö tött, be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te sí -
tett”,

25. 670.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sá val” szö veg -
rész he lyé be a „há zas tár sá val, be jegy zett élet tár sá val”,

26. 679.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas társ” szö veg rész
he lyé be a „há zas társ, és a be jegy zett élet társ” szö veg, a
„há zas tár si” szö veg rész he lyé be a „há zas tár si, vagy be -
jegy zett élet tár si”,

27. 685/A.  §-ában a „há zas ság kö tés” szö veg rész he lyé -
be a „há zas ság kö tés, vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat lé -
te sí té se”

szö veg lép.

(2) A Csjt.

a) 7.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas ság” szö veg ré szek he -
lyé be a „há zas ság vagy be jegy zett élet tár si kap cso lat”,

b) 22.  § (2) be kez dé sé ben az „új ból há zas sá got köt”
szö veg rész he lyé be az „új ból há zas sá got köt vagy be jegy -
zett élet tár si kap cso la tot lé te sít”,

c) 35.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas sá gi kö te lék ben ál -
lott” szö veg rész he lyé be „há zas sá gi kö te lék ben vagy be -
jegy zett élet tár si kap cso lat ban állt”,

d) 36.  §-ában a „há zas sá gi kö te lék ben” szö veg rész he -
lyé be „há zas sá gi kö te lék ben vagy be jegy zett élet tár si kap -
cso lat ban”,

e) 36.  § c) pont já ban a „há zas sá got kö tött” szö veg rész
he lyé be „há zas sá got kö tött vagy be jegy zett élet tár si kap -
cso la tot lé te sí tett”,

f) 38.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas sá gi kö te lé ke vagy
utó la gos há zas sá ga” szö veg rész he lyé be a „há zas sá gi kö -
te lé ke vagy utó la gos há zas sá ga, sem be jegy zett élet tár si
kap cso la ta vagy utó la gos be jegy zett élet tár si kap cso la ta”,

g) 39.  § (1) be kez dés be ve ze tõ szö ve gé ben a „há zas sá -
got köt” szö veg rész he lyé be a „há zas sá got köt vagy be -
jegy zett élet tár si kap cso la tot lé te sít”,

h) 39.  § (1) be kez dés c) pont já ban a „há zas ság kö tést
meg elõ zõ en” szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö tést vagy
be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sét meg elõ zõ en”,

i) 39.  § (3) be kez dé sé ben az „utó la gos há zas sá gá nak”
szö veg rész he lyé be „utó la gos há zas sá gá nak vagy be jegy -
zett élet tár si kap cso la tá nak”,

j) 43.  § (4) be kez dé sé ben a „volt fér je” szö veg rész he -
lyé be a „volt fér je, be jegy zett élet tár sa” szö veg, az „újabb
há zas ság be li fér je” szö veg rész he lyé be az „újabb há zas -
ság be li fér je vagy be jegy zett élet tár sa” szö veg, a „volt fér -
jet” szö veg rész he lyé be a „volt fér jet, be jegy zett élet tár -
sat”,

k) 44.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas ság kö tés” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság kö tés vagy be jegy zett élet tár si
kap cso lat”,

l) 60.  § (1) be kez dé sé ben és a 61.  § (4) be kez dé sé ben a
„há zas tár sa” szö veg rész he lyé be „há zas tár sa vagy be jegy -
zett élet tár sa”,

m) 64.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas tár sat és az el vált
há zas tár sat, a há zas társ és az el vált há zas társ” szö veg rész
he lyé be a „há zas tár sat, el vált há zas tár sat, be jegy zett élet -
tár sat, volt be jegy zett élet tár sat, a há zas társ és az el vált há -
zas társ, illetve be jegy zett élet társ és volt be jegy zett élet -
társ”

szö veg lép.

(3) Az At.

a) 2.  § (2) be kez dé sé ben a „név adá si, há zas ság kö té si”
szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö té si, be jegy zett élet tár si
kap cso lat lé te sí té sé re irá nyuló, név adá si”,

b) 3.  § (2) be kez dés d) pont já ban a „köt ni” szö veg rész
he lyé be a „köt ni, vagy be jegy zett élet tár si kap cso la tot lé -
te sí te ni” szö veg, 3.  § (2) be kez dés f) pont já ban a „há zas -
ság kö té sé hez” szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö té sé hez,
be jegy zett élet tár si kap cso lat lé te sí té sé hez” szö veg, 3.  §
(2) be kez dés g) pont já ban a „há zas ság kö té se” szö veg rész
he lyé be a „há zas ság kö té se vagy be jegy zett élet tár si kap -
cso la ta lé te sí té se” szö veg, a „há zas ság kö té sé nek” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság kö té sé nek vagy a fe lek be jegy zett
élet tár si kap cso la ta lé te sí té sé nek”,

c) 4.  § (3) be kez dé sé ben a „há zas ság kö té sét” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság kö té sét, be jegy zett élet tár si kap -
cso la tá nak anya köny ve zé sét”,

d) 8.  § (1) be kez dé sé ben, a 41/A.  § (1) be kez dé sé ben,
valamint a 42/A.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas ság kö té si”
szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö té si valamint az élet tár si 
kap cso lat be jegy zé sé re irá nyuló”,

e) 12.  § (2) be kez dé sé ben a „há zas sá ga” szö veg rész he -
lyé be a „há zas sá ga vagy be jegy zett élet tár si kap cso la ta”,

f) 13.  § (1) be kez dé sé ben az „el já rás ban” szö veg rész
he lyé be az „el já rás ban, valamint élet tár si kap cso lat be -
jegy zé se kor”,

g) 15.  § (2) be kez dé sé ben a „Nem ma gyar ál lam pol gár
és a kül föl dön élõ ma gyar ál lam pol gár há za su lók ese tén a
há za su lók egyi ke” szö veg rész he lyé be „A há za su lók egyi -
ke – ha ma gyar or szá gi lak cím mel nem ren del ke zik –”,

h) 23.  § (1) be kez dé sé ben az „élõ ma gyar ál lam pol gár,
hon ta lan sze mély, vagy a ma gyar me ne kült ügyi ha tó ság
ál tal me ne kült ként el is mert” szö veg rész he lyé be a „lak -
cím mel ren del ke zõ” szö veg, a „la kó he lye, en nek hi á nyá -
ban a tar tóz ko dá si he lye” szö veg rész he lyé be a „lak cí me”,

i) 30/A.  § (3) be kez dé sé ben az „és há zas ság kö té si” szö -
veg rész he lyé be a „ , há zas ság kö té si és a be jegy zett élet tár -
si kap cso lat lét re ho zá sá ra irá nyuló”,

j) 36.  § (1) be kez dés d) pont já ban a „há zas tár sá nak”
szö veg rész he lyé be a „há zas tár sá nak vagy élet tár sá nak”
szö veg, a „há zas ság kö tés” szö veg rész he lyé be a „há zas -
ság kö tés vagy élet tár si kap cso lat be jegy zé sé nek” szö veg,
a „há zas ság” szö veg rész he lyé be a „há zas ság vagy az élet -
tár si kap cso lat”,
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k) 37.  § (1) be kez dés be ve ze tõ szö ve gé ben, b) pont já -
ban és (2) be kez dé se be ve ze tõ szö ve gé ben a „há zas ság kö -
tést” szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö tést, a be jegy zett
élet tár si kap cso la tot”,

l) 38.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a „há zas ság kö té sét”
szö veg rész he lyé be a „há zas ság kö té sét, be jegy zett élet tár -
si kap cso la tát”,

m) 39.  § (1) be kez dé sé ben a „há zas ság kö té sé rõl” szö -
veg rész he lyé be a „há zas ság kö té sé rõl, be jegy zett élet tár si
kap cso la tá ról”,

n) 40.  § (4) be kez dé sé ben a „há zas ság kö tés” szö veg -
rész he lyé be a „há zas ság kö tés, a be jegy zett élet tár si kap -
cso lat”
szö veg lép.

18.  § (1) Ha tá lyát vesz ti az At. 22.  § (3) be kez dé se.

(2) E tör vény ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti a 13–15.  §, a 13.  §-t meg elõ zõ al cím, a 17.  §. E § a
ha tály ba lé pé sét kö ve tõ má so dik na pon 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 Kor mány ren de le tei

A Kormány
407/2007. (XII. 29.) Korm.

rendelete

az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni
korlátozó intézkedésekkel összefüggõ egyes

kormányrendeletek módosításáról

A Kor mány a ví zi köz le ke dés rõl  szóló 2000. évi XLII.
tör vény 88.  § (1) be kez dés b) pont já ban ka pott fel ha tal ma -
zás alap ján, az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés b) pont já ban
fog lalt fel adat kör ében, valamint a 2.  § te kin te té ben az
Alkot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt ere de ti jog al ko -
tó ha tás kö ré ben, az Alkot mány 35.  § (1) be kez dés
a)–b) pont já ban fog lalt fel adat kör ében el jár va a kö vet ke -
zõ ket ren de li el:

1.  §

Az úszó lé te sít mé nyek lajst ro mo zá sá ról  szóló 198/2000. 
(XI. 29.) Korm. ren de let 12.  § (1) be kez dés j) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A lajst rom ba csak az úszó lé te sít mény hez kap cso ló -
dó kö vet ke zõ, jo gi lag je len tõs té nyek je gyez he tõk fel:]

„j) zár alá vé tel, zár alá vé telt meg elõ zõ biz to sí tá si in -
téz ke dés, zár lat az Euró pai Unió ál tal el ren delt pénz ügyi
és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra;”

2.  §

Ha tá lyát vesz ti az Euró pai Unió ál tal el ren delt, va gyo ni
jel le gû kor lá to zó in téz ke dé sek aló li men te sí tés sel kap cso -
la tos ha tó sá gi fel ada tok ról  szóló 306/2004. (XI. 13.)
Korm. ren de let.

3.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ má so dik hó nap elsõ
nap ján lép ha tály ba.

4.  §

E ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát
vesz ti.

Gyur csány Fe renc s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kormány
408/2007. (XII. 29.) Korm.

rendelete

a légiközlekedésrõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
végrehajtásáról  szóló

141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet és az Egyenlõ
Bánásmód Hatóságról és eljárásának részletes

szabályairól  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet
módosításáról

A Kor mány a lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi
XCVII. tör vény 73.  §-ának (1) be kez dé sé ben és az egyen lõ 
bá nás mód ról és az esély egyen lõ ség elõ moz dí tá sá ról  szóló
2003. évi CXXV. tör vény 64.  §-ában ka pott fel ha tal ma zás
alap ján, az Alkot mány 35.  §-a (1) be kez dé sé nek b) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de li el:

1.  §

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
vég re haj tá sá ról ren del ke zõ 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren -
de let (a továb biak ban: Vhr.) 1.  §-ának (4) be kez dé se a kö -
vet ke zõ 33. pont tal egé szül ki:

(A lé gi köz le ke dé si ha tó ság ha tó sá gi fel ada tai a kö vet -
ke zõk:)

„33. a lé gi tár sa ság üz let sza bály za tá nak jó vá ha gyá sa és
tel je sí té sé nek el len õr zé se, a re pü lõt erek el len õr zé se, a re -
pü lõ tér üzem ben tar tá si en ge dé lyé nek ki adá sa és ér vé -
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nyes sé gé nek meg hosszab bí tá sa, valamint a re pü lõ tér ren -
dek jó vá ha gyá sa so rán fel adat kör ében gon dos ko dik a lé gi -
jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal élõ, illetve csök kent moz -
gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról  szóló, 2006. jú li us 5-i
1107/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sá ról.”

2.  §

(1) A Vhr. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A lajst rom ba a kö vet ke zõ ket kell be je gyez ni:)
„e) a lé gi jár mû üzem ben tar tó já nak neve, címe (szék he -

lye vagy te lep he lye) és üze mel te té si bá zis a;”

(2) A Vhr. 5.  §-a (2) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

(A lajst rom ba a kö vet ke zõ ket kell be je gyez ni:)
„h) a lé gi jár mû vet ter he lõ jel zá log és egyéb (pl. bér le ti)

jog, valamint a kö zös sé gi jogi ak tus ál tal el ren delt pénz -
ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra tör -
vény alap ján el ren delt zár lat;”

3.  §

A Vhr. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) Az ál lan dó an a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén kí vül 
üzem ben tar tott lé gi jár mû lajst rom ba  való fel vé te le meg ta -
gad ha tó, ha a ma gyar lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak mai fel -
ügye le te nem biz to sít ha tó.”

4.  §

A Vhr. 10.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„10.  § A jó vá ha gyott légi sze mély szál lí tá si és a jó vá ha -

gyott légi áru fu va ro zá si sza bály za tot, a me net ren det, a ta -
ri fá kat és ezek vál to zá sa it – az uta sok, ille tõ leg a fu va roz -
ta tók tá jé koz ta tá sa cél já ból – a légi sze mély szál lí tá si és
áru fu va ro zá si te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult közzé -
teszi.”

5.  §

A Vhr. 29.  §-a a kö vet ke zõ e) pont tal egé szül ki:
(Ez a ren de let a kö vet ke zõ kö zös sé gi ren de le tek vég re -

haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket állapítja meg:)
„e) az Euró pai Par la ment és Ta nács 1107/2006/EK ren -

de le te (2006. jú li us 5.) a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal 
élõ, illetve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo -
gairól.”

6.  §

Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság ról és el já rá sá nak rész -
le tes sza bá lya i ról  szóló 362/2004. (XII. 26.) Korm. ren de -
let (a továb biak ban: Ebkvhr.) 4.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez -
dés sel egé szül ki, egy ide jû leg a 4.  § je len le gi szö ve gé nek
je lö lé se (1) be kez dés re vál to zik:

„(2) Az Egyen lõ Bá nás mód Ha tó ság el lát ja – a lé gi köz -
le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény vég re haj tá sá ról 
 szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. ren de let 1.  §-a (4) be kez -
dé sé nek 33. pont já ban meg ha tá ro zott fel ada tok ki vé te lé -
vel – a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal élõ, illetve csök -
kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról  szóló, 2006. jú -
li us 5-i 1107/2006/EK euró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let 14. cik ké ben meg ha tá ro zott vég re haj tó szerv fel ada -
ta it.”

7.  §

Az Ebkvhr. 22.  §-a az aláb bi (3) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) E ren de let a légi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal élõ,
illetve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról
 szóló, 2006. jú li us 5-i 1107/2006/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let 14. cik ké nek vég re haj tá sá hoz szük sé -
ges ren del ke zé se ket ál la pít ja meg.”

8.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, és a ha tály ba lé -
pést kö ve tõ na pon ha tá lyát vesz ti.

(2) E ren de let 2.  §-ának (2) be kez dé se az Euró pai Unió
ál tal el ren delt pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dé sek 
vég re haj tá sá ról, valamint eh hez kap cso ló dó an egyes tör -
vények mó do sí tá sá ról  szóló tör vény ha tály ba lé pé sé nek
nap ján lép ha tály ba, és a ha tály ba lé pést kö ve tõ na pon ha -
tá lyát vesz ti.

(3) Ez a ren de let a lé gi jár mû ve ken uta zó fo gya ték kal
élõ, illetve csök kent moz gás ké pes sé gû sze mé lyek jo ga i ról
 szóló, 2006. jú li us 5-i 1107/2006/EK euró pai par la men ti
és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,

pénz ügy mi nisz ter
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A Kor mány tag ja i nak
ren de le tei

Az egészségügyi miniszter
59/2007. (XII. 29.) EüM

rendelete

a határon túli magyarok magyarországi egészségügyi
ellátásának támogatásáról

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.  §-a
(4) be kez dé sé nek t) pont já ban ka pott 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.  §-ának
b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ben el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de lem el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) E ren de let ha tá lya a szom szé dos ál la mok ban élõ ma -
gya rok ról  szóló 2001. évi LXII. tör vény 1.  § (1) be kez dé -
sé ben fel so rolt szom szé dos ál la mok ban la kó hellyel ren -
del ke zõ, nem ma gyar ál lam pol gár sá gú, ma gát ma gyar
nem ze ti sé gû nek val ló sze mé lyek re ter jed ki, ki vé ve az
Euró pai Unió tag ál la ma i nak és tár sult tag ja i nak ál lam pol -
gá ra it (a továb biak ban: ha tá ron túli ma gya rok).

(2) E ren de let a ha tá ron túli ma gya rok ma gyar or szá gi
egész ség ügyi el lá tá sa i nak tá mo ga tás sal tör té nõ igény be -
vé te lé re, a tá mo ga tás fel té te le i re és el szá mo lá si rend jé re
vo nat ko zik.

(3) Az Ér té ke lõ Bi zott ság dön té se alap ján az Egész ség -
ügyi Mi nisz té rium (a továb biak ban: Mi nisz té rium) a ha tá -
ron túli ma gya rok ré szé re a ma gyar or szá gi egész ség ügyi
el lá tá sok költ sé ge i hez tá mo ga tást biz to sí t az Or szá gos
Egész ség biz to sí tá si Pénz tár (a továb biak ban: OEP) köz re -
mû kö dé sé vel e ren de let ben meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint.

A támogatás kérelmezése

2.  §

(1) A ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tás tá mo ga tá sá ra
vo nat ko zó ké rel met az el lá tás ra szo ru ló sze mély, ille tõ leg
az el lá tás ra szo ru ló sze mély írás be li hoz zá já ru lá sa (meg -
ha tal ma zá sa) ese tén a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló
1959. évi IV. tör vény sze rin ti hoz zá tar to zó ja (a továb biak -
ban: hoz zá tar to zó) vagy a ke ze lõ or vo sa nyújt hat ja be a

Mi nisz ter el nö ki Hi va tal lal együtt mû kö dé si meg ál la po dást 
kö tött, a szom szé dos or szá gok ban mû kö dõ és a Miniszté -
riummal való kap cso lat tar tás ra ki je lölt In for má ci ós Iro -
dák nál (a továb biak ban: In for má ci ós Iro dák) vagy a Se gí tõ 
Jobb Egész ség ügyi és Hu ma ni tá ri us Ala pít vány nál
(a továb biak ban: Ala pít vány). A ké rel met e ren de let
1. szá mú mel lék le te sze rin ti for ma nyom tat vá nyon kell be -
nyúj ta ni. A ké re lem hez zárt bo rí ték ban mel lé kel ni kell az
el lá tás ra szo ru ló sze mély egész ség ügyi do ku men tá ci ó já -
nak má so la tát is.

(2) A ké re lem ben a ké rel me zõ meg je löl he ti azt az
egész ség ügyi szol gál ta tót, ahol az egész ség ügyi el lá tást
igény be kí ván ja ven ni.

(3) For mai szem pont ból meg fe le lõ ké rel me ket az In for -
má ci ós Iro dák és az Ala pít vány ha la dék ta la nul to váb bít ják 
az Ér té ke lõ Bi zott ság nak. Az In for má ci ós Iro dák és az
Ala pít vány az egész ség ügyi do ku men tá ció tartalmát nem
ismerhetik meg.

A támogatás odaítélésnek szabályai

3.  §

(1) A tá mo ga tás oda íté lé sé rõl – az egész ség ügyi el lá tás
in do kolt sá ga és a ké rel me zõ be teg egész sé gi ál la po ta alap -
ján – az egész ség ügyi mi nisz ter irá nyí tá sa alatt mû kö dõ
Ér té ke lõ Bi zott ság dönt. A tá mo ga tás ról  szóló dön tést az
Ér té ke lõ Bi zott ság a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott leg -
fel jebb 60 na pon be lül hoz za meg.

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság 5 or vos ból áll, tag ja it az
egész ség ügyi mi nisz ter je lö li ki. Az Ér té ke lõ Bi zott ság nak 
nem le het tag ja a be teg ke ze lõ or vo sa, illetve az az or vos,
aki a ke ze lés ben elõ zõ leg részt vett, valamint a be teg hoz -
zá tar to zó ja. Az Ér té ke lõ Bi zott ság mun ká ja tár gyi fel té te -
lé nek, mû kö dé sé nek a biz to sí tá sá ról a Mi nisz té rium gon -
dos ko dik.

(3) Az Ér té ke lõ Bi zott ság csak az e ren de let 2. szá mú
mel lék le té ben fel so rolt be teg ség cso por tok ba tar to zó ma -
gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tá sok igény be vé te lé hez
nyújt hat tá mo ga tást, amennyi ben

a) az el lá tás ra szo ru ló sze mély ál tal a lak he lye sze rin ti
or szág ban a szo ciá lis biz ton sá gi el lá tó rend szer ke re té ben
nem ve he tõk igény be, és

b) az egyéb ként 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.) alap ján igény be ve he tõ az Ebtv. sze rin ti biz to sí tot -
tak ál tal.

(4) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a (3) be kez dés ben fog lal ta kon 
túl az egész ség ügyi el lá tás hoz kap cso ló dó an az aláb bi cé -
lok ra is nyújt hat tá mo ga tást:

a) a be teg el lá tás sal szo ro san össze füg gõ, Ma gyar or -
szág te rü le tén – ki vé te les eset ben, az eset összes kö rül mé -
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nye i re való te kin tet tel kül föl dön –, az Or szá gos Men tõ -
szol gá lat ál tal biz to sí tott szol gál ta tás költ sé ge,

b) szak ma i lag in do kolt eset ben a fek võ be teg-gyógy in -
té ze ti ke ze lés so rán meg kez dett gyógy sze res ke ze lés leg -
fel jebb 1 hét re való gyógy szer adag já nak biz to sí tá sa a kór -
ház i el lá tás be fe je zé sét köve tõen az in téz mény gyógy szer -
tá rán ke resz tül.

(5) Az aláb bi cé lok ra nem nyújt ha tó tá mo ga tás:
a) a ma gyar or szá gi egész ség ügyi szol gál ta tá sok ra

egyéb jog cí men jo go sul tak el lá tá sa,
b) kró ni kus he mo di a lí zis és a ca da ver szerv transz plan -

tá ció,
c) a kü lön jog sza bály sze rin ti sür gõs szük ség ese tén

nyúj tott el lá tá sok.

(6) Amennyi ben a tá mo ga tás 5.  § (3) be kez dés sze rin ti
mér té ke nem éri el az egész ség ügyi szol gál ta tó ál tal meg -
ha tá ro zott té rí tés mér té két, ab ban az eset ben a fenn ma ra dó 
összeg a be te get ter he li.

(7) Az Ér té ke lõ Bi zott ság dönt
a) az el lá tás vár ha tó idõ pont já ról,
b) a 2.  § (2) be kez dés ben fog lal tak figye lembe véte lével 

az el lá tást nyúj tó egész ség ügyi szol gál ta tó ról,
c) a tá mo ga tás mér té ké rõl.

(8) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a dön tés rõl tá jé koz ta tást küld:
a) az el lá tás ra szo ru ló sze mély nek és meg ha tal ma zott -

já nak,
b) az In for má ci ós Iro dák nak, illetve az Ala pít vány nak,

valamint
c) az OEP-nek.

(9) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a dön tést köve tõen ha la dék ta -
la nul tá jé koz tat ja az el lá tás ra szo ru ló sze mélyt, illetve
meg ha tal ma zott ját a (7) be kez dés ben fog lal ta kon túl az el -
lá tás vár ha tó költ sé ge i rõl, valamint ar ról, hogy a tá mo ga -
tást meg ha la dó össze gû té rí té si díj fenn ma ra dó ré szét a rá -
szo ru ló sze mély kö te les vi sel ni.

Az egészségügyi ellátás igénybevétele

4.  §

(1) Az Ér té ke lõ Bi zott ság a tá mo ga tás ra vo nat ko zó dön -
té sé ben – az egyes szol gál ta tók kal tör té nõ elõ ze tes egyez -
te tés alap ján – meg ha tá roz za a tá mo ga tott el lá tást nyúj tó,
fi nan szí ro zá si szer zõ dés sel ren del ke zõ egész ség ügyi szol -
gál ta tót is.

(2) Az Ér té ke lõ Bi zott ság az elõ ze tes egyez te tés so rán
tá jé ko zó dik az adott egész ség ügyi szol gál ta tó fo ga dó kész -
sé gé rõl, a fel vé tel idõ pont já ról, az egész ség ügyi el lá tás
vár ha tó idõ tar ta má ról és az el lá tás sal össze füg gés ben fel -
me rü lõ költ sé gek rõl.

(3) A fel me rü lõ költ sé gek rõl való tá jé koz ta tást a ké rel -
me zõ ma gyar or szá gi el lá tá sát vég zõ egész ség ügyi szol gál -
ta tó a ter ve zett be avat ko zá sok le írá sá val és té te les költ ség -

ve té si kal ku lá ció be nyúj tá sá val tel je sí ti. Az egész ség ügyi
szol gál ta tó ezen kö te le zett sé gé nek az Ér té ke lõ Bi zott ság
meg ke re sé sé nek kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
kö te les ele get ten ni. Az egész ség ügyi el lá tás az elõ ze tes
költ ség ve tés nek az Ér té ke lõ Bi zott ság ál ta li jó vá ha gyá sát
köve tõen nyújtható.

(4) Az elõ ze tes költ ség ve tés jó vá ha gyá sát köve tõen az
el lá tás nyúj tá sá ra ki je lölt szol gál ta tó a ké re lem ben meg -
adott el ér he tõ sé gek alap ján kap cso lat ba lép a ma gyar or -
szá gi egész ség ügyi el lá tást igény lõ sze méllyel, vagy meg -
ha tal ma zott já val a ma gyar or szá gi egészségügyi ellátás
részleteinek egyeztetésére.

(5) Az Ér té ke lõ Bi zott ság dön té sét az adott év ben ren -
del ke zés re álló összeg figye lembe véte lével hoz za meg.

A támogatás elszámolása

5.  §

(1) A tá mo ga tott ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tás ra
ki je lölt egész ség ügyi szol gál ta tók a ha tá ron túli ma gya rok
el lá tá si ese te it, illetve a nyúj tott egész ség ügyi szol gál ta tá -
so kat a „kül föl dön élõ ma gya rok köz pon ti költ ség ve tés bõl
tá mo ga tott el lá tá sa” té rí té si ka te gó ri á ban ha von ta je len tik
az OEP-nek az egész ség ügyi szol gál ta tá sok Egész ség biz -
to sí tá si Alap ból tör té nõ fi nan szí ro zá sá nak rész le tes sza bá -
lya i ról  szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. ren de let sza bá lyai
sze rint.

(2) Az egész ség ügyi szol gál ta tó a ma gyar or szá gi, tá mo -
ga tott egész ség ügyi el lá tás ra jo go sult ha tá ron túli ma gya -
rok ré szé re nyúj tott el lá tá sok után té rí tés re jo go sult, ame -
lyet az OEP az (1) be kez dés sze rin ti je len tés el len õr zé sét
és el fo ga dá sát köve tõen té rít meg az in téz mény szá má ra.

(3) A tá mo ga tás mér té ke az adott egész ség ügyi in téz -
mény ál tal a 4.  § (3) be kez dés sze rin ti tá jé koz ta tó ban meg -
ha tá ro zott és jó vá ha gyott összeg, amely nem le het ma ga -
sabb

a) az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás te kin te té ben a kü lön
jog sza bály sze rin ti ho mo gén be teg ség cso port (HBCs)
súly szá ma és az ak tív fek võ be teg-szak el lá tás tel je sít mény -
egy sé gé nek min den ko ri fo rint ér té ke alap ján szá mí tott
összeg 100%-ánál,

b) a já ró be teg-szak el lá tás te kin te té ben a kü lön jog sza -
bály sze rin ti el já rás (já ró be teg te vé keny ség) pont szá ma és
a já ró be teg-szak el lá tás tel je sít mény egy sé gé nek min den -
ko ri fo rint ér té ke alap ján szá mí tott összeg 100%-ánál.

(4) A 3.  § (4) be kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott
cél ra fel hasz nált tá mo ga tás ról az Or szá gos Men tõ szol gá -
lat – az OEP-pel kö tött szer zõ dés alap ján – té te le sen kö te -
les el szá mol ni.

(5) Az OEP a ma gyar or szá gi egész ség ügyi el lá tás ra jo -
go sult, ha tá ron túli ma gya rok el lá tá si ese te i rõl és a tá mo -
ga tás el szá mo lá sá ról el kü lö ní tett, nap ra kész nyil ván tar tást 
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vezet és az Értékelõ Bizottság részére rendszeres adatszol-
gáltatást teljesít a szolgáltatóktól érkezõ havi teljesítmény-
jelentések adatai alapján.

(6) A Minisztérium és az OEP megállapodásban rögzíti
a két fél közötti elszámolás szabályait.

(7) A halottszállítás költsége az Értékelõ Bizottság dön-
tése alapján, a magyar állampolgárokra irányadó szabá-
lyok szerint számolható el.

6. §

E rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

Dr. Horváth Ágnes s. k.,

egészségügyi miniszter
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2. számú melléklet
az 59/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

A határon túli magyarok részére az alábbiakban felso-
rolt betegségcsoportok magyarországi ellátásának támo-
gatására kerülhet sor:

a) Daganatos megbetegedések diagnosztikája, mûtéti
megoldása a szükséges implantátumok alkalmazásával
együtt, a sugárterápia és kemoterápia nélkül,

b) Idegsebészeti beavatkozások,
c) Szemészeti mûtéti beavatkozások,
d) A fül speciális mûtéti beavatkozásai,
e) Szájpadhasadék mûtéti korrekciója,
f) Gége-garat speciális mûtéti beavatkozása,
g) Nyelõcsõ elváltozások mûtéti beavatkozásai,
h) Emésztõrendszer fejlõdési rendellenességeinek mû-

téti megoldása,
i) Mellkas- és gerinc deformitások mûtéti megoldása,
j) Mozgásszervek: a traumás csonttörés esetén nem

megfelelõ ellátást követõ korrekciós mûtétek végzése,
k) Keringési rendszer veleszületett rendellenességei-

nek mûtéti beavatkozásai,
l) Vezetési zavarok- szív aritmiák kezelése (pl. pace-

maker),

m) Csont-izületi fejlõdési rendellenességeinek mûtéti
ellátása,

n) Idegrendszer organikus és nem organikus elváltozá-
sainak diagnosztikája,

o) Húgyivarszervek fejlõdési rendellenességeinek,
illetve egyéb elváltozások mûtéti ellátása,

p) A szöveti transzplantációk közül a cornea átültetés
indokolt esetekben, szabályozott rendszerben, a hazai be-
tegellátást nem zavaró mértékig támogatható,

q) A beavatkozást követõ hazaszállítás költségeinek
határig történõ biztosítása.

Az egészségügyi miniszter
60/2007. (XII. 29.) EüM

rendelete

a betegszállításról szóló 19/1998. (VI. 3.) NM rendelet
módosításáról

Az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény
247. §-a (2) bekezdésének f) és g) pont ga) alpontjában
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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.  §-ának a) pont já ban fog lalt fel adat kö röm ben
el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) A be teg szál lí tás ról  szóló 19/1998. (VI. 3.) NM ren -
de let (a továb biak ban: R.) 2.  §-a c) pont já nak he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

(2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„c) be teg szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet: az

 Állami Nép egész ség ügyi és Tisz ti or vo si Szol gá lat
(a továb biak ban: ÁNTSZ) ál tal kü lön jog sza bály sze rint
ki adott mû kö dé si en ge déllyel (a továb biak ban: mû kö dé si
en ge dély) ren del ke zõ be teg szál lí tás ra fel jo go sí tott szer ve -
zet;”

(2) Az R. 2.  §-ának g) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

(2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„g) be teg szál lí tó szol gál ta tó szál lí tá si ka pa ci tá sa: a

szol gál ta tó ál tal üze mel te tett és mû kö dé si en ge déllyel ren -
del ke zõ – leg alább 4+1 és leg fel jebb 8+1 fõ szál lí tá sá ra
alkal mas – köz úti be teg szál lí tó gép jár mû vek összes sé ge,”

2.  §

Az R. 2/A.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„2/A.  § Az 5. szá mú mel lék let sze rin ti emb lé mát a be -

teg szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet szá má ra a mû -
kö dé si en ge dély ki adá sa kor az ÁNTSZ biz to sít ja. Az
ÁNTSZ a ki adott emb lé má ról, to váb bá a hoz zá tar to zó be -
teg szál lí tó gép jár mû ér vé nyes rend szá má ról, for gal mi en -
ge dély szá má ról és a be teg szál lí tó gép jár mû tí pu sá ról nyil -
ván tar tást ve zet.”

3.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (2) be kez dé se ki egé szül az aláb bi
d) pont tal:

[(2) A mû kö dé si en ge dély ben rög zí te ni kell:]
„d) a mû kö dé si te rü let köz igaz ga tá si ha tá ra it, valamint a 

ren del ke zés re ál lás idõ tar ta mát.”

(2) Az R. 3.  §-a ki egé szül az aláb bi (4) be kez dés sel:
„(4) Amennyi ben az adott me gyé ben be teg szál lí tást irá -

nyí tó szer ve zet mû kö dik, a be teg szál lí tó szol gál ta tók a te -
vé keny sé gü ket annak ko or di ná lá sá val kötelesek végezni.”

4.  §

Az R. 4.  § (1)–(3) be kez dé sei he lyé be az aláb bi ren del -
ke zé sek lép nek:

„(1) A be teg szál lí tás a sür gõs ség igé nye sze rint le het
a) 6 órán be lü li,
b) 24 órán be lü li,
c) meg ha tá ro zott idõ pont ra kért, illetve ter ve zett idõ -

pon tok ban tör té nõ is mét lõ dõ
be teg szál lí tás.

(2) A be teg szál lí tás a kí sé ret igé nye sze rint le het
a) be teg kí sé rõ köz re mû kö dé sét igény lõ,
b) kí sé re tet nem igény lõ

be teg szál lí tó gép jár mû vel tel je sí ten dõ be teg szál lí tás.
(3) A be teg szál lí tás az al kal ma zott be teg szál lí tó gép jár -

mû sze rint le het
a) men tõ ko csi val,
b) fek võ be teg-szál lí tó ko csi val,
c) ülõ be teg-szál lí tó ko csi val

tel je sí ten dõ be teg szál lí tás.”

5.  §

Az R. 5.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren del -
ke zés lép:

„(3) Men tõ ko csi val fek võ- és ülõ be teg egy aránt szál lít -
ha tó.”

6.  §

(1) Az R. 6.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(2) A be teg szál lí tást az or vos vagy az ál ta la ki je lölt
egész ség ügyi dol go zó ren de li meg. A meg ren de lés kor kö -
zöl ni kell:

a) a be teg ne vét, élet ko rát,
b) 14 éven alu li be teg ese tén a szü lõi (gon do zói) kí sé ret 

igé nyét,
c) a szál lí tást in do ko ló, illetve a szál lí tás szem pont já -

ból lé nye ges kór is mét, valamint a be teg szál lí tás meg kez -
dé sé nek e ren de let 4.  § (1) be kez dé se sze rin ti ide jét és kö -
rül mé nye it (ülve, fek ve stb.), valamint azt, hogy a be teg -
szál lí tás men tõ(szak)ápo lói kí sé re tet nem igé nyel,

d) a be teg fel vé tel és a be teg át adás he lyét,
e) sa ját ne vét, te le fon szá mát és a meg ren de lõ or vos ne -

vét és or vo si bé lyeg zõ szá mát.”

(2) Az R. 6.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(4) A kú ra sze rû ke ze lés re tör té nõ be teg szál lí tást meg -
ren de lõ or vos nak a szál lí tás meg ren de lé se, illetve üte me -
zé se elõtt a be teg szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet -
tel és a ke ze lést vég zõ egész ség ügyi in téz ménnyel egyez -
tet nie kell. Eb ben az eset ben a be teg szál lí tá sát meg ren de -
lõ or vos – a be teg szál lí tá si utal vány elsõ al ka lom mal tör té -
nõ ki töl té se mel lett – a ke ze lés elsõ idõ pont já ra vo nat ko -
zó an a 4. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal és idõ -
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pont fel tün te té sé vel ren del het szál lí tást. A to váb bi szál lí tá -
sok meg ren de lé se és a 2. szá mú mel lék let sze rin ti be teg -
szál lí tá si utal vány ki töl té se a ke ze lést vég zõ in téz mény or -
vo sá nak a fel ada ta.

A ke ze lé si, illetve szál lí tá si idõ pon tok mó do sí tá sa, bár -
mely ok ból tör té nõ meg vál to zá sa ese tén az in for má ci ó val
ren del ke zõ fél a má sik két érin tett fe let ha la dék ta la nul ér -
te sí te ni kö te les.”

7.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„7.  § A be teg szál lí tást vég zõ sze mély azon nal ér te sí ti az
Or szá gos Men tõ szol gá lat (a továb biak ban: OMSZ) Irá nyí -
tó Cso port ját, amennyi ben a be teg ál la po tá nak szál lí tás
köz be ni rosszab bo dá sa  miatt men tés szük sé ges sé gét vé lel -
me zi. A se gít ség meg ér ke zé sé ig kö te les a tõle el vár ha tó
be avat ko zá so kat meg ten ni, majd a men tõ egy ség ve ze tõ jé -
nek uta sí tá sai sze rint el jár ni.”

8.  §

(1) Az R. 1. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 1. szá -
mú mel lék le te lép.

(2) Az R. 2. szá mú mel lék le te he lyé be e ren de let 2. szá -
mú mel lék le te lép.

9.  §

(1) Ez a ren de let – a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott ki -
vé tel lel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) Az 1. szá mú mel lék let 1. pont já ban meg ha tá ro zott
gép ko csi-ve ze tõ és az 1. szá mú mel lék let 2. pont já ban
meg ha tá ro zott be teg kí sé rõ az ott rög zí tett szak kép zés nél -
kül 2008. de cem ber 31-ig vé gez he ti te vé keny sé gét.

(3) Az R. 1. § (2) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén lép ha -
tály ba.

(4) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
5.  §-ának (4) be kez dé se és 6.  §-ának (6) be kez dé se ha tá -
lyát vesz ti.

(5) Az R. 8.  §-ának (2) be kez dé sé ben az „OMSZ szol gá -
lat ve ze té se” szö veg rész he lyé be az „OMSZ Irá nyí tó Cso -
port ja” szö veg lép, az R. 8.  §-ának (3) be kez dé sé ben az
„Egész ség ügyi, Szo ciá lis és Csa lád ügyi Mi nisz té rium”
szö veg rész he lyé be az „Egész ség ügyi Mi nisz té rium” szö -
veg lép.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

„1. számú melléklet
a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

A betegszállítás személyi és tárgyi feltételei

I. Sze mé lyi fel té te lek

Be teg szál lí tá si te vé keny ség vég zé sé re az aláb bi ké pe sí -
tés sel ren del ke zõ sze mé lyek jogosultak:

1. Be teg szál lí tó gép ko csi-ve ze tõ ként az fog lal koz tat -
ha tó, aki

a) a be teg szál lí tó gép jár mû ve ze té sé hez jog sza bály ban
elõ írt kö ve tel mé nyek nek eleget tesz, és

b) leg alább két éves gép jár mû ve ze tõi gya kor lat tal ren -
del ke zik, és

c) az egész ség ügyi szak kép zés foly ta tá sá ra fel jo go sí -
tott in téz mé nyek ál tal szer ve zett, leg alább 10 órás el mé le ti 
és 30 órás gya kor la ti kép zés ben ré sze sült, vagy az Or szá -
gos Kép zé si Jegy zék ben (a továb biak ban: OKJ) sze rep lõ
ápo lói szak ké pe sí té sek, valamint ál ta lá nos ápo lói és ál ta -
lá nos asszisz ten si ké pe sí té sek va la me lyi ké vel ren del ke zik

a gya kor la ti kép zés tar tal mi ele mei:
élet je len sé gek vizs gá la ta,
lég út biz to sí tás (esz köz nél kül),
lé le gez te tés (esz köz nél kül),
új ra élesz tés egye dül és má sik se gély nyúj tó val,
sé rü lé sek: se bek, vér zé sek, tö ré sek,
vér zés csil la pí tás, ide ig le nes vég tag rög zí tés, kö tö zés,
be teg moz ga tás, ki men tés, po zi ci o ná lás, bu kó si sak el tá -

vo lí tá sa,
az el mé le ti kép zés tar tal mi ele mei:
jogi, eti kai kér dé sek,
mun ka vé de lem, és
d) a c) pont ban fog lalt is me re tek bõl 1 éven be lül si ke -

res gya kor la ti vizs gát tett, és
e) a be teg szál lí tá si te vé keny sé get vég zõ szer ve zet ál tal

éven ként szer ve zett leg alább 4 órás szin ten tar tó to vább -
kép zést el vég zi, s a meg szer zett is me re tek bõl az Egész ség -
ügyi Szak kép zõ és To vább kép zõ In té zet (a továb biak ban:
ETI) ál tal szer ve zett vizs ga bi zott ság elõtt – do ku men tál -
tan – si ke res gya kor la ti vizs gát tesz.

2. Be teg szál lí tás ban be teg kí sé rõ ként az fog lal koz tat -
ha tó, aki

a) szak ké pe sí tés sel (be teg kí sé rõi, men tõ á po lói, to váb -
bá az OKJ-ban sze rep lõ ápo lói szak ké pe sí té sek, valamint
ál ta lá nos ápo lói és ál ta lá nos asszisz ten si ké pe sí té sek va la -
me lyi ké vel) ren del ke zik,

b) szak ké pe sí tés hi á nyá ban az egész ség ügyi szak kép -
zés foly ta tá sá ra fel jo go sí tott in téz mé nyek ál tal szer ve zett
leg alább 10 órás el mé le ti és 30 órás gya kor la ti kép zés ben
ré sze sült:
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a gya kor la ti kép zés tar tal mi ele mei:
élet je len sé gek vizs gá la ta, lég út biz to sí tás (esz köz nél -

kül), lé le gez te tés (esz köz nél kül), új ra élesz tés egye dül,
illetve má sik se gély nyúj tó val, ri asz tó tü ne tek fel is me ré se,
ál la pot rosszab bo dás fel is me ré se

esz mé let len ség fo gal ma, fel is me ré se, el lá tá si le he tõ sé -
gei,

sé rü lé sek: se bek, vér zé sek, tö ré sek,
vér zés csil la pí tás, vég tag rög zí tés, kö tö zés, be teg moz ga -

tás, ki men tés, po zi ci o ná lás, bu kó si sak el tá vo lí tás,
shock, áju lás fo gal ma, fel is me ré se és el lá tá sa, pul zus,

vér nyo más, vér cu kor mé rés is me re tek,
el sõ se gély nyúj tó do boz tar tal ma, hasz ná la ta,
az el mé le ti kép zés tar tal mi ele mei:
jogi, eti kai kér dé sek,
mun ka vé de lem, és
c) a b) pont ban fog lalt is me re tek bõl 1 éven be lül az ETI 

ál tal szer ve zett vizs ga bi zott ság elõtt si ke res gya kor la ti
vizs gát tett, és

d) a szol gál ta tást vég zõ szer ve zet ál tal éven ként szer -
ve zett szin ten tar tó to vább kép zést el vég zi, s a meg szer zett
is me re tek bõl az ETI ál tal szer ve zett vizs ga bi zott ság elõtt
– do ku men tál tan – si ke res gya kor la ti vizs gát tesz.

A vizs ga sza bá lya it az ETI vizs ga sza bály za ta tar tal maz za.

II. Tár gyi fel té te lek

II/A. Be teg szál lí tó ál lo más: mi ni mum 30 m2  alap te rü le -
tû épü let vagy épü let rész, amely

– al kal mas:
= a be teg szál lí tá si fel ada tok fel-, illetve át vé te lé re és

a be teg szál lí tó egy sé gek irá nyí tá sá ra,
= a szol gá lat ban lévõ szak sze mély zet – a vo nat ko zó

épí té sze ti, köz egész ség ügyi, mun ka-egész ség -
ügyi, mun ka- és tûz vé del mi nor mák sze rin ti – el -
he lye zé sé re,

= a be teg szál lí tó gép jár mû vek és egész ség ügyi fel -
sze re lé sük ké szen lét ben tar tá sá ra, tá ro lá sá ra, ta ka -
rí tá sá ra és fer tõt le ní té sé re; valamint

– meg fe le lõ hír köz lõ esz kö zök kel (te le fon vagy URH
rá dió) ren del ke zik.

II/B. Be teg szál lí tó gép jár mû vek

Köz úti be teg szál lí tó gép jár mû a mû kö dé si en ge dély ki -
adá sa kor a gyár tás évé tõl szá mít va 6 éves nél idõ sebb nem
le het, és leg fel jebb a gyár tás évé tõl szá mí tott 15 évig üze -
mel tet he tõ, fel té ve, hogy az idõ sza kos vizs gá la ton a mû -
sza ki fel té te lek nek meg fe lelt.

A gép ko csi va la mennyi ülé sé nek ren del kez nie kell biz -
ton sá gi övvel.

A szol gál ta tó nak a mû kö dé si en ge dé lye mó do sí tá sát
kell kér nie az ille té kes re gi o ná lis (fõ vá ro si) ÁNTSZ in té -
zet tõl, ha az ál ta la üze mel te tett és mû kö dé si en ge déllyel
ren del ke zõ köz úti be teg szál lí tó gép jár mû vet más közúti
betegszállító gépjármûvel váltja ki.

1. Ülõ be teg-szál lí tó ko csi: gép ko csi ve ze tõ vel és szük -
ség ese tén, be teg kí sé rõ vel ki vo nu ló, URH rá di ó val vagy
rá dió te le fon nal, to váb bá meg fe le lõ fer tõt le ní tõ sze rek kel,
mos ha tó, fer tõt le nít he tõ vagy cse rél he tõ ülés kár pit tal el lá -
tott gép ko csi, mely tel je sí ti az aláb bi mû sza ki pa ra mé te re -
ket:

– ol da laj ta i nak szá ma mi ni mum 3,
– fé rõ he lye i nek szá ma mi ni mum 5 (ide szá mít va a gép -

ko csi ve ze tõt is),
– mi ni má lis ten gely táv ja 2500 mm, mi ni má lis szé les -

sé ge 1650 mm, mi ni má lis ma gas sá ga 1420 mm.

2. Fek võ be teg-szál lí tó ko csi: gép ko csi ve ze tõ vel és be -
teg kí sé rõ vel ki vo nu ló, hord ágy tar tó val, hord ággyal és
URH rá di ó val vagy rá dió te le fon nal, to váb bá meg fe le lõ
fer tõt le ní tõ sze rek kel, mos ha tó, fer tõt le nít he tõ vagy cse -
rél he tõ ülés kár pit tal el lá tott gép ko csi,

– a hord ágy mé re tei: mi ni má lis hosszú sá ga 1950 mm,
mi ni má lis szé les sé ge 450 mm.

3. Men tõ ko csi: a men tés rõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM
ren de let mel lék le té nek II/B.3. pont ja sze rin ti mentõkocsi.

4. Tar ta lék gép ko csi: az adott ál lo más be teg szál lí tá si
fel ada ta i nak el lá tá sát biz to sí tó, mû sza ki vagy egyéb ok
 miatt üze men kí vül he lye zett be teg szál lí tó gép jár mû pót lá -
sá ra szol gá ló, az zal azo nos kö ve tel mény nek meg fe le lõ
gép jár mû. Ma ga sabb szin tû el lá tás ra szol gá ló gép jár mû
ala cso nyabb szin tû el lá tás ra szol gá ló gép jár mû vel nem he -
lyet te sít he tõ.

A be teg szál lí tá si fel ada tok el lá tá sát biz to sí tó gép ko csik
szá má tól füg gõ en az aláb bi ak sze rint kell tar ta lék gép ko -
csit biz to sí ta ni:

5 db ak tív gép jár mû ka pa ci tá sig mi ni mum 1 db tar ta lék
gép ko csit,

6–10 db ak tív gép jár mû ka pa ci tá sig mi ni mum 2 db tar -
ta lék gép ko csit,

11–20 db ak tív gép jár mû ka pa ci tá sig mi ni mum 3 db tar -
ta lék gép ko csit,

min den to váb bi 10 db ak tív gép jár mû ka pa ci tá son ként
to váb bi 1 db tar ta lék gép ko csit.”
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2. számú melléklet a 60/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

„2. számú melléklet a 19/1998. (VI. 3.) NM rendelethez

Betegszállítási utalvány 

Beteg neve: ______________________________________________________________________  

TAJ szám:  

Lakcím: ____________________________(település) ________________(utca) _______(hsz.) 

Költségvisel : OEP    

A beteg kérésére történ  fizetésköteles szállítás 

Egyéb : Név: ______________________Cím:______________________________ 

Térítési kategória 

 magyar biztosítás alapján 
végzett ellátás 

 egyéb, magyar biztosítással nem 
rendelkez  vagy más hatályos 
rendelkezés alapján magyar eü. 
ellátásra nem jogosult személyek 
térítésköteles ellátása 

 befogadott külföldi állampolgár 

 magyar biztosítással nem 
rendelkez  menekült ellátása 

 magyar biztosítással nem rendelkez
menedékes ellátása 

 menekült, menedékes státuszt 
kérelmez

 államközi szerz dés 
alapján végzett ellátás 

 külföldön él  magyarok közp.-i 
költségvetésb l támogatott ellátása 
(Segít  Jobb) 

 elszámolásra vonatkozó 
nemzetközi szerz dés/közösségi 
szabály alapján történ  ellátás 

A szállítás indoka: 

 a beteg csak speciális 
testhelyzetben szállítható 

 mozgásában korlátozott, 
járóképtelen 

 ellátásának eredményességét a 
szokványos közlekedési eszközök 
igénybevételéb l ered  késedelem vagy 
más tényez  veszélyeztetné 

 egészségi állapota kizárja a 
szokványos közlekedési 
eszközök használatát 

 fert zésveszély 

Született      év:     hó:   nap:   

Embedded EPS
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Diagnózis: _________________________________________________ BNO kód: 

Honnan szállítandó: 

______________________________________________________________________________ 

Hova szállítandó: 

______________________________________________________________________________ 

Helybiztosítás: nincs  van: 

___________________________________________________________ 

Sürg sség: 6 órán belül  — 24 órán belül  — id re kért szállítás 

Id re kért szállításnál 

a beérkezés id pontja:  Teljesítés id pontja:   

Teljesítés módja: ülve  fekve  egyedileg  más beteggel együtt 

Kíséret igénye:  nem szükséges   betegkísér

Megrendel  orvos  

bélyegz száma:       

Szolgáltató neve, 

OEP-kódja: _____________________________________ 

A megrendelés id pontja:  

_____________________________________ 

megrendel  orvos aláírása és bélyegz je” 

év   hó   nap   óra   perc   

év     hó   nap   óra   perc   

     

Embedded EPS
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Az egészségügyi miniszter
61/2007. (XII. 29.) EüM

rendelete

a mentésrõl  szóló 5/2006. (II. 7.) EüM rendelet
módosításáról

Az egész ség ügy rõl  szóló 1997. évi CLIV. tör vény
247.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont já ban és g) pont ga) al -
pont já ban ka pott 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.  §-ának a) pont já ban fog lalt
fel adat kö röm ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

(1) Az R. 2.  §-ának d) pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke -
zés lép:

(2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„d) men té si ké szen lé tet igény lõ õr zött szál lí tás: az a

szál lí tás, amely nek so rán – or vo si el ren de lés alap ján – a
be te get or vo si, men tõ tisz ti vagy men tõ á po lói, illetve ne o -
na to ló gi ai szál lí tás ese tén ne o na to ló gi ai szak or vo si,
illetve gyer mek in ten zív te rá pi ás sza ká po lói fel ügye let
mel lett gyógy in té zet bõl gyógy in té zet be szál lít ják;”

(2) Az R. 2.  §-a ki egé szül az aláb bi j) pont tal:
(2.  § E ren de let al kal ma zá sá ban:)
„j) men tõ szál lí tás: az a men tõ fel adat, amely so rán a be -

te get or vos meg ren de lé sé re leg alább men tõ á po lói fel ügye -
let tel – azon nal, illetve leg fel jebb 2 órán be lül – fel ta lá lá si
he lyé rõl egész ség ügyi in téz mény be szál lít ják.”

2.  §

(1) Az R. 3.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(1) A men tés a sür gõs ség igé nye sze rint le het
a) azon na li,
b) 2 órán be lü li,
c) a men té si ké szen lé tet igény lõ õr zött szál lí tás ese tén

2 órán túli
men té si fel adat.”

(2) Az R. 3.  §-ának (3) be kez dé se ki egé szül az aláb bi
e) és f) pon tok kal:

[(3) A men tés a vég zett te vé keny ség tí pu sa sze rint lehet]
„e) men tõ szál lí tás,
f) ren dez vény egész ség ügyi biz to sí tá sa.”

3.  §

Az R. 5.  §-a ki egé szül az aláb bi (2) be kez dés sel, ezzel
egy ide jû leg a (2)–(3) be kez dé sek szá mo zá sa (3)–(4) be -
kez dés re módosul:

„(2) A men tést kez de mé nye zõ or vos a men tés ál ta la
meg ha tá ro zott szint jé nek meg fe le lõ fel ügye le tet kö te les
biz to sí ta ni a hely szí nen a men tõ egy ség meg ér ke zé sé ig, és
a hely szín re ér ke zõ men tõ egy ség nek át ad ja a 4. szá mú
mel lék let sze rin ti – ki töl tött – Men té si utal ványt.”

4.  §

Az R. 9.  §-a (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö veg e he lyé -
be az aláb bi ren del ke zés lép:

„(2) A men tõ el lá tást vég zõ men tõ egy ség ápo ló ja a men -
tés, valamint a men tés kö ré be tar to zó fel ada tok (azon na li,
illetve sür gõs men tõ á po lói fel ügye le tet igény lõ szál lí tás,
õr zött be teg szál lí tás, illetve to vább szál lí tás) ese tén a
3. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar tal mú men té si me net le -
vé len do ku men tál ja a kö vet ke zõ ket:”

5.  §

Az R. 10.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be az aláb bi ren -
del ke zés lép:

„(4) Az OMSZ az Eütv. 96.  §-ának (2) be kez dé se sze -
rin ti ko or di ná ló te vé keny sé ge kö ré ben együtt mû kö dé si
meg ál la po dást köt az zal az al ter na tív men tõ szer ve zet tel,
amely a mû kö dés hez nem igé nyel az ál lam i költ ség ve tés -
bõl pénz ügyi tá mo ga tást.”

6.  §

Az R. 11.  §-a he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:
„11.  § (1) Ren dez vény egész ség ügyi biz to sí tá sát vég zõ

al ter na tív men tõ szer ve zet ezen te vé keny sé ge meg kez dé se 
elõtt leg alább 8 nap pal ko ráb ban kö te les írás ban ér te sí te ni
az ÁNTSZ te vé keny ség vég zé si he lye sze rint ille té kes re -
gi o ná lis in té ze tét és az OMSZ ille té kes re gi o ná lis szer ve -
ze tét, meg je löl ve az egész ség ügyi biz to sí tást el lá tó egy ség 
ren dez vény alat ti el ér he tõ sé gét.

(2) Ren dez vény egész ség ügyi biz to sí tá si te vé keny ség
sza bály ta lan vég zé se ese tén az ÁNTSZ el len õr zést vég zõ
in té ze te ér te sí ti az ÁNTSZ mû kö dé si en ge délyt ki ál lí tó in -
té ze tét az en ge dély kor lá to zá sa ér de ké ben, illetve is mé telt
sú lyos sza bály ta lan ság ese tén a mû kö dé si en ge dély
vissza vo ná sát kez de mé nye zi.”

7.  §

(1) Az R. 1. és 2. szá mú mel lék le te e ren de let 1. szá mú
mel lék le te sze rint mó do sul.

(2) Az R. ki egé szül e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze -
rin ti 3. szá mú mel lék let tel.

(3) Az R. ki egé szül e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze -
rin ti 4. szá mú mel lék let tel.
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8.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba és a ha -
tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá lyát veszti.

(2) A ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg az R.
4.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hor váth Ág nes s. k.,
egész ség ügyi mi nisz ter

1. számú melléklet
a 61/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

a) Az R. 1. szá mú mel lék le te I. rész e, I/A. pont já nak
6. al pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„6. Ro ham ko csi ra az oszt ha tó be, aki
a) oxy o ló gus, vagy
b) sür gõs sé gi vagy oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos ta ni,

vagy
c) anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pi ás szak or vos, vagy
d) leg alább 5 éves men tõ gya kor lat tal ren del ke zõ, az

OMSZ-nál rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott szak or vos,
vagy

e) aki oxy o ló gus, sür gõs sé gi vagy oxy o ló gia és sür gõs -
sé gi or vos ta ni szak or vos je lölt ként a 2 éves törzs kép zé si
idõt tel je sí tet te és szak mai fe let te se (az OMSZ ré gió szak -
mai ve ze tõ je, or vos igaz ga tó ja) iga zol ja, hogy az alapve -
tõen szük sé ges di ag nosz ti kai, esz köz hasz ná la ti, re a ni má -
ci ós, gyógy sze re lé si, illetve szer ve zé si kész sé gek bir to ká -
ban van.”

b) Az R. 1. szá mú mel lék le te I. rész e, I/A. pont já nak
8. al pont ja he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„8. Spe ci á lis ro ham ko csin (MICU) or vos ként az fog lal -
koz tat ha tó, aki

a) oxy o ló gi ai, vagy
b) sür gõs sé gi vagy oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos tan,

vagy
c) anesz te zi o ló gi ai és in ten zív te rá pi ás szak vizs gá val

ren del ke zik.”

c) Az R. 1. szá mú mel lék le te I. rész e, I/A. pont já nak 12. 
és 13. al pont jai he lyé be az aláb bi ren del ke zé sek lép nek:

„12. Men tõ or vo si gép ko csin az a szak or vos fog lal koz -
tat ha tó, aki

a) oxy o ló gus, vagy
b) sür gõs sé gi vagy oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos ta ni,

vagy
c) anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pi ás szak or vos.
13. Men tõ-mo tor ke rék pá ron az fog lal koz tat ha tó, aki a

meg kü lön böz te tett jel zés sel el lá tott, men tés re al kal mas

mû sza ki pa ra mé te rek kel ren del ke zõ mo tor ke rék pár ve ze -
té sé re ér vé nyes jo go sít vánnyal ren del ke zik, és

a) az egész ség ügyi fel sõ ok ta tás fõ is ko lai szin tû alap -
kép zé sé ben men tõ tisz ti szak kép zett sé get szer zett, vagy

b) oxy o ló gus, vagy
c) sür gõs sé gi vagy oxy o ló gia és sür gõs sé gi or vos ta ni,

vagy
d) anesz te zi o ló gia és in ten zív te rá pi ás szak or vos, vagy
e) leg alább 5 éves men tõ gya kor lat tal ren del ke zõ, az

OMSZ-nál rész mun ka idõ ben fog lal koz ta tott szak or vos,
vagy

f) aki oxy o ló gus, sür gõs sé gi vagy oxy o ló gia és sür gõs -
sé gi or vos ta ni, vagy anesz te zi o ló gi ai és in ten zív te rá pi ás
szak or vos je lölt ként a 2 éves törzs kép zé si idõt tel je sí tet te
és szak mai fe let te se (az OMSZ ré gió szak mai ve ze tõ je,
 orvosigazgatója) iga zol ja, hogy az alap ve tõ en szük sé ges
di ag nosz ti kai, esz köz hasz ná la ti, re a ni má ci ós, gyógy sze re -
lé si, illetve szer ve zé si kész sé gek bir to ká ban van,

g) törzs kép zé si ide jét töl tõ re zi dens, ha VI. éves or vos -
tan hall ga tó ként leg alább 300 órát dol go zott men tõ tisz ti
be osz tás ban és a fél éves sür gõs sé gi blok kot tel je sí tet te.”

d) Az R. 1. szá mú mel lék le te II. rész e, II/B) pont já nak
be ve ze tõ rész e he lyé be az aláb bi ren del ke zés lép:

„II/B) Men tõ jár mû vek
Ál ta lá nos men tést, ko ra szü lött men tést és ko ra szü lött

szál lí tást, õr zött be teg szál lí tást, illetve moz gó õr sé gi te vé -
keny sé get vég zõ köz úti men tõ jár mû az ÁNTSZ en ge dély
ki adá sa kor a gyár tás évé tõl szá mít va 6 éves nél idõ sebb
nem le het, és leg fel jebb a gyár tás évé tõl szá mí tott 10 évig
üze mel tet he tõ. Az adott ál lo más ra szer ve zett men tõ gép ko -
csik szá má val ará nyo san tar ta lék gép ko csi(ka)t kell biz to -
sí ta ni. A men tõ jár mû vek le het nek a men tést vég zõ szer ve -
zet tu laj do ná ban vagy – erre irá nyuló kü lön meg álla po dás
alap ján – azok hasz ná la tá ban.

A Ma gyar Hon véd ség és a Rend õr ség ál tal üze mel te tett
men tõ jár mû vek üze mel te té si ide jét a ha tó sá gi vizs gá la tok, 
illetve a men tõ jár mû vek tény le ges mû sza ki ál la po ta alap -
ján az üze mel te tõ ha tá roz za meg.”

e) Az R. 2. szá mú mel lék le té nek 3. pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

„3. Ren dez vé nyen el lá tott be teg el szál lí tá sa
Amennyi ben az 1–2. pont ban fog lal tak sze rint el lá tott

be teg egész sé gi ál la po tá nak meg fe le lõ el lá tás ra al kal mas,
leg kö ze leb bi egész ség ügyi in téz mény be szál lí tá sa vá lik
szük sé ges sé, ak kor er rõl a ren dez vény egész ség ügyi biz to -
sí tá sát vég zõ szer ve zet nek kell gon dos kod nia. En nek hi á -
nyá ban, vagy ha a ter ve zett oxy o ló gi ai el lá tás a ren dez vé -
nyen elég te len nek bi zo nyul, az OMSZ iga zolt több let költ -
sé gét az egész ség ügyi biz to sí tást vég zõ szer ve zet kö te les
az OMSZ szá má ra meg té rí te ni.”
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2. számú melléklet a 61/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

„3. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

Mentési adatlap és menetlevél

Elõlap:

 B  1 2 3  4 5 6 
Országos Ment szolgálat Mentési adatlap és menetlevél Naplótételsz.: 

…………………………..……………………….. 
ment állomása 

ÁNTsz kódja: …….……………..…………… 20______ év ________ hó _______ nap ___________
Neve Kora: 

A
 b

et
eg

 

Sérülés, betegség (tünetek, dg.) 

Helybiztosítás: Honnan: 

Van Nincs 
Hová: Tételszám vagy orvos:

S
zá

llí
ta

n
d

ó
 

Orvos utasítására: Igen Nem  

Sürg sség (Hány órán belül) 
rzöttszállítás: Ment szállítás: 

Neonatológiai 

ment kocsi  

esetkocsi  

rohamkocsi  

Azonnal  id re     2ób      

Azonnal  

Megrendel  orvos neve: 

_________________________________________

Teljesítés id pontja: 

é v h ó n a p ó r a p e r c
pecsétsz.:
_________________________________________
m.helye, azonosító kódja: 

Bejelent  neve, elérhet sége (cím, tel.) 

Bejelentés ideje: __________ óra _________ perc 

Ment szállítás, rzött szállítás esetén várható ellátási igény: 
   

   

   

Átadás – átvétel 

________________________________________________ 
Ment állomástól 

Adta: ____________________________________________ 

Vette: ____________________________________________ 

Menetlevél / Adatlap száma: 

_________________________________________________ 

___________ nap ____________ óra _____________ perc 

Km-óra állása: ____________________________________ 

Intézkedések, újabb események:

......................... ................ ............... ............... .......... ................ ............... ......................... ................ ..............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kivonult ment járm :

frsz.: ................ ...........

Orvos:................... ................. ..... 

Ápoló:.......................... ............... 

Gkv.:………............... ................. 

Vette / Engedélyezte 

......................... ......... / ... ... ... ......... ........... 
mentésirányító 

Megkülönböztet  jelzés használata:  .................... óra ......................... perct l ..................... óra ......................... percig. 

A kivonulás adatai Km-óra Km-óra Óra/perc Óra/perc 

Állomásra érkezéskor: 
......................... ..  ............/.......... . 

Beteg átadása utáni induláskor  

.... .................... 

.... ....................  ............/.......... . 

Helyszínr l indulás  ............/.......... . 
Beteg felvételi helyére 
érkezéskor  

.... .................... 

.... ....................  ............/.......... . 
Állomásról induláskor: 

......................... .. ............/.......... . 
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Hátlap:

Neve:  Leánykori neve: 

Szül. dátuma: 

   é v  h ó  n a p

Szül. helye: 

Anyja neve: TAJ száma: 

A
 b

et
eg

 a
d

at
ai

 

Állampolgársága Lakcíme: 

Gyógyintézetbe érkezés id pontja: 

2 0 é v h ó n a p ó r a p e r c

A beteg továbbszállítandó! A továbbszállítás indoka és helye:

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 
A továbbszállítás megrendelésének id pontja: 

ó r a p e r c     ______________________________________________ 

a továbbszállítást elrendel  orvos neve, bélyegz je (pecsétszáma), aláírása 

A továbbszállítás adatai: Km-óra Óra/perc 

A beteg átadási helyére érkezéskor: ………................ ......... ............/.......... .
Továbbinduláskor: 

………................ ......... ............/.......... .

Továbbszállításkor az átvev  helyre érkezés id pontja: 

2 0 é v h ó n a p ó r a p e r c

A beteget .................................. ........ ... ... ...................... ................ .. gyógyintézetben átvettem! 

Átvételi (irány-) diagzózis: ........................... ............... .......... ................ ...

Az átvev  eü. intézmény ÁNTSz kódja: ...................................... ................ ....

A beteg átvételének id pontja: ó r a p e r c   ___________________________________________________ 
átvev /orvos neve, bélyegz je (pecsétszáma), aláírása 

A beteg kísér jének neve, címe, kapcsolata a beteggel: 

Feljegyzések (eszköz- anyagfelhasználás) 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................................................................................................  

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................................................................................................................................. 

Betöltött üzemeanyag mennyisége 
.......................................... liter Id pontja: ................................... Km-óra állása: ............................................. 

Betöltött motorolaj mennyisége: 
.......................................... liter Id pontja: ................................... Km-óra állása: ............................................. 

Veszteglés: .................... óra ......................... perct l ..................... óra ......................... percig. Oka: .................................................................................................... 

Veszteglés: .................... óra ......................... perct l ..................... óra ......................... percig. Oka: .................................................................................................... 

Késés oka: 

. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .  
ment ápoló aláírása 

Ellen rizte: 

………………………………………....................................................................  …………………................................................. naplózó/adatrögzít
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Felvételi lap:

”

Országos Ment szolgálat Mentés, ment szállítás és rzött szállítás Naplótételsz.: 

…………………………..……………………….. 
ment állomása 

adatfelvételi lapja 

ÁNTsz kódja: …….……………..…………… 20______ év ________ hó _______ nap ___________
Neve Kora: 

A
 b

et
eg

 

Sérülés, betegség (tünetek, dg.) 

Helybiztosítás: Honnan: 

Van Nincs 
Hová: Tételszám vagy orvos:

S
zá

ll
ít

an
d

ó
 

Orvos utasítására: Igen Nem  

Sürg sség: 
rzöttszállítás: Ment szállítás: 

Neonatológiai 

ment kocsi  

esetkocsi  

rohamkocsi  

Azonnal  id re     2ób      

Azonnal  

Megrendel  orvos neve: 

_________________________________________

Teljesítés id pontja: 

é v h ó n a p ó r a p e r c
pecsétsz.:
_________________________________________
m.helye, azonosító kódja: 

Bejelent  neve, elérhet sége (cím, tel.) 

Bejelentés ideje: __________ óra _________ perc 

Ment szállítás, rzött szállítás esetén várható ellátási igény: 
   

   

   

Átadás – átvétel 

________________________________________________ 
Ment állomástól 

Adta: ____________________________________________ 

Vette: ____________________________________________ 

Menetlevél / Adatlap száma: 

_________________________________________________ 

___________ nap ____________ óra _____________ perc 

Km-óra állása: ____________________________________ 

Intézkedések, újabb események:

......................... ................ ............... ......................... ................ ............... ......................... ........... ..... . .............

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Kivonult ment járm :

frsz.: ................ ...........

Orvos:................... ................. ..... 

Ápoló:.......................... ............... 

Gkv.:………............... ................. 

Vette / Engedélyezte 

.... ..................... ......... / ...... ............ ........... 
mentésirányító 

Megkülönböztet  jelzés használata:  .................... óra ......................... perct l ..................... óra ......................... percig. 

Ment járm  indítva: 

______________ nap _______________ óra ________________ perckor 

......................... ......... / ... ... ... ......... ........... 
mentésirányító

Mentésirányítói feljegyzések: 
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3. számú melléklet a 61/2007. (XII. 29.) EüM rendelethez

„4. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) EüM rendelethez

”

         

Mentési utalvány 

Beteg neve: ______________________________________________________________________  

Született:

TAJ szám:  

Lakcím: _______________________________(település) ________________(utca) _______(hsz.) 

Iránydiagnózis: _______________________________________________ BNO kód:

Alkalmazott terápia: 

   

   

   

Szállítás alatti ellátási igény: 
   

   

Honnan szállítandó: ______________________________________________________________________________ 

Hova szállítandó: _________________________________________________________________________________ 

Helybiztosítás: nincs van: ___________________________________________________________ 

Sürg sség: Azonnal  —  2 órán belül   —  rzött szállítás 
Id re kért szállításnál 

a teljesítés id pontja:

Teljesítés módja: ment kocsi esetkocsi rohamkocsi neonatológiai kocsi 

Kíséret igénye: ment ápoló ment tiszt ment orvos 

Megrendel  orvos bélyegz száma:       

Szolgáltató neve, 

OEP-kódja: _______________________________________________ 

A megrendelés id pontja:  

_____________________________________ 

megrendel  orvos aláírása és bélyegz je

év:     hó: nap: 

    

     

év hó nap óra perc

év     hó nap óra perc 

     

1234567890123 Dr. VVVVV ÁÁÁ
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A gazdasági és közlekedési miniszter
111/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a légiközlekedési balesetek, a repülõesemények
és a légiközlekedési rendellenességek szakmai

vizsgálatának szabályairól  szóló
123/2005. (XII. 29.) GKM rendelet módosításáról

A lé gi-, a vas úti és a ví zi köz le ke dé si bal ese tek és egyéb
köz le ke dé si ese mé nyek szak mai vizs gá la tá ról  szóló 2005.
évi CLXXXIV. tör vény 22.  § (1) be kez dé sé nek b) és
d) pont já ban ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz da sá gi és
köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló
163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) 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.  §

A lé gi köz le ke dé si bal ese tek, a re pü lõ ese mé nyek és a lé -
gi köz le ke dé si rend el le nes sé gek szak mai vizs gá la tá nak
sza bá lya i ról  szóló 123/2005. (XII. 29.) GKM ren de let
(a továb biak ban: Ren de let) 1.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„1.  § A Köz le ke dés biz ton sá gi Szer ve zet (a továb biak -
ban: Szer ve zet) a Kbvt.-ben meg ha tá ro zott köz le ke dé si
bal ese tek re és egyéb köz le ke dé si ese mé nyek re vo nat ko zó
be je len tést bal ese ti ügye le ti szol gá la ta út ján fo gad ja.”

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A Ren de let 13.  § (1) be kez dé sé ben a „vizs gá ló bi -
zott ság tag já nak” szö veg rész he lyé be a „vizs gá ló bi zott ság
nem köz tiszt vi se lõ tag já nak” szö veg, 13.  § (2) be kez dé sé -
ben a „vizs gá ló bi zott ság tag jai” szö veg rész he lyé be a
„vizs gá ló bi zott ság nem köz tiszt vi se lõ tag jai” szö veg lép.

(3) Ha tá lyát vesz ti a Ren de let 5.  § (1) be kez dés e) pont -
já ban a „– ha tár te rü le ten a ha tár õr ség –” szö veg rész 5. §
(1) be kez dés f) pont ja, 5. § (2)–(4) be kez dé se, 6.  §-a, 7.  §
(2) be kez dé se, 8.  § meg elõ zõ al cí me, 8.  §-a, 9.  § (1) be kez -
dé se, 10.  § (1) be kez dé se, 11.  §-a, 14.  § (1)–(3) be kez dé se,
15.  § (1) be kez dé se, 15. § (4) be kez dés a) pont ja, 17.  §-a,
18.  §-t meg elõ zõ al cí me, 18.  §-a, 19.  § (1) és (4) be kez dé -
se, valamint 24.  § (3) be kez dé se.

(4) Ez a ren de let a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon ha tá -
lyát veszti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

A gazdasági és közlekedési miniszter
112/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a magyar légtér igénybevételéért fizetendõ díjról  szóló 
116/2005. (XII. 27.) GKM rendelet módosításáról

A lé gi köz le ke dés rõl  szóló 1995. évi XCVII. tör vény
9.  § (2) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a gaz -
da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § e) pont já ban 
meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 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 ha tá ro zott fel adat -
kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A ma gyar lég tér igény be vé te lé ért fi ze ten dõ díj ról  szóló
116/2005. (XII. 27.) GKM ren de let (a továb biak ban: R.) a
kö vet ke zõ 9.  §-sal egé szül ki:

„9.  § Ez a ren de let a lé gi na vi gá ci ós szol gá la tok kö zös
díj szá mí tá si rend sze ré nek lét re ho zá sá ról  szóló, 2006. de -
cem ber 6-i 1794/2006/EK euró pai bi zott sá gi ren de let
1. cikk (5) be kez dés, 4. cikk, 9. cikk (2) be kez dés, 13. cikk, 
14. cikk (1) be kez dés vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del -
ke zé se ket ál la pít ja meg.”

2.  §

Az R. mel lék le te he lyé be e ren de let mel lék le te lép.

3.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let 2008. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter

Melléklet
a 112/2007. (XII. 29.) GKM rendelethez

„Melléklet
a 116/2005. (XII. 27.) GKM rendelethez

Az útvonal-használati díjrendszer alkalmazási
feltételei

1. Cikkely

1. Dí jat kell be szed ni min den egyes, a Nem zet kö zi Pol -
gá ri Re pü lé si Szer ve zet szab vá nyai és aján lott el já rá sai
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sze rint – a Szer zõ dõ Ál la mok ille té kességébe tar to zó lég -
te rek ben – vég re haj tott re pü lé sért. Az út vo nal-hasz ná la ti
díj meg ál la pí tá sa ér de ké ben a lég tér a Szer zõ dõ Ál la mok
ál tal meg ha tá ro zott, az 1. Füg ge lék ben fel tün te tett díj szá -
mí tá si kör ze tek re osz tó dik.

2. A díj a Szer zõ dõ Ál la mok nál az út vo na lat ki je lö lõ lé -
gi na vi gá ci ós be ren de zé sek és szol gá la tok kap csán fel me -
rü lõ, valamint az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer mû köd te -
té sé nek, illetve az EU RO CONT ROL-nak e rend szer mû -
köd te té se kap csán felmerülõ költségeinek fedezésére
hivatott.

3. Az egyes díj szá mí tá si kör ze tek hasz ná la ta után járó
díj az ál ta lá nos for gal mi adó ra (áfa) vo nat ko zó elõ írások
ha tá lya alá es het. Ilyen ese tek ben az EUROCONTROL az
adott Szer zõ dõ Álam mal kö tött meg ál la po dás ban rög zí tett 
fel té te lek és el fo ga dott eljárások szerint hajtja be az adót.

4. Egy adott díj szá mí tá si kör zet ben ke let ke zett díj az
ösz tön zé si rend szer ha tá lya alá tar toz hat. Ilyen ese tek ben
az EUROCONTROL az érin tett Szer zõ dõ Ál lam mal kö -
tött meg ál la po dás ban rög zí tett fel té te lek és el fo ga dott el já -
rá sok sze rint alkalmazza az ösztönzõ rendszert.

5. A díj meg fi ze té sé nek fe le lõs sé ge azt ter he li, aki a re -
pü lés vég re haj tá sá nak ide jén a lé gi jár mû üzem ben tar tó ja
volt. Ha az üzem ben tar tó azo nos sá ga is me ret len, a lé gi jár -
mû üzem ben tar tó já nak a lé gi jár mû tu laj do no sát kell te -
kin tet ni, kivéve, ha bizonyítja az üzemben tartó kilétét.

2. Cikkely

Az 1. Füg ge lék ben fel so rolt több díj szá mí tá si kör zet be
be lé põ min den lé gi jár mû után egyet len dí jat (R) kell be -
szed ni, amely egyen lõ azok nak a dí jak nak az össze gé vel,
amely dí jak az egyes díj szá mí tá si kör ze tek hasz ná la tá val
kapcsolatban merülnek fel:

R n ri= å

Egy adott díj szá mí tá si kör zet ben (i) vég re haj tott re pü -
lés re az egye di dí ja kat (ri) a 3. Cik kely ben fog lal tak sze rint 
kell ki szá mí ta ni.

3. Cikkely

Egy adott díj szá mí tá si kör zet ben (i) vég re haj tott re pü lés 
díj át a kö vet ke zõ kép let alap ján kell ki szá mí ta ni:

ri = ti × Ni

ahol is az ri a díj, a ti az egy ség díj sza bás és az Ni az ezen
re pü lé sek hez tar to zó szol gá la ti egy sé gek szá ma.

4. Cikkely

Egy adott re pü lés re az elõ zõ cik kely ben em lí tett és
Ni-vel je lölt szol gá la ti egy sé gek szá mát a kö vet ke zõ kép -
let al kal ma zá sá val kell meg ha tá roz ni:

Ni = di × p

ahol is a di a díj szá mí tá si kör zet vo nat ko zá sá ban a tá -
vol ság té nye zõ és a p az érin tett lé gi jár mû tö meg té nye zõ je.

5. Cikkely

1. A (di) tá vol ság té nye zõt az aláb bi pon tok kö zött ki lo -
mé te rek ben, a nagy kör men tén mért tá vol ság 100-zal tör -
té nõ osz tá sá val kell meg ha tá roz ni:

– a díj szá mí tá si kör zet ben lévõ in du lá si re pü lõ tér vagy
a be lé pés pont ja ezen légtérbe, és

– az elsõ ren del te té si re pü lõ tér ezen díj szá mí tá si kör -
zet ben vagy ezen díj szá mí tá si kör zet bõl  való ki lé pés
 pontja.

A fent em lí tett be lé pé si és ki lé pé si pont azon pont, ahol
a re pü lé si terv ben le írt út vo nal ke resz te zi a szó ban for gó
díj szá mí tá si kör zet ol dal ha tá ra it. Ez a re pü lé si terv ma gá ba 
fog lal ja mind azon mó do sí tá so kat, amit a já ra tó be nyúj tott
re pü lé si ter vé ben esz kö zölt, valamint azo kat a mó do sí tá -
so kat is, amit a já ra tó áram lás szer ve zé si in téz ke dé sek
ered mé nye ként el fo ga dott.

2. Azon re pü lés ese té ben, amely ugyan azon a re pü lõ té -
ren fe je zõ dik be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és a re pü -
lés fo lya mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re pü lés),
az 5. Cik kely 1. pon tot kell al kal maz ni, ki vé ve az aláb bi
ket tõ ese tet:

a) ki zá ró lag egy díj szá mí tá si kör zet ben vég re haj tott
kör re pü lés ese tén a tá vol ság té nye zõ a re pü lõ tér és a re pü -
lõ tér tõl mért leg tá vo lab bi re pü lé si pon tig a nagy kör men -
tén mért ki lo mé te rek szá ma oszt va száz zal (100) és meg -
szo roz va ket tõ vel (2),

b) egy nél több díj szá mí tá si kör zet ben vég re haj tott kör -
re pü lés ese tén a tá vol ság té nye zõt az 5. Cik kely 1. pont
sze rint kell meg ha tá roz ni, ki vé ve azt a díj szá mí tá si kör ze -
tet, amely ben a re pü lõ tér tõl mért leg tá vo lab bi re pü lé si
pont ta lál ha tó. Eb ben a tá vol ság té nye zõ az ezen díj szá mí -
tá si kör zet be  való be lé pés pont ja és a re pü lõ tér tõl mért leg -
tá vo lab bi re pü lé si pon tig a nagy kör men tén mért ki lo mé -
te rek, valamint ezen leg tá vo lab bi pont, és a díj szá mí tá si
kör zet bõl  való ki lé pé si pont kö zött nagy kör men tén mért
ki lo mé te rek szá ma oszt va száz zal (100).

3. A Szer zõ dõ te kin te té ben szá mí tás ba ve en dõ tá vol sá -
got 20 km-rel csök ken te ni kell az annak te rü le tén tör té nõ
fel szál lás vagy le szál lás ese tén.

6. Cikkely

1. A tö meg té nye zõ a lé gi jár mû lé gi al kal mas sá gi bi zo -
nyít vá nyá ban, lé gi üze mel te té si uta sí tás ban vagy ezek kel
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egyen ér té kû bár mi fé le egyéb hi va ta los do ku men tum ban
fel tün te tett, en ge dé lye zett leg na gyobb, ton ná ban ki fe je -
zett fel szál ló-tö me ge 50-nel tör té nõ osz tás sal nyert há nya -
do sá nak négy zet gyö ke, az aláb bi ak sze rint:

p
engedélyezett legnagyobb felszálló tömeg

=
-

50

Ha az út vo nal-hasz ná la ti díj be sze dé sé ért fe le lõs szer -
ve zet a lé gi jár mû en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö -
me gét nem is me ri, ak kor az adott tí pus tu do más sze rint lé -
te zõ leg ne he zebb lé gi jár mû vé nek tö me gé vel kell a tö meg -
té nye zõt ki szá mí ta ni.

2. Ha egy lé gi jár mû nek több iga zolt leg na gyobb, ton -
ná ban ki fe je zett fel szál ló-tö me ge van, a tö meg té nye zõt az
adott tí pus nak azon lé te zõ leg ne he zebb lé gi jár mû vé nek tö -
me gé vel kell ki szá mí ta ni, ame lyet a be jegy zõ Szer zõ dõ
Ál lam a lé gi jár mû szá má ra en ge dé lye zett.

3. Ha az üzem ben tar tó annak a nap tá ri hó nap nak az
utol só mun ka nap já ig, ami kor a lé gi jár mû park já ban a vál -
to zás be kö vet ke zett, de leg alább éven te jel zi az
 EUROCONTROL-nak, hogy ugyan azon lé gi jár mû-tí pus
ket tõ vagy több kü lön bö zõ vál to za tá val ren del ke zik, ak kor 
a tö meg té nye zõ ki szá mí tá sá hoz az il le tõ üzem ben tar tó
azo nos tí pus hoz tar to zó összes lé gi jár mû ve en ge dé lye zett
leg na gyobb fel szál ló-tö me ge i nek át la gát kell al kal maz ni.
E té nye zõ lé gi jár mû-tí pu son kén ti és üzem ben tar tón kén ti
ki szá mí tá sát leg alább éven te egy szer el kell vé gez ni.

7. Cikkely

1. Az egy ség-dí jat eu ró ban kell ki szá mí ta ni.

2. Ha egy Szer zõ dõ Ál lam más kép pen nem ha tá roz, az
olyan díj szá mí tá si kör zet szá má ra, amely nek nem ze ti
pénz ne me nem az euró, a díj egy sé get ha von ta szá mít ják ki
úgy, hogy az át la gos havi de vi za ár fo lya mot al kal maz zák
az euró és a nem ze ti pénz nem kö zött ab ban a hó nap ban,
amely meg elõz te azt a hó na pot, amely fo lya mán a re pü lést
vég re haj tot ták. Az al kal ma zott át vál tá si ár fo lyam meg fe -
lel a Re u ter ál tal ki szá mí tott „Záró Ke resz t Ár fo lya mok”
havi át la gá nak, amely a napi BID ár fo lya mo kon ala pul.

8. Cikkely

1. A kö vet ke zõ re pü lé sek men te sül nek az út vo -
nal-hasz ná la ti díj fi ze té se alól:

a) olyan lé gi jár mû vel vég re haj tott re pü lé sek, ame lyek
en ge dé lye zett leg na gyobb fel szál ló-tö me ge ket tõ (2) ton -
ná nál ke ve sebb;

b) hi va ta los kül de tés ben lévõ ural ko dó és köz vet len
csa lád ja, ál lam-, kor mány fõ és mi nisz te rek ki zá ró la gos
szál lí tá sá ra vég re haj tott re pü lé sek. Ezt va la mennyi eset -
ben a re pü lé si terv meg jegy zés ro va tá ban a meg fe le lõ stá -
tus in di ká tor jel zé sé vel alá kell tá masz ta ni;

c) ille té kes ku ta tó-men tõ tes tü let ál tal en ge dé lye zett
ku ta tó-men tõ re pü lé sek.

2. Eze ken fe lül, sa ját ille té kességi kö ré be tar to zó díj -
szá mí tá si kör zet(ek)ben egy Szer zõ dõ Ál lam a kö vet ke zõ -
ket men te sít he ti az út vo nal-hasz ná la ti díj meg fi ze té se alól:

a) bár mely Ál lam ka to nai lé gi jár mû vei ál tal vég re haj -
tott ka to nai re pü lé sek;

b) ki zá ró lag a pi ló ta ka bin ha jó zó sze mély ze te szak -
szol gá la ti en ge dé lye vagy jo go sí tá sa meg szer zé sét, meg -
újí tá sát vagy meg tar tá sát cél zó gya kor ló re pü lé sek, ami kor 
ezt a re pü lé si terv meg jegy zés ro va tá ban meg fele lõen fel -
tün tet ték. Ezek a re pü lé sek nem szol gál hat nak utas-
és/vagy áru szál lí tás ra, a lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pí té -
sé re vagy át re pü lé sé re, és ki zá ró lag az érin tett ál lam lég te -
rén be lül hajt ha tók vég re;

c) föld i lé gi na vi gá ci ós be ren de zés ként hasz nált vagy
hasz nál ni ter ve zett be ren de zé sek el len õr zé se, ki pró bá lá sa
ki zá ró la gos cél já val vég re haj tott re pü lé sek, ki vé ve az
adott lé gi jár mû ke res ke del mi át te le pü lé se it;

d) re pü lé sek, me lyek ugyan azon a re pü lõ té ren fe je zõd -
nek be, amely rõl a lé gi jár mû fel szállt, és a re pü lés fo lya -
mán köz be esõ le szál lás nem tör tént (kör re pü lés);

e) egy adott díj szá mí tá si kör zet ben ki zá ró lag VFR sze -
rint mû kö dõ re pü lé sek;

f) hu ma ni tá ri us re pü lé sek, me lye ket egy ille té kes szer -
ve zet en ge dé lye zett;

g) vám és rend õrségi re pü lé sek.

9. Cikkely

A dí jat az EUROCONTROL brüssze li köz pont já hoz
kell be fi zet ni a 2. Füg ge lék ben le írt fi ze té si fel té te lek nek
meg fele lõen. A szám lá zás ra al kal ma zott va lu ta nem az
euró.

10. Cikkely

Az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer al kal ma zá si feltéte -
leit, az egy ség díj sza bá so kat a Szer zõ dõ Ál la mok nak köz -
zé kell ten ni ük.
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1. Függelék

Útvonal-használati díjszámítási körzetek

Díj szá mí tá si kör zet neve Lég te rek le írá sa Szer zõ dõ Ál lam

Al bá nia Ti ra na Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Ti ra na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Al bán Köz tár sa ság

Né met or szág Han no ver Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Rhe in Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Bre men Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Lan gen Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mün chen Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság

Ör mény or szág Ye re van Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Ör mény Köz tár sa ság

Auszt ria Wien Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Oszt rák Köz tár sa ság

Bel gi um – Lu xem burg Bru xel les Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Bru xel les Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bel ga Ki rály ság – Lu xem bur gi
Nagy her ceg ség

Bosz nia-Her ceg ovi na Sa ra je vo Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Sa ra je vo Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bosz nia-Her ceg ovi na

Bul gá ria So fia Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Vár na Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Bol gár Köz tár sa ság

Cip rus Ni co sia Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Cip ru si Köz tár sa ság

Hor vát or szág Zag reb Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Zag reb Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó

Kör zet

Hor vát Köz tár sa ság

Dá nia Ko ben havn Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet Dán Ki rály ság

Spa nyol or szág Mad rid Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Mad rid Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bar ce lo na Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó

Kör zet
Bar ce lo na Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Spa nyol Ki rály ság

Ka ná ri-szi ge tek Is las Ca na ri as Ma gas lég té ri
Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Is las Ca na ri as Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Spa nyol Köz tár sa ság

Finn or szág Fin land Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Fin land Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet

Finn Köz tár sa ság

Fran cia or szág Fran ce Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Pa ris Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Brest Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bor de a ux Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Mar se il le Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Re ims Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Fran cia Köz tár sa ság
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Díj szá mí tá si kör zet neve Lég te rek le írá sa Szer zõ dõ Ál lam

Egye sült Ki rály ság Scot tish Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Scot tish Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Lon don Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó

Kör zet
Lon don Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Nagy-Bri tan nia és Észak-Ír or szág 
Egye sült Ki rály sá ga

Gö rög or szág At hi nai Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

At hi nai Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Gö rög Köz tár sa ság

Ma gyar or szág Bu da pest Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Ma gyar Köz tár sa ság

Ír or szág Shan non Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Shan non Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Shan non Óce á ni Át vál tá si Kör zet, amely a

kö vet ke zõ ko or di ná ták ál tal ha tá rolt: 51°N
15°W, 51°N 08°W, 48°30’N 08°W, 49°N
15°W, 51°N 15°W FL55-ön és fe let te

Észa ki Óce á ni Át vál tá si Kör zet, 
amely a kö vet ke zõ ko or di ná ták ál tal
ha tá rolt: 57°N 15°W, 54°N 15°W, 57°N
10°W, 54°34’W FL55-ön és felette

Ír or szág

Olasz or szág Mi la no Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Roma Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Brin di si Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Mi la no Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet
Roma Repüléstájékoztató Körzet

Olasz Köz tár sa ság

Lit vá nia Vil ni us Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Lit ván Köz tár sa ság

Ma ce dó nia Skop je Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Volt Ju go szláv Köz tár sa ság,
 Macedónia

Mál ta Mal ta Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Mal ta Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Mál tai Köz tár sa ság

Mol do va Chi si nau Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Mol do vai Köz tár sa ság

Nor vé gia Nor way Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Nor way Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Bodo Óce á ni Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Nor vég Ki rály ság

Hol lan dia Ams ter dam Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Hol land Ki rály ság

Len gyel or szág War sza va Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Len gyel Köz tár sa ság

Li sza bon Lis boa Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Lis boa Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Por tu gál Köz tár sa ság

San ta Ma ria San ta Ma ria Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Por tu gál Köz tár sa ság

Ro má nia Bu cu res ti Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Ro má nia

Szlo vá kia Bra tis la va Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Szlo vák Köz tár sa ság

Szlo vé nia Ljubl ja na Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Szlo vén Köz tár sa ság
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Díj szá mí tá si kör zet neve Lég te rek le írá sa Szer zõ dõ Ál lam

Svéd or szág Swe den Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Swe den Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Svéd Ki rály ság

Svájc Swit zer land Ma gas lég té ri Re pü lés tá jé koz ta tó
Kör zet

Swit zer land Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Sváj ci Ál lam szö vet ség

Cseh or szág Pra ha Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet Cseh Köz tár sa ság

Tö rök or szág An ka ra Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Is tan bul Re pü lés tá jé koz ta tó Körzet

Tö rök Köz tár sa ság

Uk raj na Kyiv Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Sim fe ro pol Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Ode sa Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
Khar kiv Re pü lés tá jé koz ta tó Kör zet
L’viv Repüléstájékoztató Körzet

Uk rán Köz tár sa ság

2. Függelék

Fizetési feltételek

1. Záradék

1. Az EUROCONTROL ál tal ki ál lí tott szám lá kat az EUROCONTROL brüssze li köz pont já hoz kell be fi zet ni.

2. Az EUROCONTROL a be fi ze tõ kö te le zett sé gé nek tel je sí té se ként fo gad ja el az út vo nal-hasz ná la ti díj rend szer ille -
té kes tes tü le tei ál tal ki je lölt, a Szer zõ dõ Ál la mok ban vagy más ál la mok ban lévõ bank szer ve ze tek nél a ne vé ben meg nyi -
tott bankszámlákra történõ befizetéseket is.

3. A díj össze ge a re pü lés vég re haj tá sá nak nap ján vá lik ese dé kes sé. A fi ze tés nek az EU RO CONT ROL-hoz  való be ér -
ke zé si ha tár ide jét a szám lán fel kell tün tet ni, ami a szám la ki ál lí tá sá tól számított 30 nap.

2. Záradék

1. E zá ra dék 2. pont já ban fog lal tak ki vé te lé vel a díj össze gét eu ró ban kell megfizetni.

2. Ha va la mely Szer zõ dõ Ál lam ál lam pol gá ra sa ját be fi ze té sét azon ál lam ban ki je lölt bank szer ve zet nél tel je sí ti,
amely nek ál lam pol gá ra, adós sá gát az adott ál lam kon ver ti bi lis valutájában törlesztheti.

3. Ha a fel hasz ná ló az elõ zõ pont ban em lí tett le he tõ sé get ve szi igény be, az eu ró-összeg nek nem ze ti va lu tá ra tör té nõ
át szá mí tá sát a be fi ze tés nap ján és he lyén ér vé nyes, a ke res ke del mi tranz ak ci ók hoz ki hir de tett napi árfolyamon kell
elvégezni.

3. Záradék

A be fi ze tést az zal az ér ték ren de zé si nap pal kell az EUROCONTROL ál tal át vett nek te kin te ni, ami kor az ese dé kes
össze get jó vá ír ták az EUROCONTROL ki je lölt bank szám lá já ra. Az ér ték ren de zé si nap az a nap, amely tõl kezd ve az
EUROCONTROL felhasználhatja a pénzkészletet.
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4. Záradék

1. A be fi ze té sek hez nyi lat ko za tot kell csa tol ni, meg ad va a ki fi ze tett szám lák és le szá mí tott hi tel le ve lek hi vat ko zá si
szá ma it, dá tu ma it és eu ró-össze ge it. A szám lák eu ró-össze ge it ugyan csak fel kell tün tet ni azo kon a szám lá kon is, ahol a
fel hasz ná lók a nem ze ti va lu tá ban történõ befizetés lehetõségét veszik igénybe.

2. Ha egy be fi ze tés hez nem csa tol ják az 1. pont ban meg ha tá ro zott rész le tes ada to kat, ami le he tõ vé te szi a be fi ze tés
adott szám lá ra vagy szám lák ra  való vo nat koz ta tá sát, ak kor az EUROCONTROL a be fi ze tést az alábbiak szerint
használja fel:

– elõ ször ka mat tör lesz tés re, majd
– a leg ré geb bi ki fi ze tet len szám la ki egyen lí té sé re.

5. Záradék

1. A szám lák kal kap cso la tos rek la má ci ó kat írás ban vagy az EUROCONTROL ál tal elõ ze tesen el fo ga dott elekt ro ni -
kus adat hor do zón kell az EU RO CONT ROL-hoz be nyúj ta ni. A szám lán fel tün te tés re ke rül az a leg ké sõb bi idõ pont, ami
a szám la kel té tõl szá mí tott 60 nap, amed dig a rek la má ci ók nak az EUROCONTROL-hoz meg kell érkeznie.

2. A rek la má ció be nyúj tá sá nak idõ pont ja az az idõ pont, ami kor a rek la má ci ót az EUROCONTROL kézhez veszi.

3. A rek la má ci ót rész le tez ni kell, és csa tol ni kell hoz zá min den vo nat ko zó bi zo nyí té kot.

4. A fel hasz ná lót az ál ta la be nyúj tott rek la má ció nem jo go sít ja fel arra, hogy a vo nat ko zó szám lák ból le szá mít son,
ha csak az EUROCONTROL erre fel nem jogosítja.

5. Ha az EUROCONTROL és a fel hasz ná ló köl csö nö sen adó sai és hi te le zõi egy más nak, szám la tar to zást ki egyen lí tõ
be fi ze tést nem sza bad kez de mé nyez ni az EUROCONTROL elõ ze tes beleegyezése nélkül.

6. Záradék

1. A szám la fi ze té si ha tár ide jé ig ki nem fi ze tett bár mely össze gû díj – az Al kal ma zá si Fel té te lek 10. Cik ke lyé vel
össz hang ban – egy ille té kes tes tü let dön té se alap ján meg ál la pí tott és a Szer zõ dõ Ál lam ál tal köz zé tett ka mat mér té ké vel
nö ve len dõ. A ka mat mint ké se del mi ka mat egy sze ri ka mat, ame lyet a ki fi ze tet len összeg alapján napi kamatszámítással
állapítanak meg.

2. A ka ma tot eu ró ban szá mít ják ki és szám láz zák.

7. Záradék

Ha az adós az ese dé kes össze get nem fi ze ti meg, annak be haj tá sá ra in téz ke dé sek te he tõk. Az in téz ke dé sek je lent he tik
a szol gál ta tás meg ta ga dá sát, a lé gi jár mû le fog la lá sát vagy más kény sze rí tõ in téz ke dést az alkalmazott tör vényeknek
meg fele lõen.

A ké se del mes út vo nal-hasz ná la ti díj-fi ze tés ese tén 2008. ja nu ár 1-jé tõl al kal ma zott ké se del mi ka mat mértéke:
9,24%/év.

2008. január 1-jétõl alkalmazott egység díjszabás

Egy ség díj sza bás

Bel gi um/Lu xem burg* 69,52 euró

Né met Szö vet sé gi Köz tár sa ság* 64,93 euró

Fran cia or szág* 58,63 euró

Egye sült Ki rály ság 78,08 euró
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Egy ség díj sza bás

Hol lan dia* 59,64 euró

Ír or szág* 28,14 euró

Svájc 68,96 euró

Por tu gá lia – Lis boa* 46,75 euró

Auszt ria* 60,47 euró

Spa nyol or szág

– szá raz föl di te rü let* 79,61 euró

– Ka ná ri-szi ge tek* 67,23 euró

Por tu gá lia – San ta Ma ria* 15,04 euró

Gö rög or szág* 44,82 euró

Tö rök or szág** 26,45 euró

Mál ta* 26,97 euró

Olasz or szág* 67,07 euró

Cip rus* 34,02 euró

Ma gyar or szág 33,64 euró

Nor vé gia 69,74 euró

Dá nia 59,39 euró

Szlo vé nia* 60,84 euró

Ro má nia 45,15 euró

Cseh Köz tár sa ság 41,43 euró

Svéd or szág 52,20 euró

Szlo vá kia 48,33 euró

Hor vát or szág 42,23 euró

Bul gá ria** 46,26 euró

Volt Ju go szláv Köz tár sa ság, Ma ce dó nia 59,48 euró

Mol do vai Köz tár sa ság 44,29 euró

Finn or szág* 40,44 euró

Al bá nia 44,13 euró

Bosz nia-Her ceg ovi na 29,55 euró

Szer bia - Mon te neg ró 38,96 euró

Lit vá nia 50,15 euró

Len gyel or szág 40,69 euró

 * Az Euró pai Pénz ügyi Uni ó hoz (EMU) csat la ko zott ál lam.

** Költ ség alap ju kat eu ró ban ki fe je zõ ál la mok.”



A gazdasági és közlekedési miniszter
113/2007. (XII. 29.) GKM

rendelete

a légiközlekedési bírság kivetésének részletes
szabályairól és a beszedett bírság összegének

felhasználási rendjérõl

A lé gi köz le ke dés rõl szóló 1995. évi XCVII. tör vé ny
66/A. § (5) be kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján, a
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1. § e) pont -
já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va – 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 ha tá ro zott
fel adat kör ében el já ró pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben – a kö vet ke zõ ket ren de lem el.

A rendelet hatálya

1.  §

A ren de let al kal ma zá si köre ki ter jed a lé gi köz le ke dés rõl 
szóló 1995. évi XCVII. tör vé ny (a to váb bi ak ban: Lt.)
66/A.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott bír ság ki ve té sé re
és fel hasz ná lá sá nak rend jé re.

2.  §

A lé gi köz le ke dé si bír ság ki ve té sé vel kap cso la tos el já -
rást a lé gi köz le ke dé si ha tó ság foly tat ja le.

A bírság kivetésének módja

3.  §

A lé gi köz le ke dé si bír sá got az Lt. 66/A.  § (1) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott alsó és fel sõ ha tár ra, valamint az Lt.
66/A.  § (2) be kez dé sé ben fog lalt szem pon tok ra te kin tet tel, 
ezer fo rint ra való ke re kí tés sel kell meg ál la pí ta ni.

A bírság megfizetésének módja, határideje

4.  §

A bír ság össze gét a bír sá got ki sza bó ha tá ro zat jog erõ re
emel ke dé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a lé gi köz le ke dé si

ha tó ság ál tal ren del ke zés re bo csá tott pos tai fel adó ve vé -
nyen vagy át uta lás sal kell a Nem ze ti Köz le ke dé si Ha tó ság
Ma gyar Ál lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-00289926-
00000000 szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já -
ra iga zol tan be fi zet ni. A fel adó ve vé nyen, illetve át uta lá si
iga zo lá son a bír ság ha tá ro zat szá mát is fel kell tün tet ni.

A bírság felhasználásának lehetséges módjai,
a felhasználás ellenõrzése

5.  §

(1) A lé gi köz le ke dé si bír ság ból be folyt össze get el kü lö -
ní tet ten kell ke zel ni. A be sze dett bír sá gok ról kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott nyil ván tar tást kell ve zet ni. A lé gi -
köz le ke dé si ha tó ság az ál ta la le foly ta tott el já rás alap ján
ki ve tett és be fi ze tett bír ság össze gét

a) a lé gi köz le ke dé si ha tó ság szak mai irá nyí tá sá ra, köz -
tiszt vi se lõ i nek to vább kép zé sé re,

b) a lé gi köz le ke dé si szol gál ta tás en ge dé lye zé sé vel
kap cso la tos el já rá sok hoz kap cso ló dó nyil ván tar tá sok ve -
ze té sé re és kor sze rû sí té sé re,

c) a lé gi köz le ke dé si ha tó sá gi el len õr zé sek kel össze füg -
gõ te vé keny sé gek el lá tá sá ra, az el len õr zé si fel ada tok kal
össze füg gõ költ sé gek fe de zé sé re, az el len õr zés hez szük sé -
ges tech ni kai esz kö zök fej lesz té sé re,

d) a zaj el len õr zés sel, a lé gi köz le ke dés ál tal oko zott zaj
el len õr zé sé vel, a kör nye zet ter he lés vizs gá la tá val és el len -
õr zé sé vel össze füg gõ fel ada ta i nak el lá tá sá ra, az ah hoz
szük sé ges esz kö zök be szer zé sé re, valamint a la kos ság tá -
jé koz ta tá sá ra,

e) a nem zet kö zi lé gi köz le ke dé si szer ve ze tek ben való
tag ság gal össze füg gõ fel ada tok el lá tá sa és mun ka cso port -
ban való rész vé tel költ sé gé nek fe de zé sé re
hasz nál hat ja fel.

(2) A lé gi köz le ke dé si ha tó ság éven te tá jé koz tat ja a köz -
le ke dé sért fe le lõs mi nisz tert a bír ság össze gé nek a meg ha -
tá ro zott cél ra tör té nõ fel hasz ná lá sá ról.

Záró rendelkezés

6.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba. Ren del ke -
zé se it a ha tály ba lé pé se után in dult el já rá sok ban kell al kal -
maz ni.

Dr. Ká ko sy Csa ba s. k.,
gaz da sá gi és köz le ke dé si mi nisz ter
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Az igazságügyi és rendészeti miniszter
70/2007. (XII. 29.) IRM

rendelete

a Határõrség költségvetési szerveinek
megszüntetésérõl és a jogutódlásról

A ha tár õri zet rõl és a Ha tár õr ség rõl  szóló 1997. évi
XXXII. tör vény 24.  §-a (3) be kez dé sé nek c) és e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az igaz ság ügyi és ren dé -
sze ti mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 164/2006.
(VII. 28.) Korm. ren de let 1.  § f) és n) pont ja i ban fog lalt fel -
adat kö röm ben el jár va, 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 ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró pénz -
ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ ket ren -
delem el:

1.  §

(1) A Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gát, a Gyõ ri
Ha tár õr Igaz ga tó sá got az alá ren delt sé gé ben mû kö dõ ha -
tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek kel, a Szom bat he lyi Ha tár õr
Igaz ga tó sá got az alá ren delt sé gé ben mû kö dõ ha tár ren dé -
sze ti ki ren delt sé gek kel, a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó -
sá got az alá ren delt sé gé ben mû kö dõ szlo vén vi szony la tú
ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek kel, a Pé csi Ha tár õr Igaz ga -
tó sá got, a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó sá got, az Oros há -
zi Ha tár õr Igaz ga tó sá got, a Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó sá -
got, a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó sá got az alá ren delt sé gé -
ben mû kö dõ ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek kel, a Ba las sa -
gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó sá got az alá ren delt sé gé ben mû -
kö dõ ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek kel és a Bu da pes ti Ha -
tár õr Igaz ga tó sá got az alá ren delt sé gé ben mû kö dõ ha tár -
ren dé sze ti ki ren delt sé gek kel az Áht. 90.  §-a (1) be kez dé -
sé nek c) pont ja alap ján, 2007. de cem ber 31-i ha tállyal
meg szün te tem.

(2) A meg szû nõ
a) Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga, mint a gaz -

dál ko dás meg szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel ön ál ló an
gaz dál ko dó, az elõ irány za tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult -
ság szem pont já ból tel jes jog kör rel ren del ke zõ, kö zép irá -
nyí tó, köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 1021 Bu da pest II., La banc utca 57.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium,
1055 Bu da pest V., Kos suth tér 4.,

b) Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint a gaz dál ko dás meg -
szer ve zé sé nek mód já ra te kin tet tel rész ben ön ál ló an gaz -
dál ko dó (a továb biak ban: rész ben ön ál ló), az elõ irány za -
tok fe let ti ren del ke zé si jo go sult ság szem pont já ból rész -
jog kör rel ren del ke zõ (a továb biak ban: rész jog kö rû) köz -
pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 9026 Gyõr, Szö vet ség utca 17.

fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve: 
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

c) Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön -
ál ló, rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 9700 Szom bat hely, Söp tei út kül sõ
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

d) Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön -
ál ló, rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 8800 Nagy ka ni zsa, Er dész út 26.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

e) Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön ál ló,
rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 7623 Pécs, At hi nay út 7.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

f) Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön -
ál ló, rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 6400 Kis kun ha las, Ke ce li út 2.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

g) Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön ál ló,
rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 5900 Oros há za, Gyo pá ro si út 1.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

h) Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön -
álló, rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 4300 Nyír bá tor, Bocs kai utca 2–4.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

i) Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön ál ló,
rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 3526 Mis kolc, Sze les utca 73.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

j) Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben
ön ál ló, rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: 2660 Ba las sa gyar mat, Ady End re út 2.
fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:

Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.,

k) Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság, mint rész ben ön ál ló,
rész jog kö rû köz pon ti költ ség ve té si szerv

szék he lye: Bu da pest, Fe ri he gyi Nem zet kö zi Re pü lõ -
tér, 1675 Bu da pest, Pf. 10.
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fel ügye le ti szer ve és meg szün te tõ szer ve:
Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té rium, 1055 Bu -
da pest V., Kos suth tér 4.

2.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek jog utód ja – a (2)–(11) be kez dés ben, valamint a
3–4.  §-ok ban fog lalt ki egé szí té sek kel, illetve el té ré sek -
kel – 2008. ja nu ár 1-jé tõl:

a) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga te kin te té ben
az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék he lye: 1139 Bu -
da pest XIII., Teve u. 4–6.),

b) a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
(szék he lye: 9024 Gyõr, Szent Imre u. 2–4.),

c) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a
Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék he lye: 9700
Szom bat hely, Pe tõ fi Sán dor u. 1/C.),

d) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a
Zala Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék he lye: 8900 Za -
la eger szeg, Ba la to ni út 4.),

e) a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben Ba ra nya
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék he lye: 7622 Pécs,
Varg ha Dam ján u. 1.),

f) a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a
Bács-Kis kun Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék he lye:
6000 Kecs ke mét, Batt hy ány u. 14.),

g) az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a Bé -
kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék he lye: 5600 Bé -
kés csa ba, Bar tók Béla út 1–3.),

h) a Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
(szék he lye: 4400 Nyír egy há za, Buj tos u. 2.),

i) a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék -
he lye: 3527 Mis kolc, Zsol cai kapu 32.),

j) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben
a Nóg rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság (szék he lye: 3100
Sal gó tar ján, Rá kó czi út 40.),

k) a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság te kin te té ben a Re -
pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság (szék he lye: Bu da pest, Fe ri -
he gyi Nem zet kö zi Re pü lõ tér, 1675 Bu da pest, Pf. 10.).

(2) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
igaz ga tó sá gok alá ren delt sé gé be tar to zó, az 1.  § (1) be kez -
dé sé ben nem em lí tett ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek kö zül

a) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság Le te nyei Ha tár -
ren dé sze ti Ki ren delt sé ge a Zala Me gyei Rend õr-fõ ka pi -
tány ság alá ren delt sé gé ben, Zá ká nyi Ha tár ren dé sze ti Ki -
ren delt sé ge és a Bol hói Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge a
So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé -
ben,

b) a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság Bar csi Ha tár ren dé sze ti
Ki ren delt sé ge a So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
alá ren delt sé gé ben, Sellyei Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge,

Sik ló si Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge, Be re men di Ha tár -
ren dé sze ti Ki ren delt sé ge és Mo há csi Ha tár ren dé sze ti Ki -
ren delt sé ge a Ba ra nya Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá -
ren delt sé gé ben,

c) a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság Her ceg szán tói
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge, Bács bo ko di Ha tár ren dé -
sze ti Ki ren delt sé ge, Bá csal má si Ha tár ren dé sze ti Ki ren -
delt sé ge és Kel ebi ai Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge a
Bács-Kis kun Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé -
gé ben, Sze ge di Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge a Csong rád
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé ben,

d) az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság Ki szom bo ri Ha tár -
ren dé sze ti Ki ren delt sé ge és Nagy la ki Ha tár ren dé sze ti Ki -
ren delt sé ge a Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
alá ren delt sé gé ben, Bat to nyai Ha tár ren dé sze ti Kirendelt -
sége, Lö kös há zi Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge, Gyu lai
Határ rendészeti Ki ren delt sé ge, Kö te gyá ni Ha tár ren dé sze ti 
Ki ren delt sé ge és Bi ha rug rai Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé -
ge a Bé kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé -
ben, Bi har ke resz te si Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge a Haj -
dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé -
ben,

e) a Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság Lé ta vér te si Ha tár -
ren dé sze ti Ki ren delt sé ge és Nyír áb rá nyi Ha tár ren dé sze ti
Ki ren delt sé ge a Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány -
ság alá ren delt sé gé ben, Nyír bá to ri Ha tár ren dé sze ti Ki ren -
delt sé ge, Cseng eri Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge, Köl csei 
Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge, Be reg su rá nyi Ha tár ren dé -
sze ti Ki ren delt sé ge, Ba ra bá si Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé -
ge és Zá ho nyi Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge a Szabolcs-
 Szatmár-Bereg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt -
sé gé ben,

f) a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság Fe ri hegy–1 Ha tár -
ren dé sze ti Ki ren delt sé ge, Fe ri hegy–2 Ha tár ren dé sze ti Ki -
ren delt sé ge és Fe ri hegy–3 Ha tár ren dé sze ti Ki ren delt sé ge,
Ha tár el len õr zé si Osz tály Fe ri hegy–1 és Ha tár el len õr zé si
Osz tály Fe ri hegy–2 meg ne ve zés sel a Re pü lõ té ri Rend õr
Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé ben

mû kö dik to vább.

(3) Az 1. § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek alá ren delt sé gé be tar to zó szer ve ze ti ele mek kö zül

a) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga Bûn ügyi és
Fel de rí tõ Fõ osz tá lya,

b) a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság Bûn ügyi és Fel de rí tõ
Osz tá lyá nak Mû ve le ti Al osz tá lya,

c) a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság Bûn ügyi és Fel -
de rí tõ Osz tá lyá nak Mû ve le ti Al osz tá lya, valamint

d) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság Bûn ügyi és
Fel de rí tõ Osz tá lyá nak Mû ve le ti Al osz tá lya

a Nem ze ti Nyo mo zó Iro da ré sze ként mû kö dik tovább.

(4) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
igaz ga tó sá gok alá ren delt sé gé be tar to zó, nem zet kö zi szer -
zõ dés alap ján lét re ho zott kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti
he lyek kö zül
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a) a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé be tar to -
zó Raj kai Köz úti Ha tár át ke lõ he lyen, ma gyar te rü le ten mû -
kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely a Gyõr-Mo -
son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé -
gé ben,

b) a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé be tar to -
zó He gyes ha lom–Nic kels dorf Köz úti Ha tár át ke lõ he lyen,
oszt rák te rü le ten mû kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti 
hely a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány -
ság alá ren delt sé gé ben,

c) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé -
be tar to zó Ré dics–Dol ga Vas Köz úti Ha tár át ke lõ he lyen,
2008. ja nu ár 1-jé tõl, szlo vén te rü le ten mû kö dõ kö zös kap -
cso lat tar tá si szol gá la ti hely a Zala Me gyei Rend õr-fõ ka pi -
tány ság alá ren delt sé gé ben,

d) az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé be
tar to zó Ár tánd Köz úti Ha tár át ke lõ he lyen, ma gyar te rü le -
ten mû kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely a Haj -
dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé -
ben,

e) a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé gé be tar -
to zó Sá to ral ja új hely Köz úti Ha tár át ke lõ he lyen, ma gyar te -
rü le ten mû kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely a
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
alá ren delt sé gé ben,

f) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság alá ren delt sé -
gé be tar to zó Ba las sa gyar mat–Slo vens ka Dar moty (Szlo -
vák gyar mat) Köz úti Ha tár át ke lõ he lyen, szlo vák te rü le ten
mû kö dõ kö zös kap cso lat tar tá si szol gá la ti hely a Nóg rád
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé ben

mû kö dik to vább.

(5) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek alá ren delt sé gé be tar to zó be ve té si egy sé gek és ha -
tár va dász szá za dok kö zül

a) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá gá nak Be ve té si
Fõ osz tá lya, Mély sé gi El len õr zé si Osz tály meg ne ve zés sel,
a mély sé gi ellen õr zés te kin te té ben or szá gos ille té -
kességgel a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság Be ve té si Fõ -
osz tály alá ren delt sé gé ben,

b) a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság gyõ ri szék he lyû Laj ta
Ha tár va dász Szá za da, Laj ta Be ve té si Osz tály meg ne ve -
zés sel a Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány -
ság alá ren delt sé gé ben,

c) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság szom bat he lyi
szék he lyû Rába Ha tár va dász Szá za da, Rába Be ve té si Osz -
tály meg ne ve zés sel a Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság
alá ren delt sé gé ben,

d) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság le te nyei szék -
he lyû Mura Ha tár va dász Szá za da, Mura Be ve té si Osz tály
meg ne ve zés sel, Ré dics szék hellyel a Zala Me gyei Rend -
õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé ben, a nagy ka ni zsai szék -
he lyû Ka ni zsa Ha tár va dász Szá za da – a szék he lyé nek
meg vál toz ta tá sa nél kül – Ka ni zsa Be ve té si Osz tály meg -
ne ve zés sel a So mogy Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá -
ren delt sé gé ben,

e) a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság sik ló si szék he lyû Ten -
kes Ha tár va dász Szá za da, Ten kes Be ve té si Osz tály meg -
ne ve zés sel, Pécs szék hellyel a Ba ra nya Me gyei Rend -
õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé ben,

f) a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság kis kun ha la si
szék he lyû Bács ka Ha tár va dász Szá za da, Bács ka Be ve té si
Osz tály meg ne ve zés sel a Bács-Kis kun Me gyei Rendõr-
 fõkapitányság alá ren delt sé gé ben, a sze ge di szék he lyû
 Tisza Ha tár va dász Szá za da, Ti sza Be ve té si Osz tály meg -
ne ve zés sel a Csong rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá -
ren delt sé gé ben,

g) az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság oros há zi szék he lyû 
Kõ rös Ha tár va dász Szá za da, Kõ rös Be ve té si Osz tály meg -
ne ve zés sel a Bé kés Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren -
delt sé gé ben, a bi har ke resz te si szék he lyû Bi har Ha tár va -
dász Szá za da, Bi har Be ve té si Osz tály meg ne ve zés sel a
Haj dú-Bi har Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé -
gé ben,

h) a Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság, fe hér gyar ma ti
szék he lyû Szat már Ha tár va dász Szá za da, Szat már Be ve té -
si Osz tály meg ne ve zés sel, a zá ho nyi szék he lyû Be reg
Határ vadász Szá za da, Be reg Be ve té si Osz tály meg ne ve -
zés sel és a nyír bá to ri szék he lyû Nyír ség Ha tár va dász Szá -
za da, Nyír ség Be ve té si Osz tály meg ne ve zés sel a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság alá -
ren delt sé gé ben,

i) a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság mis kol ci szék he lyû
Kos suth Ha tár va dász Szá za da, Kos suth Be ve té si Osz tály
meg ne ve zés sel a Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend -
õr-fõ ka pi tány ság alá ren delt sé gé ben,

j) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság ba las sa gyar -
ma ti szék he lyû Ba las si Ha tár va dász Szá za da, Ba las si Be -
ve té si Osz tály meg ne ve zés sel a Nóg rád Me gyei Rendõr-
 fõkapitányság alá ren delt sé gé ben
mû kö dik to vább.

(6) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek nyo mo zó ha tó sá gi ha tás kö ré be tar to zó, a bün te tõ -
el já rás ról  szóló 1998. évi XIX. tör vény 36.  §-ának (3) be -
kez dé sé ben fel so rolt bûn cse lek mé nyek  miatt in dult és
2008. ja nu ár 1-jén még fo lya mat ban lévõ bün te tõ el já rá sok 
kö zül

a) az em ber csem pé szés (Btk. 218.  §-a, amennyi ben
bûn szer ve zet tag ja ként, vagy annak meg bí zá sá ból kö ve tik
el, és annak fel de rí té sé hez, nyo mo zá sá hoz más ál lam mal
tör té nõ együtt mû kö dés szük sé ges) és az em ber ke res ke de -
lem (Btk. 175/B.  §-a, amennyi ben nem zet kö zi vo nat ko zá -
sa van) bûn cse lek mé nyek ese té ben a Nem ze ti Nyo mo zó
Iro da,

b) a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se [Btk. 175.  §-ának
(2) és (3) be kez dé se], az em ber ke res ke de lem (Btk.
175/B.  §-a, ki vé ve, ha nem zet kö zi vo nat ko zá sa van), az
em ber csem pé szés (Btk. 218.  §-a, ki vé ve a Nem ze ti Nyo -
mo zó Iro da ha tás kö ré be utalt ese tek ben), a vissza élés rob -
ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel [Btk. 263.  §-ának (2)
és (4) be kez dé se], a vissza élés lõ fegy ver rel vagy lõ szer rel
[Btk. 263/A.  §-ának (2), (3) és (5) be kez dé se], a bûn szer -
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ve zet ben rész vé tel [Btk. 263/C.  §-a], valamint az úti ok -
mány, to váb bá az or szág ba be uta zás ra, az or szá gon át uta -
zás ra, vagy az or szág ból ki uta zás ra jo go sí tó más ok irat te -
kin te té ben el kö ve tett köz ok irat-ha mi sí tás (Btk. 274.  §-a)
bûn cse lek mé nyek ese té ben a te rü le ti leg ille té kes me gyei
(fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányság,

c) a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se [Btk. 175.  §-a, ki -
vé ve a me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányság ha tás kö ré -
be utalt ese tek ben], a be uta zá si és tar tóz ko dá si ti la lom
meg sér té se (Btk. 214.  §-a), a jog el le nes tar tóz ko dás elõ se -
gí té se (Btk. 214/A.  §-a), a ha tár jel ron gá lás (Btk. 220.  §-a),
a vissza élés rob ba nó anyag gal vagy rob ban tó szer rel [Btk.
263.  §-a, ki vé ve a me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányság
ha tás kö ré be utalt ese tek ben], a vissza élés lõ fegy ver rel
vagy lõ szer rel [Btk. 263/A.  §-a, ki vé ve a me gyei (fõ vá ro -
si) rend õr-fõkapitányság ha tás kö ré be utalt ese tek ben], és a 
vissza élés ok irat tal (Btk. 277.  §-a) bûn cse lek mé nyek ese -
té ben a te rü le ti leg ille té kes vá ro si rend õrkapitányság,

d) a sze mé lyi sza bad ság meg sér té se [Btk. 175.  §-ának
(2) és (3) be kez dé se], az em ber ke res ke de lem (Btk.
175/B.  §-a, ki vé ve, ha nem zet kö zi vo nat ko zá sa van), az
em ber csem pé szés [Btk. 218.  §-a, ki vé ve a Nem ze ti Nyo -
mo zó Iro da és a me gyei (fõ vá ro si) rend õr-fõkapitányság
ha tás kö ré be utalt ese tek ben] a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga -
tó ság
foly tat ja le a nyo mo zást.

(7) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról 
és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör vény, a sza bad
moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be -
uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény
alap ján – ide gen ren dé sze ti ha tás kö ré be in dult és 2008. ja -
nu ár 1-jén még fo lya mat ban lévõ ide gen ren dé sze ti el já rá -
sok, to váb bá a köz úti köz le ke dés rõl  szóló 1988. évi I. tör -
vény alap ján ki sza bott bír sá gok te kin te té ben 2008. ja nu ár
1-jén még fo lya mat ban lévõ má sod fo kú el já rá sok kö zül

a) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga ese té ben az
Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,

b) a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság és a Gyõr-Mo son-Sop -
ron me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei ese té ben a
Gyõr-Mo son-Sop ron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a
Ko má rom-Esz ter gom me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé -
ge ese té ben a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei Rend õr-fõ ka -
pi tány ság,

c) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság és az alá ren -
delt sé gé be tar to zó ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek ese té ben 
a Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

d) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság és a szlo vén vi -
szony la tú ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei ese té ben a Zala
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

e) a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság ese té ben a Ba ra nya
 Megyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

f) a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság ese té ben a
Bács-Kis kun Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

g) az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság ese té ben a Bé kés
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

h) a Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság ese té ben a Sza -
bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

i) a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság és az alá ren delt sé gé -
be tar to zó ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek ese té ben a Bor -
sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

j) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság és a Nóg rád
me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei ese té ben a Nóg rád
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, Pest me gyei ha tár ren dé -
sze ti ki ren delt sé gei ese té ben a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga -
tó ság,

k) a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság és az alá ren delt sé -
gé be tar to zó ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek ese té ben a Re -
pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság
foly tat ja le az ide gen ren dé sze ti el já rást.

(8) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár -
ren dé sze ti ki ren delt sé gek – a köz úti köz le ke dés rõl  szóló
1988. évi I. tör vény alap ján – ha tás kö ré be tar to zó és 2008.
ja nu ár 1-jén még fo lya mat ban lévõ köz úti köz le ke dés
ellen õrzésével és a bír sá go lás sal kap cso la tos el já rá sok te -
kin te té ben, jog utód ként a ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség
szék he lye sze rint ille té kes vá ro si rend õrkapitányságok
foly tat ják le az el já rást.

(9) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár -
ren dé sze ti ki ren delt sé gek ál tal – a sza bály sér té sek rõl  szóló 
1999. évi CXIX. tör vény alap ján – ki sza bott hely szí ni bír -
sá gok nyil ván tar tá sa és a 2008. ja nu ár 1-jén még fo lya mat -
ban lévõ ügyek te kin te té ben jog utód ként a Pest Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság jár el.

(10) Az ál lam ha tár ral kap cso la tos két ol da lú nem zet kö zi 
szer zõ dé sek ben meg ha tá ro zott fel ada tok jog utód ja:

a) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga te kin te té ben
az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,

b) a ha tár õr igaz ga tó sá gok te kin te té ben a te rü le ti leg
ille té kes me gyei rend õr-fõkapitányság.

(11) A Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság Za la ka ro si
Tar ta lék Ve ze té si Pont ja az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány -
ság (Gaz da sá gi Fõ igaz ga tó ság Gaz da sá gi El lá tó Igaz ga tó -
ság) alá ren delt sé gé ben mû kö dik to vább.

3.  §

(1) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek, to váb bá a 2.  § (2) be kez dé sé ben fel so rolt ha tár -
ren dé sze ti ki ren delt sé gek ke ze lé sé ben lévõ irat tá ri ér té kû
irat anyag el he lye zé sé rõl, õr zé sé rõl és a to váb bi irat ke ze lé -
si fel ada tok el lá tá sá ról a 2.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott jog utód szer vek gon dos kod nak.

(2) A ma ra dan dó ér té kû irat anya got
a) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok sá ga Ma gyar Or -

szá gos Le vél tár nak,
b) a ha tár õr igaz ga tó sá gok a szék he lyük sze rint ille té -

kes me gyei köz le vél tá rak nak vagy a 2.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott rend õri szer vek nek
ad ják át.
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(3) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek 2008. ja nu ár 1-jén még fo lya mat ban lévõ ügyei
irat anya gá nak – az ide gen ren dé sze ti, a sza bály sér té si hely -
szí ni bír sá go lá si, köz úti bír sá go lá si, valamint a nyo mo zó -
ha tó sá gi (bûn ügyi és fel de rí tõ) fel ada tok kal össze füg gés -
ben ke let ke zet tek ira tok ki vé te lé vel – jog utód ja:

a) a Ha tár õr ség Or szá gos Pa rancs nok ság irat anya gá -
nak te kin te té ben az Or szá gos Rend õr-fõ ka pi tány ság,

b) a Gyõ ri Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint a Gyõr-Mo -
son-Sop ron me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei, a Laj ta
Ha tár va dász Szá zad, a He gyes hal mi Kö zös Kap cso lat tar -
tá si Szol gá la ti Hely, a Raj kai Kö zös Kap cso lat tar tá si Szol -
gá la ti Hely irat anya gá nak te kin te té ben a Gyõr-Moson-
 Sopron Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Komárom-
 Esztergom me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt ség irat -
anyagának te kin te té ben a Ko má rom-Esz ter gom Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság,

c) a Szom bat he lyi Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint az
alá ren delt sé gé be tar to zó ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek és
a Rába Ha tár va dász Szá zad irat anya gá nak te kin te té ben a
Vas Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

d) a Nagy ka ni zsai Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint a
Zala me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei és a Mura
Határ vadász Szá zad irat anya gá nak te kin te té ben a Zala
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a So mogy me gyei ha tár -
ren dé sze ti ki ren delt sé gei és a Ka ni zsa Ha tár va dász Szá zad 
irat anya gá nak te kin te té ben a So mogy Me gyei Rendõr-
 fõkapitányság,

e) a Pé csi Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint a Ba ra nya
 megyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei és a Ten kes Ha tár -
va dász Szá zad irat anya gá nak te kin te té ben a Ba ra nya Me -
gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a So mogy me gyei ha tár ren dé -
sze ti ki ren delt sé ge irat anya gá nak te kin te té ben a So mogy
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

f) a Kis kun ha la si Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint a
Bács-Kis kun me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei és a
Bács ka Ha tár va dász Szá zad irat anya gá nak te kin te té ben a
Bács-Kis kun Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Csong rád
me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé ge és a Ti sza Ha tár va -
dász Szá zad irat anya gá nak te kin te té ben a Csong rád Me -
gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

g) az Oros há zi Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint a Bé kés
me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei és a Kö rös Ha tár va -
dász Szá zad irat anya gá nak te kin te té ben a Bé kés Me gyei
Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Csong rád me gyei ha tár ren dé sze -
ti ki ren delt sé gei irat anya gá nak te kin te té ben a Csong rád
Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Haj dú-Bi har me gyei ha -
tár ren dé sze ti ki ren delt sé ge, a Bi har Ha tár va dász Szá zad és 
az Ár tán di Kö zös Kap cso lat tar tá si Szol gá la ti Hely irat -
anya gá nak te kin te té ben a Haj dú-Bi har Me gyei Rendõr-
 fõkapitányság,

h) a Nyír bá to ri Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint Sza -
bolcs-Szat már-Be reg me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé -
gei, a Szat már Ha tár va dász Szá zad, a Be reg Ha tár va dász
Szá zad és a Nyír ség Ha tár va dász Szá zad irat anya gá nak te -
kin te té ben a Sza bolcs-Szat már-Be reg Me gyei Rend õr-fõ -
ka pi tány ság, a Haj dú-Bi har me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren -
delt sé gei irat anya gá nak te kin te té ben a Haj dú-Bi har Me -
gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

i) a Mis kol ci Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint az alá ren -
delt sé gé be tar to zó ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek, a Kos -
suth Ha tár va dász Szá zad és a Sá to ral ja új he lyi Kö zös Kap -
cso lat tar tá si Szol gá la ti Hely irat anya gá nak te kin te té ben a
Bor sod-Aba új-Zemp lén Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

j) a Ba las sa gyar ma ti Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint a
Nóg rád me gyei ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gei, a Ba las si
Ha tár va dász Szá zad és a Szlo vák gyar ma ti Kö zös Kap cso -
lat tar tá si Szol gá la ti Hely irat anya gá nak te kin te té ben a
Nóg rád Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Pest me gyei ha -
tár ren dé sze ti ki ren delt sé ge irat anya gá nak te kin te té ben a
Pest Me gyei Rend õr-fõ ka pi tány ság,

k) a Bu da pes ti Ha tár õr Igaz ga tó ság, valamint az alá ren -
delt sé gé be tar to zó ha tár ren dé sze ti ki ren delt sé gek irat -
anya gá nak te kin te té ben a Re pü lõ té ri Rend õr Igaz ga tó ság,
illetve a Bu da pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság, a Bu da pes ti
Ha tár va dász Szá zad irat anya gá nak te kin te té ben a Bu da -
pes ti Rend õr-fõ ka pi tány ság.

(4) Az 1.  § (1) be kez dé se sze rint meg szün te tett ha tár õr
szer vek ide gen ren dé sze ti ha tó sá gi, valamint a nyo mo zó -
ha tó sá gi (bûn ügyi és fel de rí tõ) fel ada tok kal össze füg gés -
ben ke let ke zett és 2008. ja nu ár 1-jén még fo lya mat ban
lévõ ügyei ira ta it 2.  § (5) és (6) be kez dés sze rint meg ha tá -
ro zott jog utód szer vek nek ad ják át.

4.  §

(1) A Ha tár õr ség, illetve az 1.  § (1) be kez dé se sze rint
meg szün te tett ha tár õr szer vek ha gyo má nya i nak meg õr zé -
se ér de ké ben:

a) a Ha tár õr ség Köz pon ti Mú ze u ma – kü lön meg álla -
po dás alap ján – a Had tör té ne ti In té zet és Mú ze um ál lan dó
ki ál lí tá sa ként mû kö dik to vább;

b) a Ha tár õr ség ké pes lap ja az Or szá gos Rend õr-fõ ka -
pi tány ság ké pes he ti lap ja;

c) a Ha tár õr Ze ne kar a Ké szen lé ti Rend õr ség szer ve ze -
té ben to vább mû kö dik.

(2) A Ha tár õr ség nek a jog utód szerv nél to vább fog lal -
koz ta tott hi va tá sos ál lo má nya egyen ru há ját a ha tár õr sé gi
hím zett ha tár va dász jel vénnyel és fel ira tok kal el lát va vi -
sel he ti. A Rend õr ség alap el lá tá si nor má já ban nem sze rep -
lõ, ha tár õr sé gi ékít mé nyek kel és fel ira tok kal el lá tott
egyen ruházati ter mé kek áru sí tá sát és vi se lé sét meg kell
szün tet ni.

(3) A ha tár ren dé sze ti szol gá la ti ág hi va tá sos ál lo má nyá -
nak egyen ru há ján, a rend õrségi kar jel zé sen kí vül – az
öltöz ködési sza bály zat ban meg ha tá ro zot tak sze rint – el
kell he lyez ni a ha gyo má nyos ha tár ren dé sze ti jel zést.

5.  §

E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

Dr. Ta kács Al bert s. k.,
igaz ság ügyi és ren dé sze ti mi nisz ter
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Az oktatási és kulturális miniszter
43/2007. (XII. 29.) OKM

rendelete

a képzési kötelezettségrõl
és a pedagógiai szakszolgálatokról  szóló

14/1994. (VI. 24.) MKM rendelet módosításáról

A he lyi ön kor mány za tok ról  szóló 1990. évi LXV. tör -
vény 97.  §-ának b) pont já ban, valamint a köz ok ta tás ról
 szóló 1993. évi LXXIX. tör vény (a továb biak ban: köz ok -
ta tá si tör vény) 94.  §-a (1) be kez dé sé nek b) és d) pont já ban
fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, az ok ta tá si és kul tu rá lis mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § a) 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.  §

A kép zé si kö te le zett ség rõl és a pe da gó gi ai szak szol gá -
la tok ról  szóló 14/1994. (VI. 24.) MKM ren de let (a továb -
biak ban: R.) 10.  §-ának (2) be kez dés b) és c) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A fõ vá ro si, me gyei ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak -
ér tõi és re ha bi li tá ci ós fel ada tok:]

„b) az au tiz mus meg ál la pí tá sa vagy ki zá rá sa gyer mek-
és if jú ság pszi chi át ri ai szak or vo si vizs gá lat le foly ta tá sá val,

c) a meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé -
nek – or ga ni kus okra vissza ve zet he tõ vagy vissza nem ve -
zet he tõ – tar tós és sú lyos rend el le nes sé gé nek meg ál la pí tá -
sa vagy ki zá rá sa gyer mek- és if jú ság pszi chi át ri ai szak or -
vo si vagy gyer mek ne u ro ló gi ai szak or vo si vizs gá lat le foly -
ta tá sá val.”

2.  §

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

„(4) Ha a gyer mek, ta nu ló elsõ vizs gá la tát vég zõ fõ vá -
ro si, me gyei ta nu lá si ké pes sé get vizs gá ló szak ér tõi és re -
ha bi li tá ci ós bi zott ság meg íté lé se sze rint a gyer mek, ta nu ló 
hal mo zot tan fo gya té kos, a szü lõ egyet ér té sé vel szük ség
sze rint kez de mé nye zi a gyer mek, ta nu ló tes ti, ér zék szer vi
fo gya té kos sá gá nak meg fe le lõ or szá gos szak ér tõi és re ha -
bi li tá ci ós fel ada to kat el lá tó bi zott ság nál a ki egé szí tõ vizs -
gá lat el vég zé sét. Amennyi ben a ki egé szí tõ vizs gá lat szük -
sé ges sé gé vel a szü lõ nem ért egyet, a 18.  § b) pont ja sze rint 
ál lam igaz ga tá si el já rást kez de mé nyez het.”

3.  §

Az R. 14.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé szül ki:
„(7) Ha a sa já tos ne ve lé si igény meg ál la pí tá sá ra a meg -

is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek or ga ni kus

okra vissza nem ve zet he tõ tar tós és sú lyos rend el le nes sé ge 
 miatt ke rül sor, a szak ér tõi vé le mény – a 14.  § (1) be kez dés 
h) pont ja sze rin ti ki je lölt is ko la ként – olyan is ko lát je löl het 
meg, amely ben a ta nu ló a töb bi ta nu ló val kö zö sen vesz
részt az is ko lai ne ve lés ben, ok ta tás ban.”

4.  §

Az R. 15.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Ha a szak ér tõi vé le mény ben fog lal tak kal a szü lõ
írás ban egyet ért, a szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság azt
meg kül di a ki je lölt ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény nek, illetve 
ha a gyer mek óvo dá ba, is ko lá ba jár, a ne ve lé si-ok ta tá si in -
téz mény nek és a tan kö te les gyer me ket nyil ván tar tó jegy -
zõ nek, to váb bá – ha a sa já tos ne ve lé si igény meg ál la pí tá -
sá ra a meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek
or ga ni kus okra vissza nem ve zet he tõ tar tós és sú lyos rend -
el le nes sé ge  miatt ke rült sor – a gyer mek, ta nu ló la kó he lye
sze rint ille té kes ne ve lé si ta nács adó ré szé re.”

5.  §

Az R. 20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép, ezzel egy ide jû leg a kö vet ke zõ új
(5)–(6) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) A szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság az eny he ér -
tel mi fo gya té kos ta nu ló, valamint a meg is me rõ funk ci ók
vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek or ga ni kus okra vissza nem
ve zet he tõ és or ga ni kus okra vissza ve zet he tõ tar tós és sú -
lyos rend el le nes sé gé vel küz dõ ta nu ló fej lõ dé sét az elsõ
vizs gá la tot kö ve tõ elsõ tan év el tel te után, azt köve tõen a
ta nu ló ti zen két éves ko rá ig min den má so dik, azt köve tõen
és a nem em lí tett töb bi fo gya té kos ság ese tén min den har -
ma dik tan év ben hi va tal ból fe lül vizs gál ja. Az eny he ér tel -
mi fo gya té kos ta nu ló, valamint a meg is me rõ funk ci ók
vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek or ga ni kus okra vissza nem
ve zet he tõ és or ga ni kus okra vissza ve zet he tõ tar tós és sú -
lyos rend el le nes sé gé vel küz dõ ta nu ló elsõ fe lül vizs gá la tá -
ban nem ve het részt az, aki a szak ér tõi vé le mény meg al ko -
tá sá ban köz re mû kö dött. A fe lül vizs gá lat ra al kal maz ni kell 
a 8.  § (14) be kez dé sé ben fog lal ta kat. Az e be kez dés ben
fog lal ta kat nem kell al kal maz ni, ha a tes ti fo gya té kos, a
be széd vagy az ér zék szer vi fo gya té kos ta nu ló a töb bi ta nu -
ló tól kü lön, a fo gya té kos ság tí pu sá nak meg fele lõen lét re -
ho zott gyógy pe da gó gi ai ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ben
ta nul, valamint – a fo gya té kos ság tí pu sá tól füg get le nül –
ak kor, ha a ta nu ló már nem tan kö te les.

(5) A nap pa li ok ta tás mun ka rend je sze rin ti ok ta tás ban
részt vevõ, nem tan kö te les korú ta nu ló ese té ben fe lül vizs -
gá lat ra a ta nu ló és az is ko la, illetve ha a ta nu ló nem cse lek -
võ ké pes, a szü lõ és az is ko la együt tes kez de mé nye zé se
ese tén ke rül het sor.
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(6) A fe lül vizs gá lat idõ pont já ról és he lyé rõl a szak ér tõi
bi zott ság gal tör té nõ egyez te tés alap ján a gyer mek, ta nu ló
ne ve lé sét, ne ve lé sét-ok ta tá sát el lá tó in téz mény leg alább
egy hét tel a fe lül vizs gá lat idõ pont ja elõtt ér te sí ti a szü lõt.
A fe lül vizs gá lat so rán a 13.  § (2) be kez dé sé ben fog lal ta kat
al kal maz ni kell. Erre a tény re a szü lõ fi gyel mét az ér te sí -
tés ben fel kell hív ni.”

6.  §

(1) Az R. 22.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be az
aláb bi ren del ke zés lép:

[A ne ve lé si ta nács adás ke re té ben kell szak vé le ményt ké -
szí te ni]

„c) a be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség gel
küz dõ gyer mek, ta nu ló óvo dai ne ve lé sé vel, il le tõ leg is ko -
lai ne ve lé sé vel és ok ta tá sá val kap cso la tos fel ada tok meg -
ha tá ro zá sa cél já ból.”

(2) Az R. 22.  §-a a kö vet ke zõ (8)–(9) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(8) A ne ve lé si ta nács adást el lá tó in téz mény a szak vé le -
mé nyé ben fog lal tak vég re haj tá sá nak el len õr zé se ke re té -
ben fel tár ja a gyer mek, ta nu ló fej lõ dé sét se gí tõ, illetve hát -
rál ta tó kö rül mé nye ket, hi á nyos sá go kat. A hi á nyos sá gok
meg szün te té se ér de ké ben – szük ség sze rint – tá jé koz ta tást
nyújt az in téz mény érin tett ve ze tõ i nek, pe da gó gu sa i nak,
ne ve lõ tes tü le té nek, köz re mû kö dik a meg ol dá si ja vas la tok
ki dol go zá sá ban, fel hív ja a fenn tar tó fi gyel mét, ha az in téz -
ke dés meg té te le azt in do kol ja.

(9) A ne ve lé si ta nács adást el lá tó in téz mény a (8) be kez -
dés ben meg ha tá ro zott fel ada ta i nak vég re haj tá sá hoz éves
mun ka ter vet ké szít.”

7.  §

(1) Az R. 23.  § (1) be kez dé sé nek d)–e) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ne ve lé si ta nács adó szak vé le mé nyé nek tar tal maz nia
kell:]

„d) annak meg ál la pí tá sát, hogy a gyer mek, ta nu ló a ta -
nul má nyi kö te le zett sé gé nek ma gán ta nu ló ként te het ele get, 
illetve ja vas la tot a ne ve lé si-ok ta tá si in téz mény ál tal biz to -
sí tan dó egyé ni vagy kis cso por tos fog lal ko zás ra, fel zár kóz -
ta tás ra vagy fej lesz tõ fog lal koz ta tás ra,

e) annak elõ írását, hogy a gyer mek nek, ta nu ló nak a ne -
ve lé si ta nács adás ke re té ben biz to sí tott fej lesz tõ fog lal ko -
zá son kell részt ven nie, en nek idõ ke re tét,”

(2) Az R. 23.  § (2) be kez dé sé nek b)–c) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[A ne ve lé si ta nács adó]

„b) a fej lesz tõ fog lal ko zá son részt vevõ gyer me kek, ta -
nu lók ré szé re nyúj tott el lá tás ról mun ka nap lót ve zet,

c) a ne ve lé si ta nács adás ke re té ben fej lesz tõ fog lal koz -
ta tás ban ré sze sü lõ gyer me kek, ta nu lók fej lõ dé sét, ál la po -
tát nyil ván tar tá si la pon kí sé ri fi gye lem mel.”

(3) Az R. 23.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) A ne ve lé si ta nács adó a be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma -
ga tar tá si ne héz ség gel küz dõ gyer mek, ta nu ló fej lõ dé sét – a 
fej lesz tõ fog lal koz ta tás fenn ál lá sa alatt – az elsõ vizs gá la -
tot kö ve tõ má so dik év ben, ezt köve tõen há rom éven ként
fe lül vizs gál ja.”

8.  §

Az R. 25.  §-a a kö vet ke zõ ne gye dik mon dat tal egé szül
ki:

„Az el lá tást nyúj tó in téz mény a sa já tos ne ve lé si igé nyû
gyer mek, ta nu ló és kí sé rõ je ré szé re a köz for gal mú sze -
mély szál lí tá si uta zá si ked vez mény igény be vé te lé re jo go -
sí tó, köz pon ti lag ki adott iga zo lást és uta zás nyil ván tar -
tó-la pot ad ki, ame lyek rõl – az át adás idõ pont ját és az át ve -
võ alá írá sát tar tal ma zó – nyil ván tar tást ve zet.”

9.  §

Az R. 26.  §-a a kö vet ke zõ (12)–(13) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(12) Ha a fel nõtt ok ta tás ban részt vevõ ta nu ló – a köz -
ok ta tá si tör vény 78.  § (7) be kez dé sé nek d) pont já ban fog -
lal tak alap ján – nem ve he ti igény be a pe da gó gi ai szak szol -
gá lat fel ada ta it el lá tó in téz mé nyek szol gál ta tá sa it, a sa já -
tos ne ve lé si igény meg ál la pí tá sá nak kér dé sé ben a Szak mai 
Szol gál ta tó In téz mény jár el. A szak mai fel adat ra jutó fo -
lyó ki adá sok ból fa ka dó költ sé ge ket a vizs gá la tot kérõ, fel -
nõtt ok ta tás ban részt vevõ ta nu ló vi se li.

(13) A köz ok ta tá si tör vény 126.  § (1) be kez dé se sze rin ti
szak ér tõi bi zott ság a ne ve lé si ta nács adó ré szé re a vizs gá lat 
alap ján a kö vet ke zõ ira to kat kül di meg:

a) a szak ér tõi vé le mény egy pél dá nya,
b) a szak ér tõi vé le mény ké szí té sé re irá nyuló – a szü lõ

ál tal alá írt – ké re lem, és annak mel lék le te i nek má so la ta,
c) amennyi ben a vizs gá lat ra a 20.  § (4) be kez dé se sze -

rint ke rült sor, a szak ér tõi vizs gá la ton való rész vé tel re kö -
te le zõ ha tá ro zat má so la ta.”

10.  §

Az R. 26/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott sá gok a pszi chés
fej lõ dé si za var  miatt (pl. dys le xia, dysg rap hia, dys cal cu lia, 
mu tiz mus, kó ros hy per ki ne ti kus vagy kó ros ak ti vi tás za -
var) sa já tos ne ve lé si igé nyû vé nyil vá ní tott gyer me kek, ta -
nu lók ese tén a 2007. már ci us 31. és 2007. jú li us 10. kö zött
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hi va tal ból in dí tott el já rás ke re té ben le foly ta tott vizs gá lat
ered mé nyei alap ján 2007. de cem ber 31-éig meg ál la pít ják

a) a sa já tos ne ve lé si igény fenn ál lá sát
aa) a meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé -

nek or ga ni kus okra vissza ve zet he tõ tar tós és sú lyos rend -
el le nes sé ge  miatt,

ab) a meg is me rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé -
nek or ga ni kus okra vissza nem ve zet he tõ tar tós és sú lyos
rend el le nes sé ge  miatt;

b) a be il lesz ke dé si, ta nu lá si, ma ga tar tá si ne héz ség
fenn ál lá sát.

(2) A szak ér tõi és re ha bi li tá ci ós bi zott ság 2007. ja nu ár
1-je után a pszi chés fej lõ dé si za var meg ál la pí tá sa vagy ki -
zá rá sa iránt in dí tott el já rás ban a gyer mek, a ta nu ló sa já tos
ne ve lé si igé nyét ak kor ál la pít hat ja meg, ha azt a meg is me -
rõ funk ci ók vagy a vi sel ke dés fej lõ dé sé nek tar tós és sú lyos 
rend el le nes sé ge in do kol ja.”

11.  §

(1) Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 15. na pon lép ha -
tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap ján ha tá lyát vesz ti
az R. 8.  § (6) be kez dé se har ma dik mon da tá ban a „ , fel té ve, 
hogy a fej lesz té si év bõl leg alább hat hó nap még hát ra van” 
szö veg rész, a be kez dés utol só mon da ta, valamint a 17.  §
(3) be kez dé sé nek har ma dik mon da ta.

(3) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 31-én ha tá lyát vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
44/2007. (XII. 29.) OKM

rendelete

a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem
ágazati feladatairól

A ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés irá nyí tá sá ról, szer ve ze -
té rõl és a ve szé lyes anya gok kal kap cso la tos sú lyos bal ese -
tek el le ni vé de ke zés rõl  szóló 1999. évi LXXIV. tör vény
(a továb biak ban: Kat.) 53.  §-ának b) és c) pont já ban,
valamint a pol gá ri vé de lem rõl  szóló 1996. évi XXXVII.
tör vény (a továb biak ban: Pvt.) 42.  §-ának (3) be kez dé sé -
ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján – e te kin tet ben az ön kor -
mány za ti és te rü let fej lesz té si mi nisz ter rel egyet ér tés ben –, 
az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl
 szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának a) és
d) 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:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya ki ter jed az Ok ta tá si és Kul tu rá lis
Mi nisz té ri um ra (a továb biak ban: mi nisz té rium) és a fel -
ügye le te alá tar to zó költ ség ve té si szer vek re; to váb bá
azok ra a fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek re, ame lyek fenn tar tói
fel ada ta it az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter (a továb biak -
ban: mi nisz ter) lát ja el (a továb biak ban együt te sen: a mi -
nisz té rium fenn tar tá sá ban lévõ in téz mé nyek), valamint a
fel sõ ok ta tás ról  szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény ha tá lya
alá tar to zó in téz mé nyek ok ta tó i ra, al kal ma zott ja i ra, hall -
ga tó i ra, a köz ok ta tás ról  szóló 1993. évi LXXIX. tör vény
ha tá lya alá tar to zó ne ve lé si-ok ta tá si in téz mé nyek pe da gó -
gu sa i ra, al kal ma zot ta i ra és ta nu ló i ra.

(2) A ren de let ha tá lya nem ter jed ki a ka to nai és rend vé -
del mi ok ta tá si in téz mé nyek re és ezek ok ta tó i ra, dol go zó i -
ra, hall ga tó i ra, ta nu ló i ra.

A minisztérium feladatai

2.  §

(1) A vé de ke zés re való fel ké szü lés idõ sza ká ban kü lö -
nö sen az aláb bi fel ada tok ke rül nek el lá tás ra:

a) te vé keny ség az Ope ra tív Törzs ben és a vé de ke zé si
mun ka bi zott sá gok ban;

b) vé del mi bi zott ság lét re ho zá sa és fel ada ta i nak meg -
ha tá ro zá sa;

c) a köz ok ta tás ban ta nu lók ka taszt ró fa-, tûz- és pol gá ri
vé del mi fel ké szí té se alap ja i nak meg je le ní té se a Nem ze ti
alap tan terv ben;

d) rész vé tel a ka taszt ró fa vé del mi gya kor la to kon a Kor -
mány za ti Ko or di ná ci ós Bi zott ság (a továb biak ban: KKB)
ki je lö lé se sze rint;

e) az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer -
ben együtt mû kö dõ, ki je lölt egye te mi la bo ra tó ri u mok mû -
kö dé sé nek ko or di ná lá sa, cél irá nyos mû szer fej lesz té sük tá -
mo ga tá sa;

f) a mi nisz té rium fenn tar tá sá ban lévõ in téz mé nyek ka -
taszt ró fa-, tûz- és pol gá ri vé del mi fel ada tai vég re haj tá sá -
nak elõ se gí té se, al kal ma zot tai és hall ga tói ka taszt ró fa-,
tûz- és pol gá ri vé del mi fel ké szí té sé nek ko or di ná lá sa, ezen
be lül a ka taszt ró fa-, tûz- és pol gá ri vé del mi te vé keny sé get
irá nyí tó mun ka tár sak to vább kép zé se.

(2) A vé de ke zés idõ sza ká ban, ka taszt ró fa ve szé lyé nek
elõ re jel zé sét, ve szély hely zet ki hir de té sét, valamint az or -
szág meg ha tá ro zott ré szé nek ka taszt ró fa súj tot ta te rü let té
nyil vá ní tá sát köve tõen el lá tan dó fel adat kü lö nö sen:

a) a vé del mi bi zott ság szük ség sze rin ti mû köd te té se;
b) a mi nisz té rium fenn tar tá sá ban lévõ in téz mé nyek nél

lét re ho zott mun ka he lyi pol gá ri vé del mi és tûz vé del mi
szer ve ze tek al kal ma zá sá nak elõ se gí té se;
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c) a KKB és mun ka bi zott sá gai rend sze res tá jé koz ta tá sa.

(3) A kö vet kez mé nyek fel szá mo lá sa és a hely re ál lí tás
idõ sza ká ban el lá tan dó fel adat:

a) köz re mû kö dés az ága za ti ká rok fel mé ré sé ben, a sé -
rült in téz mé nyek hely re ál lí tá sa fon tos sá gi sor rend jé nek
meg ha tá ro zá sá ban;

b) a ren del ke zés re álló pénz ügyi for rá sok le he tõ ség
sze rin ti át cso por to sí tá sá val a ka taszt ró fa ál tal oko zott ká -
rok fel szá mo lá sá nak elõ se gí té se.

Ágazati feladatok

3.  §

A köz ok ta tás ban fog lal koz ta tott pe da gó gu sok ka taszt -
ró fa-, tûz- és pol gá ri vé del mi fel ké szí té se a kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott pe da gó gus-to vább kép zés ke re té -
ben is tör tén het a be is ko lá zá si terv nek meg fele lõen.

4.  §

A fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek hall ga tó i nak ka taszt ró fa-,
tûz- és pol gá ri vé del mi fel ké szí té sét az ál ta lá nos mun ka vé -
del mi és tûz vé del mi ok ta tás, valamint a szak irány sze rin ti
kép zés tan tár gya i nak ok ta tá sa so rán kell meg va ló sí ta ni.

5.  §

A fel ké szí tés hez igény be ve he tõ a ka taszt ró fa vé del mi, a 
pol gá ri vé del mi szer vek és a tûz ol tó sá gok se gít sé ge, tá jé -
koz ta tói, se géd le tei.

A minisztérium fenntartásában lévõ intézmények
feladatai

6.  §

(1) Az in téz mény ve ze tõ je
a) meg ha tá roz za a ka taszt ró fa-, tûz- és a pol gá ri vé del -

mi te vé keny ség szer ve ze ti és vég re haj tá si rend jét az in téz -
mény szer ve ze ti és mû kö dé si sza bály za tá ban, irá nyít ja és
ellen õr zi a fel ké szü lé si és a vé de ke zé si idõ szak ra meg ha -
tá ro zott fel ada tok vég re haj tá sát;

b) ki ad ja az in téz mény tûz vé del mi sza bály za tát, annak
mel lék le te ként tûz ri a dó ter vét, ame lyet szük ség sze rint, de 
leg alább éven te gya ko rol tat;

c) el ren de lés ese tén ki dol goz tat ja az in téz mény ve szé -
lyez te tett sé gé nek meg fe le lõ ve szély el há rí tá si ter ve ket, és
egyez te ti az Or szá gos Ka taszt ró fa vé del mi Fõ igaz ga tó ság
te rü le ti szer vé vel;

d) együtt mû kö dik a fel ké szü lés, a vé de ke zés, a kár fel -
mé rés, valamint a ka taszt ró fa kö vet kez mé nye i nek fel szá -

mo lá sa és hely re ál lí tá sa so rán a ka taszt ró fa vé de lem te rü le -
ti szer ve ze te i vel, az in téz mény mû kö dé si he lye sze rint ille -
té kes pol gár mes ter rel, a me gyei (fõ vá ro si), he lyi vé del mi
bi zott ság gal, to váb bá a mi nisz té rium vé del mi bizottsá -
gával;

e) elõ se gí ti az in téz mény dol go zó i nak, ok ta tó i nak,
hall ga tó i nak, ta nu ló i nak, valamint, meg ala kí tá sa ese tén, a
mun ka he lyi pol gá ri vé del mi szer ve zet nek a fel ké szí té sét,
ki kép zé sét;

f) köz re mû kö dik az in téz mény dol go zó i nak a te le pü lés
pol gá ri vé del mi be so ro lá sa sze rin ti egyé ni vé dõ esz kö zök -
kel el lá tott sá gát, illetve óvó he lyi vé del mét szol gá ló in téz -
ke dé sek meg va ló sí tá sá ban a ha tó ság ren del ke zé sei alap -
ján, valamint a ha tó sá gi el ren de lé sen ala pu ló ki te le pí tés,
ki me ne kí tés vég re haj tá sá ban;

g) elõ se gí ti a ren del ke zés re álló épü le tek, anya gok és
esz kö zök fel hasz ná lá sát a ka taszt ró fa el le ni vé de ke zés
szük ség le té nek meg fele lõen.

(2) A mi nisz té rium fenn tar tá sá ban lévõ in téz mény
éven te tá jé koz ta tót ké szít a ka taszt ró fa-, a tûz- és a pol gá ri
vé del mi fel ada tok vég re haj tá sá ról, ame lyet a tárgy évet kö -
ve tõ már ci us 31-éig meg küld a mi nisz té rium vé del mi
ügyek ben ille té kes szer ve ze ti egy sé gé nek.

7.  §

A mi nisz té rium fenn tar tá sá ban lévõ in téz mény ben az
al kal ma zot tak, a ta nu lók és a hall ga tók kol lek tív vé del mé -
re, a pol gá ri vé del mi ter vek ké szí té sét meg ha la dó an, a
meg lé võ élet vé del mi lé te sít mé nyek kar ban tar tá sá val, más
célú hasz no sí tá suk ese tén funk ci ó juk gyors vissza ál lí tá sá -
nak le he tõ sé gé vel, illetve szük ség óvó he lyek ki ala kí tá sa
fel té te le i nek meg te rem té sé vel kell fel ké szül ni.

Az Országos Sugárfigyelõ, Jelzõ és Ellenõrzõ Rendszerbe 
kijelölt egyetemi radiológiai laboratóriumok feladatai

8.  §

(1) Az Or szá gos Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer
ré szét ké pe zõ Or szá gos Su gár fi gye lõ, Jel zõ és Ellen õr zõ
Rend szer be ki je lölt egye te mi la bo ra tó ri u mok az ága za ti
Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si In téz ke dé si Terv, valamint fel -
épí té si és mû kö dé si rend jük és a vo nat ko zó jog sza bá lyok
sze rint old ják meg ka taszt ró fa vé del mi fel ada ta i kat.

(2) A ki je lölt egye te mi la bo ra tó ri u mok te vé keny sé gét a
Bu da pes ti Mû sza ki és Gaz da ság tu do má nyi Egye tem Nuk -
le á ris Tech ni kai In té ze té nél lét re ho zott Ága za ti In for má -
ci ós Köz pont szer ve zi és ko or di nál ja, amely nek ke re té ben

a) köz vet len kap cso la tot tart a mi nisz té rium vé del mi
ügyek ben ille té kes szer ve ze ti egy sé gé vel és az Or szá gos
Nuk le á ris bal eset-el há rí tá si Rend szer ille té kes szer ve i vel;
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b) össze han gol ja a ki je lölt egye te mi la bo ra tó ri u mok
mun ká ját, ki ala kít ja együtt mû kö dé sük és adat szol gál ta tá -
suk rend jét;

c) ki dol goz za és be ve ze ti a nuk le á ris ve szély hely zet
idõ sza ká nak mé ré si me to di ká ját, össze sí ti, fel dol goz za és
to váb bít ja a la bo ra tó ri u mok mé ré si ered mé nye it;

d) gya ko rol tat ja a nuk le á ris ve szély hely zet ben szük sé -
ges mé ré si, szak mai elem zé si fel ada tok vég re haj tá sát.

Záró rendelkezések

9.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály -
ba, egy ide jû leg a ka taszt ró fák el le ni vé de ke zés és a pol gá ri 
vé de lem ága za ti fel ada ta i ról  szóló 37/2001. (X. 12.) OM
ren de let és a 2/2002. (II. 13.) NKÖM ren de let ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

Az oktatási és kulturális miniszter
45/2007. (XII. 29.) OKM

rendelete

az oktatási és kulturális miniszter ágazati irányítása
alá tartozó igazságügyi szakértõi szakterületeken az

igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához
szükséges szakmai gyakorlat szakirányú jellege

igazolásának eljárási rendjérõl

Az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel adat- és ha tás kö ré -
rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §-ának
a) és d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben el jár va, 
az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló 2005. évi
XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.) 31.  §-a (8) be -
kez dé sé ben ka pott fel ha tal ma zás alap ján a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

(1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü le tek rõl, valamint
az azok hoz kap cso ló dó ké pe sí té si és egyéb szak mai fel té -
te lek rõl  szóló 9/2006. (II. 27.) IM ren de let (a továb biak -
ban: R.) 8 és 9. szá mú mel lék le té ben fel so rolt szak te rü le -
ten tör té nõ igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá -
hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gé nek
iga zo lá sá ra irá nyuló el já rás so rán e ren de let sza bá lya it kell 
al kal maz ni.

(2) Az e ren de let ben nem sza bá lyo zott kér dé sek ben a
köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás és szol gál ta tás ál ta lá nos
sza bá lya i ról  szóló 2004. évi CXL. tör vény és az il le té kek -
rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény ren del ke zé se it kell meg -
fele lõen al kal maz ni.

(3) E ren de let al kal ma zá sá ban ké rel me zõ az a ter mé sze -
tes sze mély, aki a Szaktv. 3.  §-ának (5) be kez dé sé ben fog -
lal tak alap ján az R. 8. és 9. szá mú mel lék le té ben meg ha tá -
ro zott szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny -
ség foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú 
jel le gé nek iga zo lá sa irán ti ké rel met nyújt be.

2.  §

A ké rel met az R. 8. és 9. szá mú mel lék le te i ben meg ha -
tá ro zott szak te rü le tek te kin te té ben az ok ta tá si és kul tu rá lis 
mi nisz ter hez (a továb biak ban: mi nisz ter) írás ban kell be -
nyúj ta ni.

3.  §

(1) A ké re lem nek tar tal maz nia kell:
a) a ké rel me zõ
aa) sze mély azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si hely és

idõ, any ja neve) és lak cí mét,
ab) vég zett sé gét iga zo ló ok le ve lé nek (bi zo nyít vá nyá -

nak) szá mát és kel tét (szak, szak irány fel tün te té sé vel),
ac) je len le gi fog lal ko zá sát, be osz tá sát,
ad) je len le gi mun kál ta tó já nak meg ne ve zé sét, cí mét;
b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -

let(ek) meg ne ve zé sét.

(2) A ké re lem tar tal maz hat ja a ké rel me zõ ne vé hez köt -
he tõ egyéb, a szak mai mû kö dés és szak tu dás ma gas szín -
vo na lát alá tá masz tó szak mai pub li ká ci ók té má ját, meg je -
le né sé nek idõ pont ját és he lyét, illetve tu do má nyos te vé -
keny sé gé nek is mer te té sét.

(3) A ké re lem hez csa tol ni kell:
a) a ké pe sí tést iga zo ló ok irat hi te les má so la tát (ho no sí -

tott ok irat ese té ben a ma gyar nyel vû for dí tás hi te les má so -
la tát);

b) a ké re lem be nyúj tá sá ig vég zett szak mai te vé keny ség 
le írá sát, azon gya kor lat(ok) rész le tes le írá sá val, mely(ek)
figye lembevételét a szak irá nyú szak mai gya kor lat szá mí -
tá sa szem pont já ból a ké rel me zõ kéri, ki tér ve arra, hogy a
ké rel me zõ mi kor, hol, mi lyen mun ka kört töl tött be, mi lyen 
idõ tar ta mú szak mai gya kor lat tal ren del ke zik;

c) a b) pont ban rész le te zett gya kor la ti idõ alatt fenn ál ló
jog vi szony mun kál ta tó ál ta li iga zo lá sát, amely tar tal maz za 
a mun ka vég zés ide jét, valamint jel le gét;

d) szak ér tõ je lölt ese tén az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz -
mény nek vagy szer ve zet nek a ve ze tõ je ál tal a fog lal koz ta -
tá si vi szony ra vo nat ko zó iga zo lá sát;
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e) a ké rel me zõ nyi lat ko za tát ar ról, hogy a ké re lem ben
fog lalt sze mé lyes ada ta i nak az el já rás sal össze füg gõ ke ze -
lé sé hez hoz zá já rul;

f) az el já rás dí já nak meg fi ze té sét iga zo ló do ku men tu -
mot (csekk má so lat, bank i át uta lás bank i iga zo lá sa).

(4) A (3) be kez dés d) pont já ban fog lalt iga zo lás nak tar -
tal maz nia kell:

a) a ké rel me zõ ne vét, lak cí mét;
b) tá jé koz ta tást az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény

vagy szer ve zet és a ké rel me zõ kö zöt ti szak mai kap cso lat
mi nõ sé gé rõl és idõ tar ta má ról;

c) a leg alább napi 6 órás idõ tar tam ban vég zett mun ka
iga zo lá sát.

4.  §

(1) A név jegy zék be az a ké rel me zõ ve he tõ fel, aki a név -
jegy zék be való fel vé te li ké rel mét vagy a szak te rü let ki ter -
jesz té se irán ti ké rel mét (a továb biak ban együtt: ké re lem)
az R. 8. és 9. szá mú mel lék le te i ben fel so rolt szak te rü le tek
va la me lyi ké re nyújt ja be és – a Szaktv.-ben fog lalt egyéb
fel té te lek tel je sí té se ese tén – a szak te rü let hez kap cso ló dó
ké pe sí té si, valamint az e ren de let ben elõ írt egyéb fel té te -
lek tel je sí té sét iga zol ja.

(2) Az R. 8. és 9. szá mú mel lék le te i ben meg ha tá ro zott
szak te rü le tek hez kap cso ló dó ké pe sí té si fel té te lek kel kü -
lön jog sza bály alap ján egyen ér té kû vég zett ség gel vagy
szak kép zett ség gel ren del ke zõ ké rel me zõ is fel ve he tõ a
név jegy zék be.

(3) Az R. 8. és 9. szá mú mel lék le te i ben meg ha tá ro zott
szak te rü le tek hez kap cso ló dó ké pe sí té si fel té tel ként meg -
je lölt vég zett sé gek és szak kép zett sé gek egy más nak a
(2) be kez dés sze rint tör té nõ meg fe lel te té se a fel sõ ok ta tá si
alap- és mes ter kép zés rõl, valamint a szak in dí tás el já rá si
rend jé rõl  szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. ren de let,
illetve e ren de let 15.  § (3) be kez dé sé nek b) pont ja alap ján
2006. III. 1-jé tõl ha tá lyon kí vül he lye zett 5. szá mú mel lék -
le te, valamint az ab ban meg je lölt, az alap kép zé si sza kok
ké pe sí té si kö ve tel mé nye i rõl  szóló kor mány ren de le tek
alap ján tör té nik.

(4) A kül föl di bi zo nyít vánnyal, ok le vél lel ren del ke zõ
ké rel me zõ ese té ben a név jegy zék be való fel vé tel hez a
mel lék le tek ben meg je lölt ké pe sí tés sel Ma gyar or szá gon
egyen ér té kû nek el is mert, illetve ho no sí tott bi zo nyít vány,
ok le vél fo gad ha tó el. Az el is me rés re a kül föl di bi zo nyít vá -
nyok és ok le ve lek el is me ré sé rõl  szóló 2001. évi C. tör vény 
ren del ke zé sei az irány adó ak.

5.  §

(1) Szak mai gya kor la ti idõn a szak irá nyú fel sõ fo kú vég -
zett ség vagy a szak kép zett ség meg szer zé se után, a ké re lem 
be nyúj tá sát meg elõ zõ en fenn ál ló, a meg je lölt szak te rü le -
ten el töl tött gya kor la ti idõt kell ér te ni. A kü lön bö zõ mun -
ka he lye ken szer zett gya kor la tok ide jét össze kell adni.

(2) Szak mai gya kor la ti idõ ként a szak ér tõ je lölt ese tén
az al kal ma zot ti vagy más jog vi szony ban leg alább nap i
6  órás idõ tar tam ban vég zett te vé keny sé get figye lembe kell 
ven ni.

(3) Nem szá mít ha tó be a szak mai gya kor la ti idõ be a
meg sza kí tás nél kül hat hó na pot meg ha la dó fi ze tés nél kü li
és rend kí vü li sza bad ság, a szü lé si sza bad ság, illetve a
gyer mek gon do zá si díj és – a csa lá dok tá mo ga tá sá ról  szóló
1998. évi LXXXIV. tör vény 21.  §-a sze rin ti ke re sõ te vé -
keny ség ki vé te lé vel – a gyer mek gon do zá si se gély tény le -
ges idõ tar ta ma.

6.  §

(1) A szak mai gya kor la ti idõ meg lé té nek iga zo lá sá ra
a) mun ka vi szony, köz tiszt vi se lõi, köz al kal ma zot ti, hi -

va tá sos szol gá la ti jog vi szony ke re té ben vég zett te vé keny -
ség ese tén a mun kál ta tó vagy a ko ráb bi mun kál ta tó,

b) meg bí zá si jog vi szony ban vég zett te vé keny ség ese -
tén a meg bí zó,

c) gaz da sá gi tár sa ság tag ja ként, illetve al kal ma zott ja -
ként vég zett te vé keny ség ese tén a gaz da sá gi tár sa ság,

d) igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény ben vagy szer ve zet
ke re té ben szak ér tõ je lölt ként dol go zó ké rel me zõ ese té ben
az in téz mény vagy szer ve zet ve ze tõ je,

e) mun ka vég zés re irá nyuló egyéb jog vi szony ke re té -
ben vég zett te vé keny ség ese té ben a fog lal koz ta tó
ál tal ki ál lí tott iga zo lást a ké re lem hez csa tol ni kell.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett iga zo lás tar tal maz za
a) a ké rel me zõ sze mély azo no sí tó ada ta it (ne vét, szü le -

té si he lyét és ide jét, any ja ne vét) és lak cí mét,
b) a ké rel me zõ ál tal be töl tött mun ka kör meg ne ve zé sét

és rész le tes le írá sát,
c) a jog vi szony fenn ál lá sá nak pon tos nap tá ri idõ tar ta -

mát (nap tá ri év, hó nap, nap sze rin ti meg je lö lés sel),
d) az (1) be kez dés d) pont ja sze rin ti ké rel me zõ ese tén

az igaz ság ügyi szak ér tõi in téz mény vagy szer ve zet nyi lat -
ko za tát ar ról, hogy a ké rel me zõ leg alább napi 6 órás idõ -
tar tam ban vég zi a te vé keny sé gét.

(3) A szak mai gya kor lat idõ tar ta mát a ké rel me zõ ko ráb -
bi fog lal koz ta tó já nak jog utód nél kü li meg szû né se ese té -
ben szer zõ dés sel vagy a mun ka vég zés iga zo lá sá ra al kal -
mas és a szak mai gya kor lat idõ tar ta mát alá tá masz tó egyéb
do ku men tum mal kell iga zol ni.

7.  §

(1) A gya kor la ti idõ szak irá nyú jel le gé nek meg lé te ese -
tén a mi nisz ter a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott 30 na pon
be lül ha tó sá gi bi zo nyít ványt ál lít ki.

(2) A szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gét iga zo ló ha -
tó sá gi bi zo nyít vány tar tal maz za
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a) a ké rel me zõ sze mély azo no sí tó ada ta it (ne vét, szü le -
té si he lyét és ide jét, any ja ne vét);

b) az en ge dé lyez ni kért igaz ság ügyi szak ér tõi szak te rü -
let(ek) meg ne ve zé sét;

c) a nyi lat ko za tot arra vo nat ko zó an, hogy a b) pont sze -
rin ti szak te rü let(ek)nek a ké rel me zõ ál tal meg szer zett
szak mai gya kor lat szak irá nya meg fe lel.

8.  §

Ez a ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ 8. na pon lép ha tály ba.

9.  §

E ren de let ha tály ba lé pé sét meg elõ zõ en in dult igaz ság -
ügyi szak ér tõi név jegy zék be vé te li vagy szak te rü let ki ter -
jesz té se irán ti el já rá sok ban annak a ké rel me zõ nek, aki leg -
alább 5 évig szak ér tõ je lölt ként dol go zott és a 3.  § (1) be -
kez dés sze rin ti ké rel mé hez csa tol ja a 4.  § sze rin ti iga zo -
lást, a mi nisz ter a szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le gét
iga zo ló ha tó sá gi bi zo nyít ványt kiadja.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter
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Melléklet a 45/2007. (XII. 29.) OKM rendelethez

MINTA

Az igazságügyi szakértõi tevékenység folytatásához szükséges szakmai gyakorlat
szakirányú jellegének igazolása

Ok ta tá si és Kul tu rá lis Mi nisz té rium

Bu da pest

Ügy irat szám: ............/.......

Ügy in té zõ: ....................

HATÓSÁGI BIZONYÍTVÁNY

................................................................. (név, szü le té si neve, he lye és ide je, any ja neve) ké rel mé re a kul tu rá lis/gyógy -
pe da gó gi ai és az egyes pszi cho ló gi ai te rü le tek hez kap cso ló dó szak te rü le te ken az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség
foly ta tá sá hoz szük sé ges szak mai gya kor lat szak irá nyú jel le ge iga zo lá sá nak el já rá si rend jé rõl  szóló .../2007. (...) OKM
ren de let ben fog lal tak alap ján – fi gye lem mel a ren del ke zés re álló do ku men tu mok ra – iga zo lom, hogy

az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség foly ta tá sá hoz ...........................................................................................................

szak te rü le ten (szak te rü le te ken) .......................................................... (év, hó, nap) szak irá nyú szak mai gya kor la ti idõt
szer zett.

Az iga zo lást az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék be tör té nõ fel vé tel irán ti kü lön el já rás ban való fel hasz ná lás cél já ból
 adtam ki.

Bu da pest, .......... év ................................ hó ..... nap

P. H.

....................................................................................
(ki ad má nyo zó neve, hi va ta li be osz tá sa)



Az oktatási és kulturális miniszter
46/2007. (XII. 29.) OKM

rendelete

az „art” mozik minõsítésének és a filmalkotások
korhatár szerinti megjelölésének feltételeirõl

A moz gó kép rõl  szóló 2004. évi II. tör vény (a továb biak -
ban: Tv.) 37.  § (2) be kez dés nek a) pont já ban fog lalt fel ha -
tal ma zás alap ján – az ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 167/2006. (VII. 28.) Korm. ren -
de let 1.  §-ának d) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör -
ben –, a ha tó ság el já rá sá ért fi ze ten dõ igaz ga tá si szol gál ta -
tá si díj te kin te té ben az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII.
tör vény 67.  §-ának (2) be kez dé sé ben fog lalt fel ha tal ma zás 
alap ján a pénz ügy mi nisz ter rel egyet ér tés ben a kö vet ke zõ -
ket ren de lem el:

Az „art” mozik és mozitermek besorolása

1.  §

(1) A ha tó ság a mozi üze mel te tõ jé nek ké rel mé re „art”
be so ro lást ad az aláb bi fel té te lek nek meg fe le lõ egy ter mes
mo zi nak vagy több ter mes mozi ese tén mo zi ter mek nek:

a) üze mel te tõ je a Tv. 27.  §-a sze rint nyil ván tar tás ba
vett sze mély vagy szer ve zet;

b) meg fe lel az e ren de let 1. szá mú mel lék le té ben meg -
ha tá ro zott mû sza ki-tech ni kai kö ve tel mé nyek nek;

c) nyil vá no san meg hir de tett já ték ren di elõ adá sa i nak és
zárt kö rû film klub ve tí té se i nek – nap tá ri ne gyed éven te és
mo zi ter men ként – leg alább 60%-ában és leg alább 80 na -
pon leg alább napi 1 al ka lom mal 17.00–22.00 óra kö zöt ti
elõ adás kez det tel

ca) ,,art” be so ro lá sú, vagy
cb) ma gyar vagy ma gyar rész vé te lû ko pro duk ci ós film -

al ko tást, vagy
cc) a nem ze ti film va gyon ba tar to zó, valamint a Tv. ha -

tály ba lé pé sét meg elõ zõ en a Ma gyar Moz gó kép Köz ala pít -
vány ál tal „tá mo ga tott” mi nõ sí tést ka pott film al ko tást,
vagy

cd) nem ze ti film he tek vagy nem zet kö zi fesz ti vá lok
prog ram já ba tar to zó film al ko tást, vagy

ce) a Ma gyar Nem ze ti Film ar chí vum tól köl csön zött
film al ko tást
ve tít.

(2) A moz gó kép szak mai ha tó ság az (1) be kez dés
c) pont já ban meg ha tá ro zott 60%-os arány és 80 na pos fel -
té tel alól elõ ze tesen írás ban be je len tett mû sza ki ok vagy
elõ re nem ter vez he tõ fel újí tá si mun ká la tok ese tén fel men -
tést ad.

2.  §

(1) A be so ro lás irán ti ké re lem ben meg kell je löl ni a be -
so ro lás ra ke rü lõ mozi ne vét, cí mét, az üze mel te tõ ne vét,

szék he lyét, cég jegy zék szá mát, valamint nyi lat koz ni kell
ar ról, hogy az üze mel te tõ a tárgy év re vo nat ko zó an vál lal ja 
az „art” mozi, illetve az „art” mo zi te rem mi nõ sí tés re vo -
nat ko zó fel té te lek be tar tá sát.

(2) Ha a be so ro lás ra vo nat ko zó ké re lem be adá sát köve -
tõen az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ban vál to zás 
tör té nik, azt az üze mel te tõ kö te les 15 na pon be lül írás ban
be je len te ni a ha tó ság nak.

3.  §

(1) A mo zi üze mel te tõ az ál ta la üze mel te tett „art” mo -
zik, illetve mo zi ter mek sze rin ti bon tás ban min den nap tá ri
ne gye dé vet kö ve tõ hó 20. nap já ig kö te les a ha tó ság nak
ada tot szol gál tat ni az ott ve tí tett film al ko tás cí mé rõl, a Tv.
3.  §-a sze rin ti be so ro lá si ka te gó ri á já ról, „art” be so ro lá si
ka te gó ri á já ról, a ve tí tés idõ pont já ról és hely szí né rõl.

(2) A ha tó ság hi ány pót lás ra hív ja fel a mo zi üze mel te tõt, 
ha az az (1) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gé nek nem tesz
ele get, illetve azt té ve sen vagy hi á nyo san tel je sí ti.

4.  §

(1) A ha tó ság az „art” be so ro lást az adott mozi (mo zi te -
rem) vo nat ko zá sá ban vissza von ja, ha

a) nem tel je sül nek az 1.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek, vagy

b) a mo zi üze mel te tõ a 3.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gé nek hi ány pót lá si fel -
hí vás el le né re sem tesz ele get.

(2) A ha tó ság az „art” mo zi kat, illetve mo zi ter me ket tá -
mo ga tó szer ve ze te ket ha la dék ta la nul ér te sí ti, ha az adott
mozi (mo zi te rem) „art” mi nõ sí té sét vissza von ta.

(3) Az (1) be kez dés ese tén újabb „art” be so ro lás ra
vonat kozó is mé telt ké re lem csak a vissza vo nást kö ve tõ
negyed évben ter jeszt he tõ elõ.

A filmalkotások korhatár szerinti megjelölése

5.  §

(1) A film al ko tá sok nak a Tv. 21.  §-ában meg ha tá ro zott
be so ro lá si ka te gó ri á it, a Tv. 24.  § (1) be kez dé se alap ján az
e ren de let sze rin ti jel zé sek út ján kell köz zé ten ni. Az egyes
ka te gó ri ák jel zé sei pik to gram ból és a ka te gó ri á hoz ren delt
mi nõ sí tés bõl áll nak. A jel zé sek ve tí tés kor, illetve nyom ta -
tás ban vagy elekt ro ni kus úton való tel jes és egy sze rû sí tett
meg je le ní té sé nek rész le tes fel té te le it e ren de let 2. szá mú
mel lék le te ha tá roz za meg.

(2) A meg ál la pí tott ka te gó ria sze rin ti jel zést a for ga lom -
ba ho zott film al ko tás, illetve a film al ko tást nép sze rû sí tõ
rek lá mok ele jén kell kö zöl ni, ki vé ve a te le ví zi ós rek lá mo -
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kat. A kor ha tár be so ro lás sze rin ti, leg alább há rom má sod -
perc idõ tar tal mú jel zés nek jól ol vas ha tó nak, a hát tér bõl ki -
emelt nek kell len nie, és a kép leg alább öt ven szá za lé kát le
kell fed nie. A te le ví zi ós rek lá mok ese té ben a jel zés nek
leg alább ket tõ má sod perc idõ tar tam ban, a kép er nyõ há rom 
szá za lé ká ban kell je len len nie.

(3) Te le ví zi ós mû sor szám ban való meg je le nés kor,
amennyi ben a mû sor szám a film al ko tás rész le té vel vagy
elõ ze tesével meg sza kí tás ra ke rül, a film al ko tás min den
rész le té nek ele jén há rom má sod perc nyi idõ tar tam ban a
kép leg alább há rom szá za lé ká ban fel kell tün tet ni a kor ha -
tár be so ro lás sze rin ti jel zést.

(4) A meg ál la pí tott kor ha tár be so ro lás sze rin ti jel zést, a
film al ko tás azo no sí tó szá má val együtt, a vá sá rol ha tó és
köl csö nöz he tõ, illetve a pro mó ci ós cél lal (VHS, DVD,
VCD vagy egyéb for má ban) for ga lom ba ke rü lõ adat hor -
do zó bo rí tó já nak elsõ ol da lán az e ren de let 2. szá mú mel -
lék le té ben meg ha tá ro zott mó don és mé ret ben úgy kell fel -
tün tet ni, hogy a jel zés alsó szél e a bo rí tó alsó szé lé hez, bal
ol dal vo na la a bo rí tó bal ol da lá hoz il lesz ked jen.

(5) A film al ko tás rek lám ja a mo zik ban 20 óra elõtt csak
a be so ro lá si ka te gó ri á já val azo nos vagy an nál ma ga sabb
ka te gó ri á ba so rolt film al ko tá sok elõtt mu tat ha tó be. Rá -
dióban köz zé tett rek lá mok elõtt a kor ha tár-ka te gó ri át a Tv. 
21.  §-a sze rin ti mi nõ sí tés vagy – en nek hi á nyá ban – a
„BESOROLÁS ALATT” meg je lö lés fel ol va sá sá val kell
kö zöl ni.

6.  §

(1) Saj tó ter mé kek ben – a (2) be kez dés ben fog lalt ki vé -
tel lel – a jel zést jól lát ha tó és ol vas ha tó mó don úgy kell
köz zé ten ni, hogy az a ter mék tel jes fe lü le té nek két szá za -
lé kát le fed je, és a jel zés alsó szél e a ter mék alsó szé lé hez,
bal ol dal vo na la a ter mék bal ol da lá hoz il lesz ked jen. Az
A/5-nél na gyobb mé re tû nyom dai ter mé kek ese tén a jel zés 
fe ke te hát te re mel lõz he tõ.

(2) A nyom ta tott és az elekt ro ni kus (on li ne) saj tó ban,
ki ad vá nyok ban meg je le nõ mo zi mû sor-is mer te tõ ese tén a
film al ko tás címe mel lett a ren de let 2. szá mú mel lék le té ben 
fel tün te tett egy sze rû sí tett jel zést (pik to gra mot), valamint
ol da lan ként mi nõ sí tést kell fel tün tet ni.

A hatóság eljárásáért fizetendõ igazgatási
szolgáltatási díj

7.  §

Az 1.  § sze rin ti be so ro lá si el já rás díja:
a) egy ter mes mozi ese tén 20 000 fo rint, a má sod fo kú

el já rás díja 10 000 forint,
b) több ter mes mozi ese tén be so ro lan dó ter men ként

10 000 fo rint, a má sod fo kú el já rás díja 5000 fo rint.

8.  §

(1) A ha tó ság el já rá sa i ért a dí ja kat a ha tó ság Ma gyar Ál -
lam kincs tár nál ve ze tett 10032000-01461769-00000000
szá mú elõ irány zat-fel hasz ná lá si ke ret szám lá já ra kell be -
fizetni. Az el já rá si dí jak be fi ze té se so rán a „Film iro da”
meg je lö lést fel kell tün tet ni.

(2) A díj fi ze té si kö te le zett ség ke let ke zé sé re az il le té -
kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény (a továb biak ban:
Itv.) 3.  §-ának (4) be kez dé sét, a díj fi ze tés tár gyá ra az Itv.
28.  §-ának (2)–(3) be kez dé sét, a díj fi ze tés alap já ra az Itv.
30.  §-ának (2)–(3) be kez dé sét, a díj fi ze tés re kö te le zet tek
kö ré nek meg ál la pí tá sá ra az Itv. 31–32.  §-ait, a díj fi ze tés
mód já ra az Itv. 73.  §-ának (4)–(6) be kez dé se it és (12) be -
kez dé sét, illetve az Itv. 73/A.  §-át, a díj fi ze tés tör lé sé re és
vissza té rí té sé re az Itv. 79.  §-ának (1)–(2) be kez dé se it és az 
Itv. 80.  §-a (1) be kez dé sé nek f), g) és j) pont ja it, a díj fi ze -
tés sel kap cso la tos mu lasz tás ra az Itv. 82.  §-át, a díj fi ze tés
el évü lé sé re az Itv. 86.  §-át, az Itv.-ben nem sza bá lyo zott
el já rá si kér dé sek re – a be haj tás ra vo nat ko zó sza bá lyok ki -
vé te lé vel – az Itv. 88.  §-ának (1) be kez dé sét meg fele lõen
kell al kal maz ni az zal, hogy il le té k he lyett dí jat, ál lam i
adó ha tó ság he lyett a moz gó kép szak mai ha tó sá got, le let
he lyett pe dig jegy zõ köny vet kell ér te ni.

Záró rendelkezések

9.  §

(1) Ez a ren de let 2007. de cem ber 31-én lép ha tály ba,
ren del ke zé se it a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dí tott el já rá -
sok ban kell alkalmazni.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel az „art” mo zik mi nõ sí -
té sé nek, valamint a film al ko tá sok kor ha tár sze rin ti meg je -
lö lé sé nek fel té te le i rõl  szóló 24/2004. (XII. 8.) NKÖM
rendelet hatályát veszti.

Dr. Hil ler Ist ván s. k.,
ok ta tá si és kul tu rá lis mi nisz ter

1. számú melléklet
a 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelethez

Az „art” mo zik és mo zi ter mek mû sza ki-tech ni kai kö ve -
tel mé nyei:

– leg alább 40 fõ be fo ga dá sá ra al kal mas egy sé ges né zõ -
tér, kár pi to zott székekkel;

– a mo zi te rem be fo ga dó ké pes sé gé nek meg fe le lõ fû tés,
hû tés, légcsere;

– fo lya ma tos ve tí tés re al kal mas 35 mm-es ve tí tõ gép;
– mû anyag per fo rált ve tí tõ er nyõ;
– szte reo-sur ro und hang tech ni ka;
– szá mí tó gé pes jegy el adás, in ter ne tes adat szol gál ta tás

biz to sí tá sa.

15592 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám



2. számú melléklet
a 46/2007. (XII. 29.) OKM rendelethez

1. A kor ha tár be so ro lás sze rin ti jel zé sek – pik to gram -
ból és mi nõ sí tés bõl ál ló – közzététele:

A jel zés mé re te: ma gas ság 16 mm, szé les ség 48 mm.
A fe hér sze gély vo nal vas tag sá ga 3 pt, a ki töl tés színe
fekete.

Az I. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A kör át mé rõ je 10 mm, zöld, te lí tett. A sze gély vas -
tag sá ga 1 pt, szí ne fehér.

– A kör szín ko or di ná tái: R 17 G 221 B 27 (C:60, M:0,
Y:100, K:0).

– A mi nõ sí tés szö ve gé nek be tû tí pu sa és mé re te Ari al
Nar row, fél kö vér 8-as méret.

A II. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A kör át mé rõ je 10 mm. A sár ga kör gyû rû vas tag sá ga
1,25 mm. A kör gyû rû szín ko or di ná tái: R 255 G 255 B0
(C:0, M:0, Y:100, K:0). A sze gély vas tag sá ga 1 pt, színe
fehér.

– A kör kö ze pé ben he lyet fog la ló szám fe hér szí nû,
Ari al Black be tû tí pu sú, ár nyé kolt, 8-as méret.

– A mi nõ sí tés szö ve gé nek be tû tí pu sa és mé re te a „Ti -
zen két éven alu li ak szá má ra” szö veg rész vonatkozásában
Ari al Nar row, fél kö vér 8-as mé ret, az „a meg te kin té se
nagy ko rú fel ügye le te mel lett aján lott” szö veg rész vo nat -
ko zá sá ban Ari al Nar row, fél kö vér 7-es mé ret.

A III. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A kör át mé rõ je 10 mm. A sár ga kör gyû rû vas tag sá ga
2,5 mm. A kör gyû rû szín ko or di ná tái: R 255 G 255 B0
(C:0, M:0, Y:100, K:0). A sze gély vas tag sá ga 1 pt, színe
fehér.

– A kör kö ze pé ben he lyet fog la ló szám fe hér szí nû,
Ari al Black be tû tí pu sú, ár nyé kolt, 12-es méret.

– A mi nõ sí tés szö ve gé nek be tû tí pu sa és mé re te Ari al
Nar row, fél kö vér 8-as méret.

A IV. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A kör át mé rõ je 10 mm. A pi ros kör gyû rû vas tag sá ga
1,25 mm. A kör gyû rû szín ko or di ná tái: R 255 G 50 B 50
(C:0, M:100, Y:100, K:0). A sze gély vas tag sá ga 1 pt, színe 
fehér.

– A kör kö ze pé ben he lyet fog la ló szám fe hér szí nû,
Ari al Black be tû tí pu sú, ár nyé kolt, 12-es méret.

– A mi nõ sí tés szö ve gé nek be tû tí pu sa és mé re te Ari al
Nar row, fél kö vér 8-as méret.

Az V. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A kör át mé rõ je 12 mm, pi ros te lí tett. A kör szín ko or -
di ná tái: R 255 G 50 B 50 (C:0, M:100, Y:100, K:0).

– A kör kö ze pén he lyet fog la ló ‘X’ jel zés fe hér szí nû,
fe ke te kon túr ral. A be tû tí pu sa Ti mes New Ro man, fél kö -
vér, 28-as méret.

2. A kor ha tár be so ro lás sze rin ti egy sze rû sí tett (csak
pik to gram ból álló) jel zé sek közzététele:

Az I. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A pik to gram zöld, te lí tett kör. A kör szín ko or di ná tái:
R 17 G 221 B 27 (C:60, M:0, Y:100, K:0).

A II. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A pik to gram sár ga kör gyû rû ben 12-es szám. A kör -
gyû rû vas tag sá ga a tel jes kör su ga rá nak 25 szá za lé ka.
A szám fe hér szí nû, Ari al Black be tû tí pu sú. A szám ma -
gas sá ga a tel jes kör át mé rõ jé nek leg alább 30 szá za lé ka.
A kör gyû rû szín ko or di ná tái: R 255 G 255 B0 (C:0, M:0,
Y:100, K:0).

A III. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A pik to gram vas tag sár ga kör gyû rû ben 16-os szám.
A kör gyû rû vas tag sá ga a tel jes kör su ga rá nak 50 szá za lé -
ka. A szám fe hér szí nû, Ari al Black be tû tí pu sú. A szám
ma gas sá ga a tel jes kör át mé rõ jé nek leg alább 30 szá za lé ka.
A kör gyû rû szín ko or di ná tái: R 255 G 255 B0 (C:0, M:0,
Y:100, K:0).

A IV. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A pik to gram pi ros kör gyû rû ben 18-as szám. A kör -
gyû rû vas tag sá ga a kör su ga rá nak 25 szá za lé ka. A szám fe -
hér szí nû, Ari al Black be tû tí pu sú. A szám ma gas sá ga a tel -
jes kör át mé rõ jé nek leg alább 30 szá za lé ka. A kör gyû rû
szín ko or di ná tái: R 255 G 50 B 50 (C:0, M:100, D:100,
K:0).
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Az V. ka te gó ria meg je le ní té se:

– A pik to gram pi ros, te lí tett kör ben ‘X’. A betû fe hér
szí nû, Ti mes New Ro man be tû tí pu sú, fe ke te kon túr ral.
A betû ma gas sá ga a tel jes kör át mé rõ jé nek leg alább
40 szá za lé ka. A kör szín ko or di ná tái: R 255 G 50 B 50
(C:0, M:100, Y:100, K:0).

A mi nõ sí tés szö ve gé nek be tû tí pu sa Ari al Nar row, fél -
kö vér. A be tûk ma gas sá ga a tel jes kör át mé rõ jé nek
legalább 30%-a.

A 24.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa kor az egy sze rû -
sí tett jel zés (pik to gram) mé re te a be so rolt film al ko tás cí -
mé nek be tû mé re té vel egye zik meg. Ha ez ki sebb mint
1,5 mm, a jel zés a kor ha tár nak meg fe le lõ szám (az I. ka te -
gó ria ese té ben „O” betû) zá ró jel ben való feltüntetésével is
közölhetõ.

A pénzügyminiszter
34/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

az adóügyek elektronikus intézésének szabályairól

Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör vény
(a továb biak ban: Art.) 175.  § (13) be kez dé sé ben, ille tõ leg
a pá lya kez dõ fi a ta lok, az öt ven év fe let ti mun ka nél kü li ek,
valamint a gyer mek gon do zá sát, illetve a csa lád tag ápo lá -
sát köve tõen mun kát ke re sõk fog lal koz ta tá sá nak elõ se gí -
té sé rõl, to váb bá az ösz tön dí jas fog lal koz ta tás ról  szóló
2004. évi CXXIII. tör vény 17.  § (2) be kez dé sé nek b) pont -
já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján – utób bi vo nat ko zá sá -
ban a szo ciá lis és mun ka ügyi mi nisz ter fel adat- és ha tás kö -
ré rõl  szóló 170/2006. (VII. 28.) Korm. ren de let 1.  §
a) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kör ében el já ró szo ciá lis 
és mun ka ügyi mi nisz ter rel egyet ér tés ben – a pénz ügy mi -
nisz ter fel adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. ren de let 1.  § b), d) és e) 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:

Általános rendelkezések

1.  §

E ren de let al kal ma zá sá ban
a) adó ha tó ság: az ál lam i adó ha tó ság,
b) adó ha tó sá gi szol gál ta tás: az ál lam i adó ha tó ság ál tal 

az ál ta lá nos, nem le ges és együt tes adó iga zo lás kiadása,
c) adó kö te le zett ség: a be val lá si, adat szol gál ta tá si, be je -

len té si és vál to zás-be je len té si kötelezettség,
d) elekt ro ni kus adó fi ze tés: az Art. 38.  § (1) be kez dé sé -

nek má so dik mon da tá ban em lí tett, az ál lam i adó ha tó ság -
hoz elekt ro ni kus úton tel je sí ten dõ adó fi ze tés, mely a pénz -

for gal mi szol gál ta tá sok ról és az elekt ro ni kus fi ze té si esz -
kö zök rõl  szóló 227/2006. (XI. 20.) Korm. ren de let ben és a
pénz for ga lom le bo nyo lí tá sá ról  szóló 21/2006. (XI. 24.)
MNB ren de let ben meg ha tá ro zott, tá vol ról hoz zá fé rést biz -
to sí tó fi ze té si esz kö zök kö zül a hi tel in té ze tek rõl és a pénz -
ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 5.  §
(1) be kez dé se sze rin ti hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott bank -
kár tyá nak az ál lam i adó ha tó ság ügy fél szol gá la tán ren del -
ke zés re bo csá tott esz kö zön (ter mi ná lon) tör té nõ hasz ná la -
tá val va ló sul meg,

e) kép vi se lõ: az Art. 7.  § (3) be kez dé se sze rint ál lan dó
kép vi se le ti jog gal ren del ke zõ sze mély,

f) KR: Köz pon ti Elekt ro ni kus Szol gál ta tó Rend szer,
g) ren del ke zõ nyi lat ko zat: a sze mé lyi jö ve de lem adó

meg ha tá ro zott ré szé nek az adó zó ren del ke zé se sze rin ti fel -
hasz ná lá sá ról  szóló 1996. évi CXXVI. tör vény alap ján a
ma gán sze mély adó zó be fi ze tett jö ve de lem adó ja meg ha tá -
ro zott ré szé nek fel hasz ná lá sá ról  szóló nyi lat ko zat.

2.  §

E ren de let ha tá lya az adó ha tó ság hoz elekt ro ni kus úton
tör té nõ

a) be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett ség tel je sí té -
sé re,

b) az Art. 175.  § (10) be kez dé sé ben sza bá lyo zott eset ben
a be ad vány – kü lö nö sen a fi ze té si könnyí tés irán ti ké rel mek – 
elõ ter jesz tésére, be ér ke zé sé nek vissza iga zo lá sá ra,

c) be je len té si és vál to zás-be je len té si kö te le zett ség tel -
je sí té sé re,

d) ren del ke zõ nyi lat ko zat meg té te lé re,
e) adó ha tó sá gi szol gál ta tás igény be vé te lé re,
f) az adó zó fo lyó szám lá já nak meg te kin té sé re,
g) az adó zó ál tal a be je len té si (vál to zás-be je len té si) kö -

te le zett ség al kal má val be je len tett és az adó ha tó ság ál tal
nyil ván tar tott ada tok meg te kin té sé re, ille tõ leg ezen ada tok 
le töl té sé re, to váb bá

h) az adó ha tó ság nál bank kár tyá val való elekt ro ni kus
adó fi ze tés re
ter jed ki.

3.  §

(1) Az adó ha tó ság a 2.  § a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
adó ügyek elekt ro ni kus in té zé sé hez a KR-en ke resz tül hoz -
zá fér he tõ in for ma ti kai rend szert mû köd tet. A 2.  §
a)–g) pont ja i ban meg ha tá ro zott adó ügyek elekt ro ni kus in -
té zé sé nek fel té te le, hogy az adó zó, ille tõ leg az adó zó kép -
vi se lõ je a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer rõl
 szóló 182/2007. (VII. 10.) Korm. ren de let ben (a továb -
biak ban: KR ren de let) meg ha tá ro zott, az ügy fél ka pu nyi -
tá sá hoz szük sé ges re giszt rá ci ós el já rás so rán kép zett fel -
hasz ná lói név vel és az ál ta la meg ha tá ro zott jel szó val ren -
del kez zen. Az adó zó (kép vi se lõ je) a fel hasz ná lói név és
jel szó hasz ná la ta mel lett – vá lasz tá sa sze rint – az elekt ro -
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ni kus ügy in té zés hez a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat -
ko zó kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írást is
al kal maz hat. Az adó zó (kép vi se lõ je) és az adó ha tó ság ál tal 
hasz nált elekt ro ni kus alá írás ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el -
já rá sok ban fel hasz nált elekt ro ni kus alá írá sok ra és az azok -
hoz tar to zó ta nú sít vá nyok ra, valamint a ta nú sít vá nyo kat
ki bo csá tó hi te le sí tés szol gál ta tók ra vo nat ko zó kö ve tel mé -
nyek rõl  szóló kor mány ren de let ren del ke zé se it kell ér te -
lem sze rû en al kal maz ni.

(2) A kép vi se lõ az Art. 17.  § (5) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott idõn be lül, de leg ké sõbb a 2.  § a)–g) pont ja i ban
meg je lölt adó ügy elsõ elekt ro ni kus in té zé se idõ pont ját
meg elõ zõ mun ka na pon az erre rend sze re sí tett pa pír ala pú
nyom tat vá nyon kö te les be je len te ni kép vi se le ti jo go sult sá -
gát az adó ha tó ság hoz, illetve azt, hogy kép vi se le ti jo go -
sult sá gá nak tar tal ma

a) az ál ta la kép vi selt adó zók te kin te té ben az adó ha tó -
ság hoz tel je sí ten dõ mely adó kö te le zett sé gek elekt ro ni kus
úton tör té nõ tel je sí té sé re, ille tõ leg

b) mely adó ha tó sá gi szol gál ta tá sok elekt ro ni kus úton
tör té nõ igény be vé te lé re,

c) az adó ha tó ság hoz tel je sí ten dõ adó kö te le zett sé gek,
illetve igény be ve he tõ szol gál ta tá sok vál to zá sá nak vagy
meg szû né sé nek be je len té sé re,

d) a ren del ke zõ nyi lat ko zat meg té te lé re,
e) az adó zó fo lyó szám lá já nak meg te kin té sé re,
f) az adó ha tó ság ál tal nyil ván tar tott ada tok meg te kin té -

sé re, illetve ezen ada tok le töl té sé re,
g) a fi ze té si könnyí té si ké rel mek be nyúj tá sá ra (ide ért ve 

a fi ze té si ha lasz tás, a rész let fi ze tés és a mér sék lés irán ti
ké rel me ket), valamint

h) az elsõ be je len tés kor kö zölt, a kép vi se lõi jo go sult -
ság ter je del mét nem érin tõ ada tok ban be kö vet ke zett vál to -
zá sok be je len té sé re
ter jed ki.

(3) Ha a (2) be kez dés sze rin ti, pa pír ala pon tett elsõ be je -
len tést köve tõen a kép vi se le ti jo go sult ság tar tal má ban és
ada ta i ban vál to zás kö vet ke zett be, azt a kép vi se lõ – a KR
út ján tör tént azo no sí tás után – az adó ha tó ság por tál ján
köz vet le nül el ér he tõ elekt ro ni kus ûr la pon, annak be nyúj -
tá sa kor meg lé võ va la mennyi jo go sult sá gá ra ki ter je dõ en
je len ti be.

(4) A be je len tés alap ján az adó ha tó ság a kép vi se lõt nyil -
ván tar tás ba ve szi, és er rõl az adó zót ha la dék ta la nul érte -
síti.

(5) Az adó zó, illetve kép vi se lõ je a kép vi se lõ meg ha tal -
ma zá sá nak, meg bí zá sá nak meg szû né sét pa pí ron is be je -
lent he ti az adó ha tó ság hoz.

Az elektronikus ügyintézés közös szabályai

4.  §

(1) Az adó ha tó ság a 2.  § a)–e) pont ja i ban meg ha tá ro zott 
adó ügyek elekt ro ni kus in té zé sé hez olyan elekt ro ni kus ûr -

la pot biz to sí t, me lyet ki töl tés után a rend szer ré szét ké pe zõ 
tit ko sí tá si el já rást köve tõen – az Art. 12.  §-ában meg ha tá -
ro zott irat be te kin tés ese tét ki vé ve – az adó zón kí vül csak
az adó ha tó ság is mer het meg.

(2) Az adó zó (kép vi se lõ je) a 2.  § a)–g) pont ja i ban meg -
ha tá ro zott adó ügy elekt ro ni kus in té zé sé re irá nyuló el já rást 
a KR út ján a fel hasz ná lói ne vé vel és jel sza vá val, si ke res
sze mély azo no sí tást köve tõen kez de mé nyez het.

(3) Az adó zó (kép vi se lõ je) a (2) be kez dés sze rint kez de -
mé nye zett el já rá sa ese tén az elekt ro ni kus kül de mé nyen
(ki töl tött ûr la pon) az elekt ro ni kus do ku men tum vál to zat -
lan sá gát biz to sí tó, a 3.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett elekt ro -
ni kus alá írá sát is el he lyez he ti.

5.  §

(1) A KR az adó zó ál tal ki töl tött és meg kül dött elekt ro -
ni kus ûr la pot ha la dék ta la nul ér kez te tõ szám mal és idõ bé -
lyeg zõ vel lát ja el. A KR az adó zót, ille tõ leg annak kép vi -
se lõ jét az elekt ro ni kus ûr lap be ér ke zé sé nek idõ pont já ról
és ér kez te tõ szá má ról elekt ro ni kus üze net for má já ban – a
be kül dõ vá lasz tá sa sze rint – az ügy fél ka pu hasz ná la tá hoz
szük sé ges re giszt rá ci ó kor meg adott elekt ro ni kus le vél cí -
men vagy a KR ér te sí té si tár hely szol gál ta tá sán ke resz tül
ér te sí ti. A KR ál tal kül dött, idõ bé lyeg zõ vel el lá tott ér te sí -
tés ben sze rep lõ be ér ke zé si idõ pont egy út tal az elekt ro ni -
kus ûr lap adó ha tó ság hoz tör tént be ér ke zé sé nek nap ját is
je lö li.

(2) Az adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap ada ta it in for -
ma ti kai rend sze ré ben rög zí ti. Az adó zó (kép vi se lõ je) az
adó ha tó ság in for ma ti kai rend sze ré ben rög zí tett ada to kat
az ér kez te tõ szám fel hasz ná lá sá val el len õriz he ti.

(3) Ha az adó ha tó ság a KR-bõl át vett elekt ro ni kus ûr -
lap ról meg ál la pít ja, hogy az adó zó az idõ bé lyeg zõ ben fel -
tün te tett idõ pon tot meg elõ zõ en az adott adó nem és idõ -
szak te kin te té ben már tel je sí tet te adó kö te le zett sé gét, ille -
tõ leg a szol gál ta tás igény be vé te lé re nem jo go sult, az elekt -
ro ni kus ûr lap ada ta i nak fel dol go zá sát – az ön el len õr zés re,
he lyes bí tés re, illetve ja ví tás ra irá nyuló elekt ro ni kus ûr lap
ese tét ki vé ve – vissza uta sít ja és er rõl az adó zót, kép vi se le ti 
el já rás ese tén a kép vi se lõt a KR ér te sí té si tár hely út ján tá -
jé koz tat ja.

(4) Az elekt ro ni kus ûr lap nak az adó zó (cég) együt tes
kép vi se le te  miatt szük sé ges együt tes jó vá ha gyá sa ese tén
az adó ha tó ság va la mely jó vá ha gyás hi á nyá ról a KR ér te sí -
té si tár hely út ján az adó zót ér te sí ti és – az elekt ro ni kus ûr -
lap fel dol go zá sa vissza uta sí tá sá nak ter he mel lett – há rom
na pos ha tár idõ tû zé sé vel fel hív ja a jó vá ha gyás teljesíté -
sére.
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Az elektronikus ügyintézés különös szabályai

6.  §

(1) Ha az adó ha tó ság hoz elekt ro ni kus úton be nyúj tan dó 
adó be val lás hoz jog sza bály ren del ke zé se alap ján, elekt ro -
ni kus for má ban ren del ke zés re nem álló mel lék le tet kell
csa tol ni, az adó zó az elekt ro ni kus ûr lap ér kez te tõ szá mát
pa pí ron rög zí ti és a mel lék le tek kel együtt meg kül di az ille -
té kes adó ha tó ság nak.

(2) Az adó zó (kép vi se lõ je) az (1) be kez dés tõl el té rõ en
az adó ha tó ság ál tal rend sze re sí tett, csa tol mány fo ga dá sá ra
ki ala kí tott elekt ro ni kus ûr lap hoz a pa pír ala pon ren del ke -
zés re álló do ku men tu ma i ról ké szí tett (szken nelt) vagy
elekt ro ni kus adat ál lo mányt (mel lék le tet) csa tol hat,
amennyi ben

a) az adó ha tó sá gi szol gál ta tás igény be vé te lé hez vagy
az adat- és vál to zás-be je len tés hez ezt jog sza bály elõ ír ja,

b) az adó ha tó ság az ûr lap mel lék le te ként, illetve az el -
já rás so rán a tény ál lás tisz tá zá sá hoz kéri, vagy

c) annak csa to lá sát az adó zó szük sé ges nek tart ja.

(3) Az (1) be kez dés ben fog lalt el já rás nál a költ ség ve té si 
tá mo ga tás ki uta lá sá ra nyit va álló ha tár idõ szá mí tá sa szem -
pont já ból az adó kö te le zett ség tel je sí té sé nek idõ pont ja a
pa pír ala pú ira tok be ér ke zé sé nek a nap ja. Az adó kö te le -
zett ség tel je sí té sé nek idõ pont ja – az 5.  § (3) be kez dé sé ben
fog lal tak ki vé te lé vel – az idõ bé lyeg zõ ben sze rep lõ idõ -
pont.

(4) Amennyi ben az 5.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott eset ben az együt tes jó vá ha gyás ha tár idõn be lül meg -
tör té nik, az adó ha tó ság az elekt ro ni kus ûr la pot a KR idõ -
bé lyeg zõ jé ben fog lalt be ér ke zé si dá tum hoz iga zo dó an
dol goz za fel. El té rõ eset ben az elekt ro ni kus ûr lap fel dol -
go zá sát az adó ha tó ság el uta sít ja, mely rõl a KR ér te sí té si
tár hely út ján ér te sí ti az adó zót.

(5) Az elekt ro ni ku san be fo gad ha tó mel lék le tek fájl for -
má tu ma it és ma xi má lis mé re te it az adó ha tó ság tá jé koz ta -
tó ban te szi köz zé.

(6) Az adó ha tó ság az elekt ro ni kus adat ál lo mány ban
(mel lék let ben) sze rep lõ ada tok va ló di sá gát és va ló ság tar -
tal mát az el já rás bár mely sza ka szá ban vizs gál hat ja.

7.  §

Az adó ha tó sá gi szol gál ta tás elekt ro ni kus úton tör té nõ
kez de mé nye zé se ese tén az adó ha tó ság – az adó zó (kép vi -
se lõ je) vá lasz tá sa sze rint – a szol gál ta tást pa pír ala pon
vagy elekt ro ni ku san tel je sí ti. A pa pír ala pon kez de mé nye -
zett szol gál ta tás elekt ro ni kus úton nem tel je sít he tõ.

8.  §

(1) A 2.  § b), c) és e) pont ja sze rin ti el já rá sok kez de mé -
nye zé sé hez az adó ha tó ság olyan ûr la pok(at) rend sze re sít,

amely(ek) al kal mas(ak) a ké re lem be nyúj tá sa mel lett a ké -
re lem mó do sí tá sá ra vagy vissza vo ná sá ra is.

(2) Az adó ha tó ság a KR ér te sí té si tár hely út ján a szol -
gál ta tás igény be vé te lé re irá nyuló ké rel met tar tal ma zó ûr -
lap fel dol go zá sá nak meg kez dé sé rõl ér te sí ti az adó zót
(kép vi se lõ jét). Amennyi ben a 6.  § (2) be kez dés sze rin ti
mel lék let ér tel mez he tet len, az adó ha tó ság er rõl a tény rõl
az adó zót (kép vi se lõ jét) ér te sí ti és szük ség ese tén hi ány -
pót lás ra hív ja fel.

9.  §

(1) Az adó ha tó ság az elekt ro ni kus adó ha tó sá gi szol gál -
ta tás igény be vé te lé nek kez de mé nye zé se kö vet kez té ben
meg in dí tott el já rás so rán ho zott vég zé sét, ha tá ro za tát, ki -
ál lí tott ha tó sá gi bi zo nyít vá nyát és egyéb ér te sí té se it a köz -
igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek nek
meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írás sal és idõ bé lyeg zõ vel el lát -
va ki zá ró lag a KR ér te sí té si tár hely út ján köz li az adó zó val 
(kép vi se lõ jé vel).

(2) A KR út ján kül dött do ku men tum át vé te lé nek hi va ta -
los idõ pont ját a KR szol gál tat ja az adó ha tó ság nak.
Amennyi ben az adó ha tó ság ál tal a KR ér te sí té si tár he lyé re
to váb bí tott ál ta lá nos, nem le ges és együt tes adó iga zo lás,
valamint az elekt ro ni kus szol gál ta tás igény be vé te lé nek
kez de mé nye zé se kö vet kez té ben meg in dí tott el já rás so rán
ho zott vég zés, ha tá ro zat, egyéb ér te sí tés tár hely re ér ke zé -
sét kö ve tõ ötö dik nap hu szon négy órá já ig az adó zó (kép vi -
se lõ je) az iga zo lást, vég zést, ha tá ro za tot vagy egyéb ér te -
sí tést a tár hely rõl nem töl töt te le, az adó ha tó ság a kéz be sí -
tést a KR ér te sí té si tár he lyé re is mé tel ten tel je sí ti. Ha az
adó zó a hi va ta los ira tot annak tár hely re tör té nõ is mé telt
be ér ke zé sé tõl szá mí tott ötö dik nap hu szon négy órá já ig
nem töl töt te le, a hi va ta los ira tot ezen ötö dik na pot kö ve tõ
mun ka na pon kéz be sí tett nek kell te kin te ni. A kéz be sí té si
vé le lem meg dön té sé re az Art. ma gán sze mé lyek re vo nat -
ko zó sza bá lya it kell meg fele lõen al kal maz ni.

10.  §

Az adó ha tó sá gi szol gál ta tás ke re té ben elekt ro ni kus
úton ki adott ál ta lá nos, nem le ges és együt tes adó iga zo lá -
son az adó ha tó ság vé let len szám ge ne rá tor hasz ná la tá val
kép zett, leg alább hu szon négy ka rak te res azo no sí tót he lyez 
el, amely nek se gít sé gé vel az adó zó (kép vi se lõ je) és az iga -
zo lás fel hasz ná ló ja – a KR-en tör tént sze mély azo no sí tást
köve tõen – az adó ha tó ság por tál ján a ki adott elekt ro ni kus
iga zo lást meg te kint he ti, le tölt he ti.

Az adó elektronikus megfizetése

11.  §

(1) Az adó ha tó ság nál elekt ro ni kus adó fi ze tés re – a vég -
re haj tói le té ti szám lá ra fi ze ten dõ adó ki vé te lé vel – va la -
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mennyi, az adó ha tó ság ha tás kö ré be tar to zó, az Art. 4.  §
(1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti adó te kin te té ben le he -
tõ ség van. Az elekt ro ni kus adó fi ze tés le he tõ sé ge ki ter jed
az adó ha tó ság ál tal nyil ván tar tott vissza fi ze ten dõ költ ség -
ve té si tá mo ga tás ra is.

(2) Az adó zó, ille tõ leg az adó zó a (4) be kez dés sze rin ti
kép vi se lõ je az adó zó ille té kességétõl füg get le nül elekt ro -
ni kus adó fi ze tést az APEH el nö ke ál tal ki je lölt bár mely
ügy fél szol gá la ton, annak nyit va tar tá si ide je alatt tel je sít -
het. A ki je lölt ügy fél szol gá la tok lis tá ját az adó ha tó ság a
hon lap ján köz zé te szi.

(3) Az adó ha tó ság te rü le ti szer ven ként át la go san öt,
bank kár tyá val tör té nõ fi ze tést biz to sí tó eszközt mûködtet.

(4) Az adó zó ne vé ben a rá vo nat ko zó sza bá lyok sze rin ti
kép vi se lõ je, illetve pénz ügyi kép vi se lõ je is tel je sít he ti az
adó fi ze té si kö te le zett sé get, amennyi ben kép vi se le ti jo go -
sult sá gát iga zol ja.

12.  §

(1) Az elekt ro ni kus adó fi ze tés a Ma gyar Ál lam kincs tár -
nál ve ze tett, kü lön erre a cél ra meg nyi tott szám lá ra tör -
ténik.

(2) Az elekt ro ni kus adó fi ze tés so rán az adó zó, ille tõ leg
a 11.  § (4) be kez dés sze rin ti kép vi se lõ je nyi lat ko za tot tesz
ar ról, hogy az adó ha tó ság a meg fi ze tett össze get mely
adók ra mi lyen összeg ben szá mol ja el az adó zó adó szám lá -
ján.

13.  §

Az adó ha tó ság az elekt ro ni kus adó fi ze tés tel je sí té se ér -
de ké ben olyan rend szert mû köd tet, mely al kal mas az adó -
zó 12.  § (2) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za ta figye lembe -
véte lével tel je sí tett elekt ro ni kus adó fi ze té sé nek az adó zó
adó szám lá ján adó ne men ként tör té nõ ki mu ta tá sá ra.

14.  §

Az elekt ro ni kus adó fi ze tés költ sé gei az ál la mot ter he lik. 
A költ sé gek mér té két és el szá mo lá sá nak mód ját az adó ha -
tó ság nak az elekt ro ni kus adó fi ze tés biz to sí tá sa ér de ké ben
le foly ta tott köz be szer zé si el já rás nyer te sé vel meg kö tött
szer zõ dé se tar tal maz za.

Adatbiztonság

15.  §

Amennyi ben a be val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer -
ben üzem za var tör té nik, az adó ha tó ság – a KR ren de let

40.  §-ában a csat la ko zott szer ve zet re elõ ír ta kon túl – az
üzem za var ról, ille tõ leg az üzem za var el há rí tá sát köve tõen
annak kez dõ és meg szû né si idõ pont já ról ha la dék ta la nul
köz le ményt tesz köz zé a sa ját in ter ne tes hon lap ján.

16.  §

Az adó ha tó ság a be val lá si és adat szol gál ta tá si rend szer -
rel kap cso la tos ese mé nye ket, valamint az ese mény be kö -
vet ke zé sé nek idõ pont ját elekt ro ni kus napló for má já ban
rög zí ti, és azt az adó meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé sé ig 
meg õr zi. Az in for ma ti kai rend szer biz to sít ja, hogy az adó
meg ál la pí tá sá hoz való jog el évü lé sé ig az arra jo go sult sze -
mély szá má ra az ada tok hoz zá fér he tõ ek és ér tel mez he tõ ek
le gye nek.

Tájékoztatás

17.  §

(1) Az adó ha tó ság a be val lá si és adat szol gál ta tá si rend -
szer al kal ma zá sá hoz szük sé ges in for ma ti kai kö ve tel mé -
nye ket, valamint tá jé koz ta tá so kat a hon lap ján köz zé te szi.

(2) Az adó ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé nyek meg -
vál to zá sát a vál to zás idõ pont ját leg alább 30 nap pal meg -
elõ zõ en köz zé te szi.

(3) Az adó ha tó ság az elekt ro ni kus rend szer e kar ban tar -
tás  miatti le ál lí tá sát meg elõ zõ en a kar ban tar tá si igény fel -
me rü lé se kor azon nal tá jé koz ta tó in for má ci ót je le nít meg
hon lap ján, amely ben tá jé koz tat ja az adó zó kat a kar ban tar -
tá si célú üzem szü net vár ha tó kez de ti idõ pont já ról és ter ve -
zett tar ta má ról, valamint a kar ban tar tás ban érin tett, idõ -
sza ko san el ér he tet len né váló szol gál ta tá sok kö ré rõl.

Záró rendelkezések

18.  §

(1) Ez a ren de let – a (2) és (4) be kez dés ben fog lalt ki vé -
te lek kel – 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) A (4) be kez dés 2008. ja nu ár 2-án lép ha tály ba.

(3) E ren de let ha tály ba lé pé sé nek nap já val a
START-kár tya fel hasz ná lá sá nak, a já ru lék ked vez mény
ér vé nye sí té sé nek, to váb bá el szá mo lá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló 31/2005. (IX. 29.) PM ren de let 2.  § (6) be -
kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(4) Ha tá lyu kat vesz tik az e § (2)–(3) be kez dé sei. E be -
kez dés a hatályba lépését kö ve tõ na pon vesz ti ha tá lyát.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A pénzügyminiszter
35/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelõzésérõl és megakadályozásáról  szóló

2007. évi CXXXVI. tör vény alapján elkészítendõ
belsõ szabályzat kötelezõ tartalmi elemeirõl

A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé -
sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2007. évi CXXXVI.
tör vény 43.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott 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.  § g) pont já -
ban meg ha tá ro zott fel adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren -
de lem el:

1.  §

A pénz mo sás és a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa meg elõ zé -
sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról  szóló 2007. évi CXXXVI.
tör vény ben (a továb biak ban: Pmt.) meg ha tá ro zott kö te le -
zett sé gek kö ré be tar to zó fel ada tok tel je sí té sé re a szol gál ta -
tó ál tal a Pmt. 33.  §-a alap ján el ké szí ten dõ bel sõ sza bály -
zat kö te le zõ tar tal mi ele mei a kö vet ke zõk:

a) a pénz mo sás ra vagy a ter ro riz mus fi nan szí ro zá sá ra
uta ló ada tok, té nyek, kö rül mé nyek meg ál la pí tá sa kor
figye lembe ve en dõ szem pon tok;

b) az ügy fél azo no sí tá sá nak, a sze mély azo nos ság iga -
zo ló el len õr zé sé nek, a tény le ges tu laj do nos azo no sí tá sá -
nak, az üz le ti kap cso lat cél ját és ter ve zett jel le gét fel tá ró
te vé keny ség nek, illetve az üz le ti kap cso lat fo lya ma tos fi -
gye lem mel kí sé ré sé nek (a továb biak ban együtt: ügy fél-át -
vi lá gí tás) bel sõ el já rá si rend je;

c) az egy sze rû sí tett és a fo ko zott ügy fél-át vi lá gí tás bel -
sõ el já rá si rend je;

d) azon szol gál ta tók nál, ame lyek élni kí ván nak a Pmt.
18.  §-ában fog lalt jo go sult ság gal, a más szol gál ta tó ál tal
el vég zett ügy fél-át vi lá gí tá si in téz ke dé sek ered mé nyei el -
fo ga dá sá nak bel sõ el já rá si rend je;

e) a pénz ügyi in for má ci ós egy ség ként mû kö dõ ha tó -
ság nak tör té nõ be je len tés bel sõ el já rá si rend je és for má ja,
to váb bá a Pmt. 23.  § (1) be kez dé sé nek a)–b) pont já ban
meg ha tá ro zott ada to kat tar tal ma zó for ma nyom tat vány;

f) a Pmt. 23.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki je lölt
sze mély neve, be osz tá sa, el ér he tõ sé ge;

g) az ügy le ti meg bí zás fel füg gesz té sé nek bel sõ el já rá si
rend je;

h) az ügy fél-át vi lá gí tás, ille tõ leg a be je len tés kap csán
ke let ke zett ada tok ke ze lé sé re, meg õr zé sé re, vé del mé re,
illetve az érin tett al kal ma zot tak vé del mé re vo nat ko zó bel -
sõ elõ írások;

i) az al kal ma zot tak kép zé sé re, a Pmt. 32.  § (3) be kez dé -
sé ben az al kal ma zot tak szá má ra elõ írt spe ci á lis kép zé si
prog ra mok szer ve zé sé re vo nat ko zó elõ írások;

j) az ügy fe lek kel kap cso lat ba ke rü lõ al kal ma zot tak ré -
szé re az ügy fél-át vi lá gí tás so rán al kal ma zan dó el já rá si,
ma ga tar tá si nor mák;

k) az ügy fél-át vi lá gí tást, a be je len tés tel je sí té sét és a
nyil ván tar tás ve ze té sét elõ se gí tõ bel sõ ellen õr zõ és in for -
má ci ós rend szer is mer te té se;

l) a Pmt. 2.  §-ának ha tá lya alá tar to zó szol gál ta tók ese -
té ben a pénz át uta lá so kat kí sé rõ meg bí zói ada tok ról  szóló,
2006. no vem ber 15-i 1781/2006/EK euró pai par la men ti és 
ta ná csi ren de let vég re haj tá sa vo nat ko zá sá ban a meg bí zó
azo no sí tá sá nak, a meg bí zói ada tok el len õr zé sé nek, nyil -
ván tar tá sá nak, to váb bí tá sá nak, to váb bá a hi ány zó vagy
 hiányos meg bí zói ada tok kal ér ke zõ pénz át uta lá sok ész le -
lé sé nek és ke ze lé sé nek bel sõ el já rá si rend je.

2.  §

E ren de let a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

3.  §

E ren de let a pénz ügyi rend sze rek nek a pénz mo sás,
valamint ter ro riz mus fi nan szí ro zá sa cél já ra  való fel hasz -
ná lá sá nak meg elõ zé sé rõl  szóló, 2005. ok tó ber 26-i
2005/60/EK euró pai par la men ti és ta ná csi irány elv nek
 való meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
36/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

a belföldön nem letelepedett adóalany általános
forgalmiadó-visszatéríttetési jogának gyakorlásához

fûzõdõ igazolási kötelezettségekrõl, az általános
forgalmiadó-visszatéríttetési kérelem kötelezõ
adattartalmáról és egyes eljárási szabályokról

Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi CXXVII.
tör vény 260.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban ka pott fel -
hatalmazás 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.  §
b) pont já ban fog lalt fel adat kör ben el jár va a kö vet ke zõ ket
ren de lem el:

1.  §

Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi CXXVII.
tör vény (a továb biak ban: Áfa tv.) 245.  § (3) be kez dé sé ben
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em lí tett, a vi szo nos ság kér dé sé ben ki ala kí tott ál lás fog la -
lást – pénz ügy mi nisz te ri tá jé koz ta tó for má já ban – a Pénz -
ügy mi nisz té rium hi va ta los lap já ban kell közzé tenni.

2.  §

(1) Az Áfa tv. XVIII. fe je ze té ben sza bá lyo zott, az ál ta -
lá nos for gal mi adó (a továb biak ban: adó) vissza té rít te té se
irán ti jog gya kor lá sa ér de ké ben a bel föl dön nem le te le pe -
dett adó alany nak – a 3.  § (1) és (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott el té ré sek kel – iga zol nia kell, hogy sze mé lyé re tel je -
sül az Áfa tv. 245.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té -
tel. Ezt annak a Ma gyar Köz tár sa sá gon kí vü li ál lam nak a
ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ ha tó sá ga ál tal ki -
bo csá tott ok irat iga zol ja, ahol az érin tett sze mély, szer ve -
zet adó alany ként gaz da sá gi cél lal le te le pe dett, gaz da sá gi
célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig, ahol la kó he lye vagy
szo ká sos tar tóz ko dá si he lye van.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ok irat a bel föl dön nem
le te le pe dett adó alany sze mé lyi jog ál lá sá nak iga zo lá sá ra
ab ban az eset ben al kal mas, ha leg alább a kö vet ke zõ ada to -
kat tar tal maz za:

a) az ok ira tot ki bo csá tó ha tó ság neve és címe;
b) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany neve, te vé -

keny sé gi köre, gaz da sá gi célú le te le pe dé si he lyé nek címe,
gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lyé nek
vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lyé nek címe, valamint adó -
szá ma;

c) az ok irat ki bo csá tá sá nak he lye és kel te;
d) az ok ira tot ki bo csá tó ha tó ság ne vé ben és kép vi se le -

té ben el já ró sze mély alá írá sa az ok irat hi te les sé gé nek és
ér vé nyes sé gé nek ta nú sí tá sá ra, valamint neve és be osz tá sa
ol vas ha tó mó don;

e) az ok ira tot ki bo csá tó ha tó ság hi va ta los bé lyeg zõ je
az ok irat hi te les sé gé nek és ér vé nyes sé gé nek ta nú sí tá sá ra.

3.  §

(1) Annak az Áfa tv. 200.  § (3) be kez dés ében em lí tett
nem adó alany jogi sze mély nek, ame lyet meg il let az Áfa tv. 
XVIII. fe je ze té ben sza bá lyo zott adó-vissza té rít te té si jog, e 
joga gya kor lá sá hoz szük sé ges sze mé lyi fel té tel tel je sü lé -
sét az Euró pai Kö zös ség (a továb biak ban: Kö zös ség)
azon, a Ma gyar Köz tár sa sá gon kí vü li tag ál la má nak a ha -
tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ ha tó sá ga ál tal ki bo -
csá tott ok irat iga zol ja, ahol az érin tett nem adó alany jogi
sze mélyt mint adó fi ze tés re kö te le zet tet nyil ván tar tás ba
vet ték.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ok irat kö te le zõ adat tar -
tal ma meg egye zik a 2.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot -
tal, az zal az el té rés sel, hogy a 2.  § (2) be kez dé sé nek
b) pont já ban fog lal tak he lyett az adó fi ze tés re kö te le zett,
nem adó alany jogi sze mély szék he lyé nek cí mét kell fel -
tün tet ni.

(3) Az (1) be kez dés ben em lí tett sze mély re – el té rõ ren -
del ke zés hi á nyá ban – a továb biak ban a bel föl dön nem le -
te le pe dett adó alany ra meg ál la pí tott ren del ke zé se ket kell
al kal maz ni.

4.  §

A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany sze mé lyi jog ál -
lá sá nak iga zo lá sá ra szol gá ló ok ira tot [2.  § (2) be kez dé se]
annak ki bo csá tá sá nak kel té tõl szá mí tott 1 évig ér vé nyes -
nek kell te kin te ni, ezen idõ tar ta mon be lül a bel föl dön nem
le te le pe dett adó alany nak sze mé lyi jog ál lá sát ele gen dõ
csak egy szer, az elsõ adó-vissza té rít te té si ké re lem be nyúj -
tá sa kor iga zol ni.

5.  §

Az egyéb fel té te lek tel je sü lé sé tõl füg get le nül,
adó-vissza té rít te té si jog nem kap cso lód hat olyan ter mék -
ér té ke sí tés hez, amely az Áfa tv. 98.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont ja ér tel mé ben men tes az adó alól, vagy az ott meg -
ha tá ro zot tak sze rint men tes len ne az adó alól.

6.  §

(1) Az Áfa tv. 249.  § (2) be kez dé sé ben em lí tett írá sos
ké re lem kö te le zõ adat tar tal ma a kö vet ke zõ:

a) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany neve, te vé -
keny sé gi köre, gaz da sá gi célú le te le pe dé si he lyé nek címe,
gaz da sá gi célú le te le pe dés hi á nyá ban pe dig la kó he lyé nek
vagy szo ká sos tar tóz ko dá si he lyé nek címe, valamint adó -
szá ma;

b) annak az idõ szak nak meg je lö lé se, amely re az
adó-vissza té rít te té si igény ki ter jed;

c) az elõ ze tesen fel szá mí tott adó tel jes össze gé nek
meg je lö lé se, amely re az adó-vissza té rít te té si igény vo nat -
ko zik;

d) az adó-vissza té rí tés ese té re azok a bel föl dön nem le -
te le pe dett adó alany ál tal kö zölt ada tok, egyéb informá -
ciók, ame lyek szük sé ge sek a ré szé re vissza té rí ten dõ adó
bank i át uta lás út ján tör té nõ tel je sí té sé hez;

e) a ké re lem hez mel lék let ként csa tolt ok ira tok da rab -
szá ma;

f) azon ok ira tok da rab szá ma, ame lyek re a bel föl dön
nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té rít te té si jo gát ala -
pít ja;

g) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany írá sos nyi lat -
ko za ta ar ról, hogy

ga) a ter mé ket, szol gál ta tást, amely re adó-vissza té rít te -
té si jo gát ala pít ja, a b) pont ban jel zett idõ szak ban adó ala -
nyi mi nõ sé gé ben hasz nál ja, egyéb mó don hasz no sít ja,

gb) az Áfa tv. 244–246.  §-ai ban és 248.  §-ában meg ha tá -
ro zott fel té te lek a b) pont ban jel zett idõ szak ban tel je sül tek,
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gc) a ké re lem ben kö zölt ada tok, egyéb in for má ci ók a
va ló ság nak meg fe lel nek, to váb bá

gd) a ré szé re eset le ge sen nem jog sze rû en vagy egyéb
ok ból hely te le nül vissza té rí tett adó vissza fi ze té sé re kö te -
le zett sé get vál lal;

h) a ké re lem ki ál lí tá sá nak he lye és kel te;
i) a ké rel me zõ és/vagy a ké rel me zõ ne vé ben és kép vi -

se le té ben el já ró sze mély alá írá sa a ké re lem hi te les sé gé nek
és ér vé nyes sé gé nek ta nú sí tá sá ra, valamint neve ol vas ha tó
mó don.

(2) Arra az Áfa tv. 200.  § (3) be kez dés ében em lí tett nem 
adó alany jogi sze mély re, ame lyet meg il let az Áfa tv.
XVIII. fe je ze té ben sza bá lyo zott adó-vissza té rít te té si jog,
az (1) be kez dést a kö vet ke zõ el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) az (1) be kez dés a) pont já ban fog lal tak he lyett az
adó fi ze tés re kö te le zett, nem adó alany jogi sze mély szék -
he lyé nek cí mét kell fel tün tet ni;

b) az (1) be kez dés g) pont já nak ga) al pont jában
foglaltakról nem kell nyi lat koz ni;

c) az (1) be kez dés g) pont já nak gb) al pont ja te kin te té -
ben ki zá ró lag az Áfa tv.

ca) 244.  § (2) be kez dé sé nek tel je sü lé sé rõl, to váb bá
cb) 248.  § (1) be kez dé se a) pont já nak tel je sü lé sé rõl, az

ott em lí tett kom pen zá ci ós fel ár ral össze füg gés ben
kell nyi lat koz ni.

(3) A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany az (1) be kez -
dés d) pont já ban ki zá ró lag bel föl dön vagy olyan ál lam ban
ve ze tett bank szám lá ját je löl he ti meg, amely ben az (1) be -
kez dés a) pont ja sze rin ti címe van.

7.  §

(1) Az adó-vissza té rít te té si ké re lem be nyúj tá sa kor,
annak mel lék le te ként csa to lan dó – a 4.  § ér tel mé ben – a
bel föl dön nem le te le pe dett adó alany sze mé lyi jog ál lá sá -
nak iga zo lá sá ra szol gá ló ok irat.

(2) Ab ban az eset ben, ha a bel föl dön nem le te le pe dett
adó alany sze mé lyi jog ál lá sá nak iga zo lá sá ra szol gá ló ok -
ira tot a Kö zös ség va la mely tag ál la má nak ha tás kör rel és
ille té kességgel ren del ke zõ ha tó sá ga bo csá tot ta ki, az ok -
irat hi te les ma gyar for dí tás és dip lo má ci ai fe lül hi te le sí tés
mel lõ zé sé vel is be nyújt ha tó.

8.  §

(1) Az adó-vissza té rít te té si ké re lem be nyúj tá sa kor – a
7.  § (1) be kez dé sén kí vül – csa to lan dó to váb bá mind azon
ok irat,

a) amely re a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany
adó-vissza té rít te té si jo gát ala pít ja [Áfa tv. 127. § (1) be -
kez dé sé nek a), c) és d) pont jai];

b) amely az Áfa tv. 248.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fel té tel tel je sü lé sét két sé get ki zá ró an iga zol ja.

(2) Ab ban az eset ben, ha az (1) be kez dés a) pont já ban
meg je lölt szám la [Áfa tv. 127.  § (1) be kez dé sé nek a) és
d) pont ja] elekt ro ni kus úton ki bo csá tott szám la ként áll a
bel föl dön nem le te le pe dett adó alany sze mé lyes ren del ke -
zé sé re, azt a szám la ki bo csá tá sa kor ér vény ben levõ for má -
tum ban bo csát ja az ál lam i adó ha tó ság ren del ke zé sé re.

9.  §

Ab ban az eset ben, ha a vissza té rí ten dõ adó elõrelátha -
tóan össze gé ben nem éri el az adó-vissza té rí tés bank i át -
uta lás út ján tör té nõ tel je sí té sé nek költ sé gét, és az át uta lás -
ra a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany nem bel föl dön
ve ze tett bank szám lá ját köz li, a bel föl dön nem le te le pe dett
adó alany nak elõ ze tesen meg kell té rí te nie az adó-vissza té -
rí tés át uta lás út ján tör té nõ tel je sí té se költ sé gé nek fe de ze té -
re szol gá ló pénz össze get.

10.  §

(1) Az ál lam i adó ha tó ság az adó igaz ga tá si el já rás ke re -
té ben a tény ál lás tisz tá zá sa cél já ból to váb bi ki egé szí tõ
ada to kat, egyéb in for má ci ó kat kér het írás ban a bel föl dön
nem le te le pe dett adó alany tól.

(2) A bel föl dön nem le te le pe dett adó alany szá má ra a vá -
lasz adás ra nyit va álló ha tár idõ 60 nap, amely az (1) be kez -
dés ben em lí tett írá sos meg ke re sés kéz hez vé te lé tõl szá mí -
tan dó. Ez a ha tár idõ nem hosszab bít ha tó meg, ered mény -
te len el tel té nek ese té ben az ál lam i adó ha tó ság a ren del ke -
zé sé re álló ada tok, egyéb in for má ci ók alap ján dönt.

11.  §

(1) Az ál lam i adó ha tó ság a bel föl dön nem le te le pe dett
adó alany adó-vissza té rít te té si ké rel mét el uta sít ja, ha

a) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany
aa) nap tá ri évre vo nat ko zó adó-vissza té rít te té si ké rel -

me az Áfa tv. 249.  § (3) be kez dé sé ben,
ab) nap tá ri éven be lül pe dig egy adott nap tá ri ne gyed -

év re vo nat ko zó adó-vissza té rít te té si ké rel me az Áfa tv.
249.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott ha tár idõ el tel tét köve tõen ér ke zett be az ál -
lam i adó ha tó ság ille té kes szer vé hez;

b) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té -
rít te té si ké rel mét hi á nyo san nyúj tot ta be, és azt az ál lam i
adó ha tó ság fel hí vá sá ra a hi ány pót lás ra meg ál la pí tott ha -
tár idõn be lül nem pó tol ta;

c) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té -
rít te té si ké rel mé ben

ca) a nap tá ri évre vo nat ko zó an össze sí tett elõ ze tesen
fel szá mí tott adó össze ge nem éri el az Áfa tv. 249.  § (1) be -
kez dé sé ben,
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cb) a nap tá ri éven be lül pe dig egy adott nap tá ri ne gyed -
év re vo nat ko zó an össze sí tett elõ ze tesen fel szá mí tott adó
össze ge nem éri el az Áfa tv. 249.  § (4) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott pénz össze get;

d) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany a 9.  §-ban
meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get;

e) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té -
rít te té si ké rel mét hi bás vagy egyéb ok ból hely te len tar ta -
lom mal nyúj tot ta be, és a tény ál lást a 10.  § (1) be kez dés -
ben em lí tett meg ke re sés re sem tisz táz ta, és e miatt a ren del -
ke zés re álló ada tok, egyéb in for má ci ók alap ján az
adó-vissza té rít te té si ké re lem nem bí rál ha tó el.

(2) Ab ban az eset ben, ha az ál lam i adó ha tó ság az
adó-vissza té rít te té si ké rel met az (1) be kez dés a) pont já nak  
aa) al pont ja és c) pont já nak ca) al pont ja alap ján uta sí tot ta
el, adó-vissza té rít te té si ké re lem is mé telt be nyúj tá sá nak
nincs he lye.

(3) Ab ban az eset ben, ha az ál lam i adó ha tó ság az
adó-vissza té rít te té si ké rel met – az (1) be kez dés d) pont ja
ki vé te lé vel – el uta sí tot ta, de a bel föl dön nem le te le pe dett
adó alany a 9.  §-ban meg ha tá ro zott kö te le zett sé gé nek már
ele get tett, az elõ ze tesen meg té rí tett pénz össze get az el uta -
sí tás sal egy ide jû leg vissza kell té rí te ni.

12.  §

(1) Az ál lam i adó ha tó ság a 8.  § (1) be kez dé sé nek
a) pont já ban em lí tett mind azon ok ira tot, ame lyet a bel föl -
dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té rít te té si ké rel -
mé hez csa tolt, olyan jel zés sel lát ja el, amely egy ér tel mû vé
te szi, hogy arra az ok irat ra a bel föl dön nem le te le pe dett
adó alany új adó-vissza té rít te té si jo got nem ala pít hat.

(2) Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott jel zés sel el lá tott
ok ira tot – a 8.  § (2) be kez dé se sze rint ren del ke zés re bo csá -
tott ok irat ki vé te lé vel –, valamint a 8.  § (1) be kez dé sé nek
b) pont já ban em lí tett mind azon ok ira tot, ame lyet a bel föl -
dön nem le te le pe dett adó alany adó-vissza té rít te té si ké rel -
mé hez csa tolt, az ál lam i adó ha tó ság azok be ér ke zé sé tõl
szá mí tott leg fel jebb 30 na pon be lül a bel föl dön nem le te le -
pe dett adó alany cí mé re [6.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja]
pos tai úton vissza kül di.

(3) A (2) be kez dés egyéb ren del ke zé se i nek sé rel me nél -
kül a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany írás ban kér he ti,
hogy a ré szé re vissza jut ta tan dó ok ira to kat az ál lam i adó -
ha tó ság leg ké sõbb az adó-vissza té rí té si el já rást elsõ fo kon
be fe je zõ ha tá ro zat (vég zés) meg kül dé sé vel egy ide jû leg
küld je meg.

13.  §

(1) Az ál lam i adó ha tó ság
a) a vissza té rí ten dõ adó ról ha tá ro zat tal,
b) az adó-vissza té rí té si el já rás so rán el dön ten dõ egyéb

kér dé sek rõl vég zés sel
dönt.

(2) A vissza té rí ten dõ adó fo rint ban il le ti meg a bel föl -
dön nem le te le pe dett adó alanyt, amely nek bank i át uta lás
út ján tör té nõ tel je sí té sé rõl az ál lam i adó ha tó ság hi va tal ból
in téz ke dik.

(3) Az adó-vissza té rí tés bank i át uta lás út ján tör té nõ tel -
je sí té sé nek költ sé ge a bel föl dön nem le te le pe dett adó -
alanyt ter he li, fel té ve, hogy az át uta lás nem bel föl dön ve -
ze tett bank szám lá já ra tör té nik, amely költ ség – a 9.  §-ban
em lí tett eset ki vé te lé vel – a vissza té rí ten dõ adó össze gé bõl 
tar tan dó vissza.

14.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha az elõ ze tesen fel szá mí tott adó
össze ge, amely re az adó-vissza té rít te té si jog ere de ti leg vo -
nat ko zott, utó lag vál to zik [Áfa tv. 132.  §], a vál to zás sal
meg egye zõ összeg ben az adó-vissza té rít te té si jog ter je del -
me is vál to zik.

(2) Ab ban az eset ben, ha az adó-vissza té rít te té si ké re -
lem be nyúj tá sát köve tõen, az (1) be kez dés ben meg ha tá ro -
zott vál to zás ered mé nye ként az elõ ze tesen fel szá mí tott
adó össze ge

a) csök ken, a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany kö -
te les azt az ál lam i adó ha tó ság nak – az adó zás rend jé rõl
 szóló 2003. évi XCII. tör vénynek (a továb biak ban: Art.) a
vál to zás be je len tés re vo nat ko zó ren del ke zé sei sze rint – be -
je len te ni, és a kü lön bö zet tel – az adó-vissza té rít te té si jog
gya kor lá sá ra vo nat ko zó egyéb fel té te lek tõl füg get le nül –
adó-vissza té rít te té si igé nyét mér sé kel ni, vagy ha a kü lön -
bö ze tet el bí rált igény ként az ál lam i adó ha tó ság már
vissza té rí tet te, azt – az el évü lé si idõn be lül – vissza fi zet ni;

b) nõ, a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany jo go sult
azt az ál lam i adó ha tó ság nak be je len te ni, és a kü lön bö zet -
tel – az adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó
egyéb fel té te lek tel je sí té se mel lett – adó-vissza té rít te té si
igé nyét nö vel ni, vagy ha adó-vissza té rít te té si igé nyét már
el bí rál ták, adó-vissza té rít te té si ké rel mét – szin tén az
adó-vissza té rít te té si jog gya kor lá sá ra vo nat ko zó egyéb
fel té te lek tel je sí té se mel lett – a kü lön bö zet tel mó do sí tott
tar ta lom mal – az el évü lé si idõn be lül – be nyúj ta ni.

15.  §

(1) Ab ban az eset ben, ha a 6.  § (1) be kez dés g) pont já -
nak gd) al pont ja sze rin ti kö te le zett ség vál la lá sa el le né re a
bel föl dön nem le te le pe dett adó alany ön ként vagy az ál lam i 
adó ha tó ság fel szó lí tá sá ra nem tesz ele get a ré szé re nem
jog sze rû en vagy egyéb ok ból hely te le nül vissza té rí tett adó 
vissza fi ze té sé nek, az ál lam i adó ha tó ság jo go sult

a) azt a bel föl dön nem le te le pe dett adó alanyt meg il le tõ
to váb bi vissza té rí ten dõ adó ból le von ni, il le tõ leg ha ez nem 
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ve zet ered mény re, to váb bá az annak be haj tá sá ra tett egyéb 
ha tó sá gi in téz ke dé sek is ered mény te len nek bi zo nyul nak,

b) a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany ré szé re tel je -
sí ten dõ min den to váb bi adó-vissza té rí tést fel füg gesz te ni
mind ad dig, amíg a bel föl dön nem le te le pe dett adó alany
vissza fi ze té si kö te le zett sé gé nek ele get nem tesz.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zan dó a 14.  § (2) be kez dé se
a) pont já nak utol só for du la tá ban meg ha tá ro zott eset ben is.

16.  §

(1) Arra az adó alany ra, akit (ame lyet) az Áfa tv. 253.  §-a 
ér tel mé ben meg il let az Áfa tv. XVIII. fe je ze té ben sza bá -
lyo zott adó-vissza té rít te té si jog, az 1–4.  §-ok ban, a 6.  §
(2) be kez dé sé ben, valamint a 7.  §-ban fog lal ta kat nem kell
al kal maz ni.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett adó alany nak a 6.  §
(1) be kez dés g) pont já nak gb) al pont ja ré szé ben – az
egyéb, ott em lí tett fel té te lek sé rel me nél kül – az Áfa tv.
244. §-a és 245.  §-a he lyett az Áfa tv. 252.  §-ában fog lal tak 
tel je sü lé sé rõl kell nyi lat koz nia.

17.  §

Az e ren de let ben és az Áfa tv.-ben nem sza bá lyo zott el -
já rá si kér dé sek ben az Art.-t kell alkalmazni az zal, hogy az
adó vissza té rí té sé re a költ ség ve té si tá mo ga tás ki uta lá sá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni.

18.  §

Ahol e ren de let olyan fo gal mat hasz nál, amely nek je -
len té sé re az Áfa tv. meg ha tá ro zást ad, azt az Áfa tv.-ben
meg ha tá ro zott je len tés tar ta lom mal kell al kal maz ni.

19.  §

Ez a ren de let – az Áfa tv.-nyel és az Art.-vel együtt – a kö -
vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak való meg fe le lést szol gál ja:

a) a Ta nács 79/1072/EGK nyol ca dik irány elve (1979.
de cem ber 6.) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat ko zó jog -
sza bá lya i nak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér ték-adó -
nak az or szág te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré szé re tör -
té nõ vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról;

b) a Ta nács 86/560/EGK ti zen har ma dik irány elve
(1986. no vem ber 17.) a tag ál la mok for gal mi adó ra vo nat -
ko zó jog sza bá lya i nak össze han go lá sá ról – a hoz zá adott ér -
ték-adó nak az or szág te rü le tén nem ho nos adó ala nyok ré -
szé re tör té nõ vissza té rí té sé nek sza bá lya i ról;

c) a Ta nács 2006/112/EK irány elve (2006. no vem -
ber 28.) a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer rõl, kü lö nös

te kin tet tel annak 170., 171. és 368. cik ke i re, valamint
annak a kö vet ke zõ irány elv vel tör tént mó do sí tá sa:

ca) a Ta nács 2006/138/EK irány elve (2006. de cem -
ber 19.) a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer rõl  szóló
2006/112/EK irány elv nek a rá dió mû sor- és te le ví zió mû -
sor-ter jesz té si szol gál ta tá sok ra és egyes elekt ro ni kus úton
nyúj tott szol gál ta tá sok ra al kal ma zan dó hoz zá adott ér -
ték-adó ra vo nat ko zó ren del ke zé sek al kal ma zá si idõ sza ka
te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.

20.  §

Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba, ren -
del ke zé se it azok ban az ese tek ben kell al kal maz ni elõ ször,
ame lyek ben az adó-vissza té rít te té si jog a ha tály ba lé pés
nap ján vagy azt köve tõen ke let ke zik.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

A pénzügyminiszter
37/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

egyes szolgáltatásnyújtásoknak az általános forgalmi
adózás szerinti teljesítési helyérõl

Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi CXXVII.
tör vény 260.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont já ban ka pott 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.  §-ának b) pont já ban fog lalt fel adat kör ben el jár va a kö -
vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi CXXVII.
tör vény 49.  §-át a köz le ke dé si esz kö zök – ide ért ve a vas úti 
ko csi kat is – bér be adá sa tel je sí té si he lyé nek meg ál la pí tá -
sá ra kell al kal maz ni.

2.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) Ez a ren de let a kö zös hoz zá adott ér ték adó-rend szer -
rõl  szóló 2006. no vem ber 28-ai 2006/112/EK ta ná csi
irány elv nek – kü lö nös te kin tet tel annak 58. cik ké re – való
meg fe le lést szol gál ja.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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A pénzügyminiszter és a Miniszterelnöki
Hivatalt vezetõ miniszter

38/2007. (XII. 29.) PM–MeHVM
együttes rendelete

a jövedékiadó- és energiaadó-bevallási kötelezettség
elektronikus úton történõ teljesítésének szabályairól

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
(a továb biak ban: Jöt.) 129.  § (6) be kez dé sé ben, valamint
az ener gia adó ról  szóló 2003. évi LXXXVIII. tör vény
(a továb biak ban: Etv.) 10.  § (3) be kez dé sé ben ka pott 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.  §
b) pont já ban, illetve a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal ról,
valamint a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter fel -
adat- és ha tás kö ré rõl  szóló 176/2007. (VII. 1.) Korm. ren -
de let 2.  § g) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat kö rünk ben el -
jár va a kö vet ke zõ ket ren del jük el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) A ren de let ha tá lya a jö ve dé ki adó- és az ener gia -
adó-be val lá si kö te le zett ség (a továb biak ban: adó be val lá si
kö te le zett ség) elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé re
 terjed ki.

(2) A ren de let ha tá lya az adó be val lá si kö te le zett sé gét
elekt ro ni kus úton tel je sí tõ, a Jöt., illetve az Etv. ha tá lya alá 
tar to zó adó alany ra, adó-vissza igény lõ re (a továb biak ban
együtt: adó zó), az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény (a továb -
biak ban: Art.) 7.  § (3) be kez dé se sze rint ál lan dó kép vi se le -
ti jog gal ren del ke zõ sze mély re (a továb biak ban: kép vi se -
lõ), valamint a jö ve dé ki adó és az ener gia adó te kin te té ben
adó ha tó sá gi jog kö ré ben el já ró vám ha tó ság ra ter jed ki.

2.  §

A vám ha tó ság az adó be val lá si kö te le zett ség elekt ro ni -
kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez a Köz pon ti Elekt ro ni kus
Szol gál ta tó Rend sze ren (a továb biak ban: KR) ke resz tül
hoz zá fér he tõ in for ma ti kai rend szert (a továb biak ban: in -
for ma ti kai rend szer) mû köd tet.

Az adóbevallási kötelezettség elektronikus úton történõ
teljesítése során eljáró személyek

3.  §

(1) Az adó be val lá si kö te le zett ség elekt ro ni kus úton tör -
té nõ tel je sí té sé nek fel té te le, hogy az adó zó, illetve a kép vi -

se lõ a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer rõl  szóló
182/2007. (VII. 10.) Korm. ren de let ben (a továb biak ban:
KR ren de let) meg ha tá ro zott, az ügy fél ka pu nyi tá sá hoz
szük sé ges re giszt rá ci ós el já rás so rán kép zett fel hasz ná lói
név vel és az ál ta la meg ha tá ro zott jel szó val ren del kez zen.
Az adó zó (kép vi se lõ je) a fel hasz ná lói név és jel szó hasz -
ná la ta mel lett – vá lasz tá sa sze rint – az elekt ro ni kus ügy in -
té zés hez a köz igaz ga tá si fel hasz ná lás ra vo nat ko zó kö ve -
tel mé nyek nek meg fe le lõ elekt ro ni kus alá írást is al kal maz -
hat. Az adó zó (kép vi se lõ je) ál tal hasz nált elekt ro ni kus alá -
írás ra a köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rá sok ban fel hasz nált
elekt ro ni kus alá írá sok ra és az azok hoz tar to zó ta nú sít vá -
nyok ra, valamint a ta nú sít vá nyo kat ki bo csá tó hi te le sí tés -
szol gál ta tók ra vo nat ko zó kö ve tel mé nyek rõl  szóló kor -
mány ren de let ren del ke zé se it kell ér te lem sze rû en al kal -
maz ni.

(2) A kép vi se lõ a kép vi se le ti jo go sult sá gát a vám ha tó -
ság hoz a Jöt.-ben, illetve az Etv.-ben meg ha tá ro zott idõ -
pon tig a vám ha tó ság ál tal erre rend sze re sí tett nyom tat vá -
nyon je len ti be, és ugyan ezen nyom tat vá nyon kell a vám -
ha tó ság hoz a kép vi se le ti jo go sult ság ban be kö vet ke zett
min den ne mû vál to zást is be je len te ni.

(3) A be je len tés alap ján a vám ha tó ság a kép vi se lõt nyil -
ván tar tás ba ve szi, a be je len tett vál to zá so kat rög zí ti, és
 errõl az adó zót pos tai úton ha la dék ta la nul ér te sí ti.

Az adóbevallási kötelezettség elektronikus úton történõ
teljesítése

4.  §

(1) A vám ha tó ság az adó be val lá si kö te le zett ség elekt ro -
ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé hez olyan elekt ro ni kus ûr la -
pot biz to sí t, me lyet ki töl tés után a rend szer ré szét ké pe zõ
tit ko sí tá si el já rást köve tõen – az Art. 12.  §-ában meg ha tá -
ro zott irat be te kin tés ese tét ki vé ve – az adó zón kí vül csak a
vám ha tó ság is mer het meg.

(2) Az adó zó (kép vi se lõ je) az adó be val lá si kö te le zett -
ség elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sét a KR út ján a fel -
hasz ná lói ne vé vel és jel sza vá val, si ke res sze mély azo no sí -
tást köve tõen kez de mé nyez he ti.

(3) Az adó zó (kép vi se lõ je) a (2) be kez dés sze rint kez de -
mé nye zett el já rá sa ese tén a ki töl tött ûr la pon az elekt ro ni -
kus do ku men tum vál to zat lan sá gát biz to sí tó, a 3.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek nek meg fe le lõ elekt -
ro ni kus alá írá sát is el he lyez he ti.

5.  §

(1) A KR az adó zó ál tal ki töl tött és meg kül dött elekt ro -
ni kus ûr la pot ha la dék ta la nul ér kez te tõ szám mal és idõ bé -
lyeg zõ vel lát ja el. A KR az adó zót, illetve annak kép vi se -
lõ jét az elekt ro ni kus ûr lap be ér ke zé sé nek idõ pont já ról és
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ér kez te tõ szá má ról elekt ro ni kus üze net for má já ban – a be -
kül dõ vá lasz tá sa sze rint – az ügy fél ka pu hasz ná la tá hoz
szük sé ges re giszt rá ci ó kor meg adott elekt ro ni kus le vél cí -
men vagy a KR ér te sí té si tár hely szol gál ta tá sán ke resz tül
ér te sí ti. A KR ál tal kül dött, idõ bé lyeg zõ vel el lá tott ér te sí -
tés ben sze rep lõ be ér ke zé si idõ pont egy út tal az elekt ro ni -
kus ûr lap vám ha tó ság hoz tör tént be ér ke zé sé nek idõ pont ját 
is je lö li.

(2) A vám ha tó ság az elekt ro ni kus ûr lap ada ta it in for ma -
ti kai rend sze ré ben rög zí ti. Az adó zó (kép vi se lõ je) az in -
for ma ti kai rend szer ben rög zí tett ada to kat az ér kez te tõ
szám fel hasz ná lá sá val el len õriz he ti.

(3) Ha a vám ha tó ság a KR-bõl át vett elekt ro ni kus ûr lap -
ról meg ál la pít ja, hogy az adó zó az idõ bé lyeg zõ ben fel tün -
te tett idõ pon tot meg elõ zõ en az ûr la pon sze rep lõ idõ szak
te kin te té ben már tel je sí tet te adó be val lá si kö te le zett sé gét,
az elekt ro ni kus ûr lap ada ta i nak fel dol go zá sát – az ön el len -
õr zés re, he lyes bí tés re, illetve ja ví tás ra irá nyuló elekt ro ni -
kus ûr lap ese tét ki vé ve – vissza uta sít ja, és er rõl az adó zót,
kép vi se le ti el já rás ese tén a kép vi se lõt a KR ér te sí té si tár -
hely út ján tá jé koz tat ja.

(4) Az elekt ro ni kus ûr lap nak az adó zó (cég) együt tes
kép vi se le te  miatt szük sé ges együt tes jó vá ha gyá sa ese tén a
vám ha tó ság va la mely jó vá ha gyás hi á nyá ról a KR ér te sí té -
si tár hely út ján az adó zót ér te sí ti és – az elekt ro ni kus ûr lap
fel dol go zá sa vissza uta sí tá sá nak ter he mel lett – ha tár idõ
tû zé sé vel fel hív ja a jó vá ha gyás tel je sí té sé re.

6.  §

(1) Az adó be val lá si kö te le zett ség tel je sí té sé nek idõ -
pont ja – az 5.  § (3) be kez dés ben fog lalt eset ki vé te lé vel –
az idõ bé lyeg zõ ben sze rep lõ idõ pont.

(2) Amennyi ben az 5.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott eset ben az együt tes jó vá ha gyás ha tár idõn be lül meg -
tör té nik, a vám ha tó ság az elekt ro ni kus ûr la pot a KR idõ bé -
lyeg zõ jé ben fog lalt be ér ke zé si dá tum hoz iga zo dó an dol -
goz za fel. El té rõ eset ben az elekt ro ni kus ûr lap fel dol go zá -
sát a vám ha tó ság el uta sít ja, amely rõl a KR ér te sí té si tár -
hely út ján ér te sí ti az adó zót.

Adatbiztonság

7.  §

(1) Amennyi ben a be val lá si rend szer ben üzem za var tör -
té nik, a vám ha tó ság – a KR ren de let 40.  §-ában a csat la ko -
zott szer ve zet re elõ ír ta kon túl – az üzem za var ról, ille tõ leg
az üzem za var el há rí tá sát köve tõen annak kez dõ és meg -
szû né si idõ pont já ról ha la dék ta la nul köz le ményt tesz köz -
zé a sa ját in ter ne tes hon lap ján.

(2) A vám ha tó ság a be val lá si rend szer rel kap cso la tos
ese mé nye ket, valamint az ese mény be kö vet ke zé sé nek idõ -
pont ját elekt ro ni kus napló for má já ban rög zí ti, és azt az
adó meg ál la pí tá sá hoz  való jog el évü lé sé ig meg õr zi. Az in -
for ma ti kai rend szer biz to sít ja, hogy az adó meg ál la pí tá sá -
hoz  való jog el évü lé sé ig az arra jo go sult sze mély szá má ra
az ada tok hoz zá fér he tõ ek és ér tel mez he tõ ek le gye nek.

Tájékoztatás

8.  §

(1) A vám ha tó ság az adó be val lá si kö te le zett ség elekt ro -
ni kus úton tör té nõ tel je sí té se so rán szük sé ges in for ma ti kai
kö ve tel mé nye ket, illetve a szük sé ges tá jé koz ta tá so kat a
kor mány za ti por tá lon, illetve a vám ha tó ság hon lap ján köz -
zé te szi.

(2) A vám ha tó ság az in for ma ti kai kö ve tel mé nyek meg -
vál to zá sát a vál to zás idõ pont ját leg alább 30 nap pal meg -
elõ zõ en köz zé te szi.

Hatályba léptetõ, hatályon kívül helyezõ és átmeneti
rendelkezések

9.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a be val lá si
és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek elekt ro ni kus úton tör -
té nõ tel je sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 13/2006. (IV. 28.)
PM–IHM–MeHVM együt tes ren de let, valamint a be val lá -
si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek elekt ro ni kus úton
tör té nõ tel je sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 13/2006. (IV. 28.) 
PM–IHM–MeHVM együt tes ren de let mó do sí tá sá ról  szóló 
15/2007. (VI. 29.) PM–MeHVM együt tes ren de let és a be -
val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek elekt ro ni kus
úton tör té nõ tel je sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló 13/2006.
(IV. 28.) PM–IHM–MeHVM együt tes ren de let mó do sí tá -
sá ról  szóló 32/2006. (XII. 25.) PM–MeHVM együt tes ren -
de let ha tá lyát vesz ti. E be kez dés 2008. ja nu ár 2-án ha tá -
lyát vesz ti.

(3) A be val lá si és adat szol gál ta tá si kö te le zett sé gek
elekt ro ni kus úton tör té nõ tel je sí té sé nek sza bá lya i ról  szóló
13/2006. (IV. 28.) PM–IHM–MeHVM együt tes ren de let
ha tá lyon kí vül he lye zé se nap ján az ál lam i adó ha tó ság nál
fo lya mat ban lévõ be val lá si és adat szol gál ta tá si el já rá sok -
ban a ha tá lyon kí vül he lye zést köve tõen tel je sí ten dõ el já -
rá si cse lek mé nyek re az adó ügyek elekt ro ni kus in té zé sé -
nek sza bá lya i ról  szóló PM ren de let ben, a vám ha tó ság nál
fo lya mat ban lévõ adó be val lá si el já rá sok ban a ha tá lyon kí -
vül he lye zést köve tõen tel je sí ten dõ el já rá si cse lek mé nyek -
re az e ren de let ben fog lal ta kat kell al kal maz ni.
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(4) A vám ha tó ság az in for ma ti kai rend sze ré ben rög zí -
tett ada tok ér kez te tõ szám alap ján az adó zó ál ta li el len -
õriz he tõ sé gét 2008. jú ni us 30-áig az ille té kes re gi o ná lis el -
len õr zé si köz pont ban tör té nõ sze mé lyes ellen õr zés út ján
biz to sít ja.

(5) Amennyi ben a kép vi se le ti jo go sult ság be je len té se -
kor az adó zó az adó be val lá si kö te le zett ség elekt ro ni kus
úton tör té nõ tel je sí té sé hez az elekt ro ni kus ûr lap együt tes
jó vá ha gyá si jo gát köti ki, az együt tes jó vá ha gyó sze mély a
jó vá ha gyá sát 2008. jú ni us 30-áig a 3.  § (1) be kez dés sze -
rin ti elekt ro ni kus alá írás sal te he ti meg.

(6) E § (4) és (5) be kez dé se 2008. jú li us 1-jén ha tá lyát
vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k., Kiss Pé ter s. k.,
pénz ügy mi nisz ter a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt

ve ze tõ mi nisz ter

A pénzügyminiszter
39/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítás
1991. július 1. elõtti rendszere alapján fizetett
baleseti kártérítési járadékok emelésérõl  szóló

2/1997. (I. 31.) PM rendelet, valamint
a gépjármû-szavatossági károk 1971. január 1. elõtti

rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési
járadékokról  szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet

módosításáról

A Ma gyar Köz tár sa ság 1997. évi költ ség ve té sé rõl  szóló
1996. évi CXXIV. tör vény 97.  §-ának (4) be kez dé sé ben,
valamint a Ma gyar Köz tár sa ság 1998. évi költ ség ve té sé rõl 
 szóló 1997. évi CXLVI. tör vény 89.  §-a (2) be kez dé sé nek
c) pont já ban ka pott 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.  §-ának c) pont já ban meg ha tá ro zott fel -
adat kö röm ben a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

A kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás 1991. jú li us
1. elõt ti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si já ra -
dé kok eme lé sé rõl  szóló 2/1997. (I. 31.) PM ren de let 1.  §-a
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § A gép jár mû vek kö te le zõ fe le lõs ség biz to sí tá sa
alap ján az 1991. jú li us 1. nap ja elõtt be kö vet ke zett kár ese -
mé nyek kel kap cso lat ban a Ma gyar Ál la mot ter he lõ, fo rint -

ban meg ál la pí tott ke re set pót ló bal ese ti kár té rí té si já ra dé -
kok, valamint a fo rint ban meg ál la pí tott költ ség pót ló bal -
ese ti kár té rí té si já ra dé kok 2008. ja nu ár 1-jé tõl a 2007. de -
cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez
ké pest 4,8 szá za lék kal emel ked nek.”

2.  §

A gép jár mû-sza va tos sá gi ká rok 1971. ja nu ár 1. elõt ti
rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si já ra dé kok ról
 szóló 12/1998. (III. 27.) PM ren de let (a továb biak ban:
Ren de let) 3.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„3.  § Az 1.  §-ban meg ha tá ro zott ke re set pót ló bal ese ti
kár té rí té si já ra dé kok, valamint a költ ség pót ló bal ese ti kár -
té rí té si já ra dé kok 2008. ja nu ár 1-jé tõl a 2007. de cem ber
31-én ha tá lyos ren del ke zé sek sze rin ti összeg hez ké pest
4,8 szá za lék kal emel ked nek.”

3.  §

(1) Ez a ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del -
ke zé se it a 2008. ja nu ár hó nap ra fi ze ten dõ bal ese ti kár té rí -
té si já ra dék ra már al kal maz ni kell.

(2) E ren de let ha tály ba lé pé sé vel egy ide jû leg a Ren de let
1.  §-ban a „Tá mo ga tá so kat és Já ra dé ko kat Ke ze lõ Szer ve -
zet (a továb biak ban: Ke ze lõ Szer ve zet)” szö veg rész he lyé -
be a „Ma gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)”
szö veg rész, a 2.  §-ban sze rep lõ „Ke ze lõ Szer ve zet” szö -
veg rész he lyé be a „Kincs tár” szö veg rész lép.

(3) E ren de let hatályba lépésével egy ide jû leg ha tá lyát
vesz ti:

a) a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás 1991. jú -
lius 1. elõt ti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si
já ra dé kok eme lé sé rõl  szóló 2/1997. (I. 31.) PM ren de let
2.  §-ának (2) be kez dé se,

b) a gép jár mû-sza va tos sá gi ká rok 1971. ja nu ár 1. elõt ti
rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si já ra dé kok ról
 szóló 12/1998. (III. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
10/2005. (II. 10.) PM ren de let,

c) a kö te le zõ gép jár mû-fe le lõs ség biz to sí tás 1991. jú -
lius 1. elõt ti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si
já ra dé kok eme lé sé rõl  szóló 2/1997. (I. 31.) PM ren de let,
valamint a gép jár mû-sza va tos sá gi ká rok 1971. ja nu ár 1.
elõt ti rend szer e alap ján fi ze tett bal ese ti kár té rí té si já ra dé -
kok ról  szóló 12/1998. (III. 27.) PM ren de let mó do sí tá sá ról 
 szóló 30/2006. (XII. 12.) PM ren de let.

(4) E ren de let 2008. ja nu ár 3-án ha tá lyát vesz ti.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

2007/186. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 15605



A pénzügyminiszter
40/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek
forgalmazásának különös szabályairól  szóló

2003. évi CXXVII. tör vény egyes rendelkezéseinek
végrehajtásáról  szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet

módosításáról

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
129.  § (2) be kez dé sé nek c), d), r) és t) pont já ban ka pott 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.  §
b) 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.  §

A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá -
nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tör vény 
egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló 8/2004.
(III. 10.) PM ren de let (a továb biak ban: R.) 1.  §-a he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„1.  § (1) A Jöt. sze rin ti en ge dé lyek irán ti ké rel mek kö zül
a) az adó rak tá ri en ge dély irán ti ké rel met az 1. szá mú

mel lék let, illetve az 1/A. szá mú mel lék let,
b) a ke ret en ge dély irán ti ké rel met a 2. szá mú mel lék let,
c) a fel hasz ná lói en ge dély irán ti ké rel met a 3. szá mú

mel lék let,
d) a be jegy zett/nem be jegy zett ke res ke dõ en ge dé lye

irán ti ké rel met a 4. szá mú mel lék let,
e) az adó kép vi se lõ en ge dé lye irán ti ké rel met az 5. szá -

mú mel lék let,
f) a cso mag kül dõ ke res ke dõ en ge dé lye irán ti ké rel met

a 6. szá mú mel lék let,
g) az adó ügyi kép vi se lõ en ge dé lye irán ti ké rel met a

7. szá mú mel lék let,
h) a jö ve dé ki en ge dély irán ti ké rel met a 8. szá mú mel -

lék let
sze rin ti adat tar tal mú, a vám ha tó ság ál tal rend sze re sí tett
for ma nyom tat vá nyon vagy a vám ha tó ság in ter ne tes hon -
lap já ról le töl tött és ki nyom ta tott for má tum ban a Vám- és
Pénz ügy õr ség el já rás ra ille té kes re gi o ná lis el len õr zé si
köz pont já hoz (a továb biak ban: re gi o ná lis el len õr zé si köz -
pont) kell be nyúj ta ni.

(2) Az en ge dély ké re lem for ma nyom tat vá nya té rí tés
 ellenében a re gi o ná lis el len õr zé si köz pon tok nál szerez -
hetõ be.”

2.  §

(1) Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az adó rak tá ri en ge dély irán ti ké re lem hez – a 3. §-ban
és a 3/A.  §-ban fog lalt el té rés sel – csa tol ni kell”

(2) Az R. 2.  § (1) be kez dé sé nek j) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép, és a be kez dés ki egé szül a kö vet -
ke zõ p) ponttal:

[(1) Az adó rak tá ri en ge dély irán ti ké re lem hez – a
3. §-ban és a 3/A.  §-ban fog lalt el té rés sel – csa tol ni kell]

„j) a ter mék kí sé rõ ok mány, egy sze rû sí tett kí sé rõ ok -
mány, bor kí sé rõ ok mány alá írá sá ra jo go sult sze mé lyek
köz jegy zõ ál tal hi te le sí tett alá írás min tá ját, ki vé ve ha az
adó rak tá ri en ge dély irán ti ké re lem mel egy ide jû leg a 75.  §
(10) be kez dés ben, illetve a 78.  § (3) be kez dés ben em lí tett
kü lön le ges bé lyeg zõ al kal ma zá sá nak en ge dé lye zé sét is
ké rik;”

„p) – a Jöt. 7.  §-ának 37. pont já ban meg ha tá ro zott bio -
etanolon kí vü li, a bio üzem anya gok és más meg úju ló
üzem anya gok köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. ren de let 2.  §
a) pont já nak aa) al pont já ban meg ha tá ro zott bi o e ta nolt
elõ ál lí tó bio üzem anyag-adó rak tá ri en ge dély irán ti ké re -
lem ese té ben – az al kal maz ni kí vánt, a 61.  § (1)–(2) be kez -
dé sé ben vagy a 61/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt tól el té rõ
de na tu rá lá si el já rás le írá sát.”

3.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal:
„3/A.  § (1) A Jöt 58.  § (1) be kez dés j) pont ja sze rin ti, kí -

sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem adó rak tá ri en ge dé lye irán ti
ké re lem hez csa tol ni kell

a) a tár sa sá gi szer zõ dést (ala pí tó ok ira tot, alap sza bályt) 
és 30 nap nál nem ré geb bi cég ki vo na tot, vagy a vál lal ko -
zói, illetve az õs ter me lõi iga zol ványt;

b) az ál lam i adó ha tó ság ál tal ki adott, 30 nap nál nem ré -
geb bi iga zo lást ar ról, hogy a ké rel me zõ nek nincs a vám ha -
tó ság, az adó ha tó ság felé meg nem fi ze tett vám- vagy adó -
tar to zá sa, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék-tar to zá sa, ki vé ve
ha arra rész let fi ze tést vagy fi ze té si ha lasz tást engedé -
lyeztek;

c) a nem ze ti vagy uni ós tá mo ga tás el nye ré sét alá tá -
masz tó do ku men tu mo kat (tá mo ga tá si szer zõ dést);

d) a vé gez ni kí vánt te vé keny ség tech no ló gi ai fo lya ma -
tá nak le írá sát;

e) a ter mék kí sé rõ ok mány és az egy sze rû sí tett kí sé rõ
ok mány alá írá sá ra jo go sult sze mé lyek köz jegy zõ ál tal hi -
te le sí tett alá írás min tá ját;

f) a fel aján lott jö ve dé ki biz to sí ték vagy a jö ve dé ki biz to sí -
ték nyúj tá sa aló li men te sü lés szá mí tá sá nak le ve ze té sét;

g) az e ren de let ben elõ írt nyil ván tar tá sok min tá ját vagy az 
azok ra vo nat ko zó szá mí tó gé pes nyil ván tar tá sok le írá sát,

h) – a Jöt. 7.  §-ának 37. pont já ban meg ha tá ro zott bio -
etanolon kí vü li, a bio üzem anya gok és más meg úju ló
üzem anya gok köz le ke dé si célú fel hasz ná lá sá nak egyes
sza bá lya i ról  szóló 42/2005. (III. 10.) Korm. ren de let 2.  §
a) pont já nak aa) al pont já ban meg ha tá ro zott bi o e ta nol elõ -
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ál lí tá sa ese tén – az al kal maz ni kí vánt, a 61.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, valamint a 61/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt -
tól el té rõ de na tu rá lá si el já rás le írá sát.

(2) A ké rel me zõ nek az (1) be kez dés b) és e) pont já ban
fog lalt ok ira to kat ere de ti ben kell csa tol nia.”

4.  §

Az R. 4.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„(1) A jö ve dé ki adó ügy nek nem mi nõ sü lõ jö ve dé ki
üggyel, to váb bá a jö ve dé ki adó ügyek kö zül a ha tó sá gi fel -
ügye let ke re té ben vég zen dõ adóz ta tá si fel adat, illetve a
Jöt. 15.  § (1)–(2) be kez dé se, valamint 65.  § (1) be kez dé sé -
nek d) pont ja sze rin ti adó fi ze té si kö te le zett ség gel kap cso -
la tos adóz ta tá si fel adat el lá tá sá ra kü lön jog sza bály ban ha -
tás kör rel és ille té kességgel fel ru há zott vám szerv (a továb -
biak ban: ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal) az adó -
rak tá ri en ge dély irán ti ké re lem be nyúj tá sát kö ve tõ 30 na -
pon be lül – a kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem ese té ben
15 na pon be lül – az adó rak tár ban hely szí ni szem lét tart.
A re gi o ná lis el len õr zé si köz pont a hely szí ni szem le meg -
tar tá sa ér de ké ben az adó rak tár ra vo nat ko zó va la mennyi
ok ira tot, bi zony la tot az adó rak tá ri en ge dély irán ti ké re lem
be nyúj tá sá tól szá mí tott 8 na pon be lül meg kül di a te rü le ti -
leg ille té kes ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hi va tal nak.”

5.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal:

„5/A.  § (1) A kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem re adó rak -
tá ri en ge délyt a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont ab ban az
eset ben ad ki, ha

a) a ké rel me zõ nek nincs a vám ha tó ság, az adó ha tó ság
felé meg nem fi ze tett vám- vagy adó tar to zá sa, tár sa da lom -
biz to sí tá si já ru lék-tar to zá sa, ki vé ve ha arra rész let fi ze tést
vagy fi ze té si ha lasz tást en ge dé lyez tek, to váb bá ha a ké rel -
me zõ nyi lat ko zik ar ról, hogy egyéb köz tar to zá sa sem áll
fenn;

b) a ké rel me zõ nem áll csõd-, fel szá mo lá si vagy vég el -
szá mo lá si el já rás alatt;

c) a ké rel me zõ nem ze ti vagy uni ós tá mo ga tást nyert el
bio üzem anyag kí sér le ti fej lesz tés ke re té ben tör té nõ elõ ál -
lí tá sá ra;

d) a ké rel me zõ a Jöt. 58.  § (5) be kez dé se sze rint tel je sí ti 
a jö ve dé ki biz to sí ték-nyúj tá si kö te le zett sé gét;

e) az adó rak tár ként szol gá ló hely és annak be ren de zé se 
(mû sza ki, tech ni kai fel sze relt sé ge) al kal mas az elõ ál lí tott,
rak tá ro zott jö ve dé ki ter mék biz ton sá gos tá ro lá sá ra, pon tos 
mennyi sé gi szám ba vé te lé re, és a ha tó sá gi fel ügye let el lá -
tá sá hoz, az el len õr zé sek le foly ta tá sá hoz szük sé ges tár gyi
fel té te lek adot tak.

(2) A kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem re az adó rak tá ri en -
ge dély ha tá ro zott idõ re  szóló ér vé nyes ség gel, leg fel jebb a
kí sér le ti fej lesz tés kez dõ nap já tól a kí sér le ti fej lesz tés idõ -
tar ta má nak le jár tát kö ve tõ 30. na pig ter je dõ idõ szak ra ad -
ha tó ki.”

6.  §

Az R. 6.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (4) és (5) be kez dés sel:
„(4) A re gi o ná lis el len õr zé si köz pont a kí sér le ti elõ ál lí -

tást vég zõ üzem adó rak tá ri en ge dé lyé ben fel tün te ti az adó -
rak tá ri en ge dély meg szû né sé nek az 5/A.  § (2) be kez dé se
sze rin ti idõ pont ját.

(5) Az adó rak tá ri en ge dély ben a 2.  § (1) be kez dés
p) pont ja, illetve a 3/A.  § (1) be kez dés h) pont ja sze rin ti
eset ben fel kell tün tet ni az al kal ma zott de na tu rá lá si el -
járást.”

7.  §

Az R. 7.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„7. § (1) A re gi o ná lis el len õr zé si köz pont az adó rak tá ri

en ge dély irán ti ké rel met – a (2) be kez dés ben fog lalt el té -
rés sel – el uta sít ja, ha a ké rel me zõ

a) a jö ve dé ki ter mék mennyi sé gi szám ba vé te lé nek és
mi nõ ség e meg ál la pí tá sá nak fel té te le it (mû sze rek, be ren -
de zé sek, hi te le sí tett mé rõ esz kö zök – a Jöt.-ben fog lalt ki -
vé tel lel –, hi te le sí tett tar tá lyok stb.) nem biz to sí tot ta;

b) az üze mi be ren de zé se ket, csõ csat la ko zá so kat úgy
ala kí tot ta ki, hogy azo kon – a vám ha tó ság ál tal a hely szí ni
szem lén tör tént egyez te tés alap ján szük sé ges nek tar tott –
hi va ta los zá rak nem al kal maz ha tók;

c) a jö ve dé ki ter mé kek, a zár je gyek, az adó je gyek biz -
ton sá gos rak tá ro zá sá nak, tá ro lá sá nak fel té te le it nem ala kí -
tot ta ki, a rak tár he lyi sé gek, tá ro ló tar tá lyok olyan he lyi ség -
gel is köz vet len (ajtó, ab lak, csõ ve ze ték) össze köt te tés ben
van nak, ame lyek a be je len tés ben (hely szín raj zon, tech no -
ló gi ai el ren de zé si raj zon) nem sze re pel nek;

d) a ha tó sá gi fel ügye let el lá tá sá hoz, az el len õr zé sek le -
foly ta tá sá hoz szük sé ges tár gyi fel té te le ket nem te rem tet te
meg;

e) a te vé keny ség foly ta tá sá ra és a jö ve dé ki ter mé kek
elõ ál lí tá sá ra jog sza bály ban elõ írt ha tó sá gi en ge dé lyek kel,
szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá sok kal nem ren del ke zik;

f) a vám ha tó ság ál tal el fo ga dott vagy meg ha tá ro zott
jog tisz ta szá mí tó gé pes rend szert a Jöt. és e ren de let ren del -
ke zé sei sze rint nem ala kí tot ta ki;

g) a Jöt. 35. §-ában és 36.  §-ában fog lalt egyéb fel té te -
lek nek nem fe le l meg.

(2) A re gi o ná lis el len õr zé si köz pont a kí sér le ti elõ ál lí -
tást vég zõ üzem ese té ben az adó rak tá ri en ge dély irán ti ké -
rel met el uta sít ja, ha a ké rel me zõ az 5/A.  § (1) be kez dé sé -
ben fog lalt fel té te lek nek nem fe le l meg.”
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8.  §

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

„(2) A be je len té si kö te le zett ség gel járó vál to zást a re -
gionális el len õr zé si köz pont hoz a vál to zás be kö vet kez té -
tõl szá mí tott 15 na pon be lül – a ter mék kí sé rõ ok mány és a
bor kí sé rõ ok mány alá írá sá ra jo go sul tak sze mé lyé nek vál -
to zá sa ese tén ha la dék ta la nul – be kell je len te ni. A be je len -
tés az 1. szá mú mel lék let, illetve az 1/A. szá mú mel lék let
sze rin ti en ge dély ké re lem for ma nyom tat vá nyán tel je sít he -
tõ, amely az adó rak tá ri en ge dély mó do sí tá sa irán ti ké re -
lem nek mi nõ sül.”

9.  §

Az R. 9.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel:
„(3) A kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem ese té ben az

(1)–(2) be kez dés ben fog lal ta kat kell – ér te lem sze rû en – al -
kal maz ni.”

10.  §

Az R. 27.  § (3) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

[(3) Az ada tok vál to zá sá nak be je len té se so rán csa tol ni
kell]

„a) új te lep hely nyi tá sa ese tén a Jöt. 104.  § (4) be kez dé -
sé ben elõ írt fel té tel tel je sí té sét iga zo ló ira to kat, bi zony la -
to kat, valamint az e ren de let 26.  § (1) be kez dé sé nek
f) pont ja sze rin ti en ge dé lye ket, szak ha tó sá gi hoz zá já ru lá -
so kat;”

11.  §

Az R. a 37.  §-t köve tõen ki egé szül a kö vet ke zõ al cím -
mel és 37/A–37/C.  §-sal:

„Nyilvántartások számítógépes vezetése, kísérõ
okmányok számítógépes elõállítása

37/A.  § (1) A Jöt.-ben, illetve az e ren de let ben meg ha tá -
ro zott nyil ván tar tá sok szá mí tó gé pes ve ze té sét, valamint a
ter mék kí sé rõ ok má nyok, az egy sze rû sí tett kí sé rõ ok má -
nyok, a bor kí sé rõ ok má nyok, valamint a bér fõ zé si lap szá -
mí tó gé pes elõ ál lí tá sát és ki töl té sét az e §-ban meg ha tá ro -
zott kö ve tel mé nyek nek meg fe le lõ, a re gi o ná lis el len õr zé si
köz pont ál tal en ge dé lye zett szá mí tó gé pes prog ra mok kal
kell vé gez ni.

(2) A Jöt.-ben, illetve az e ren de let ben meg ha tá ro zott
nyil ván tar tá sok szá mí tó gé pes ve ze té sé re szol gá ló prog -
ram (a továb biak ban: nyil ván tar tó prog ram) és a ter mék kí -
sé rõ ok má nyok, az egy sze rû sí tett kí sé rõ ok má nyok, a bor -
kí sé rõ ok má nyok, valamint a bér fõ zé si lap szá mí tó gé pes

elõ ál lí tá sát és ki töl té sét vég zõ prog ram (a továb biak ban:
bi zony lat-ki ál lí tó prog ram) en ge dé lye zé sé hez szük sé ges
fel té tel, hogy

a) a prog ram a fel hasz ná ló kat és azok hoz zá fé ré si jo go -
sult sá gát nyil ván tart sa, a fel hasz ná lók kö ré ben, illetve
azok jo go sult sá gá ban be állt vál to zá so kat nyo mon kö -
vesse,

b) a fel hasz ná ló ál tal vég zett mun ka fo lya mat (te vé -
keny ség/mû ve let) bár mely idõ szak ra vo nat ko zó an nap lóz -
va le gyen.

(3) A nyil ván tar tó prog ram en ge dé lye zé sé hez a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ken túl szük sé ges
to váb bá, hogy

a) a prog ram biz to sít sa a nyil ván tar tás ha tá lyos jog sza -
bá lyi ren del ke zé sek nek meg fe le lõ adat tar ta lom mal való
ve ze té sét;

b) a nyil ván tar tás ada ta i nak utó la gos mó do sí tá sát a
prog ram nap lóz za;

c) a prog ram men tett ada ta i nak vissza töl té se bár mi kor
el len õriz he tõ és ki nyom tat ha tó le gyen az aláb bi adat tar ta -
lom mal:

ca) a vissza töl tés idõ pont ja,
cb) a vissza töl tés in do ka,
cc) a vissza töl tést vég zõ fel hasz ná ló neve, jo go sult sá ga,
cd) a vissza töl tött ada tok ar chi vá lá sá nak idõ pont ja;
d) a prog ram te gye le he tõ vé, hogy a (2) be kez dés ben,

illetve az e be kez dés c) pont já ban sze rep lõ ada tok bár mi -
kor le kér dez he tõ ek és ki nyom tat ha tó ak le gye nek.

(4) A bi zony lat-ki ál lí tó prog ram en ge dé lye zé sé hez a
(2) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve tel mé nye ken túl
szük sé ges to váb bá, hogy

a) a prog ram ál tal ké szí tett bi zony la tok for má tu ma, tar -
tal ma, ki ál lí tá sá nak és fel dol go zá sá nak rend je meg fe lel jen 
a ha tá lyos jog sza bá lyi ren del ke zé sek nek,

b) a prog ram a fel hasz nált sor szám (ide ért ve a stor nó -
zott sor szá mot is) is mé telt fel hasz ná lá sát ne en ge dé lyez ze,

c) a prog ram ki zá ró lag a Köz pon ti El len õr zé si Pa rancs -
nok ság (a továb biak ban: KEP) ál tal az adott idõ szak ra ki -
adott sor szá mok fel hasz ná lá sát, emel ke dõ szám sor rend -
ben, ki zá ró lag egy al ka lom mal te gye le he tõ vé a bi zony lat
ki ál lí tá sa so rán, és ön ál ló sor szám ge ne rá lást vagy ugyan -
azon szám sor rend új bó li fel hasz ná lá sát ne te gye le he tõ vé,

d) – a 75.  § (10) be kez dé se, illetve a 78.  § (3) be kez dé se 
sze rin ti le he tõ ség al kal ma zá sát biz to sí tó prog ram ese té -
ben – a ter mék kí sé rõ ok mány ra vagy az egy sze rû sí tett kí -
sé rõ ok mány ra rá he lye zett kü lön le ges bé lyeg zõ meg fe lel -
jen a jö ve dé ki adó-kö te les ter mé kek adó fel füg gesz té ses el -
já rás mel lett tör té nõ szál lí tá sá hoz szük sé ges ad mi niszt ra -
tív kí sé rõ ok mány ról  szóló 2719/92/EGK bi zott sá gi ren de -
let ben (a továb biak ban: Bi zott sá gi ren de let) fog lalt for mai
és tar tal mi kö ve tel mé nyek nek.

37/B.  § (1) A nyil ván tar tó prog ram, illetve a bi zony -
lat-ki ál lí tó prog ram en ge dé lye zé sé re irá nyuló ké re lem az
1.  § (1) be kez dés sze rin ti en ge dély ké rel mek be nyúj tá sá val 
egy ide jû leg vagy a Jöt. sze rin ti en ge dé lyek ki adá sát köve -
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tõen bár mi kor be nyújt ha tó a re gi o ná lis el len õr zé si köz -
pont hoz.

(2) A nyil ván tar tó, illetve a bi zony lat-ki ál lí tó prog ram -
ban ter ve zett mó do sí tást – a törzs ada tok ki vé te lé vel – az
en ge dé lye zõ re gi o ná lis el len õr zé si köz pont hoz be kell je -
len te ni. A re gi o ná lis el len õr zé si köz pont a prog ram mó do -
sí tást a be je len tést kö ve tõ 30 na pon be lül ha tá ro zat ban en -
ge dé lye zi vagy el uta sít ja.

(3) Az (1)–(2) be kez dés sze rin ti ké re lem hez csa tol ni
kell

a) a prog ram al kal ma zá sá nak –, illetve a (2) be kez dés -
ben fog lalt eset ben a prog ram mó do sí tá sá nak – rész le tes
le írá sát,

b) a prog ram ké szí tõ vagy a for gal ma zó nyi lat ko za tát
ar ról, hogy a prog ram jog sze rû en ke rült a ké rel me zõ bir to -
ká ba,

c) a te le pí tett nyil ván tar tó prog ram adat bá zis fájl já nak
(fájl ja i nak) el éré si út vo na lát,

d) – amennyi ben az adó rak tár-en ge dé lyes a ter mék kí -
sé rõ ok má nyon vagy az egy sze rû sí tett kí sé rõ ok má nyon az 
arra jo go sult sze mély alá írá sa he lyett a Bi zott sá gi ren de let
2a. cik ke sze rin ti kü lön le ges bé lyeg zõt kí ván ja alkal -
mazni – az adó rak tár-en ge dé lyes nek a Bi zott sá gi ren de let
2a. cikk (1) be kez dé se sze rin ti nyi lat ko za tát.

(4) A bi zony lat-ki ál lí tó prog ra mot en ge dé lye zõ ha tá ro -
zat egy pél dá nyát az en ge dé lye zõ re gi o ná lis el len õr zé si
köz pont meg kül di a KEP ré szé re.

37/C.  § (1) A nyil ván tar tó prog ram adat bá zi sá nak hely -
re ál lí tá sa a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hi va tal hoz tör -
té nõ elõ ze tes be je len tés alap ján vé gez he tõ. A be je len tés -
nek tar tal maz nia kell az adat bá zis hely re ál lí tá sá nak okát,
pon tos he lyét és ide jét. A be je len tés ben fog lal ta kat a ha tó -
sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal a hely szí nen el len õriz -
he ti.

(2) Az en ge dé lye zett prog ram tól el té rõ prog ram hasz ná -
la ta vagy az en ge dé lye zett prog ram a 37/A.  § (2)–(3) be -
kez dés ren del ke zé se i nek meg sér té se mel let ti hasz ná la ta
ese tén a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont ma nu á lis nyil ván -
tar tás-ve ze té si kö te le zett sé get ír elõ, és a nyil ván tar tó
prog ram hasz ná la tá ra ki adott en ge délyt a ma nu á lis nyil -
ván tar tás hi te le sí té sé nek nap já val – jö võ be ni ha tállyal –
vissza von ja.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti dön tés kéz hez vé te lé tõl szá -
mí tott 5 na pon be lül az en ge dé lyes kö te les a ma nu á lis nyil -
ván tar tást be nyúj ta ni a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont hoz,
amely azt – a be nyúj tás tól szá mí tott 5 na pon be lül – jó vá -
hagy ja vagy el uta sít ja. A re gi o ná lis el len õr zé si köz pont a
jó vá ha gyott ma nu á lis nyil ván tar tást – a jó vá ha gyás sal
egy ide jû leg – meg kül di a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám -
hi va tal hoz, amely azt 8 na pon be lül hi te le sí ti.”

12.  §

Az R. 38.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(2) Az egy sze rû sí tett adó rak tár ban és a kí sér le ti elõ ál lí -
tást vég zõ üzem ben foly ta tott te vé keny ség ki vé te lé vel a
jö ve dé ki ter mé kek ter me lé sé nek, tá ro lá sá nak be fe je zé sét,
szü ne tel te té sét és új bó li meg kez dé sét – annak idõ pont ját
leg alább 15 nap pal meg elõ zõ en – a ha tó sá gi fel ügye le tet
el lá tó vám hi va tal hoz írás ban be kell je len te ni. Szü ne tel te -
tés nek kell te kin te ni, ha az adó rak tár ban 30 na pot meg ha -
la dó an nem foly tat nak ter mék-elõ ál lí tást, illetve tá ro lást.”

13.  §

(1) Az R. 39.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) Az adó rak tár ban tá rolt adó zott jö ve dé ki ter mék rõl a 
re gi o ná lis el len õr zé si köz pont ál tal jó vá ha gyott és a ha tó -
sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal ál tal hi te le sí tett kü lön
nyil ván tar tást kell ve zet ni, az adó zott jö ve dé ki ter mé ket a
28. szá mú mel lék let, illetve a 28/A. szá mú mel lék let sze -
rin ti ter mék mér leg-nyil ván tar tás nem tar tal maz za. A nyil -
ván tar tás ve ze té sé re a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont ál tal
elõ ze tesen jó vá ha gyott szá mí tó gé pes nyil ván tar tás is al -
kal maz ha tó.”

(2) Az R. 39.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az adó rak tár en ge dé lye se a meg fi gyelt ter mék elõ -
ál lí tá sa (ki sze re lé se), illetve a tel je sen de na tu rált al ko hol
fel hasz ná lá sa ese tén a meg fi gyelt ter mék rõl (ki vé ve a bio -
dí zelt és az üzem anyag-ada lé kot) és a tel je sen de na tu rált
al ko hol ról a 12. szá mú mel lék let sze rin ti nyil ván tar tást, az
egyéb el len õr zött ás vány olaj elõ ál lí tá sa ese tén annak ér té -
ke sí té sé rõl a 12. szá mú mel lék let II. rész 2. pont ja sze rin ti
nyil ván tar tást is kö te les ve zet ni.”

14.  §

(1) Az R. 40.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(1) Az ás vány olaj adó rak tár – a kí sér le ti elõ ál lí tást
vég zõ üzem ki vé te lé vel – az ás vány olaj gyár tá sá hoz és tá -
ro lá sá hoz csak a Ma gyar Ke res ke del mi En ge dé lye zé si Hi -
va tal (a továb biak ban: MKEH) ál tal hi te le sí tett tá ro ló tar -
tályt hasz nál hat.

(2) Az adó rak tár-en ge dé lyes nek – a kí sér le ti elõ ál lí tást
vég zõ üzem adó rak tár-en ge dé lye sé nek ki vé te lé vel – az
elõ ál lí tott és a tá rolt ter mé kek mennyi sé gi mé ré sé re en ge -
dé lye zett tí pu sú, az MKEH ál tal hi te le sí tett mé rõ be ren de -
zést kell al kal maz nia.”

(2) Az R. 40.  § (3) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö veg e he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az ás vány ola jok ki tá ro lá sa – a kí sér le ti elõ ál lí tást vég -
zõ üzem ki vé te lé vel –”
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15.  §

Az R. 41/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„41/A.  § (1) A bio üzem anyag-adó rak tár en ge dé lye sé -
nek ab ban az eset ben, ha a bio dí zel elõ ál lí tá sá hoz nem ki -
zá ró lag a Kö zös ség va la mely tag ál la má ban ter melt alap -
anyag ból gyár tott nö vé nyi ola jat hasz nál fel, a bio dí zel
elõ ál lí tá sá ról két ter mék mér le get kell ve zet nie, és azok ban 
az össze sen ter melt mennyi sé get a fel hasz nált alap anyag
(Kö zös ség ben, illetve Kö zös sé gen kí vül elõ ál lí tott alap -
anyag) ará nyá ban a Jöt. 7.  §-ának 37/A. pont já ban meg ha -
tá ro zott bio dí zel re és az at tól el té rõ ter mék re meg bont va
kell sze re pel tet nie, el kü lö ní tett tá ro lást azon ban nem kell
al kal maz nia.

(2) A bio üzem anyag-adó rak tár en ge dé lye se a bio dí zel
gyár tá sá hoz fel hasz nált nö vény olaj alap anya gá nak faj tá já -
ról és Kö zös ség ben tör tént elõ ál lí tá sá ról bio dí zel-szál lít -
má nyon ként nyi lat ko za tot ál lít ki és ad át a bio dí zelt be -
szer zõ ás vány olaj-adó rak tár en ge dé lye se ré szé re.”

16.  §

Az R. 41/B.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel,
és egy ide jû leg a § ere de ti szö veg e (1) be kez dés re változik:

„(2) A bio üzem anyag-adó rak tár és a kí sér le ti elõ ál lí tást
vég zõ üzem en ge dé lye se a Jöt. 7.  §-ának 37. pont já ban
meg ha tá ro zott bi o e ta no lon kí vü li, a bio üzem anya gok és
más meg úju ló üzem anya gok köz le ke dé si célú fel hasz ná lá -
sá nak egyes sza bá lya i ról  szóló 42/2005. (III. 10.) Korm.
ren de let 2.  § a) pont já nak aa) al pont já ban meg ha tá ro zott
bi o e ta nol elõ ál lí tá sa ese tén az e ren de let 61.  § (1)–(2) be -
kez dé sé ben, valamint 61/A.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt de -
na tu rá lá si el já rá son kí vül más, a re gi o ná lis el len õr zé si
köz pont ál tal en ge dé lye zett, az adó rak tá ri en ge dély ben
sze rep lõ el já rást is al kal maz hat a 61.  § (3) be kez dé sé nek
figye lembe véte lével.”

17.  §

Az R. 61/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„61/B.  § (1) A szesz üzem-adó rak tár, illetve a bio üzem -
anyag-adó rak tár en ge dé lye sé nek, illetve a 2207 10 00
vám ta ri fa szá mú, leg alább 99 tér fo gat szá za lék al ko hol tar -
tal mú víz te le ní tett al ko hol ter mé ket be szer zõ kõ olaj fi no -
mí tó, fi no mí tói ás vány olaj rak tár és ás vány olaj-tá ro ló adó -
rak tár en ge dé lye sé nek ab ban az eset ben, ha a bi o e ta nol
elõ ál lí tá sá hoz nem ki zá ró lag olyan etil al ko holt hasz nál,
ame lyet a Kö zös ség va la mely tag ál la má ban ter melt alap -
anyag ból ál lí tot tak elõ, a bi o e ta nol ról két ter mék mér le get
kell ve zet nie, és azok ban az össze sen ter melt mennyi sé get
a fel hasz nált alap anyag (Kö zös ség ben, illetve Kö zös sé gen 
kí vül elõ ál lí tott alap anyag) ará nyá ban a Jöt. 7.  §-ának
37. pont já ban meg ha tá ro zott bi o e ta nol ra és az at tól el té rõ

ter mék re meg bont va kell sze re pel tet nie, el kü lö ní tett tá ro -
lást azon ban nem kell al kal maz nia.

(2) A szesz üzem-adó rak tár en ge dé lye se a bi o e ta nol cél -
ra elõ ál lí tott etil al ko hol gyár tá sá hoz fel hasz nált alap anyag 
faj tá já ról és Kö zös ség ben tör tént elõ ál lí tá sá ról etil al ko -
hol-, illetve bi o e ta nol-szál lít má nyon ként nyi lat ko za tot ál -
lít ki, és azt, valamint – bi o e ta nol szál lí tá sa ese tén – az etil -
al ko hol de na tu rá lá sá ról fel vett jegy zõ könyv má so la tát át -
ad ja a be szer zõ ás vány olaj-adó rak tár en ge dé lye se ré -
szére.”

18.  §

Az R. 71.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) Az adó rak tár en ge dé lye sé nek adó rak tá ran ként és
össze sít ve a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont ál tal el fo ga dott
és a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal ál tal hi te le sí -
tett, a 28. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar tal mú – a kí sér le -
ti elõ ál lí tást vég zõ üzem ese té ben a 28/A. szá mú mel lék let
sze rin ti adat tar tal mú – ter mék mér leg-nyil ván tar tá so kat –
fi gye lem mel a 41/A.  § (1) be kez dé sé nek, illetve a 61/A.  §
(1) be kez dé sé nek ren del ke zé sé re is – a Jöt. 40.  § (4) be kez -
dé sé ben fog lal tak alap ján, az adó alap já ul meg ha tá ro zott
mér ték egy ség ben, az ás vány ola jok nál há rom ti ze des jegy,
az al ko hol ter mék nél négy ti ze des jegy, a sör, az egyéb bor,
a pezs gõ és a köz tes al ko hol ter mék ese té ben két ti ze des -
jegy pon tos ság gal kell fo lya ma to san ve zet nie. A nyil ván -
tar tá sok ve ze té sé re a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont ál tal
elõ ze tesen jó vá ha gyott szá mí tó gé pes ter mék mér leg-nyil -
ván tar tás is al kal maz ha tó. Az adó rak tár ban nem jö ve dé ki
ter mék elõ ál lí tá sá hoz ke ret en ge dély nél kül fel hasz nált jö -
ve dé ki ter mék rõl ve ze tett ter mék mér leg ben az e cél ra tör -
tént fel hasz ná lást, kész let csök ke nést az adó men tes fel -
hasz ná lók ra vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell el szá mol ni.”

19.  §

(1) Az R. 72.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az adó rak tár en ge dé lye sé nek – ki vé ve az egy sze rû -
sí tett adó rak tár és a do hány gyárt mány adó rak tár en ge dé -
lye sét – a jö ve dé ki ter mé kek elõ ál lí tá sá hoz fel hasz nált jö -
ve dé ki és nem jö ve dé ki ter mé kek rõl és azok fel hasz ná lá -
sá val elõ ál lí tott jö ve dé ki ter mé kek rõl a 33. szá mú mel lék -
let sze rin ti adat tar ta lom mal a re gi o ná lis el len õr zé si köz -
pont ál tal el fo ga dott és a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám -
hiva tal ál tal hi te le sí tett ter me lé si nap lót, illetve a jö ve dé ki
ter mék re ge ne rá lás sal, tisz tí tás sal tör té nõ elõ ál lí tá sa ese -
tén a 34. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar tal mú re ge ne rá lá -
si nap lót kell – az adott jö ve dé ki ter mék adó alap já nak
meg fe le lõ mér ték egy ség ben [a 71.  § (1) be kez dé se sze rin ti 
ti ze des jegy pon tos ság gal] – ve zet nie. A ter me lé si (re ge ne -
rá lá si) napló ve ze té se alól a re gi o ná lis el len õr zé si köz -
pont tól fel men tést kap hat az, aki az ab ban elõ írt el szá mo -
lást más nyil ván tar tá sai alap ján tel je sí te ni tud ja. A ter me -
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lé si (re ge ne rá lá si) napló ve ze té sé re a re gi o ná lis el len õr zé si 
köz pont ál tal elõ ze tesen jó vá ha gyott szá mí tó gé pes nyil -
ván tar tás is al kal maz ha tó. Kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem
ese té ben a mé ré si ered mé nye ket tar tal ma zó bi zony lat mi -
nõ sül ter me lé si nap ló nak.”

(2) Az R. 72.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem adó rak tár en ge -
dé lye se a tárgy éven be lül a Jöt. 49.  § (3) be kez dés a) pont -
já ban meg je lölt kész let fel vé te len kí vül is vé gez het té te les
lel tár ké szí tés sel kész let fel vé telt, és az el szá molt idõ szak ra
a vám ha tó ság hely szí ni el len õr zé se nél kül is, jegy zõ könyv 
fel vé te lé vel meg ál la pít hat ja a Jöt. 49.  § (4) be kez dé se sze -
rin ti kü lön bö ze tet, ame lyet az el szá molt idõ szak zá ró kész -
le té be be szá mít. A kész let fel vé tel idõ pont ját a ha tó sá gi
fel ügye le tet el lá tó vám hi va tal hoz elõ ze tesen be kell je len -
te ni. Amennyi ben a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva -
tal a be je len tett idõ pont ra vo nat ko zó kész let fel vé telt a
hely szí nen ellen õr zi, a Jöt. 49.  § (4) be kez dé se sze rint kell
el jár ni.”

20.  §

(1) Az R. 74.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az adó rak tár en ge dé lye se – ki vé ve a kí sér le ti elõ ál -
lí tást vég zõ üze met – az ér té ke sí té se i rõl – adó fel füg gesz -
tés mel lett vég zett és sza bad for ga lom szá má ra tör tént ér té -
ke sí tés sze rin ti bon tás ban – té te le sen vagy szá mí tó gé pen
olyan, a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont ál tal jó vá ha gyott és 
a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal ál tal hi te le sí tett
ve võ nyil ván tar tást ve zet, amely bõl a jö ve dé ki ter mé ken -
kén ti, tet szõ le ges idõ szak ra vo nat ko zó mennyi sé gi és ér -
ték ada tok az ellen õr zés szá má ra ren del ke zés re bocsát -
hatók.”

(2) Az R. 74.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel:
„(5) Az adó rak tár-en ge dé lyes a Jöt. 41.  §-ában meg ha -

tá ro zott ve võ nyil ván tar tá sá ból a 46. szá mú mel lék let sze -
rin ti adat tar ta lom mal, elekt ro ni kus for má ban, a Pénz ügyi
Köz löny ben köz zé tett tech ni kai fel té te lek kel és for má -
tum ban kö te les – a vám ha tó ság ké ré sé re – adat szol gál ta -
tást tel je sí te ni.”

21.  §

(1) Az R. 75.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) A ter mék kí sé rõ ok mányt az adó rak tár en ge dé lye se
a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont en ge dé lye alap ján szá mí -
tó gép pel elõ ál lít hat ja a KEP ál tal ki adott, az en ge dély ben
meg ha tá ro zott sor szám tar to má nyon be lü li azo no sí tó szá -
mok fel hasz ná lá sá val. A tárgy hót kö ve tõ hó nap 10. nap -
jáig az egy sze rû sí tett adó rak tár-en ge dé lyes, a sör fõz de
adó rak tár-en ge dé lyes és a ki zá ró lag bér fõ zést vég zõ

szesz fõz de adó rak tár-en ge dé lyes a tárgy hó ban fel hasz -
nált, szá mí tó gép pel elõ ál lí tott ter mék kí sé rõ ok má nyok
azo no sí tó szá ma it meg ad ja a KEP-nek, vagy amennyi ben
a tárgy hó ban nem ál lí tott ki ter mék kí sé rõ ok mányt, er rõl
tá jé koz tat ja a KEP-et.”

(2) Az R. 75.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (10) be kez dés -
sel:

„(10) A vám ha tó ság ké re lem re – a 37/B.  §-ban fog lal tak 
sze rint – en ge dé lye zi, hogy az adó rak tár-en ge dé lyes – ki -
vé ve a kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem, illetve az egy sze rû -
sí tett adó rak tár en ge dé lye se – a ter mék kí sé rõ ok má nyon
az arra jo go sult sze mély alá írá sa he lyett a Bi zott sá gi ren -
de let 2a. cik ke sze rin ti kü lön le ges bé lyeg zõt al kal maz zon
mind a bel föl dön vég zett, mind a Kö zös sé gen be lü li ter -
mék for ga lom ban, to váb bá a Kö zös sé gen kí vü li ren del te -
tés sel in dí tott szál lí tá sok ese tén is.”

22.  §

Az R. 78.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(3) A vám ha tó ság ké re lem re – a 37/B.  §-ban fog lal tak
sze rint – en ge dé lye zi, hogy az adó rak tár-en ge dé lyes – ki -
vé ve a kí sér le ti elõ ál lí tást vég zõ üzem, illetve az egy sze rû -
sí tett adó rak tár en ge dé lye se – az egy sze rû sí tett ter mék kí -
sé rõ ok má nyon az arra jo go sult sze mély alá írá sa he lyett a
Bi zott sá gi ren de let 2a. cik ke sze rin ti kü lön le ges bé lyeg zõt
al kal maz zon a bel föl dön vég zett ter mék for ga lom ban.”

23.  §

(1) Az R. 79.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A bor kí sé rõ ok mány az or szá gos pa rancs nok ság
en ge dé lyé vel, az en ge dély ben meg ha tá ro zott fel té te lek
sze rint ál lít ha tó elõ.”

(2) Az R. 79.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A bor kí sé rõ ok mányt az annak al kal ma zá sá ra kö te -
le zett sze mély a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont en ge dé lye
alap ján szá mí tó gép pel elõ ál lít hat ja, a KEP ál tal ki adott
sor szám tar to má nyon be lü li azo no sí tó szá mok fel hasz ná lá -
sá val. A fel hasz nált, szá mí tó gép pel elõ ál lí tott bor kí sé rõ
ok má nyok azo no sí tó szá ma it a bor kí sé rõ ok mány al kal ma -
zá sá ra kö te le zett sze mély a tárgy hót kö ve tõ hó nap 10. nap -
já ig meg ad ja a KEP-nek, illetve amennyi ben a tárgy hó ban
nem ál lí tott ki bor kí sé rõ ok mányt, er rõl tá jé koz tat ja a
KEP-et.”

24.  §

Az R. 80.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:
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[(1) A ter mék kí sé rõ ok mány, illetve az egy sze rû sí tett kí -
sé rõ ok mány adat tar tal má nak biz to sí tá sá hoz a Jöt. 52.  §
(1)–(2) be kez dé se alá tar to zó ás vány olaj – a sû rí tett föld -
gáz, a csepp fo lyó sí tott szén hid ro gén és a csõ ve ze té ken
szál lí tott ás vány olaj ki vé te lé vel – adó rak tár ból tör té nõ ki -
tá ro lá sa ese tén egy olyan szállítási bizonylatot is ki kell
állítani, amely]

„f) a ter mék mi nõ sé gét [a Jöt. 52.  § (1) be kez dés a),
illetve d) pont ja alá tar to zó ben zin, illetve gáz olaj ese té ben 
a leg fel jebb 10 ppm vagy a 10 ppm-nél na gyobb kén tar ta -
lom ra és a leg alább 4,4 tér fo gat szá za lék vagy a 4,4 tér fo -
gat szá za lék nál ke ve sebb bi o e ta nol-, illetve bio dí zel-tar ta -
lom ra uta ló egy ér tel mû meg je lö lést is, az E85 ese té ben a
be ke vert ben zin 15 °C hõ mér sék let hez tar to zó sû rû sé gét és 
tér fo ga tát, valamint a tér fo gat szá za lék ban ki fe je zett bio -
etanol-tartalmat is], az ér vé nyes MSZ-re, mû sza ki le írás ra
vagy szer zõ dés ben rög zí tett spe ci fi ká ci ó ra való hi vat ko -
zás sal;”
(tar tal maz za.)

25.  §

Az R. 103.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) A min ta]
„b) a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let ál tal mi nõ sí tett

vizs gá ló la bo ra tó ri um ban, a szõ lõ bor ese té ben a
VPVI-ben,”
(vizs gál ha tó.)

26.  §

Az R. 108.  § (5) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) Ha a (4) be kez dés sze rin ti kész let fel vé tel lel meg ál -
la pí tott tény le ges zá ró kész let ki sebb, mint az el szá mo lás -
ban ki mu ta tott nyil ván tar tás sze rin ti zá ró kész let, a kü lön -
bö zet re az adót]

„b) az egyéb el len õr zött ás vány olaj és meg fi gyelt ter -
mék ese té ben a Jöt. 52.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze -
rin ti ala cso nyabb, illetve a Jöt. 50.  § (4) be kez dé sé nek
e) pont já ban meg ha tá ro zott meg fi gyelt ter mék ese té ben a
Jöt. 64.  § (2) be kez dé se, illetve – a Jöt. 50.  § (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott meg fi gyelt ter mék ese té ben – a Jöt.
52.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti adó mér ték al kal -
ma zá sá val”
(kell meg ál la pí ta ni.)

27.  §

(1) Az R. 111/A.  § (1) be kez dé sé nek a) és b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

[(1) A ben zin és az E85 bi o e ta nol-tar tal má nak iga zo lá -
sá hoz szük sé ges ok má nyok:]

„a) a bi o e ta nol gyár tá sá hoz fel hasz nált etil al ko hol
alap anya gá nak me zõ gaz da sá gi ere de té rõl és Kö zös ség ben 
tör tént elõ ál lí tá sá ról

aa) ás vány olaj-adó rak tár ese té ben a bel föld rõl be szer -
zett etil al ko hol ra, illetve bi o e ta nol ra a szesz üzem 61/B.  §
(2) be kez dés sze rin ti nyi lat ko za ta,

ab) szesz üzem ese té ben a 61/B.  § (1) be kez dé se sze rin -
ti ter me lé si napló,

ac) egyéb eset ben a bi o e ta nol, a ben zin vagy az E85
gyár tó já nak nyi lat ko za ta;

b) az etil al ko hol 61/A.  § (1) be kez dés sze rin ti de na tu rá -
lá sá ról a 61.  § (5) be kez dés sze rint ké szí tett jegy zõ könyv
vagy annak má so la ta, illetve – ha a de na tu rá lást nem bel -
föl dön vé gez ték – a tag ál lam vagy a har ma dik or szág ille -
té kes ha tó sá ga (szer ve) ál tal a de na tu rá lás ról ké szí tett, a
61.  § (5) be kez dés sze rin ti ada to kat tar tal ma zó jegy zõ -
könyv ere de ti pél dá nya vagy annak hi te les má so la ta;”

(2) Az R.-nek a jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek
for gal ma zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi
CXXVII. tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról
 szóló 8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2006. (XII. 25.) PM ren de let 17.  §-ával meg ál la pí tott
111/A.  § (2) be kez dés a) pont ja az „a) a bio dí zel alap anya -
gá nak me zõ gaz da sá gi ere de té rõl és Kö zös ség ben tör tént
elõ ál lí tá sá ról a bio dí zel-adó rak tár ál tal a 41/A.  § (2) be -
kez dés sze rint ki ál lí tott iga zo lás, illetve a be szál lí tói nyi -
lat ko zat,” szö veg rész he lyett a kö vet ke zõ szö veg gel lép
2008. ja nu ár 1-jén ha tály ba:

„a) a bio dí zel gyár tá sá hoz fel hasz nált nö vé nyi olaj alap -
anya gá nak me zõ gaz da sá gi ere de té rõl és Kö zös ség ben tör -
tént elõ ál lí tá sá ról

aa) ás vány olaj-adó rak tár ese té ben a bel föld rõl be szer -
zett bio dí zel re a bio üzem anyag-adó rak tár 41/A.  § (2) be -
kez dés sze rin ti nyi lat ko za ta,

ab) egyéb eset ben a bio dí zel vagy a gáz olaj gyár tó já -
nak nyi lat ko za ta,”

28.  §

Az R. 112.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„112. § (1) A Jöt. 28.  §-a sze rin ti adó-vissza igény lés

ese té ben a jö ve dé ki ter mék fel adá sát meg elõ zõ en be nyúj -
tan dó ké re lem ben a jö ve dé ki ter mék meg ne ve zé sét,
mennyi sé gét, bel föl dön meg fi ze tett adó ját, illetve adó rak -
tár ból sza bad for ga lom ba bo csá tás sal tör té nõ ki szál lí tás
ese tén a ki szál lí tás ra ke rü lõ jö ve dé ki ter mék után ke let ke -
zõ adó össze gét, to váb bá a ki szál lí tás vár ha tó idõ pont ját
kell be je len te ni, és csa tol ni kell – az adó rak tár adó zat lan
kész le té bõl sza bad for ga lom ba bo csá tás sal tör té nõ ki szál -
lí tás ese tét ki vé ve – a jö ve dé ki ter mék adó zott be szer zé sét
iga zo ló, az adó vissza igény lé sé re jo go sult sze mély ne vé re
ki ál lí tott szám lát vagy a jö ve dé ki ter mék adó zott vol tát
iga zo ló egyéb bi zony la tot. A ben zin, illetve a gáz olaj ese -
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té ben a vissza igény lés hez be nyúj tott szám la (egyéb bi -
zony lat) ki ál lí tá sá nak idõ pont já ban ha tá lyos, a Jöt. 52.  §
(1) be kez dés a) pont já ban, illetve d) pont já ban meg ha tá ro -
zott ala cso nyabb adó mér ték nél ma ga sabb jö ve dé ki -
adó-mér ték kel szá mí tott adó vissza igény lé sé hez a szám lá -
nak (egyéb bi zony lat nak) tar tal maz nia kell a ma ga sabb
adó mér ték al kal ma zá sá hoz a Jöt. 52.  § (1) be kez dé sé nek
a), illetve d) pont já ban, valamint (4) be kez dé sé ben meg ha -
tá ro zott fel té tel fenn ál lá sá ra vo nat ko zó meg je lö lést is.

(2) A jö ve dé ki ter mék cím zett tag ál lam ban tör tént át vé -
te lét köve tõen az adó-vissza igény lés re az adó be val lást az
egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány nak a ter mék cím zett tag ál -
lam ban tör tént át vé te lét iga zo ló pél dá nyá val és

a) e pél dá nyon az adó nak a cím zett tag ál lam ban tör tént
meg fi ze té sét vagy az adó meg fi ze té sé nek biz to sí tá sát ta -
nú sí tó iga zo lás sal, vagy

b) az ah hoz csa tolt, a cím zett tag ál lam ille té kes ha tó sá -
ga ál tal ki ál lí tott, az adó nak a cím zett tag ál lam ban tör tént
meg fi ze té sét vagy az adó meg fi ze té sé nek biz to sí tá sát iga -
zo ló bi zony la tá val
kell be nyúj ta ni. Az a) pont sze rin ti iga zo lás ként a cím zett
tag ál lam ille té kes ha tó sá ga ne vé nek, cí mé nek (pecsét -
lenyomatának) és hi vat ko zá si szá má nak az ok má nyon tör -
té nõ fel tün te té se is el fo gad ha tó.

(3) Amennyi ben az adó-vissza igény lés re az adó be val -
lást nem a (2) be kez dés b) pont sze rin ti kü lön bi zony lat
csa to lá sá val nyújt ják be, és a vissza kül dött egy sze rû sí tett
kí sé rõ ok má nyon nem sze re pel vagy nem meg fele lõen sze -
re pel az a) pont sze rin ti iga zo lás, ak kor az adó be val lás hoz
csa tol ni kell az adó nak a cím zett tag ál lam ban tör tént meg -
fi ze té sét vagy az adó meg fi ze té sé nek biz to sí tá sát alá tá -
masz tó egyéb do ku men tu mo(ka)t.

(4) A (3) be kez dés ben fog lal tak sze rint be nyúj tott ké re -
lem ese té ben a vám ha tó ság az adó be val lás be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 5 mun ka na pon be lül – a jö ve dé ki adók te rü le tén
való köz igaz ga tá si együtt mû kö dés rõl  szóló
2073/2004/EK ta ná csi ren de let sze rint el jár va – meg ke re -
sés sel él a cím zett tag ál lam ille té kes ha tó sá ga felé az adó
cím zett tag ál lam ban tör tént meg fi ze té sé nek vagy az adó
meg fi ze té se biz to sí tá sá nak el len õr zé se iránt.

(5) A vám ha tó ság az adó-vissza igény lést el uta sít ja, ha
a) az adó be val lást a (2)–(3) be kez dés ben fog lal tak tól

el té rõ en nyújt ják be,
b) a (4) be kez dés sze rin ti el já rás annak meg ál la pí tá sá -

val zá rul, hogy az adó a cím zett tag ál lam ban nem ke rült
meg fi ze tés re, illetve az adó meg fi ze té se nem biz to sí tott.”

29.  §

Az R. 113.  § (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(6) A ben zin, illetve a gáz olaj ese té ben a vissza igény -
lés hez be nyúj tott szám la (egyéb bi zony lat) ki ál lí tá sá nak
idõ pont já ban ha tá lyos, a Jöt. 52.  § (1) be kez dés a) pont já -
ban, illetve d) pont já ban meg ha tá ro zott ala cso nyabb adó -

mér ték nél ma ga sabb jö ve dé ki adó-mér ték kel szá mí tott adó 
vissza igény lé sé hez a szám lá nak (egyéb bi zony lat nak) tar -
tal maz nia kell a ma ga sabb adó mér ték al kal ma zá sá hoz a
Jöt. 52.  § (1) be kez dé sé nek a), illetve d) pont já ban,
valamint (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té tel fenn -
állására vo nat ko zó meg je lö lést is.”

30.  §

Az R. 114.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del -
ke zés lép:

„(1) A Jöt. 55.  § (1)–(2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ese tek ben az adó-vissza igén y lés hez szük sé ges okmány:

a) a gáz olaj jö ve dé ki adó val nö velt áron tör tént be szer -
zé sét iga zo ló olyan szám la, ame lyen a jö ve dé ki adót kü lön
feltüntették;

b) a szál lí tá si te vé keny ség hez hasz nált szál lí tó esz kö -
zök meg ne ve zé se és azo no sí tá sá nak módja, jele;

c) olyan nyil ván tar tás, amely fo lya ma to san tar tal maz za 
– szál lí tó jár mû ven ként és össze sít ve – a fel hasz nált gáz -
olaj mennyi sé gét;

d) a tény le ges vagy át lag fo gyasz tás, to váb bá a meg tett
és fel szá mí tás ra jo go sí tó idõ vagy tá vol ság meg ál la pí tá sá -
ra alkalmas dokumentum;

e) a fel hasz ná lás ra ki adott, és az eb bõl tény le ge sen
vissza igény lés re is jo go sí tó gáz olaj mennyi ség rõl  szóló
bel sõ bizonylatok.”

31.  §

Az R. 119.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„119. § (1) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal a

jö ve dé ki ügy ben ho zott, valamint a Jöt. 120.  § (5) be kez -
dé se sze rin ti dön té sé ben, illetve a le fog la lást meg szün te tõ
vég zé sé ben ren del ke zik a Jöt. 119.  § (11)–(13) be kez dé se
sze rin ti költ sé gek vi se lé sé rõl.

(2) Az ügy ben elsõ fo kon el járt ha tó sá gi fel ügye le tet el -
lá tó vám hiva tal a ki ad ni ren delt le fog lalt ter mé ket, dol got
és esz közt – jegy zõ könyv egy ide jû fel vé te le mel lett – ki zá -
ró lag ak kor ad hat ja ki, ha az át vé tel re jo go sult sze mély a
Jöt. 119.  § (7) be kez dé se sze rin ti tá ro lá si költ sé gek rõl ren -
del ke zõ vég zés ben fog lalt fi ze té si kö te le zett sé gé nek a
hely szí nen ele get tett. A meg fi ze tett tá ro lá si költ ség össze -
gé rõl a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal – a 115/A.  § 
(4) be kez dé sé ben fog lal tak ér te lem sze rû al kal ma zá sa mel -
lett – nyug tát kö te les ki ál lí ta ni.”

32.  §

(1) Az R. 121.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) A Jöt. 119.  § (8) be kez dé se sze rin ti, ki ad ni ren delt,
de át nem vett le fog lalt jö ve dé ki ter mék és a Jöt. 120.  §
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(7) be kez dés c) pont ja alá esõ el kob zott jö ve dé ki ter mék
ér té ke sí té sé vel a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal
olyan adó rak tár-en ge dé lyest, jö ve dé ki en ge dé lyes ke res -
ke dõt vagy nem jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõt bíz hat
meg, amely (aki) az adott jö ve dé ki ter mék elõ ál lí tá sá ra,
illetve for gal ma zá sá ra ér vé nyes, Jöt.-ben elõ írt en ge -
déllyel ren del ke zik.”

(2) Az R. 121.  § (3) be kez dé se ki egé szül a kö vet ke zõ d)
és e) pont tal:

[(3) Az aján la ti fel hí vás nak tar tal maz nia kell]
„d) az aján la tok be nyúj tá sá nak és át vé te lé nek for má ját,

illetve az aján la tok el bí rá lá sá nak módját,
e) az ér té ke sí ten dõ jö ve dé ki ter mé kek ér té ke sí té sé vel

szem ben tá masz tott egyéb feltételeket.”

33.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 121/A.  §-sal:
„121/A.  § (1) A Jöt. 119.  § (8) be kez dés sze rin ti, ki ad ni

ren delt, de át nem vett le fog lalt dol got, esz közt, valamint a
120.  § (7) be kez dés c) pont ja alá esõ esz közt a ha tó sá gi fel -
ügye le tet el lá tó vám hiva tal nyil vá no san ér té ke sí ti a for ga -
lom ban el ér he tõ leg ma ga sabb áron. A ha tó sá gi fel ügye le -
tet el lá tó vám hiva tal az ér té ke sí tést nyil vá nos pá lyá zat ke -
re té ben vég zi. Ezen el já rás al kal ma zá sá tól csak ab ban az
eset ben le het el te kin te ni, ha a vár ha tó be vé te lek nem fe de -
zik az ér té ke sí tés költ sé ge it, vagy ha a vár ha tó be vé te lek és 
az ér té ke sí tés elõ re lát ha tó költ sé gei kö zöt ti kü lönb ség ke -
ve sebb, mint 100 ezer fo rint. Eb ben az eset ben a ha tó sá gi
fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal az ér té ke sí tés ked ve zõbb és
költ ség kí mé lõbb nyil vá nos for má ját is al kal maz hat ja.

(2) A vám ha tó ság gal szol gá la ti jog vi szony ban, köz al -
kal ma zot ti jog vi szony ban vagy egyéb mun ka vég zés re irá -
nyuló jog vi szony ban álló sze mély, valamint annak kö ze li
hoz zá tar to zó ja [a Pol gá ri Tör vény könyv rõl  szóló 1959.
évi IV. tör vény 685.  § b) pont] az (1) be kez dés sze rin ti
nyil vá nos pá lyá za ton vagy az (1) be kez dés sze rin ti do log,
esz köz ér té ke sí té sé nek más nyil vá nos for má ján nem ve het
részt.

(3) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal a nyil vá -
nos pá lyá za ti fel hí vást leg alább egy or szá gos na pi lap ban
– a pá lyá za tok be nyúj tá sá ra meg ál la pí tott kez dõ idõ pon tot
leg alább 15 nap pal meg elõ zõ en – te szi köz zé, amely nek
tar tal maz nia kell:

a) az ér té ke sí tés re ke rü lõ va gyon tárgy meg je lö lé sét,
b) az ér té ke sí tés fel té te le it,
c) az aján la tok be nyúj tá sá nak for má ját, idõ pont ját, az

át vé tel és az el bí rá lás mód ját.
(4) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal leg alább

két el já ró tag ja a fel bon tás ról jegy zõ köny vet ké szít, a pá -
lyá zat ér té ke lé sét és annak ered mé nyét jegy zõ könyv be
fog lal ja.

(5) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal a pá lyá za -
tot meg fe le lõ aján lat hi á nyá ban ered mény te len nek nyil vá -
nít hat ja, és új pá lyá za tot ír hat ki.

(6) A ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó vám hiva tal az e § sze -
rin ti ér té ke sí tést maga vé gez he ti, vagy az zal ke res ke del mi
te vé keny ség foly ta tá sá ra jo go sult gaz dál ko dó szer ve ze tet
bíz hat meg. Az ér té ke sí tés sel meg bí zott szer ve zet kö te les
az ér té ke sí tés so rán az e §-ban meg ha tá ro zot tak sze rint el -
jár ni.

(7) A 121.  § (1) be kez dé sé ben, valamint e § (6) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott szer zõ dést írás ba kell fog lal ni.”

34.  §

Az R. 122.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„122.  § (1) Az el kob zott ter mék, do log, esz köz ér té ke sí -
tés bõl be folyt összeg bõl el sõd le ge sen az ér té ke sí tés sel
kap cso la tos költ sé ge ket, majd a le fog lalt ter mék, do log,
esz köz tá ro lá sá val, õr zé sé vel, szál lí tá sá val kap cso la tos
költ ség tar to zást, illetve a szak ér tõi vizs gá lat díj tar to zá sát,
ezt köve tõen a jog erõ sen ki sza bott jö ve dé ki adót kell ki -
egyen lí te ni, vé gül a fenn ma ra dó össze get a jö ve dé ki bír -
ság be vé te lek kö zött kell el szá mol ni. Az el szá mo lás ered -
mé nye ként a költ ség-, díj-, adó-, bír ság- és pót lék tar to zá -
sok ér te lem sze rû en rész ben vagy egész ben meg fi ze tett nek 
mi nõ sül nek. Az el szá mo lás ról a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá -
tó vám hiva tal kü lön vég zés ben ren del ke zik.

(2) A ki ad ni ren delt, de át nem vett le fog lalt ter mék nek,
do log nak, esz köz nek a Jöt. 119.  § (8) be kez dé se sze rin ti
ér té ke sí té sé bõl be folyt el len ér ték bõl az ér té ke sí té si,
valamint a le fog la lás meg szün te té sé rõl ren del ke zõ vég zés
köz lé sé nek nap ját kö ve tõ nap és az ér té ke sí tés nap ja kö -
zöt ti idõ tar tam ra esõ tá ro lá si költ ség le vo ná sát köve tõen
fenn ma radt összeg ad ha tó ki az át vé tel re jo go sult sze mély -
nek.

(3) A vám ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti el szá mo lás ról
ren del ke zõ vég zés köz lé sé vel tá jé koz tat ja az át vé te lé re jo -
go sult sze mélyt a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott költ sé -
gek le vo ná sát köve tõen fenn ma radt, ré szé re át ad ha tó
összeg rõl, az át vé tel pon tos he lyé rõl, valamint a Jöt. 119.  § 
(9) és (10) be kez dé se sze rin ti jog kö vet kez mé nyek rõl.

(4) Amennyi ben a Jöt. 119.  § (9) be kez dés ben meg ha tá -
ro zott ha tár idõ ered mény te le nül te lik el, a Jöt. 119.  §
(6) be kez dés a) és c) pont ja alap ján ki ad ni ren delt, de át
nem vett le fog lalt do log, esz köz ér té ke sí té sé bõl be folyt el -
len ér té ket az (1) be kez dés ren del ke zé sei sze rint kell el szá -
mol ni, és az ott meg ha tá ro zott költ sé gek és köz tar to zá sok
le vo ná sát köve tõen fenn ma radt összeg ad ha tó át a ma gyar
ál lam szá má ra. A Jöt. 119.  § (6) be kez dés e) pont ja alap ján
ki ad ni ren delt, de át nem vett le fog lalt esz köz ér té ke sí té sé -
bõl be folyt el len ér ték bõl a jö ve dé ki adó-, bír ság- és pót -
lék tar to zá sok össze ge nem von ha tó le.

(5) A Jöt. 120.  § (7) be kez dés c) pont ja alá tar to zó, meg -
sem mi sí tés re ke rü lõ ter mék, esz köz meg sem mi sí té sé rõl
ké szí tett jegy zõ könyv höz a ha tó sá gi fel ügye le tet el lá tó
vám hi va tal nak azo kat az ira to kat is csa tol nia kell, ame lyek 
az ér té ke sí tés ered mény te len sé gét bi zo nyít ják.”
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35.  §

Az R. 132.  §-a ki egé szül a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel:
„(6) A jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ a Jöt. 106.  §

(7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ve võ nyil ván tar tá sá ból a
47. szá mú mel lék let sze rin ti adat tar ta lom mal, elekt ro ni kus 
for má ban, a Pénz ügyi Köz löny ben köz zé tett tech ni kai fel -
té te lek kel és for má tum ban kö te les – a vám ha tó ság kéré -
sére – adat szol gál ta tást tel je sí te ni.”

36.  §

(1) Az R. 133/A.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(1) A jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ, az im por tá ló, a
be jegy zett/nem be jegy zett ke res ke dõ, az ex por tá ló és az
üzem anyag töl tõ ál lo más üze mel te tõ je a Jöt.-ben elõ írt
nyil ván tar tá sá ban adó mér té ken ként kö te les ve zet ni az
52.  § (1) be kez dés a), illetve d) pont ja alá tar to zó ben zin,
illetve gáz olaj be szer zé sét, amennyi ben azt több fé le adó -
mér ték kel szer zi be.”

(2) Az R. 133/A.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) Az adó rak tár-en ge dé lyes, a jö ve dé ki en ge dé lyes
ke res ke dõ, a be jegy zett/nem be jegy zett ke res ke dõ, az im -
por tá ló és az ex por tá ló a gáz olaj és a ben zin szál lí tá sa ese -
tén vagy az ér té ke sí tés kor ki ál lí tott bi zony la ton kö te les a
leg fel jebb 10 ppm vagy a 10 ppm-nél na gyobb kén tar ta -
lom ra és a leg alább 4,4 tér fo gat szá za lék vagy a 4,4 tér fo -
gat szá za lék nál ke ve sebb bi o e ta nol-, illetve bio dí zel-tar ta -
lom ra uta ló egy ér tel mû meg je lö lést fel tün tet ni.”

37.  §

Az R. ki egé szül a kö vet ke zõ 133/B.  §-sal:
„133/B.  § A Jöt. 117.  § (5) be kez dés alap ján ve ze ten dõ

nyil ván tar tás ban ter mék faj tán ként (al ko hol ter mék, sör,
szõ lõ bor, egyéb bor, pezs gõ és köz tes al ko hol ter mék rész -
le te zés ben) a napi nyi tó és záró kész le tet, valamint a na -
pon ta be szer zett és ér té ke sí tett mennyi sé get kell ki mu tat -
ni. A be szer zett mennyi sé get szál lít ón ként, azon be lül
annak a te lep hely nek a fel tün te té sé vel kell ki mu tat ni,
ahon nan a szál lí tás tör tént. A nyil ván tar tás ban sze rep lõ
mennyi sé ge ket a bon tott és a bon tat lan pa lac kok, do bo -
zok, kan nák, hor dók ûr tar ta lom sze rin ti da rab szá má nak
fel tün te té sé vel, illetve a ki mé rõ edény ben (esz köz ben) tá -
rolt szõ lõ bort – 20 li te res pon tos ság gal – li ter ben fel tün tet -
ve kell a nyil ván tar tás ban sze re pel tet ni. A be szer zett
mennyi sé get a be szer zés sel egy ide jû leg, az ér té ke sí tett
mennyi sé get na pon ta, több mû sza kos nyit va tar tás ese tén
mû sza kon ként kell be je gyez ni.”

38.  §

(1) Az R. ki egé szül az e ren de let 1. szá mú mel lék le te
sze rin ti 1/A. szá mú, az e ren de let 2. szá mú mel lék le te sze -

rin ti 28/A. szá mú, az e ren de let 3. szá mú mel lék le te sze rin -
ti 46. szá mú és az e ren de let 4. szá mú mel lék le te sze rin ti
47. szá mú mel lék let tel.

(2) Az R. 1. szá mú mel lék le te 11. pont ja 8. al pont já nak
be ve ze tõ szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ rendelkezés lép:

„Ter mék kí sé rõ ok mány, bor kí sé rõ ok mány és egy sze rû -
sí tett kí sé rõ ok mány alá írá sá ra jo go sul tak [ki vé ve ha az
adó rak tá ri en ge dély ké re lem mel egy ide jû leg a 75.  §
(10) be kez dés ben, illetve a 78.  § (3) be kez dés ben em lí tett
kü lön le ges bé lyeg zõt al kal ma zó bi zony lat-ki ál lí tó prog -
ram en ge dé lye zé sét ké rik]”

(3) Az R. 11. szá mú mel lék le te he lyé be az e ren de let
5. szá mú mel lék le te, az R. 14/A. szá mú mel lék le te he lyé be
e ren de let 6. szá mú mel lék le te lép.

(4) Az R. 28. szá mú mel lék le te 3. pont já nak be ve ze tõ
szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Csök ke nés (té tel szám, idõ pont, ter mék kí sé rõ ok -
mány/egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány/bel sõ bi zony lat szá -
ma, vevõ meg ne ve zé se, telephelye címe):”

(5) Az R. 35. szá mú mel lék le te I. pont já nak be ve ze tõ
szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Szõ lõ kész let ala ku lá sa (má zsá ban)”

(6) Az R. 35. szá mú mel lék le te II. pont já nak be ve ze tõ
szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Ter mék kész let (szõ lõ must, szõ lõ bor, sû rí tett must, tö -
mé nyí tett must, tar tó sí tott must) ala ku lá sa (hek to li ter ben)”

(7) Az R. 35. szá mú mel lék le te IV. pont já nak be ve ze tõ
szö veg e he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Mel lék ter mék kész le tek ala ku lá sa (mel lék ter mé ken -
ként, hek to li ter ben vagy mázsában)”

39.  §

(1) Ez a ren de let – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt el té rés -
sel – 2008. ja nu ár 1-jén lép hatályba.

(2) E ren de let 27.  §-ának (2) be kez dé se és 41.  §-ának
(1) be kez dé se 2007. de cem ber 31-én lép ha tály ba.

(3) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 74.  §-ának (5) be -
kez dé se, 132.  §-ának (6) be kez dé se, valamint 46. és
47. szá mú mel lék le te 2008. feb ru ár 1-jén lép ha tály ba.

(4) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 14/A. szá mú mel -
lék le te 2008. má jus 1-jén lép hatályba.

(5) E ren de let 41.  §-ának (3) be kez dé se 2009. ja nu ár
1-jén lép ha tály ba.

(6) Az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 112.  § (2)–(5) be -
kez dé sé nek ren del ke zé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is
alkalmazni kell.

(7) 2008. feb ru ár 2-án ha tá lyát vesz ti az 1–37.  §, a 38.  §
(1) és (4)–(6) be kez dé se, a 40.  §, a 41.  § (1) és (2) be kez dé -
se, valamint az 1–5. szá mú mel lék let.
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(8) 2008. má jus 2-án ha tá lyát vesz ti a 38.  §, a 39.  §
(7) be kez dé se és a 6. szá mú mel lék let.

(9) 2009. ja nu ár 2-án ha tá lyát vesz ti a 39.  § (8) be kez dé -
se és a 41.  §.

40.  §

(1) Az R. 19.  § (1) be kez dé sé nek l) pont já ban és (2) be -
kez dé sé nek c) pont já ban, 4. szá mú mel lék le te I. pont já nak
4.9. al pont já ban az „ás vány olaj” szö veg rész he lyé be az
„ás vány olaj vagy al ko hol ter mék” szö veg, 4. szá mú mel -
lék le te II. pont já nak 3.3.3. al pont já ban, 16. szá mú mel lék -
le te II. pont já nak 2.3.3. al pont já ban az „ás vány olaj nak”
szö veg rész he lyé be az „ás vány olaj nak vagy al ko hol ter -
mék nek” szö veg lép.

(2) Az R. 32.  § (1) be kez dé sé ben a „71.  §-a (1) be kez dé -
sé ben” szö veg rész he lyé be a „70.  § (2) be kez dé sé nek
a) pont já ban” szö veg, 33.  § (1) be kez dé sé ben, 26. szá mú
mel lék le té nek be ve ze tõ szö ve gé ben a „71.  § (1) be kez dé -
se” szö veg rész he lyé be a „70.  § (2) be kez dés a) pont ja”
szö veg, 24. szá mú mel lék le te II. pont já nak 2. al pont já ban
a „71.  § (1) be kez dés” szö veg rész he lyé be a „70.  § (2) be -
kez dés a) pont” szö veg lép.

(3) Az R. 108.  § (3) be kez dé sé ben, 13. szá mú mel lék le te 
II. pont já nak 7. al pont já ban a „70.  § (2) be kez dé sé ben”
szö veg rész he lyé be a „71.  § (2) be kez dé sé ben” szö veg,
26. szá mú mel lék le té nek III. pont já ban a „71.  § (4) be kez -
dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „71.  § (3) bekezdésében”
szöveg lép.

(4) Az R. 60.  § (9) be kez dé sé ben a „fel hasz ná lói en ge -
dé lyes” szö veg rész he lyé be a „fel hasz ná lói en ge dé lyes,
nyil ván tar tás ba vett fel hasz ná ló” szöveg lép.

(5) Az R. 3. szá mú mel lék le té nek II. pont já ban, 13. szá -
mú mel lék le te II. pont já nak 5. al pont já ban a „de na tu rált
szesz ki sze re lé sé re” szö veg rész he lyé be a „de na tu rált
szesz fel hasz ná lá sá ra, ki sze re lé sé re” szö veg, 13. szá mú
mel lék le te be ve ze tõ szö ve gé ben a „de na tu rált szesz ki sze -
re lé sét” szö veg rész he lyé be a „de na tu rált szesz fel hasz ná -
lá sát, ki sze re lé sét” szö veg lép.

(6) Az R. 2.  § (2) be kez dé sé ben, 3.  § (1) be kez dé sé nek
d) pont já ban és (3) be kez dé sé ben, 6.  §-ában, 8.  § (6) be -
kez dé sé ben, 10.  § (2) be kez dé sé ben, 11.  § (2)–(5) be kez -
dé sé ben, 12.  §-ának be ve ze tõ szö ve gé ben, 13.  § (2) be kez -
dé sé ben, 14.  § (3) be kez dé sé ben, 15.  § (2) be kez dé sé ben,
17.  § (1) be kez dé sé ben és (2) be kez dé se c) pont já ban, 18.  § 
(3) be kez dé sé ben, 21.  § (1)–(2) be kez dé sé ben, 23.  §
(1) be kez dé sé ben, 27.  § (1) és (5)–(6) be kez dé sé ben, 29.  §
(2) be kez dé sé nek b)–d) pont já ban, 38.  § (6) be kez dé sé ben, 
39.  § (1) be kez dé sé ben, 57.  § (3) be kez dé sé ben, 61.  §
(3) be kez dé sé ben, 61/C.  § (3) be kez dé sé ben, 70.  §
(3)–(4) be kez dé sé ben, 83.  §-ában, 84.  § (2)–(3) és (8) be -
kez dé sé ben, 86.  § (6) be kez dé sé ben, 87.  § (2) be kez dé sé -
ben, 88.  § (2) és (4) be kez dé sé ben, 89.  § (3) be kez dé sé ben,

90.  § (4) be kez dé sé ben, 91.  § (1) be kez dé sé ben, 100.  §
(1) be kez dé sé ben, 108.  § (1) és (9) be kez dé sé ben, 109.  §
(4) és (7) be kez dé sé ben, 111.  § (1) be kez dé sé ben,
115.  §-ában, 126.  § (1) be kez dé sé nek b) pont já ban, 127.  §
(3) be kez dé sé ben, 131.  § (1) be kez dé sé ben, 132.  § (1) és
(4)–(5) be kez dé sé ben, 137.  § (1) és (4) be kez dé sé ben,
valamint 1–10., 13., 16–19., 21. és 23. szá mú mel lék le té -
ben a „re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont” szö veg ré szek he lyé be
a „re gi o ná lis el len õr zé si köz pont” szö veg lép.

(7) Az R. 11.  § (5) be kez dé sé ben, 27.  § (2) be kez dé sé -
ben, 31.  § (1) be kez dé sé ben, 71.  § (4) be kez dé sé ben, 80.  §
(2) be kez dé sé ben, 108.  § (3) és (8) be kez dé sé ben, 109.  §
(8) be kez dé sé ben, 113.  § (4) be kez dé sé ben, 126.  § (1) be -
kez dé sé nek b) pont já ban, 137.  § (3) be kez dé sé ben a „re -
gionális jö ve dé ki köz pont hoz” szö veg ré szek he lyé be a
„re gi o ná lis el len õr zé si köz pont hoz” szö veg lép.

(8) Az R. 18.  § (1) be kez dé sé ben, 92.  §-ában, 113.  §
(7) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont nál” szö -
veg rész he lyé be a „re gi o ná lis el len õr zé si köz pont nál” szö -
veg lép.

(9) Az R. 29.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a „re gi o -
ná lis jö ve dé ki köz pon tot” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná -
lis el len õr zé si köz pon tot” szö veg lép.

(10) Az R. 32.  § (2) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis jö ve dé -
ki köz pon tok nál” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis el len -
õr zé si köz pon tok nál” szö veg lép.

(11) Az R. 89.  § (1) be kez dé sé ben, valamint 111.  §
(3) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont tól” szö -
veg rész he lyé be a „re gi o ná lis el len õr zé si köz pont tól” szö -
veg lép.

(12) Az R. 30.  § (3) be kez dé sé ben, valamint 109.  §
(6) be kez dé sé ben a „re gi o ná lis jö ve dé ki köz pont nak” szö -
veg rész he lyé be a „re gi o ná lis el len õr zé si köz pont nak”
szö veg lép.

(13) Az R. 42.  § (9) be kez dé sé ben az „az Or szá gos Bor -
mi nõ sí tõ In té zet (a továb biak ban: OBI)” szö veg rész he -
lyé be az „a Me zõ gaz da sá gi Szak igaz ga tá si Hi va tal Bor mi -
nõ sí té si Igaz ga tó sá ga (a továb biak ban: MgSzH Bor mi nõ -
sí té si Igaz ga tó ság)” szö veg, 116.  § (5) be kez dé sé ben az
„OBI” szö veg rész he lyé be az „MgSzH Bor mi nõ sí té si
Igaz ga tó ság” szö veg lép.

(14) Az R. 40.  § (3) be kez dé sé ben, a 42.  § (1)–(4) be -
kez dé sé ben, a 43.  § (2) be kez dé sé ben, a 45.  § (2) be kez dé -
sé ben, a 62.  § (1) be kez dé sé ben, a 68.  §-ban, a 126.  §
(4) be kez dé sé nek b) pont já ban és a 133.  § (1) be kez dé sé -
ben „OMH” szö veg rész he lyé be az „MKEH” szö veg, a
46.  § (2) be kez dé sé ben az „OMH-t” szö veg rész he lyé be
„MKEH-t” szö veg lép.

(15) Az R. 32.  § (1) be kez dé sé ben a „ha tó sá gi fel ügye -
le tet el lá tó vám hi va tal hoz” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná -
lis el len õr zé si köz pont hoz” szö veg, 33.  § (5) be kez dé sé -
ben, 34.  § (1) és (3) be kez dé sé ben a „ha tó sá gi fel ügye le tet
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el lá tó vám hiva tal” szö veg rész he lyé be a „re gi o ná lis el len -
õr zé si köz pont” szö veg lép.

(16) Az R. 120.  § (1) be kez dé sé ben az „A le fog lalt ter -
mék 119.  § sze rin ti meg sem mi sí té sét” szö veg rész he lyé be
az „A le fog lalt és az el kob zott ter mék meg sem mi sí té sét”
szö veg lép.

41.  §

(1) A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma -
zá sá nak kü lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII.
tör vény egyes ren del ke zé se i nek vég re haj tá sá ról  szóló
8/2004. (III. 10.) PM ren de let mó do sí tá sá ról  szóló
33/2006. (XII. 25.) PM ren de let 24.  § (5) be kez dé se,
valamint az R. 134.  § (1) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) Az R. 71.  § (6) be kez dé sé ben a „vagy kész let vál to -
zá sa” szö veg rész, 78.  § (6) be kez dé se, 103.  § (6) be kez dé -
se és 114.  § (4), (5) és (6) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Az R. 80.  § (1) be kez dé sé nek f) pont já ban az „a leg -
fel jebb 10 ppm vagy a 10 ppm-nél na gyobb kén tar ta lom ra
és” szö veg rész, to váb bá az R. e ren de let tel meg ál la pí tott
133/A.  § (2) be kez dé sé ben az „a leg fel jebb 10 ppm vagy a
10 ppm-nél na gyobb kén tar ta lom ra és” szö veg rész ha tá -
lyát vesz ti.

42.  §

(1) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor a Jöt.-ben, illetve az 
e ren de let ben meg ha tá ro zott nyil ván tar tá sok ve ze té sé re,
illetve a ter mék kí sé rõ ok mány, az egy sze rû sí tett kí sé rõ ok -
mány, a bor kí sé rõ ok mány vagy a bér fõ zé si lap elõ ál lí tá sá -
ra a vám ha tó ság ál tal en ge dé lye zett szá mí tó gé pes prog ra -
mot hasz ná ló, a Jöt. sze rin ti en ge déllyel ren del ke zõ sze -
mély leg ké sõbb 2008. jú ni us 30-áig kö te les

a) a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont hoz nyi lat ko za tot
be nyúj ta ni ar ról, hogy az ál ta la hasz nált prog ram meg fe lel
az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 37/A.  §-ában fog lalt kö ve -
tel mé nyek nek, vagy

b) a re gi o ná lis el len õr zé si köz pont tól az en ge dé lye zett
szá mí tó gé pes prog ram az R. e ren de let tel meg ál la pí tott
37/A.  §-ában meg ha tá ro zot tak sze rin ti mó do sí tá sá nak en -
ge dé lye zé sét kér ni, és eh hez az R. e ren de let tel meg ál la pí -
tott 37/A–37/B.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen az en ge -
dély ké rel met be nyúj ta ni.

(2) A vám ha tó ság az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
eset ben kez de mé nyez he ti a prog ram szá mí tás tech ni kai fe -
lül vizs gá la tát, és amennyi ben a fe lül vizs gá lat ered mé nye -
ként meg ál la pí tás ra ke rül, hogy a prog ram nem fe le l meg
az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 37/A.  §-ban fog lalt kö ve -
tel mé nyek nek, er rõl a fel hasz ná lót ér te sí ti, és a felhasz -
nálónak az (1) be kez dés b) pont ban elõ ír tak sze rint kell el -
jár nia.

(3) A vám ha tó ság az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti
eset ben 2008. de cem ber 31-éig kö te les a mó do sí tott prog -
ra mot el bí rál ni.

(4) Az e ren de let ha tály ba lé pé se kor en ge dé lye zett nyil -
ván tar tó, illetve bi zony lat-ki ál lí tó prog ra mot

a) az (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti eset ben az R. e ren -
de let tel meg ál la pí tott 37/A.  § sze rint en ge dé lye zett nek
kell te kin te ni, ha a vám ha tó ság a (2) be kez dés sze rin ti fe -
lül vizs gá la tot nem kez de mé nye zett, vagy kez de mé nye -
zett, de a fe lül vizs gá lat azt ál la pít ja meg, hogy a prog ram
meg fe lel az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 37/A.  §-ában
fog lal tak nak,

b) az a) pont tól el té rõ eset ben leg fel jebb 2008. de cem -
ber 31-éig le het hasz nál ni.

(5) Az adó rak tár-en ge dé lyes kü lön le ges bé lyeg zõ al kal -
ma zá sa irán ti, az R. e ren de let tel meg ál la pí tott 75.  §
(10) be kez dé se, illetve 78.  § (3) be kez dé se alap ján, 2008.
jú li us 1-je elõtt be nyúj tott ké rel mét a vám ha tó ság csak ak -
kor kö te les el bí rál ni, ha az adó rak tár-en ge dé lyes a ter mék -
kí sé rõ ok mány és az egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány szá mí -
tó gé pes elõ ál lí tá sá hoz a ké re lem be nyúj tá sa kor hasz nált
szá mí tó gé pes prog ram ja te kin te té ben is tel je sí ti az (1) be -
kez dés ben elõ írt kö te le zett sé gét. Eb ben az eset ben nem
kell a (3) be kez dés ren del ke zé sét al kal maz ni.

(6) A 2007. de cem ber 31-éig elõ ál lí tott vagy kész le ten
lévõ bi o e ta nol-tar tal mú ben zin, illetve bio dí zel-tar tal mú
gáz olaj, to váb bá az olyan bi o e ta nol-tar tal mú ben zin,
illetve bio dí zel-tar tal mú gáz olaj ese té ben, ame lyet 2007.
de cem ber 31-éig be tá rolt bi o e ta nol, illetve bio dí zel fel -
hasz ná lá sá val 2007. de cem ber 31-ét köve tõen ál lí ta nak
elõ, a bi o e ta nol, illetve a bio dí zel-tar ta lom iga zo lá sa az R.
2007. de cem ber 31-én ha tá lyos ren del ke zé sei sze rint is le -
het sé ges.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter
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1. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„1/A. szá mú mel lék let a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let hez

Ké re lem be nyúj tá sá nak idõ pont ja:

Ké rel met át ve võ re gi o ná lis el len õr zé si köz pont meg ne ve zé se, alá írá sa:

KÉRELEM
a kísérleti elõállítást végzõ üzem tevékenysége folytatásának engedélyezésére

I. Sze mé lyi ada tok

1. Egyé ni vál lal ko zó vagy me zõ gaz da sá gi õs ter me lõ ese té ben

1.1. Neve:

1.2. Szü le té si he lye, ide je:

1.3. Any ja neve:

1.4. Ál lam pol gár sá ga:

1.5. Ál lan dó la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye):

1.6. Szék he lye (en nek hi á nyá ban le ve le zé si címe):

1.7. Sze mély azo no sí tó iga zol vány (út le vél) szá ma:

1.8. Vál lal ko zói vagy õs ter me lõi iga zol vány szá ma, kel te, ki adó ha tó ság meg ne ve zé se:

1.9. Adó szá ma/kö zös sé gi adó szá ma:

1.10. Pénz for gal mi (át uta lá si) szám la szá ma(i) és a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ek) meg ne ve zé se, fi ók ja, szám la szá ma:

2. Jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ szer ve zet ese té ben

2.1. Neve (el ne ve zé se):

2.2. Rö vi dí tett neve:

2.3. Cég bí ró sá gi be jegy zés szá ma, kel te:

2.4. Szék he lye (en nek hi á nyá ban te lep he lye vagy fi ók te le pe):

2.5. Adó szá ma/kö zös sé gi adó szá ma:

2.6. Egy sé ges sta tisz ti kai jel zõ szá ma:

2.7. Pénz for gal mi (át uta lá si) szám la szá ma(i) és a szám la ve ze tõ pénz in té zet(ek) meg ne ve zé se, fi ók ja, szám la szá ma:

2.8. Le ve le zé si címe:

2.9. A kép vi se let re jo go sult neve:

2.10. Szü le té si he lye, ide je:

2.11. Any ja neve:

2.12. Ál lam pol gár sá ga:

2.13. Ál lan dó la kó he lye (tar tóz ko dá si he lye):

2.14. Sze mély azo no sí tó iga zol vány (út le vél) szá ma:

3. Ál la mi adó ha tó ság iga zo lá sá nak szá ma, ki adá sá nak kel te:
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4. Nyi lat ko za tok

4.1. Egyéb köz tar to zás ra:

4.2. Jö ve dé ki biz to sí ték ra (fel aján lott összeg, tel je sí té si mód ja):

II. Adó rak tá ri ada tok

1. Adó rak tár címe:

2. Adó rak tár hely raj zi szá ma:

3. Adó rak tár hasz ná la ti jog cí me

4.1. Bér le ti szer zõ dés ha tá ro zott idõ tar tam ra (tól-ig):

4.2. Bér le ti szer zõ dés ha tá ro zat lan idõ tar tam ra:

4.3. Sa ját tu laj don ese tén a tu laj do ni há nyad:

III. Adó rak tá ri te vé keny ség ada tai

1. A fel hasz nált alap anyag meg ne ve zé se:

2. A fel hasz nált alap anyag vám ta ri fa szá ma:

3. Az elõ ál lí tás ra ke rü lõ bio üzem anyag meg ne ve zé se:

4. Az elõ ál lí tás ra ke rü lõ bio üzem anyag vám ta ri fa szá ma:

5. Az elõ ál lí tás ra ke rü lõ bio üzem anyag faj ta kód ja:

6. Bi o e ta nol elõ ál lí tá sa ese tén az al kal ma zott de na tu rá lá si el já rás:

7. A kí sér le ti elõ ál lí tás cél ja:

8. Az adó rak tár tá ro ló/ke ve rõ tar tá lya i nak ada tai (azo no sí tó szám, ûr tar ta lom):

9. A kí sér le ti fej lesz tés idõ tar ta ma:

IV. Az elõ ál lí tott bio üzem anyag fel hasz ná lá sá ra vo nat ko zó ada tok

1. Fel hasz ná ló neve/cég ne ve:

2. A fel hasz ná ló la kó he lye/szék he lye:

3. A fel hasz ná lás he lye:

4. A fel hasz ná lás ide je:

5. A fel hasz ná lás mód ja:
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V. Egyéb

1. Ter mék kí sé rõ ok mány és egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány alá írá sá ra jo go sul tak

1.1. Neve:

1.2. Mun ka kö re:

1.3. Be osz tá sa:

2. Fe le lõs üzem ve ze tõ

2.1. Neve:

2.2. Mun ka kö re:

2.3. Be osz tá sa:

VI. A csa tolt ok ira tok db szá ma és meg ne ve zé se:

Kelt: ...............................................................

...................................................................................
a ké rel me zõ alá írá sa (bé lyeg zõ je)”

2. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„28/A. szá mú mel lék let a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let hez

Kísérleti elõállítást végzõ üzem termékmérlegének adattartalma
(jövedéki termékenként)

1. Nyi tó kész let (tárgy hó elsõ nap ján):

2. Nö ve ke dés (té tel szám, bel sõ bi zony lat szá ma):

  ter mék-elõ ál lí tás sa ját elõ ál lí tás ban:

  egyéb (a jog cím fel tün te té sé vel):

3. Csök ke nés (té tel szám, idõ pont, ter mék kí sé rõ ok mány/egy sze rû sí tett kí sé rõ ok mány/bel sõ bi zony lat szá ma):

  a) fel hasz ná lás adó rak tár ban

   bio üzem anyag elõ ál lí tá sá hoz:

   min ta vé te li nyil ván tar tás sze rint vett min ta:

   iga zol tan meg sem mi sí tett:

   iga zol tan meg sem mi sült:

   Össze sen (vég le ges men te sü lés):

  b) adó kö te les fel hasz ná lás adó rak tár ban

   bel sõ égé sû mo to rok üzem anya ga ként vagy tü ze lõ anyag ként való fel hasz ná lás ra:

   egyéb, nem ter me lé si célú fel hasz ná lás ra:

   Össze sen:
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  c) ki tá ro lás adó fel füg gesz tés sel kí sér le ti fej lesz tés ke re té ben más adó rak tár ba (adó rak tá ran kén ti rész le te zés ben):

  d) ki tá ro lás sza bad for ga lom ba kí sér le ti fej lesz tés ke re té ben vég fel hasz ná ló nak (vég fel hasz ná lón kén ti rész le te zés ben):

  e) egyéb (a jog cím fel tün te té sé vel):

4. Zá ró kész let (a tárgy hó utol só nap ján):”

3. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„46. szá mú mel lék let a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let hez

Adóraktári engedélyes vevõnyilvántartása

1. Adó rak tár-en ge dé lyes ke res ke dõ neve, címe (szék he lye), adó rak tá ri en ge dé lyé nek szá ma, adó szá ma:

2. Ér té ke sí tés re vo nat ko zó ada tok te lep he lyen ként:

2.1. Szám la szá ma:

2.2. TKO/EKO ok mány szá ma:

2.3. Vevõ neve, címe, mû kö dé si/jö ve dé ki en ge dély szá ma:

2.4. A szám la ki bo csá tá sá nak kel te:

2.5. Ki szál lí tás idõ pont ja:

2.6. Ér té ke sí tett ter mék meg ne ve zé se, vám ta ri fa szá ma:

2.7. Ér té ke sí tett ter mék mennyi sé ge, mennyi sé gi egy sé ge:

2.8. Az ás vány olaj ter mé kek ki vé te lé vel a ki sze re lé si egy ség (ûr tar ta lom, illetve al ko hol ter mé kek ese tén al ko hol tar ta -
lom (tér fo gat szá za lék) sze rint meg adott ûr tar ta lom, do hány gyárt má nyok ese tén do boz, szál vagy cso mag):

2.9. A szám la sze rint fi ze ten dõ összeg a szám la sze rin ti pénz nem ben, a pénz nem fel tün te té sé vel:”

4. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„47. szá mú mel lék let a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let hez

Jövedéki engedélyes kereskedõ vevõnyilvántartásából teljesítendõ adatszolgáltatás adattartalma

1. Jö ve dé ki en ge dé lyes ke res ke dõ neve, címe (szék he lye), jö ve dé ki en ge dé lyé nek szá ma, adó szá ma:

2. Ér té ke sí tés re vo nat ko zó ada tok te lep he lyen ként:

2.1. Szám la szá ma:

2.2. Vevõ neve, címe, mû kö dé si/jö ve dé ki en ge dély szá ma:

2.3. A szám la ki bo csá tá sá nak kel te:
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2.4. Ki szál lí tás idõ pont ja:

2.5. Ér té ke sí tett ter mék meg ne ve zé se, vám ta ri fa szá ma:

2.6. Ér té ke sí tett ter mék mennyi sé ge, mennyi sé gi egy sé ge:

2.7. Az ás vány olaj ter mé kek ki vé te lé vel a ki sze re lé si egy ség [ûr tar ta lom, illetve al ko hol ter mé kek ese tén al ko hol tar ta -
lom (tér fo gat szá za lék) sze rint meg adott ûr tar ta lom, do hány gyárt má nyok ese tén do boz, szál vagy cso mag]:

2.8. Szám la sze rin ti ér ték (fo rint ban vagy a szám lán fel tün te tett va lu tá ban):

2.9. A szám la sze rint fi ze ten dõ összeg a szám la sze rin ti pénz nem ben, a pénz nem fel tün te té sé vel:”

5. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„11. szá mú mel lék let a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let hez

Az ásványolajok Jöt. 53.  § (1) bekezdés b)–d) pontja szerinti adómentes beszerzésének
és ipari célú felhasználásának folyamatos nyilvántartása (termékenként)

Ás vány olaj ter mék meg ne ve zé se, vám ta ri fa szá ma, mennyi sé gi egy sé ge az adó alap já ul szol gá ló mér ték egy ség ben:

1. Nyi tó kész let (a tárgy hó elsõ nap ján):

2. A be szer zés rész le te zé se (idõ pont, szál lí tó meg ne ve zé se és te lep he lye sze rin ti rész le te zés ben):

3. A fel hasz ná lás rész le te zé se (jog cím, idõ pont)
  vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz:
  kap csolt hõ- és vil la mos ener gia elõ ál lí tá sá hoz:
  nagy ol vasz tó ban ké mi ai re duk ci ós el já rás ban, koksz ada lék anya ga ként:
  egyéb csök ke nés:

4. Vissza szál lí tás adó rak tár ba:

5. Zá ró kész let (a tárgy hó utol só nap ján):”

6. számú melléklet a 40/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„14/A. szá mú mel lék let a 8/2004. (III. 10.) PM ren de let hez

HATÁROZAT
kötelezõ érvényû vámtarifa-besorolásról

1. Il le té kes vám ha tó ság
VÁM- ÉS PÉNZÜGYÕRSÉG
VEGYVIZSGÁLÓ INTÉZETE

1163 Bu da pest, Hõ sök fa so ra 20–24. 2. KÉV azo no sí tó szá ma:

3. Ké rel me zõ/Jo go sult (név és cím) 4. Az ér vé nyes ség kez de te
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Fon tos meg jegy zés
A jö ve dé ki adó ról és a jö ve dé ki ter mé kek for gal ma zá sá nak kü -
lö nös sza bá lya i ról  szóló 2003. évi CXXVII. tv. 48.  § (20) be -
kez dé se alap ján je len KÉV ha tá ro zat fel leb be zés re te kin tet
nél kül vég re hajt ha tó, ren del ke zé se it a ha tá ro zat köz lé sé nek
nap ját kö ve tõ nap tól kell al kal maz ni.

5. A ké re lem be ér ke zé si ide je és azo no sí tó szá ma

A meg adott in for má ci ót a vám ha tó ság az adat bá zis ban tá rol ja.
A jo go sult nak jo gá ban áll ezen KÉV ellen fel leb bez ni.

6. A ter mék vám ta ri fa szá ma

7. A ter mék jel lem zõi bi zal mas

8. Ke res ke del mi meg ne ve zés és to váb bi in for má ció bi zal mas _

9. Ter mék adó jo gi be so ro lá sa (Jöt. ...  § ... be kez dés)

10. A ter mék adó jo gi be so ro lá sá nak in dok lá sa

11. A KÉV ha tá ro zat a ké re lem hez csa tolt aláb bi mel lék let(ek) alap ján ke rült ki adás ra

Ter mék spe ci fi ká ció
–

Gyárt mány lap (tech no -
ló gi ai le írás) _

Ana lí zis bi zo nyít vány _ Min ta _ Egyéb _

Hely:
Dá tum:

Alá írás Bé lyeg zõ

”

A pénzügyminiszter
41/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés
ellenõrzésének részletes szabályairól  szóló

44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosításáról

Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény 100.  §
b) 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.  § b) pont já ban meg ha tá ro zott fel adat -
kör ben el jár va – a kö vet ke zõ ket ren de lem el:

1.  §

Az el já rá si il le té kek meg fi ze té sé nek és a meg fi ze tés
 ellenõrzésének rész le tes sza bá lya i ról  szóló 44/2004.
(XII. 20.) PM ren de let (a to váb bi ak ban: R.) 8.  § (3)–(5) be -
kez dé sei he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zé sek lép nek:

„(3) Az utó la gos el szá mo lás ér de ké ben a gaz dál ko dó
szer ve zet az ál ta la kez de mé nye zett bí ró sá gi el já rá sok ról
olyan nap ra kész, sor szám mal el lá tott nyil ván tar tást kö te -
les ve zet ni, amely bõl meg ál la pít ha tó az ügy bí ró sá gi ügy -
szá ma, az ügy gaz dál ko dó szer ve zet nél ve ze tett nyil ván -
tar tá si szá ma, az ügy tár gya, az adós neve és a fi ze ten dõ
 illeték össze ge. A gaz dál ko dó szer ve zet e nyil ván tar tást és
a (4) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tást az en ge dély le jár ta -
kor kö te les le zár ni, és a kö vet ke zõ hó nap 15. nap já ig a
nyil ván tar tást és annak má so la ti pél dá nyát az ille té kes ál -
lam i adó ha tó ság hoz be nyúj ta ni. Ha a gaz dál ko dó szer ve -
zet a nyil ván tar tást a ha tár idõ le tel te után nyújt ja be, az

adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott mu lasz -
tá si bír sá got kell fizetnie.

(4) A (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott adat tar ta lom mal
kü lön nyil ván tar tást kell ve zet ni azok ról az ügyek rõl, ame -
lyek nél a bí ró ság jog erõs ha tá ro za tá val bí ró sá gi el já rá si
ille ték vissza té rí té sé rõl ren del ke zett.

(5) A gaz dál ko dó szer ve zet a (3) és (4) be kez dés sze rin ti 
nyil ván tar tá sok alap ján az en ge déllyel érin tett idõ szak ra
fi ze ten dõ és az elõ leg ként meg fi ze tett il le té k kö zöt ti kü -
lön bö ze tet az ál lam i adó ha tó ság szám lá já ra az en ge dély
le jár tát kö ve tõ hó nap 15. nap já ig kö te les meg fi zet ni. Túl fi -
ze tés ese tén az ál lam i adó ha tó ság a több le tet a kö vet ke zõ
elõ leg össze gé be be szá mít ja, vagy azt a gaz dál ko dó szer -
ve zet ké ré sé re az adó vissza té rí tés re vo nat ko zó sza bá lyok
sze rint vissza té rí ti. A kü lön bö zet meg fi ze té sé nek el mu -
lasz tá sa ese tén az il le té ket az ese dé kes ség nap já tól fel szá -
mí tott, az adó zás rend jé rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro -
zott mér té kû ké se del mi pót lék kal együtt kell megfizetni.”

2.  §

(1) E ren de let 2008. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba, ren del ke -
zé se it a 2008. ja nu ár 1-je után ki adott en ge dé lyek ese tén
kell al kal maz ni.

(2) A bí ró sá gi el já rá si il le ték nek a 2007. de cem ber
31-éig ki adott en ge dé lyek alap ján tör té nõ utó la gos el szá -
mo lá sá ra 2008. év ben az R. 2007. de cem ber 31-én ha tá -
lyos sza bá lya it kell al kal maz ni.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter



A pénzügyminiszter
42/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

a pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok

körérõl és az adatszolgáltatás módjáról szóló
52/2005. (XII. 28.) PM rendelet módosításáról

A hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
1996. évi CXII. törvény 235. § (2) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat-
és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet
1. § g) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a
következõket rendelem el:

1. §

A pénzügyi vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok körérõl
és az adatszolgáltatás módjáról szóló 52/2005. (XII. 28.)
PM rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyé-
be a következõ rendelkezés lép, valamint a § a következõ
(3) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezett-
séget – a negyedéves és az éves jelentést, továbbá a törzsa-
dat jelentést – a Felügyelet által meghatározott elektroni-
kus formában, fokozott biztonságú vagy minõsített elekt-
ronikus aláírással ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó
rendszerén keresztül kell teljesíteni.

(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti kötelezettséget
akkor tekinti teljesítettnek, ha az az adatfogadó rendszer-
ben „elfogadva” megjelölést kap.”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„ (1) A pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a negyedéves
jelentést a beszámolás napját követõ hónap 20. munkanap-
jáig; a pénzügyi vállalkozás és a fióktelep a törzsadatairól
szóló jelentést a törzsadatban történt változást követõ har-
minc napon belül köteles a Felügyelet részére megkülde-
ni.”

3. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

4. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit elõször a 2008. év elsõ negyedévérõl
készített jelentésnél kell alkalmazni.

(2) Az R. 3. § (4) bekezdése 2008. január 1-jén hatályát
veszti.

(3) E rendelet 1-3. §-a, 4. § (2) bekezdése és 1–2. számú
melléklete 2008. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter

1. számú melléklet
a 42/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„1. számú melléklet
az 52/2005. (XII. 28.) PM rendelethez

Kitöltési útmutató
A felügyeleti jelentések elkészítéséhez

I. RÉSZ

Általános rendelkezések

1. A jelentés tartalma

A Felügyeleti jelentés – a Felügyeletre történõ megkül-
dés gyakoriságának figyelembevételével – a következõ
táblázatokat tartalmazza. A pénzügyi vállalkozások és
a pénzügyi vállalkozások fióktelepei azonos táblakészletet
töltenek ki.

Pénzügyi vállalkozások jelentései

Negyedéves jelentés

20B A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES
NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE –
ESZKÖZÖK

21B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE –
FORRÁSOK

21C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN
KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI

21D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLE-
GEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI

22A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNY-
KIMUTATÁSA

23AA PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEG-
ADATOK RÉSZLETEZÉSE

23AB PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – ÜGYFÉL-
LEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

23B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – LEJÁRATI
ÖSSZHANG ELEMZÉS
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23C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – ÜGYFÉL-
LEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA

23D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – ÜGYLET-
STRUKTÚRA (HÁTRALÉVÕ FUTAMIDÕ SZERINT)

24A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS – PORTFOLIÓ
ELEMZÉSE – KÖVETELÉS ÁLLOMÁNY FAKTO-
RING NÉLKÜL (LEJÁRAT ÓTA ELTELT IDÕ)

24B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – PORTFOLIÓ
ELEMZÉSE – FAKTORING ÁLLOMÁNY (LEJÁRAT
ÓTA ELTELT IDÕ)

25A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖVETE-
LÉSEK RÉSZLETEZÉSE

25B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖTELE-
ZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

25C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A PÉNZ-
MOSÁS MEGELÕZÉSÉVEL ÉS TERRORIZMUS
FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS ADATOK

26A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MINÕ-
SÍTETT KÖVETELÉSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

27A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A NYIL-
VÁNTARTÁSBA VETT PANASZBEJELENTÉSEK
FELMÉRÉSE

Éves auditált jelentés

20B A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁS RENDSZERES
NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA

21A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE –
ESZKÖZÖK

21B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE –
FORRÁSOK

21C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN
KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI

21D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉR-
LEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI

22A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNY-
KIMUTATÁSA

23AA PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEG-
ADATOK RÉSZLETEZÉSE

23AB PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – ÜGYFÉL-
LEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

23B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – LEJÁRATI
ÖSSZHANG ELEMZÉS

23C PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – ÜGYFÉL-
LEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ALAKULÁSA

23D PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – ÜGYLET-
STRUKTÚRA (HÁTRALÉVÕ FUTAMIDÕ SZERINT)

24A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – PORT-
FOLIÓ ELEMZÉSE – KÖVETELÉS ÁLLOMÁNY
FAKTORING NÉLKÜL (LEJÁRAT ÓTA ELTELT IDÕ)

24B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – PORTFOLIÓ
ELEMZÉSE – FAKTORING ÁLLOMÁNY (LEJÁRAT
ÓTA ELTELT IDÕ)

25A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖVETE-
LÉSEK RÉSZLETEZÉSE

25B PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖTELE-
ZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

26A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MINÕSÍ-
TETT KÖVETELÉSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

27A PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A NYIL-
VÁNTARTÁSBA VETT PANASZBEJELENTÉSEK
FELMÉRÉSE

Törzsadat jelentés

KTAPVE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
KTAPVE2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTE-

LES TISZTSÉGVISELÕK
KTAPVE3 TULAJDONOS ADATAI
KTAPVE4 BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS
KTAPVE5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI
KTAPVE6 KISZERVEZÉS ADATOK

2. Az adatszolgáltatás formai követelményei

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megvál-
toztatni nem lehet. A táblák szöveges mezõibe történõ
adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható. Az adat-
szolgáltatást elektronikus úton, a Felügyelet jelentésfo-
gadó rendszerén keresztül, közigazgatási felhasználásra
alkalmas, legalább fokozott biztonságú aláíró tanúsít-
vánnyal ellátva kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesí-
tettnek, ha a pénzügyi intézmény (beleértve a külföldi
pénzügyi vállalkozás fióktelepét is) az idõszaknak meg-
felelõ teljes jelentést beküldte.

Az adatot nem tartalmazó, valamint nemleges táblát is
meg kell küldeni a Felügyelet részére oly módon, hogy ezen
táblák összesítõ sorait ki kell tölteni 0 (nulla) értékkel.

Abban az esetben, ha a Felügyelet megállapítja, hogy
a pénzügyi vállalkozás adatszolgáltatása javításra szorul
(pl. téves adatközlés és/vagy belsõ adatlapok közötti egye-
zõségek hiánya miatt), a javított táblázatot a teljes jelentés-
sel együtt a formai követelményeknek megfelelõen – a
Felügyelettõl érkezett javításra vonatkozó, írásos felhívást
követõ – 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg
kell küldeni abban az esetben is, ha azt a pénzügyi vállal-
kozás felügyelõjével szóban egyeztette.

Egy táblázatnak tekintendõk az azonos sorszámmal és
betûvel ellátott adatlapok.

A módosított táblákban a javítás miatt módosuló min-
den sort (beleértve az összegzõ sorokat is) a módosított
adat oszlopban „M”-mel kell megjelölni és a teljes jelen-
tést (a nem módosított táblát is) kell megküldeni.

Abban az esetben, ha a pénzügyi vállalkozás önellenõr-
zési vagy belsõ ellenõrzési stb. tevékenysége folytán derül
ki, hogy jelentõs mértékû eltérés mutatkozik, és a pénz-
ügyi vállalkozás nyilvántartása alapján szolgáltatott ada-
tok korrekcióra szorulnak, akkor a módosítást visszame-
nõleg attól az idõszaktól kezdve kell végrehajtani, amely-
ben az adat módosításra szorul. A hibafeltárásra vonat-
kozó jegyzõkönyvet, dokumentumot a jelentéshez mellé-
kelni kell. A módosított adatszolgáltatatást attól a negyed-
évtõl kezdõdõen kell visszamenõlegesen javítani, amikor
az adat módosult.
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A jelentõ táblák szélén – az azonosítást és a számítógé-
pes feldolgozást elõsegítõ – PSZÁF sorkód elsõ kettõ
(szám és betû) jele a táblahivatkozást, a harmadik szám
(vagy betû) a fõbb csoporto(ka)t, a negyedik szám (vagy
betû) az alcsoporto(ka)t jelöli. A további szám (vagy betû)
jelek az alcsoporthoz, vagy azon belül az egyes cso-
port(ok)hoz tartozó bontást, részletezést jelenti. Az egyes
tevékenységet, kockázatot részletezõ (ismétlõ soros) táb-
lák esetében a csoportosításon túlmenõen a tételek felsoro-
lása sorszámozással történik. Ahol az ügyfél nevét fel kell
tüntetni a jelentésben, ott a megnevezés oszlopban az ügy-
fél teljes nevét meg kell adni. A Törzsszámnál az ügyfél
adószámának elsõ nyolc számjegyét kell beírni. A kisvál-
lalkozók, azaz a jogi személyiséggel nem rendelkezõ vál-
lalkozások esetében is be kell írni az adószám elsõ nyolc
számjegyét a Törzsszám oszlopba. Magánszemély (lakos-
sági ügyfél) esetében a jelentés megnevezés oszlopában az
ügyfél teljes neve mellett az anyja nevét is fel kell tüntetni,
a Kódjelnél „S” betûjelet kell beírni, a Törzsszámnál a szü-
letési idõpontot kell megadni. Az olyan magánszemélyek
esetében, akik az adott ügylet jellege következtében azo-
nosítatlanok (pl. a záloghitelezésnél anonim ügyfelek),
a megnevezéshez „Ismeretlen név” megjegyzést, a Kódjel-
nél „S” betûjelet kell beírni, a törzsszámhoz az elektroni-
kus adatszolgáltatáshoz használt 00001333 számjelet kell
beírni. A nem ismert vállalkozásokat „azonosítatlan szer-
vezet” néven 90000025 törzsszámmal kell jelenteni. Kül-
földiek esetén a név mellett fel kell tüntetni az ügyfél szék-
helyét is és a Törzsszám oszlopba „8” számjelet. A kül-
földi hitelintézetek esetében a törzsszám helyébe a SWIFT
kódot kell beírni. Azokon a táblákon, ahol Kódjel is szere-
pel a külföldiek esetében a kódjel oszlopba az ország – az
MNB által is használt két betûjeles ISO kódját kell alkal-
mazni. (Az országkódok alkalmazásának teljes körûnek,
egyértelmûnek és beazonosíthatónak kell lenni.)

A már bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat
a módosított sorok végén „M”-mel kell jelezni.

3. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint a pénzügyi
vállalkozásnak saját magának kell az adatgyûjtését, anali-
tikáját, nyilvántartását megszerveznie és gondoskodnia
arról, hogy az egyes táblákba csak bizonylattal alátámasz-
tott és a pénzügyi vállalkozás nyilvántartásaiban rögzített
gazdasági eseményekrõl kerüljön be adat.

A súlyozott, illetve a szorzott értékek kiszámításánál – a
kerekítés általános szabálya szerint – a kapott értékeket
0,5-tõl felfelé (0,49-tõl lefelé) kell kerekíteni.

Egyes adatszolgáltatások (pl. a mérleg minden sora)
forint, deviza, valamint összesen oszlopokat tartalmaznak.
Az egyes sorokban a külföldi pénznemben fennálló (valuta
vagy deviza) követelések, illetve kötelezettségek – a
Felügyeleti mérlegnél elõírt árfolyam(ok)on – forintra
átszámított összegét kell a megfelelõ devizaoszlopokban
szerepeltetni. A valutakészletek, valamint a külföldi pénz-
nemre szóló követelések és kötelezettségek forintra törté-

nõ átszámítását a hó utolsó napján érvényes, az MNB által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB
által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok
szerint megállapított devizaárfolyamon kell elvégezni,
amelyet a számviteli politikában is rögzíteni kell, annak
érdekében, hogy a Szkr. 3. § (2) bekezdése értelmében
a pénzügyi intézmény (vállalkozás) év közben is kielégít-
hesse a Felügyelet információs igényeit.

4. Az adatszolgáltatás határideje

Nem auditált jelentések: A harmadik országbeli (Euró-
pai Unión kívüli) székhellyel rendelkezõ hitelintézet és
pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe adatszol-
gáltatását a pénzügyi intézményre meghatározottak szerint
köteles teljesíteni. A pénzügyi vállalkozások – a
21–27. táblákon szereplõ, valamint a szöveges értékelést
tartalmazó (20.B) – jelentéseiket negyedévente kötelesek
a Felügyelet részére elektronikus úton a beszámolás napját
követõ hónap 20. munkanapjáig megküldeni. A pénzügyi
vállalkozás Törzsadatait: alapadatokat, a vezetõ állású
személyek (igazgatóság elnöke, felügyelõ bizottság elnö-
ke, ügyvezetõ) könyvvizsgáló, tulajdonosok stb. adatait
a törzsadatban történt változást követõ 30 napon belül kö-
teles a Felügyelet részére megküldeni.

Auditált jelentés: Auditált adatokkal kell megküldenie
a Negyedéves és Éves jelentéseket (1–27. táblák). A har-
madik országbeli (Európai Unión kívüli) székhellyel ren-
delkezõ hitelintézet és pénzügyi vállalkozás magyarorszá-
gi fióktelepe az adatszolgáltatását a pénzügyi intézményre
meghatározottak szerint köteles teljesíteni. Az „Auditált –
Észrevétel nélkül” rovatot kell „x”-szel jelölni, ha a
könyvvizsgáló elfogadja az éves beszámolót. Az „Audi-
tált – Észrevétellel” rovatba akkor kell az „x” jelet tenni,
ha a könyvvizsgáló az éves mérlegbeszámolót korlátozó
záradékkal látja el, vagy csak megjegyzéssel, észrevétellel
fogadja el.

A fióktelepre vonatkozó jelentésszolgálat teljesítésének
kezdõ és záró idõpontját a Felügyelet határozza meg a
fióktelep nyilvántartásba-vételi eljárása során.

5. Rövidítések

A kitöltési útmutatóban használt kifejezéseket – külön
magyarázat hiányában – a hitelintézetekrõl és a pénzügyi
vállalkozásokról, valamint a számvitelrõl szóló jogszabá-
lyoknak megfelelõen kell érteni.

Az alábbiakban közölt rövidítések az adatszolgáltatásra
vonatkozó táblázatokra, valamint a kitöltési útmutatóra
érvényesek.

BeSzkr: a befektetési vállalkozások éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságai-
ról szóló 251/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet és módosí-
tásai.

CT (= ct): céltartalék(ok).
EKB: Európai Központi Bank.
EU: Európai Unió.
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EU tag: az Európai Unió tagállama.
ESS: egységes statisztikai számjel.
FM: a Felügyeleti Mérleg.
FKM: fizetõképességi mutató = szolvencia ráta.
GBC: Giro Bankkártya Rt.
GIRO: a GIRO Elszámolásforgalmi Rt. – a Felügyelet

által történt bejegyzés és engedélyezés, valamint az egy-
séges szektorbontás alapján – a Pénzügyi kiegészítõ tevé-
kenységet végzõk szektorán belül pénzügyi vállalkozás-
nak minõsül.

Hpt.: a hitelintézetekrõl és a pénzügyi vállalkozásokról
szóló 1996. évi CXII. törvény.

JT: Jegyzett tõke.
Kkr: a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók,

kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és a nagy-
kockázatok fedezetéhez szükséges tõkekövetelmény meg-
állapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezeté-
sének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.)
Korm. rendelet.

KKV: a mikro-, kis-, és középvállalkozások rövidítése.
KSH: Központi Statisztikai Hivatal.
MNB: Magyar Nemzeti Bank.
MNB tv: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi

LVIII. törvény
Mód.: a módosítás rövidítése. A jelentõ táblázatokon

a „Mód.” jelölésû oszlopokban kell jelezni – az „Eredeti”
jelentéshez képest – az adatban bekövetkezett változást.

PIBB: a Pénzügyi Intézmények (hitelintézetek és a
pénzügyi vállalkozások), a Befektetési vállalkozások, és
a Biztosító részvénytársaságok gyûjtõneve (beleértve a
Hpt.-ben megfogalmazott viszontbiztosítót is).

PM: Pénzügyminisztérium.
Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása meg-

elõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény.

PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete.
PvBvJv: a Pénzügyi vállalkozások, a Befektetési vál-

lalkozások, és a Járulékos vállalkozások összefoglaló
rövidítése.

OTIVA: Országos Takarékszövetkezeti Intézmény-
védelmi Alap.

Szkr.: a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet.

Szmt.: a számvitelrõl szóló 2000. évi C. számú törvény.
SZT: a szavatoló tõke.
TB: az Országos Nyugdíjbiztosítási Fõigazgatóság,

valamint az Országos Egészségbiztosítási Pénztár és ön-
kormányzataik.

TEÁOR: Tevékenységek Ágazati Osztályozási Rend-
szere.

Tpt.: tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény.
VJT: a vállalkozás jegyzett tõkéje.

6. Fogalmak

Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra
vonatkozó táblázatokra, valamint a kitöltési útmutatóra
érvényesek.

Adós: a Hpt.-ben a nagykockázat-vállalalásra vonatko-
zó tartalommal alkalmazandó.

Átvezetési számla: a pénzeszközökkel kapcsolatos
számlák egymás közötti forgalmában az ellenszámla he-
lyettesítõje. Az Szkr. szerint az átvezetési számla állomá-
nya a pénzeszközállomány része. (A hitelintézeteknél
különbözõ néven vezetett egyéb átvezetési, elszámolási,
technikai stb. számlák állományát egyenlegük jellegének
megfelelõen az egyéb aktív, illetve passzív elszámolások
között – a megfelelõ szektorban, illetve ha nem eldönthetõ,
akkor az „Egyéb” sorokban – kell kimutatni.)

Befektetési jegy: a Tpt. szerinti definíció alkalmazan-
dó. Az Szmt.-tõl eltérõen az összes befektetési jegyet a
Felügyeleti mérlegben a tulajdoni részesedések között kell
kimutatni.

Beszámolási idõ (másképpen vonatkozási idõ): az az
idõpont, amelyrõl a pénzügyi vállalkozás adatot szolgáltat.

Bruttó érték: a bekerülési, beszerzési, nyilvántartási,
szerzõdés szerinti – értékvesztésekkel, céltartalékkal, ér-
tékcsökkenési leírással stb. nem csökkentett, értékelési
különbözettel nem módosított – érték. Mérlegtételek ese-
tén a könyv szerinti bruttó érték, a mérlegen kívüli tételek
esetében a nyilvántartási (szerzõdés szerinti) érték.

Egyéni vállalkozók: azok a magánszemélyek, akik
egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkeznek, továbbá
akik egyéb egyéni vállalkozói tevékenységet folytatnak
(pl. az egyéni vállalkozásról szóló törvény hatálybalépése
elõtt kisiparosnak, magánkereskedõnek minõsülõ magán-
személyek, a jogi személy részlegét szerzõdéses rendszer-
ben üzemeltetõ magánszemélyek, az ügyvédek, a közjegy-
zõk, az önálló bírósági végrehajtók, továbbá azok a ma-
gánszemélyek, akik külön jogszabály alapján egészség-
ügyi, szociális vagy gyógyszerészi magántevékenységet
folytatnak). A mezõgazdasági õstermelõk is idetartoznak.

Eladási opció: Tpt. értelmezése szerint alkalmazandó.
Folyószámlabetét: az a folyószámla-szerzõdés alapján

elhelyezett nem lekötött betét, (amelybõl kifizetések is tel-
jesíthetõk), a folyószámlán kialakult pozitív egyenleg.

Folyószámlahitel: a folyószámlán kialakult negatív
egyenleg (overdraft). Azok a kártyahitelek is ide sorolan-
dók, amelyeknél a bank kamatmentes periódust biztosít.
Azokat a kártyahiteleket, ahol a bank kamatmentes perió-
dust nem biztosít a kártyához, a fogyasztási hitelek között
kell jelenteni.

Háztartások: a lakosság és az egyéni vállalkozók
együttesen.

Hosszú (lejáratú) ügylet: Szmt. szerinti definíció.
Lakosság: azok a magánszemélyek, akik nem tartoznak

az egyéni vállalkozók közé. 2002. elejétõl a mezõgazda-
sági õstermelõk – azaz az õstermelõi igazolvánnyal ren-
delkezõ 16 éven felüli nem egyéni vállalkozó magánsze-
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mélyek – akiknek köre tartalmazza a mezõgazdasági kis-
termelõket (a bizonyos bevételi korlátot el nem érõ õster-
melõket) is, az egyéni vállalkozók közé tartoznak.

Látra szóló követelések és tartozások: az Szkr. 2. §
1. pontja szerinti követelések és tartozások.

Látra szóló és folyószámla betét: a folyószámla betét
a – nem lekötött – folyószámlán kialakult pozitív egyen-
leg. A látra szóló betétek közé soroljuk a nem folyószám-
lához kapcsolódó lekötetlen betéteket, az egy napra lekö-
tött betéteket, a hitelintézet által kibocsátott utazási csek-
ket, valamint az elektronikus pénz használatával összefüg-
gésben elõre kifizetett, nem lekötött pénzösszegeket
(elektronikus pénzt), valamint a látra szóló takarékbetéte-
ket is. (Az egy napos futamidõ munkanapban értendõ.)
Látra szóló betétnek kell tekinteni a futamidõ nélküli beté-
tet is (a betéti okiratokat kivéve).

Lejárat szerinti bontás: A Felügyeleti mérlegben sze-
replõ tételeket mindig eredeti lejáratuk alapján kell a lejá-
rati kategóriákba sorolni. Nem befolyásolja a lejárat sze-
rinti besorolást, ha az instrumentum lejárata munkaszüneti
vagy bankszünnapra esik, és ezért a teljesítés az azt követõ
munkanapon történik meg.

– rövid lejárat: az instrumentum lejárata � 1 év,
– hosszú lejárat: az instrumentum lejárata > 1 év,
Az adott ügyletet abba a lejárati kategóriába kell sorol-

ni, amely a betétszerzõdésben vagy az általános üzleti fel-
tételekben minimális lekötési idõként megjelenik.

Lekötött betét: az egy napnál hosszabb idõre lekötött
betétek. A két éven túli lekötésû betétek tartalmazhatnak
nyugdíj-elõtakarékossági számlákat is. A futamidõ nélküli
betéteket (a betéti okiratokat kivéve) a látra szóló betétek
közé kell sorolni.

Nem forgatható értékpapír: azon hitelviszonyt meg-
testesítõ értékpapírok, amelyek tulajdonjogának átruházá-
sa korlátozott, azaz vagy jogszabály tiltja eladásukat, vagy
szervezett piac hiányában tulajdonosuk nem tudja eladni
azokat. A magyar gyakorlatban korlátozottan forgalmaz-
hatónak a zártkörû, és az átváltoztatható kötvényeket
tekintjük.

Nettó érték (nettó adat): a Hpt.-ben meghatározottak
szerinti érték.

Opciós ügyletek: vételi opció és/vagy eladási opció.
Rezidens: magyar rezidens (belföldi) az, akire, illetve

amelyre teljesül az a feltétel, hogy közvetlen gazdasági
érdeke (állandó lakhelye, telephelye, termelése stb.) elsõd-
legesen Magyarország gazdasági területéhez kapcsolódik,
valamint az a gazdasági egység, amely valamely gazdasági
tevékenységet tartósan – egy évnél hosszabb ideig – végez
az adott ország területén. A mindenkor hatályos cégjogi
szabályok alapján Magyarországon bejegyzett cégek
– cégformára tekintet nélkül1 – rezidensnek minõsülnek.
Természetes személyek esetében a magyarországi tartóz-
kodás idõtartama a mérvadó. A nem természetes szemé-
lyek esetében a döntõ elhatárolási ismérv, hogy az adott
gazdálkodó egység rendelkezik-e a KSH egységes azono-
sító jelével (melyet a cégjegyzék is tartalmaz), vagy sem.

A rezidensi státusz szempontjából közömbös, hogy a devi-
za, adó, vám stb. szabályok szerint a rezidenst egyéb ked-
vezmények is megilletik (így pl., ha egyben devizakülföl-
dinek is minõsül, és/vagy „off shore” státusza alapján reá-
nézve kedvezõbb adózási szabályok érvényesek). A gaz-
dasági terület nem tartalmazza idegen államoknak és nem-
zetközi szervezeteknek az adott államba beékelt – kor-
mányzati, diplomáciai, kereskedelmi, kulturális, katonai
stb. képviseletek – területét. A vámszabadterületi társaság,
valamint a devizára vonatkozó jogszabály, illetve az MNB
elõírása által meghatározott társaság devizakülföldi, de
a jelentések elkészítése szempontjából rezidens, mivel
ezek közvetlen gazdasági érdeke Magyarországhoz kötõ-
dik. A devizakülföldi vállalkozások belföldön lévõ kép-
viselete szintén rezidens. A társasági adóról és az osztalék-
adóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 28. pont sze-
rinti külföldön tevékenységet végzõ (off shore)2 – belföl-
dön bejegyzett kft., vagy rt., az MNB által meghatározott
módon – szintén rezidens.

Rövid (lejáratú) ügylet: Szmt. szerinti definíció.
Tõzsdére bevezetett értékpapír: Tpt.-ben ilyenként

meghatározott definíció.
Vállalkozók, vállalkozói szektor: a jogi személyiségû

vállalkozók, a nem jogi személyiségû gazdasági társa-
ságok.

Veszteségmérséklõ tevékenység: a Hpt. szerinti defi-
níció alkalmazandó.

Work-out ügyeletek: a követeléskezelésre megvásá-
rolt faktoring követelések, azaz a már lejártan vásárolt
számlakövetelések.

7. Szektor meghatározások

Az egységes szektorbontás egyes alábontásait az aláb-
biakban közöljük.

Nem pénzügyi vállalatok (A): A nem pénzügyi vállala-
tok szektora tartalmazza a jogi személyiségû vállalkozókat
és nem jogi személyiségû vállalkozókat. A Felügyeleti
mérlegben a nem pénzügyi vállalatok szektorán belül
külön kiemelésre kerülnek a hitelintézetek saját – a Hpt.
mellékletében meghatározottak szerinti – járulékos vállal-
kozásai.

Háztartások (J): Ezt a csoportot Lakosság és Egyéni
vállalkozók alcsoportra bontva kell kimutatni. A mezõgaz-
dasági õstermelõk az egyéni vállalkozók közé sorolandók.

1 Cégformák a következõk: vállalat, szövetkezet, közkereseti társaság,
gazdasági munkaközösség (gmk), jogi személy felelõsség vállalásával mû-
ködõ gmk, betéti társaság, egyesülés; közös vállalat, korlátolt felelõsségû tár-
saság (kft.), részvénytársaság (rt.), egyéni cég, közvetlen kereskedelmi kép-
viselet, egyéb cég, oktatói munkaközösség, közhasznú társaság, erdõbirto-
kossági társulat, vízgazdálkodási társulat, külföldi vállalkozás fióktelepe.

2 A külföldön tevékenységet végzõ” adójogi meghatározás a kizárólag
nem-rezidensekkel kereskedelmi tevékenységet folytató és/vagy a nem-
rezidensek részére egyes szolgáltatásokat nyújtó gazdasági egységek meg-
felelõje.
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8. A Felügyeleti mérleg és a kapcsolódó jelentések
kitöltésének általános elõírásai

A Felügyeleti mérleg a PSZÁF speciális információ igé-
nyeinek kielégítését szolgálja, ezért a mérlegsorok elren-
dezésekor a mérleg elsõdleges rendezési szempontja az
instrumentumok csökkenõ likviditása, majd ezen belül
– szükség, illetve lehetõség szerint – az egyes tételek
növekvõ kockázata, és ezzel összhangban a lejárati bon-
tásnál a rövid lejárattól a hosszabb felé halad. További cso-
portosítási szempontként jelenik meg a nemzetközi szab-
ványokkal összhangban lévõ egységes szektorbontás,
illetve annak a Felügyelet igényei szerinti alábontása.

Minden olyan instrumentum esetében, ahol nem teljes
körû a szektorbontás, ,,egyéb” sorok szerepelnek, amelyek
az odatartozó, de nem besorolt (külön kiemelt) tételeket
tartalmazzák.

1. A Felügyeleti mérlegben szereplõ tételeket mindig
eredeti lejáratuk alapján kell a lejárati kategóriákba
sorolni.

2. Az adatok tartalmára, értékelésére stb. vonatkozóan
– egyéb elõírások hiányában – az Szmt.-ben és az
Szkr.-ben elõírtak az irányadóak.

3. A Felügyeleti mérlegben jelentett állományoknak
meg kell egyezniük a hó végére lezárt fõkönyv állomá-
nyaival. Az Szkr. 12. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
a pénzügyi intézmény minden hónap utolsó napjára vonat-
kozóan köteles fõkönyvét lezárni. A fõkönyv zárásának
a hónap utolsó napjára vonatkozó helyesbítések elvégzé-
sével kell történnie. A fõkönyv helyesbítése az alábbiakat
jelenti: (1) az állományokból ki kell venni a hónap utolsó
napja után esedékes tételeket, és (2) az állományokba be
kell számítani a hó vége utáni harmadik munkanapig
ismertté vált, a hó utolsó napjáig még le nem könyvelt,
a tárgyhónapot érintõ, teljesített tételeket.

4. A fõkönyv havi zárásakor a deviza- és valutakészle-
tek, valamint külföldi pénznemre szóló követelések és kö-
telezettségek hó végi állományát év közben is a Magyar
Nemzeti Bank által közzétett, a hó utolsó napján érvényes
hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított értéken
kell közölni. A belsõ számviteli rendet úgy kell kialakítani
és a számviteli politikában rögzíteni, hogy az eleget tegyen
a Felügyelet igényeinek.

5. A Felügyeleti mérleg jelentései minden sora forint
a), deviza b) és az ezek összegével megegyezõ összesen
c) oszlopokat tartalmaz. Az egyes sorokban a külföldi
pénznemben fennálló (valuta vagy deviza) követelések,
illetve kötelezettségek – a Felügyeleti mérlegnél elõírt ár-
folyam(ok)on – forintra átszámított összegét kell a deviza
oszlopban szerepeltetni. A deviza alapú forinthiteleket a
megfelelõ deviza oszlopban kell kimutatni.

6. A Felügyeleti mérleg eszköz-, illetve forrásoldalán
az Szmt. és az Szkr. elõírásai alapján negatív összegként
szerepeltetendõ állományokat (eszköz oldali értékveszté-
sek, értékhelyesbítések, eszköz oldali értékelési különbö-
zetek, amennyiben a valós érték kisebb, mint a bekerülési
érték, illetve forrás oldali be nem fizetett részvénytõke

stb.) negatív elõjellel kell jelenteni. Amennyiben a pénz-
ügyi vállalkozás – számviteli politikájában is rögzítetten –
a valós érteken történõ értékelést alkalmazza, a számviteli
szabályoknak megfelelõen kell eljárni és – egyéb elõírás
hiányában – az adott tétel-csoportban kimutatni az értéke-
lési különbözetet.

7. A Felügyeleti mérlegben szereplõ saját vagyontár-
gyakat – pl. váltót, hiteleket, egyéb követeléseket vagy
értékpapírokat (a továbbiakban: vagyontárgyak) – eredeti
(szerzõdés szerinti) lejárattal kell szerepeltetni és nem
csökkentve állományukat a valódi penziós ügyletek kere-
tében átadott vagyontárgyak értékével.

8. Az egyes – kockázati, cél-, általános, illetve egyéb –
tartalékokat, értékvesztéseket, értékelési különbözeteket
a jogszabályban, illetve a számviteli politikában elõírt ese-
dékességkor (negyedév, mérleg fordulónapja stb.), így
december 31-én is meg kell képezni. Ezért az éves mérleg-
beszámoló elkészítésekor az egyes adatokban bekövetke-
zett módosításoknak megfelelõen a már megképzett tarta-
lék-, értékvesztés-, illetve értékelési különbözet-összegek
is változhatnak.

9. A Felügyeleti mérlegben szereplõ egyes tételeket, in-
strumentumokat a következõképpen kell figyelembe venni.

9.1. Ha az adott garancia beváltására sor kerül, akkor
a beváltás idõpontjától kezdõdõen kell a Mérlegben nyil-
vántartani, ennek megfelelõen a mérlegen kívüli tétel mér-
legtétellé – nem a nyújtás, hanem – a beváltás napján ala-
kul át. A kapott garancia a követelés fedezetéül szolgál.
Beváltása azt jelenti, hogy vagy az ügyféltõl, vagy a garan-
tõrtõl a pénzügyi vállalkozás hozzájut a követeléséhez.
A kapott garanciához kapcsolódó követelésnek az adat-
szolgáltató Mérlegében már a beváltás elõtt kell szere-
pelni.

9.2. A pénzügyi eszközök nem valódi penziós ügylet
keretében történõ átadását/átvételét a számviteli elõ-
írásoknak megfelelõen tényleges eladásként/vételként kell
kezelni a Felügyeleti mérlegben is, azaz összege kikerül
a penzióba adó mérlegébõl és mérlegen kívüli tételként
(a visszavásárlási kötelezettségek között) szerepel. (A nem
valódi penziós ügyletek szabályai szerint kerül elszámo-
lásra a szállításos repóügylet is.)

II. RÉSZ

Részletes szabályok

I. Fejezet

NEGYEDÉVES,
illetve ÉVES AUDITÁLT JELENTÉS

20B A pénzügyi vállalkozás rendszeres negyedéves
beszámolója

A jelentés célja: A jelentésben azokat az információkat
kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó
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jelentésekbõl nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki
változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a válto-
zást elõidézõ okokat, üzleti döntéseket.

A jelentés kitöltése során a folyamatok elemzésénél és
számszerûsítésénél az év elejétõl bekövetkezett változá-
sokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott
negyedévben tapasztalt sajátosságokat. Ezt a jelentést az
auditált, éves beszámolóhoz kapcsolódó információkkal is
el kell készíteni és megküldeni a Felügyeletnek.

I. Eszköz-forrásszerkezet (finanszírozási struktúra,
piaci részesedés) alakulása

1. A pénzügyi intézmény eszköz- és forrásszerkezeté-
ben bekövetkezett fontosabb változások okai üzletágan-
ként, fõbb tevékenységenként. Azokat az ellentétes ten-
denciát (finanszírozási változást) okozó tényezõket is
ismertetni szükséges, amelyek összességükben a mérleg
fõbb adataiban nem vagy csak kis mértékû módosulással
(vagy ellentétes hatással) jelentkeznek (lejárati struktúra
változása, megtakarítási formák változása stb.).

2. Az egyes ágazatok, szektorok, termékek súlyának
változása a beszámolási idõszakban, valamint az elõzõ
idõszakban bevezetett üzleti intézkedések hatása a tárgy-
negyedévben.

3. A pénzügyi intézmény refinanszírozási forrásainak
bemutatása. Hitelkeret, illetve egyedi hitelügyletek össze-
ge: az adatszolgáltatás napján számított érvényes deviza-
árfolyamon átszámítva e-Ft-ban a lehívható keret összeg,
illetve a fennálló hiteltartozás összege. Lejárat: a hitelkeret
lejárata, illetve az egyedi hitelügyletek lejárata (év, hó,
nap). Hitelcél: finanszírozási cél a hitelkeret, illetve az
egyedi hitelügyletek vonatkozásában (forgóeszköz–finan-
szírozás, egyedi tranzakciók finanszírozása stb.). Hitelbiz-
tosíték típusa: a hitelkeret, illetve az egyedi hitelügyletek
mögé lekötött hitelbiztosíték típusa (árbevétel engedmé-
nyezés, ingatlanra alapított jelzálogjog, ingó zálogjog,
kezesség stb.). Kamat- és díj-kondíciók: a fennálló hitel-
kötelezettségek éves kamat- és díj-kondíciói (%-ban).

4. A mérlegen kívüli (függõ és jövõbeni kötelezett-
ségek), illetve a mögöttes ügyletek alakulásának bemuta-
tása, változása a beszámolási idõszakban.

5. A többségi és kisebbségi tulajdonosokkal lebonyolí-
tott üzleti kapcsolatok és azok hatása az eszköz- és forrás-
szerkezetre (tulajdonosi hitelek, adás-vételi tranzakciók,
jövõbeni és függõ kötelezettségek stb.). Ha ezek az elõzõ
pontokban kifejtésre kerültek, azokat meg kell jelölni.

6. A pénzügyi intézmény likviditását érintõ pozitív és
negatív változások a beszámolási idõszakban.

II. A portfolió gondozása (minõség, értékvesztés, céltar-
talék alakulása)

7. A pénzügyi intézmény minõsített eszköz- (fõleg a
hitel-) állományának, valamint az értékvesztés, illetve a
céltartalék változásának fontosabb tényezõi és okai.

8. Az egyes kockázatok (hitelezési-, piaci-, likviditási-,
elszámolási-, mûködési kockázat) mérése, kezelése terüle-
tén bevezetett új lépések, módszertani változások, fejlesz-
tések, szervezeti átalakítások.

9. Az ügyfelekkel szembeni devizaalapú (forint) köve-
telések mértéke, alakulása, a portfoliócsoport- típusok sze-
rint.

III. Jövedelmezõség alakulása

10. Részletezni kell, hogy a pénzügyi intézmény ered-
ménye összetevõinek alakulásában szerepet játszó legfon-
tosabb tényezõk (pozitív és negatív hatások, egyedi tranz-
akciók).

11. A pénzügyi intézménynél a beszámolási idõszak-
ban hozott legfontosabb döntések, amelyek a jövedelme-
zõséget befolyásolták (pozitív és negatív irányba).

12. A pénzügyi intézmény tevékenysége költségeire
ható legfontosabb tényezõk, kiemelve a jelentõsebb vál-
tozásokat és annak okait. A pénzügyi intézmény ered-
ményére ható rendkívüli bevételek és kiadások (össze-
tevõi, okai).

IV. Tõkehelyzet alakulása

13. Rövid szöveges magyarázatot kell adni arra vonat-
kozóan, hogy a pénzügyi intézmény jegyzett és saját tõke
pozíciójára ható évközi tényezõk (negatív hatások esetén
a megteendõ intézkedések).

14. Tájékoztatás arról, hogy az a pénzügyi intézmény
mikor és milyen névértékû saját részvényt vásárolt vissza,
illetve más vállalkozásban milyen nagy értékû részesedést
szerzett, vagy adott el (tekintettel a „csoporton” belüli
tranzakciókra).

15. Tájékoztatás a pénzügyi intézmény tõkepozíciójá-
nak változására ható tulajdonosi elképzelésekrõl és intéz-
kedésekrõl (tõkeemelés, leszállítás stb.).

V. Üzletpolitikai döntések

16. Milyen új üzletágakat, termékeket, szolgáltatásokat
vezetett be a pénzügyi intézmény a tárgynegyedévben,
melyek a további tervek, elképzelések

17. Milyen jelentõsebb fejlesztéseket hajtott végre a
pénzügyi intézmény a tárgynegyedévben, és melyek a
következõ negyedévi tervek (pl. fiókhálózat, számviteli-,
információs rendszer bõvítése stb.)

18. Milyen fõbb szervezeti változás történt a pénzügyi
intézménynél? Milyen tevékenység kiszervezése, illetve
átadása valósult meg (Pl. Outsourcing.)

19. A pénzügyi intézménynek értékelni kell az üzleti
terv teljesülését, alakulását.
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VI. Egyéb

20. Tájékoztatást kell adni a pénzügyi intézmény veze-
tését (management) érintõ jelentõsebb változásokról, vala-
mint az egyéb fontos (fel nem sorolt) a pénzügyi intéz-
mény mûködését jelentõsen befolyásoló eseményekrõl,
folyamatokról, intézményi specialitásokról.

21. A pénzügyi intézménynek tájékoztatást kell adni
a Felügyelet határozatában és az MNB által elõírt intézke-
dések meghozataláról, végrehajtására adott határidejérõl,
és a végrehajtásról.

22. A pénzügyi intézménynek jelenteni kell a Hpt. elõ-
írás/ok megsértését, azok okait, megszüntetésükre vonat-
kozó intézkedéseket és azok végrehajtását.

VII. Speciális tevékenységet végzõ társaságok kiegé-
szítõ adatszolgáltatása

23. A speciális tevékenységet végzõ társaságok: a Hpt.
3. §-a (2) bekezdésének d) pontja szerint a bankközi pia-
con pénzügyi ügynöki tevékenységet végzõk, a Hpt. 3. §-a
(1) bekezdésének e) pontja szerinti készpénz-helyettesítõ
fizetési eszköz kibocsátása és az ezzel kapcsolatos szolgál-
tatás nyújtása tevékenységet végzõ, az m) pont szerinti
készpénz átutalással foglalkozó, valamint a Hpt. 3. §-a
(1) bekezdésének k) pont szerinti hitel referencia szolgál-
tató intézmények adatszolgáltatása kiegészül az alábbiak-
kal, amelyek ezen tevékenységet végzõ pénzügyi vállalko-
zások tevékenységük jellegének megfelelõ forgalmi-állo-
mányi adatainak áttekintésére szolgál.
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23.1. A bankközi piacon pénzügyi ügynöki tevékenységet végzõ intézmények táblája

Ezen a táblán a közvetített ügyletekre vonatkozó fõbb forgalmi adatokat kell részletezni.

tárgynegyedév halmozott

Forint db Deviza db Összesen db Forint db Deviza db Összesen db

Ügyletek
összesen a
forgalom alapján

Spot ügyletek

Határidõs
ügyletek

Ebbõl –
a) Swap ügyletek

b) Kamatláb
ügyletek

c) Egyéb
ügyletek

A 10 legnagyobb ügyfél felsorolása a forgalom alapján A 10 legnagyobb ügyfél felsorolása a forgalom alapján

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



23.2. A készpénz-helyettesítõ fizetési eszköz kibocsátását végzõ intézmények táblája

Ezen a táblán a „kártyák száma” sorban a tárgynegyedévben kibocsátott, megszûnt, valamint a beszámolási idõszak
végén érvényes kártyák számát kell megadni. A halmozott adatok a naptári éven belül a beszámolási idõszak végéig
összesített értékeket tartalmazza. A „forgalom összesen” sorban a tárgynegyedévben, illetõleg a beszámolási idõszak vé-
géig a kártyákon lebonyolított bruttó forgalmat – tehát nem a beszámolási idõszak végén fennálló követelésállományt –
kell feltüntetni.

tárgynegyedév halmozott

kibocsátott megszûnt összes érvényes kibocsátott megszûnt összes érvényes

kártyák száma (db)

forgalom összesen (Ft)

23.3. A készpénzátutalás tevékenységet végzõ intézmények táblája

Ezen a táblán a „tárgynegyedév” oszlopban az adott negyedévben teljesített átutalások számát és az átutalt összegek
összesített értékét kell közölni. A „halmozott” oszlop a naptári éven belül a beszámolási idõszak végéig összesített érté-
ket tartalmazza.

tárgynegyedév halmozott

átutalások száma (db)

átutalások összege (Ft)

23.4. A hitel referencia szolgáltató intézmények táblája

Ezen a táblán az adott negyedévben, havi bontásban a KHR rendszerbe felvitt mulasztási tranzakciók értékét és darab-
számát kell közölni. A „tárgynegyedév” oszlopban az adott negyedévben teljesített átutalások számát és az átutalt össze-
gek összesített értékét kell közölni. A „halmozott” oszlop a naptári éven belül a beszámolási idõszak végéig összesített
értéket tartalmazza.
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szerz_tip Szerz dés típusa

érték db érték db érték db érték db érték db érték db

Nincs szerz dés típus megjelölve
SZEMH Személyi hitel
FOGYH Fogyasztási/áruvásárlási hitel
GKLSZ Gépjárm  lízing
LAKJZH Lakáscélú jelzálog hitel
HKSZ Hitelkártya szerz dés
GKVHSZ Gépjárm  vásárlási hitel
LAKHSZ Lakáscélú jelzálog nélküli hitel
FSZHK Folyószámla hitelkerettel
BKSZ Bankkártya szerz dés
EGYHSZ Egyéb hitel ügylet
EGYLSZ Egyéb lízing szerz dés
EJZHSZ Egyéb jelzálog fedezet  hitel
EKPHIT Egyéb készpénz hitel szerz dés
HALLH Hallgatói hitel
IJZHSZ Ingó jelzálog fedezet  hitel
LMBHSZ Lombard hitel
PFAKT Pénzügyi faktoring ügylet
SZJZSZ Szabad felhaszn. jelzálog hitel
VÁLTÓ Váltó leszámítolási ügylet

BEVGAR Beváltott garancia, kezesség
Összesen

Tájékoztató adatok:

Összes lehívás száma: db db db db db db

ebb l, gyakoriság szerint:

1 db db db db db db

2 db db db db db db

3 db db db db db db

4 db db db db db db

5 db db db db db db

6 db db db db db db

7 db db db db db db

8 db db db db db db

9 db db db db db db

10 db db db db db db

1 db db db db db db

2 db db db db db db

3 db db db db db db

4 db db db db db db

5 db db db db db db

6 db db db db db db

7 db db db db db db

8 db db db db db db

9 db db db db db db

10 db db db db db db

Téves bejelentések száma: db db db db db db

halmozottan

Utolsó 10 cég megnevezése:

tárgy  negyedév

Els  10 cég megnevezése:

el z .év tárgynegyedév 1 .hó tárgynegyedév 2 .hó tárgynegyedév 3 .hó



21–27. TÁBLÁK

21A Pénzügyi vállalkozások mérlege – eszközök,
valamint 21B Pénzügyi vállalkozások mérlege – for-
rások

A jelentés célja: Ezek a jelentések a Felügyeleti jelenté-
sek alapdokumentumát képezik, ezért úgy kell kitölteni,
hogy lehetõvé tegye a beszámolás napjára vonatkozóan a
pénzügyi vállalkozás mûködésének vizsgálatát, felügye-
leti ellenõrzését. A mérleg (eszközök, források) szerkezete
és tartalma megegyezik a 250/2000. (XII. 24.) Korm. ren-
deletben (Szkr.) foglaltakkal.

A jelentés kitöltése során az Szkr. 12. § (2) bekezdésé-
ben foglaltak szerint a pénzügyi vállalkozás is köteles min-
den hónap utolsó napjára vonatkozóan – a Felügyelet
részére készített negyedéves és éves jelentések alátámasz-
tása céljából – eszköz- és forrásszámláit, valamint költség-
és eredményszámláit lezárni, azok egyenlegét megállapí-
tani, továbbá fõkönyvi kivonatot készíteni. A pénzügyi
vállalkozások mérlegének kitöltése megegyezik a szám-
viteli elõírásokban foglaltakkal. A Mérlegben jelentett
állományoknak meg kell egyezniük a hó végére lezárt
fõkönyv állományaival. A fõkönyv zárásának a hónap
utolsó napjára vonatkozó helyesbítések elvégzésével kell
történnie. A havi fõkönyv zárásakor a deviza- és valuta-
készletek, valamint külföldi pénzértékre szóló követelések
és kötelezettségek hó végi állományát – év közben is –
a számviteli elõírások szerinti devizaárfolyamon forintra
átszámított értéken kell közölni. Az évközi deviza (valuta)
átszámítására vonatkozó szabályokat a számviteli politi-
kában rögzíteni kell. A Mérleg minden sora forint a), de-
viza b) és összesen c) oszlopokat tartalmaz. Az egyes so-
rokban a külföldi pénznemben fennálló (valuta vagy devi-
za) követelések, illetve kötelezettségek – a mérlegnél elõ-
írt árfolyam(ok)on – forintra átszámított összegét kell a
devizaoszlopban szerepeltetni. A deviza alapú forinthite-
leket a deviza oszlopban kell kimutatni (forintosítva). A
Mérlegben az Szkr. elõírásai alapján negatív összegként
szerepeltetendõ állományokat (jegyzett, de be nem fizetett
tõke) negatív elõjellel kell jelenteni. A Mérleg adatsorai-
nak a szerzõdés szerinti eredeti lejárati bontást, valamint
a számviteli szabályok szerinti értéket kell tartalmazni. Az
Eszköz oldalon a Nyilvántartási (bruttó) érték az eszkö-
zöknek a könyvekben nyilvántartott bekerülési, illetve
beszerzési értéke, a pénzügyi vállalkozás által kötött szer-
zõdésbõl fakadó követelés esetén a még nem törlesztett
tõkeösszeg, a vásárolt követeléseknél a bekerülési érték-
bõl a még nem törlesztett rész stb. A számvitelileg elszá-
molható értékvesztéssel, értékcsökkenéssel, céltartalékkal
nem szabad az adott eszközt csökkenteni, mert ezeket az
értékeket a d) oszlopban az adott eszköz sorában kell fel-
tüntetni. Ha a vállalkozás a valós értéken történõ értékelést
alkalmazza, akkor az értékelési különbözetet az eszköz-
tétel sorában az e) oszlopban kell szerepeltetni. A szárma-
zékos ügyletek pozitív értékelési különbözetét külön
(21A723) sorban, az egyéb követelésekbõl kiemelve kell

kimutatni. Az f) oszlopban kell a Könyv szerinti (nettó)
értéket feltüntetni, amely az Szmt. és az Szkr. által meg-
határozott értékvesztéssel (illetve a számviteli elõírás sze-
rinti értékcsökkenéssel, céltartalékkal) csökkentett, illetve
a valós értéknek megfelelõ érték. A Forrás oldalon a be-
számolás napján fennálló kötelezettségeket a számviteli
elõírásoknak megfelelõ tartalommal a részletezõ sorok
szerint kell feltüntetni. A tételek sorrendje megegyezik a
számviteli jogszabályban felsoroltakkal. Ha a vállalkozás
a valós értéken történõ értékelést alkalmazza, akkor az
értékelési különbözetet a kötelezettségek között külön
(a hitelintézetekkel szembeni a 14, az ügyfelekkel szembe-
ni a (24) sorban kell szerepeltetni. A származékos ügyletek
negatív értékelési különbözetét külön (43) sorban, az
egyéb kötelezettségekbõl kiemelve kell kimutatni. A
87 Értékelési tartalék sorban kell összegezni a számviteli
szabályok szerint megképzett értékelési tartalékokat, ame-
lyek egyrészt az értékhelyesbítésbõl, másrészt a valós érté-
kelésbõl adódnak. A pénzügyi vállalkozásnak ugyanezen
a táblákon kell közölni az auditált, éves beszámolónak
megfelelõ adatokat. Az év végén az e) oszlopban közölt
eszközök, illetve a c) oszlopban szereplõ források auditált
adatainak a pénzügyi vállalkozások részére elõírt éves be-
számolóval meg kell egyezni.

21C Pénzügyi vállalkozások – mérlegen kívüli köte-
lezettségek

A jelentés kitöltése során ezen a táblán a mérlegen kí-
vüli tételek közül a pénzügyi vállalkozás függõ, illetve
jövõbeni kötelezettségeinek, valamint a továbbengedmé-
nyezett fedezetek és biztosítékok számviteli nyilvántartás
szerinti állományát kell kimutatni.

0 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen: Itt kell a be-
számolás napján fennálló a számviteli szabályok szerinti
mérlegen kívüli – a részletezõ sorokban feltüntetett függõ
és jövõbeni – kötelezettségek összegét szerepeltetni.

1 Függõ kötelezettségek összesen: Itt kell kimutatni az
Szkr. szerint meghatározott és elõírásai alapján mérlegen
kívül nyilvántartott függõ kötelezettségeknek az eredeti
(szerzõdés szerinti) összegeit. A devizában nyújtott függõ
kötelezettségek forintösszegét a b) oszlopban kell kimu-
tatni. A beszámolás napján fennálló kötelezettségeket a
számviteli elõírásoknak megfelelõ tartalommal a részlete-
zõ sorok szerint kell feltüntetni. A tételek sorrendje meg-
egyezik a számviteli jogszabályban felsoroltakkal. Az
opciós ügyletek meghatározása a fogalmak között megta-
lálható.

2 Jövõbeni kötelezettségek összesen: A mérlegen kívüli
tételek közül a beszámolás napján fennálló jövõbeni köte-
lezettségeket a számviteli elõírásoknak megfelelõ tarta-
lommal és a részletezõ sorok szerint az eredeti (szerzõdés
szerinti) összeggel kell feltüntetni. A devizában nyújtott
jövõbeni kötelezettségek forintösszegét a b) oszlopban
kell kimutatni.

3 Továbbengedményezett fedezetek és biztosítékok:
A mérlegen kívüli kötelezettségek közül külön soron kell
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feltüntetni a továbbengedményezett fedezetek és biztosíté-
kok 0. számlaosztályban nyilvántartott értékét. Ugyanezen
a táblán kell közölni az auditált, éves beszámolóhoz kimu-
tatott adatokat is.

21D Pénzügyi vállalkozások – mérlegen kívüli köve-
telések

A jelentés kitöltése során ebben a táblában azokat a
mérlegen kívüli tételek közül a pénzügyi vállalkozásnak
a számviteli nyilvántartás szerinti függõ, illetve jövõbeni
követeléseit (másoktól kapott kötelezettségeket – pl. ga-
rancia), a nyilvántartott fedezeteket és a függõvé tett
kamatokat, kamatjellegû jutalékokat kell részletezni, ame-
lyek a kockázatokat csökkentik.

3 Biztosítékok és fedezetek értéke – teljes értéken: Ezek-
ben a sorokban az Szkr. 20. § (5) bekezdés szerint a mérle-
gen kívüli tételnek minõsülõ, kapott biztosítékok és fede-
zetek összegét – a pénzügyi vállalkozás fedezetértékelési
szabályzata alapján – az utolsó fedezetértékelés alkal-
mával meghatározott (teljes) értéken kell bemutatni.
Amennyiben egy követelés mögött többféle fedezet is van,
itt mindegyiket fel kell tüntetni.

4 Biztosítékok és fedezetek értéke – a követelés erejéig:
Ezekben a sorokban a fentiek szerinti megbontásban kell
szerepeltetni az egyes fedezeteket, de csak a mögöttük álló
teljes ügyfélkövetelés erejéig. Amennyiben egy követelés
mögött többféle fedezet is van, akkor itt az elsõdleges
fedezetnél kezdve – de csak a követelés erejéig – több
fedezet is feltüntetésre kerülhet. A jogszabályok szerint a
pénzügyi vállalkozásnak saját magának kell nyilvántartá-
sát úgy kialakítani, hogy a jelentésben fedezetként sze-
replõ összeg csak bizonylattal alátámasztott és helyszíni
vizsgálat során tételesen ellenõrizhetõ legyen.

5 Függõvé tett kamat, kamatjellegû jutalékok: Itt a
számviteli elõírások szerint függõvé tett kamatokat és ka-
mat jellegû jutalékokat kell jelenteni.

22A Pénzügyi vállalkozások eredménykimutatása

A jelentésben a pénzügyi vállalkozás bevételeinek,
illetve ráfordításainak és költségeinek tárgynegyedévi és
az év elejétõl halmozott forgalmi adatait kell részletezni
a pénzügyi vállalkozás jövedelemtermelõ képességének
értékelése érdekében.

Az Eredménykimutatás szerkezete és tartalma meg-
egyezik a 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben (Szkr.)
foglaltakkal azzal, hogy az egyes a Felügyeleti jelentések-
re vonatkozó, illetve a mérleg elején szereplõ fogalmak,
definíciók, rövidítések az eredménykimutatásra is érvé-
nyesek. 2008-tól az eredménykimutatás 22. sorának érté-
kébõl kiemelésre kerül a „Külfölditõl kapott (járó) jutalék-
és díjbevétel értéke, valamint a 23. sorának értékébõl
a „Külföldi részére fizetett (fizetendõ) jutalék- és díjráfor-
dítások értéke. Külföldi valamennyi gazdasági szervezet
és természetes személy, amely/aki a rezidens-meghatáro-
zás szerint nem tekinthetõ rezidensnek. A jelentés a pénz-

ügyi vállalkozásnak – az érvényes számviteli elõírások
alapján összeállított – fõkönyvi, illetve az azt alátámasztó
analitikus nyilvántartásain alapszik, de az adófizetési
kötelezettség tekintetében eltér az éves beszámolóbeli
eredménykimutatástól. A pénzügyi vállalkozás az ered-
ménykimutatásában az 51 Adófizetési kötelezettség sorban
évközben a ténylegesen befizetett társasági adóelõleg
összegét kell szerepeltetni (függetlenül attól, hogy a pénz-
ügyi vállalkozás a fizetett adóelõleget könyveiben hol tart-
ja nyilván). Az év végére vonatkozó elõzetes, még nem
véglegesített, illetve nem auditált jelentésekben azt az adó-
fizetési kötelezettséget kell beírni, amelynek – az elõzetes
számítások szerint – az éves beszámolóban szerepelnie
kell. Az év végi végleges (auditált) jelentésben szereplõ
adat megegyezik az éves beszámolóban lévõ adófizetési
kötelezettség összegével. A jelentés elsõ a) oszlopában
a tárgynegyedévi, a másodikban b) az év elejétõl halmo-
zott értékeket kell kimutatni.

Az eredménykimutatás alapértelmezésben: a) a bevéte-
lek eredményt növelõ, b) a ráfordítások és költségek ered-
ményt csökkentõ tételek, c) az értékvesztés és a céltarta-
lék-képzés ráfordításként, d) az értékvesztés visszaírása
és a céltartalék felhasználás és felszabadítás (céltartalék-
csökkenés) bevételként szerepel.

Ha a vállalkozás számviteli politikájában is rögzítetten
– a valós érteken történõ értékelést alkalmazza, a szám-
viteli szabályoknak megfelelõen kell eljárni és az adott
tétel-csoportban elszámolni az értékelésbõl származó nye-
reséget, vagy veszteséget, illetve az értékelési különböze-
tet, függetlenül attól, hogy a bevételt, vagy ráfordítást
csökkenti, illetve növeli. A pénzügyi mûveletek nettó
eredményén belül külön sorokban kell feltüntetni az érté-
kelési különbözeteket. A 26 Általános igazgatási költsé-
gek és a 28 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységbõl sorok
alatt kell részletezni azokat a költségeket és ráfordításokat,
amelyek a pénzügyi vállalkozás anyavállalatával, leány-
vállalatával, tulajdonosával vagy olyan vállalkozással, –
amelyben a pénzügyi vállalkozás tulajdonosa, igazgató-
sági tagja, felügyelõ bizottsági tagja, ügyvezetõje, illetve
ezek közeli hozzátartozója befolyásoló részesedéssel ren-
delkezik – szemben merültek fel. A ráfordításokat, költsé-
geket, ideértve a rendkívüli ráfordításokat is, az alapértel-
mezésnek megfelelõen nem kell negatív elõjellel ellátni.
Ha azonban a pénzügyi vállalkozás jelentésében – a szám-
lák aggregálása után – valamelyik ráfordítás vagy költség
sor Követel, illetve bevétel sor Tartozik egyenleget mutat,
akkor ezt a tételt negatív elõjellel kell feltüntetni. Az egyes
eredmény sorokban veszteség esetén a negatív elõjelet ki
kell tenni. A jóváhagyott osztalék és részesedés értékét
negatív elõjel nélkül, levonandó tételként kell figyelembe
venni.

Év közben a pénzügyi vállalkozás fõkönyvi adatain ala-
puló, az Szkr. 12. § (2) bekezdés elõírásainak megfelelõen
havonta (beleértve az elõzetes decemberi adatokat is) le-
zárt eredményének – a bevételek, ráfordítások és költsé-
gek egyenlegének – ténylegesen befizetett társasági adó-
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elõleggel csökkentett összegét kell kimutatni. (Ezt az ered-
ményt nem befolyásolja az, hogy a pénzügyi vállalkozás
a fizetett adóelõleget könyveiben hol tartja nyilván.) Az itt
közölt adatnak meg kell egyeznie a Mérleg forrás oldalán
a 88 Mérleg szerinti eredmény (év közben eredmény) sorá-
val.

Auditált eredménykimutatás: A pénzügyi vállalkozás
évente egy alkalommal ugyanezen a táblán közli az audi-
tált éves beszámolónak megfelelõ adatokat. Az 51 Adó-
fizetési kötelezettség soron szereplõ adatnak az év végi
auditált jelentésben meg kell egyezni az éves beszámoló-
ban lévõ adófizetési kötelezettség összegével.

23AA Pénzügyi vállalkozások – mérlegadatok rész-
letezése

A jelentés a pénzügyi vállalkozás ügyfél szerkezetében
rejlõ kockázatok nagyságának felmérésére szolgál. A je-
lentésben a pénzügyi vállalkozás külön feltüntetett eszkö-
zeit, illetve forrásait ügyfélszektor szerint kell részletezni.
Az a) oszlopban a forintban, és külön oszlopokban kell fel-
tüntetni a devizában szereplõ értékeket. A csak devizatéte-
leket a b) oszlopban, míg a deviza alapú forint tételeket a
c) oszlopban (pl. Euro alapon nyújtott forinthiteleket) kell
kimutatni. A forint és deviza értékeket a d) oszlopban kell
összegezni. Az egyes ügyletek, illetve ügyfelek után elszá-
molt értékvesztést az e) oszlopban kell szerepeltetni.
Azoknak a pénzügyi vállalkozásoknak, amelyek áttértek
a valós értékelésre, az elszámolt értékelési különbséget az
f) oszlopban kell szerepeltetni. A g) Könyv szerinti (nettó)
érték oszlopban kimutatott összeg csak a kereskedési célú
követelések és értékpapírok esetében – a valós értékelés
alkalmazásával – jelentheti az értékelési különbözettel
korrigált értéket. A 0. sorban a Hitelintézetekkel szembeni
követelések összegét kell beírni, amely megegyezik a fel-
ügyeleti mérlegben a 21A3 sorkód alatt szereplõ összeg-
gel.

Az 1. sorban az ügyfelekkel szembeni követeléseket
kell összegezni, amely megegyezik a felügyeleti mérleg-
ben a 21A4 sorkód alatt szereplõ értékkel. A követeléseket
szektorok szerint a „nem pénzügyi vállalkozások”, a „ház-
tartások”, s ezen belül a „lakosság” és az „egyéni vállalko-
zások” sorokban kell alábontani. A „nem pénzügyi vállal-
kozások” sort a járulékos vállalkozások adatai nélkül kell
kitölteni. A „nem pénzügyi vállalkozások sort alá kell bon-
tani személygépjármû-finanszírozás, haszongépjármû-
finanszírozás, ingatlan-finanszírozás, termelõeszköz-
finanszírozás és egyéb kategóriákra. A 1211 Lakossági
fogyasztási hitelek összesen sorban ki kell emelni a követe-
lések közül a fogyasztási hitelként folyósított állományt.
A 12111–12115 sorokban a lakosságnak nyújtott fogyasz-
tási hitelek további hitelcél szerinti részletezését kell meg-
adni: A 12111 sorban a gépjármû vásárlási hitelek állomá-
nya jelentendõ. (A gépjármû vásárlási hitelek közé azon
hitelek állománya sorolandó, amelyek új, vagy használt
gépjármûvek megvásárlását finanszírozzák, ideértve a
gépjármûként funkcionáló haszonjármûveket is.) A 12112

sorban a személyi hitelek állományát kell jelenteni. (A sze-
mélyi hitelt a pénzügyi vállalkozás a hitelfelvétel konkrét
céljának megjelölése nélkül folyósítja az ügyfélnek.)
A 12113 Szabad felhasználású hitelek sorban a szabad fel-
használású jelzáloghitelek állománya jelentendõ. Az
12114 Áruhitelek sorban az áruvásárlási hitelek, valamint
az egyéb, fogyasztási hitelnek tekintendõ, de a fenti két
hitelcélba nem sorolható hitelek állományát kell jelenteni.
(Az áruvásárlási hitel tartós fogyasztási cikkek – gépjármû
kivételével – lakossági ügyfél által történõ megvásárlását
finanszírozza.) Az 12115 Egyéb fogyasztási hitelek sorban
az elõzõekben fel nem sorolt hiteleket kell kimutatni. Az
egyéb fogyasztási hitelek közé sorolandó a szabad felhasz-
nálású nem jelzáloghitelek állománya is. A 1212 Lakos-
sági ingatlan-finanszírozás sorban kell kimutatni a köve-
telések közül a lakosság számára ingatlan-finanszírozás
címén folyósított összeget. A 1213 Egyéb sorban kell
kimutatni a követelések közül a lakosság számára egyéb
jogcímen folyósított összeget. A többi, nem kiemelt ügy-
felet (pl. önkormányzat, járulékos vállalkozás) az egyéb
sorban (23AA13) kell feltüntetni. Itt hitelintézet nem sze-
repelhet.

A 2. összegzõ sorban az ügyfelekkel szembeni követe-
lések közül ki kell emelni, és az elõzõekhez hasonló szek-
tor szerinti részletezésben kimutatni a pénzügyi szolgálta-
tásokból (21A41 sorkód) származó követeléseket. A „nem
pénzügyi vállalkozások” sort a járulékos vállalkozások
adatai nélkül kell kitölteni. Azoknál a pénzügyi vállal-
kozásoknál, amelyeknél nincs befektetési szolgáltatásból
eredõ ügyfelekkel szembeni követelés, azoknál az 1. és
2. összegzõ sorok megegyeznek.

A 3. sor alatt összesített és a felügyeleti mérleg eszközei
között kimutatott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok
(21A51 sorkód), a részvények és más változó hozamú
értékpapírok (21A52 sorkód), valamint a részvények,
részesedések befektetési célra (21A53 sorkód) sorokat
részletezni kell hitelintézetek, nem pénzügyi vállalatok, és
egyéb sorok szerint.

A források tábla (21B1 sorkódú) „hitelintézetekkel
szembeni kötelezettségek” sor alábontása során a hiteleket
külön sorban lejárat szerint is meg kell jelentetni. Az ügy-
felekkel szembeni kötelezettségeket – a követelésekhez
hasonlóan – szektor szerinti bontásban kell közölni.

23AB Pénzügyi vállalkozások – ügyféllel szembeni
követelések részletezése

A jelentés a pénzügyi vállalkozás ügyfelekkel szembeni
követelésekben rejlõ egyes kockázatok nagyságának fel-
mérésére szolgál a kihelyezések céljának bemutatása által.
A jelentésben a pénzügyi vállalkozás külön feltüntetett
összes (lízing, pénzkölcsön és faktoring) követelését elõ-
ször a finanszírozás célja szerint, az egyes célokon belül
ügyfélszektor szerinti bontásban kell bemutatni, kivéve az
egyéb célú kihelyezéseket. Az ügyfélszektor szerinti kihe-
lyezéseket tovább kell bontani „Pénzügyi lízing” és
„Hitel” kategóriák szerint. Az ügyfelekkel szembeni köve-
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telésekre vonatkozó oszlopait – az elõzõ 23AA jelentéshez
hasonlóan – kell kitölteni. A tábla b) és c) jelû oszlopa
együtt tartalmazza a devizatételeket. A b) oszlopba kerül-
nek azok a devizában nyilvántartott állománytételek, ame-
lyekhez kötõdõ tranzakciók is devizában történnek, a
c) oszlopba pedig azok a tételek kerülnek, amelyek ugyan
devizában vannak nyilvántartva, de a hozzájuk kapcsoló-
dó alaptranzakciók (pl. törlesztés, kamatfizetés) ténylege-
sen forintban történnek. A d) oszlop az összes megfelelõ
forint és deviza tétel összegét tartalmazza, oszlopértékek
összegével.

11 Gépjármû finanszírozásból származó követelések
sorban az ügyfelekkel szembeni követelésekbõl
(23AA1 sor) a gépjármû finanszírozásból származó összes
(lízing, pénzkölcsön és faktoring) követelést kell tartal-
maznia. A követeléseket szektorok szerint a „nem pénz-
ügyi vállalkozások”, a „háztartások”, s ezen belül a „lakos-
ság” és az „egyéni vállalkozások” sorokban kell alábonta-
ni. Az ügyfélszektor szerinti kihelyezéseket tovább kell
bontani „Pénzügyi lízing” és „Hitel” kategóriák szerint.
A többi, nem kiemelt ügyfelet az egyéb ügyfelekkel szem-
beni követelések sorban kell feltüntetni. Itt hitelintézet
nem szerepelhet.

12 Ingatlan finanszírozásból származó követelések sor-
ban az ügyfelekkel szembeni követelésekbõl (23AA1 sor)
az ingatlan finanszírozásból származó összes (lízing,
pénzkölcsön és faktoring) követelést kell tartalmaznia.
A követeléseket szektorok szerint a „nem pénzügyi vállal-
kozások”, a „háztartások”, s ezen belül a „lakosság” és az
„egyéni vállalkozások” sorokban kell alábontani. Az ügy-
félszektor szerinti kihelyezéseket tovább kell bontani
„Pénzügyi lízing” és „Hitel” kategóriák szerint. A többi,
nem kiemelt ügyfelet az egyéb ügyfelekkel szembeni
követelések sorban kell feltüntetni. Itt hitelintézet nem
szerepelhet.

13 Egyéb célú kihelyezések sorban kell feltüntetni min-
den olyan ügyfélkövetelést, melyet a pénzügyi vállalkozás
nem ingatlan, vagy gépjármû tulajdonjogának megszer-
zése céljából nyújtott ügyfelének. Itt kell feltüntetni az
ingatlan, vagy gépjármû fedezete mellett nyújtott szabad
felhasználású hiteleket is.

23B Pénzügyi vállalkozások – lejárati összhang
elemzés

A táblázat célja a pénzügyi vállalkozás eszköz–forrás
gazdálkodásának áttekintése. A jelentést a vonatkozási
(beszámolási) idõpontban elkészített mérleggel összhang-
ban kell kitölteni. Az eszközök és források részletezése
a felügyeleti mérleg fõbb csoportosítása szerint történik.
Az eszközök és a források felsorolásánál az aktív, illetve
a passzív kamatelhatárolások, valamint az egyéb elszámo-
lások állományát egy sorban kell szerepeltetni. A Saját
eszközök eszközcsoportban a pénzügyi vállalkozás saját
eszközeinek tekintendõ tételek szerepelnek. Itt az eszkö-
zök közül a visszavásárolt saját, belföldön, illetve külföl-
dön kibocsátott kötvény és saját részvény állománya,

a készleteket, valamint az immateriális javak és a tárgyi
eszközök összegét kell feltüntetni. A bevételek, illetve
ráfordítások között az aktív, vagy passzív idõbeli elhatáro-
lásként már egyszer feltüntetetteket nem szabad kimutatni,
kivéve azokat, amelyek a kamat függõvé tételi szabály
miatt a 0. Nyilvántartási számlák számlaosztályban van-
nak nyilvántartva, és várhatóan pénzmozgásként meg-
jelenhetnek. Az a) Lejárt oszlopban könyv szerinti értéken
ki kell emelni a lejárt tételeket. A b)–g) oszlopokban a lejá-
rattal rendelkezõ tételeket a hátralévõ esedékesség (futam-
idõ) szerint kell kimutatni. A vonatkozási (beszámolási)
napon fennálló mérleg (eszköz, forrás) és mérlegen kívüli
tételeket, valamint az ezekhez kapcsolódó tõketörlesztõ,
kamat, jutalék és egyéb bevételeket és ráfordításokat – a
kitöltés idõpontjában ismert (szerzõdés szerinti) kondí-
ciókkal és lejáratokkal – a hátralévõ futamidejük szerint
kell megbontani és az esedékességeiknek megfelelõ idõ-
kategória oszlopban az ismert cash-flow értéken a meg-
felelõ eszköz, illetve forrás sorokban jelenteni. Az h) osz-
lopban a konkrét lejárathoz (esedékességhez) nem kötõdõ
tételeket kell feltüntetni. Figyelembe véve a jövõbeni
kamat, jutalék és egyéb cash-flow mozgásokhoz kap-
csolódó bizonytalansági tényezõket, az elõre kalkulálást
a 0–90 napig várható esedékességre kell elvégezni. Az
i) oszlopban a várható céltartalék összegét kell beírni.
A j) Összesen oszlopban a lejárt, a lejárattal feltüntetett,
illetve a lejárat nélküli oszlopok összesített értékét az
értékvesztések elszámolásával és a megképzett céltartalé-
kok levonásával kell kimutatni.

A 132 Hitelezõi jogot megtestesítõ értékpapírokat a
lejárat (esedékesség) szerint, amennyiben valamelyik
konstrukciójú értékpapír konkrét lejárathoz nem köthetõ,
vagy a konstrukcióban lehetõség nyílik az értékpapír lejá-
rat elõtti visszaváltására a h) Lejárat nélkül oszlopban kell
jelenteni. A 21 Bázispozíció sorban kimutatott értékek a
hátralévõ futamidõ szerinti összesített (11 sor) eszköz- és
(13 sor) forrástételek oszloponkénti különbségeként szá-
mítandó. A 22 Halmozott bázispozíció sorban az egymást
követõ oszlopokban számított bázispozíciók összeadásá-
val létrejött értékeket, azaz a kumulált összeget kell feltün-
tetni.

A mérlegen kívüli tételek lejárati bontását a sorokban
részletezett ügyletek (tételek) szerint kell kimutatni. A kö-
telezettségeket a 31 sorban, a követeléseket a 32 sorban
kell összesíteni és a cash-flow mozgásnak megfelelõen
kell a követeléseket (mint várható pénzbevételt) a halmo-
zott bázispozícióhoz hozzáadni, a kötelezettségeket (mint
várható kifizetést) levonni. Feltételekhez kötött mérlegen
kívüli követelések vagy kötelezettségek szerepeltetése
csak akkor lehetséges, ha azok igazoltan érvényesíthetõk.
A 321 sorban kell például a kapott garanciák és kezessé-
gek azon részét jelenteni, amelyhez kapcsolódó követelés
már lejárt tétellé vált és a pénzügyi vállalkozás a kapott
garanciát vagy kezességet igazoltan érvényesíteni tudja,
ezáltal a likviditását ténylegesen növeli. A 322 sorban kell
a refinanszírozásra kapott hitelkeretekbõl még szabadon
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lehívható egyenleget jelenteni. Az egyes idõpontokhoz
tartozó értékeket a várható lehívásokkal kalkulálva kell
beállítani. Ha a hitelkeretet határozatlan idõtartamra kötöt-
ték, akkor annak kihasználatlan részét a „h” oszlopban kell
feltüntetni. A 41 Nettó bázispozíció értékének kiszámítá-
sakor a 21 Bázispozíció sorhoz a 32 sor értékét hozzá kell
adni és a 31 sorban szereplõ összegeket le kell vonni. A
42 Halmozott nettó bázispozíció sorban a kumulált értékek
kiszámítása a 41 sor alapján történik, méghozzá az egy-
mást követõ oszlopokban számított módosított bázispozí-
ciók összeadásával létrejött értékeket kell feltüntetni.

23C Pénzügyi vállalkozások – ügyféllel szembeni
tõkekövetelések alakulása

A tábla a pénzügyi vállalkozás ügyfeleivel szembeni
tõkekövetelések alakulását, a tárgyidõszakban bekövetke-
zett változásról ad képet. A jelentésben a pénzügyi vállal-
kozásnak az ügyfelekkel szembeni tõkekövetelések alaku-
lását kell részletezni forint, illetve deviza bontásban. A de-
vizában megadott összegeket a számviteli politikában
meghatározott árfolyamon forintban kell megadni. A devi-
za alapú forinthiteleket a deviza oszlopokban kell feltün-
tetni.

Nyitó állomány: Az adott beszámolási idõszak elején az
összes, ügyfelekkel szembeni, még élõ tõkekövetelés
könyv szerinti nyitó nettó (=bruttó érték mínusz az elszá-
molt értékvesztés, felszámított kamat nélkül) értéke és da-
rabszáma. Növekedés: Az adott beszámolási idõszak alatt
keletkezett, ügyfelekkel szembeni követelés (új ügylet)
megkötött és hatályba lépett szerzõdésen alapuló ügyletek
bekerülési értékének összege és az új ügyletek darabszá-
ma. Csökkenés: Az adott beszámolási idõszak alatt történt,
ügyfelekkel szembeni követelés csökkenésének, illetve a
megszûnt (visszafizetett vagy más jogcímen a portfolióból
kikerült) ügyletek értéke és darabszáma. Záró állomány:
Az adott beszámolási idõszak végén az összes, ügyfelek-
kel szembeni, még élõ követelés könyv szerinti záró nettó
(=bruttó érték mínusz az elszámolt értékvesztés, felszámí-
tott kamat nélkül) értéke. Az összes, ügyfelekkel szembe-
ni, még élõ, könyvben szereplõ követelés záró darabszá-
ma. A záró állomány összesen összeg értéke megegyezik
a mérleg ügyfelekkel szembeni követelés mínusz az élõ
kamatkövetelés értékével.

Az ügyfelekkel szembeni összes követelést részletezni
kell a fõbb tevékenységek (pénzügyi lízing, hitel és pénz-
kölcsön, faktoring, és egyéb tevékenység) összértéke és
darabszáma szerint. A faktoring ügyleteket meg kell bon-
tani a folyó, illetve work-out faktoring ügyletekre. Folyó
faktoring alatt szerzõdés alapján az ügyféltõl le nem jártan
megvásárolt, megelõlegezett számlakövetelések érten-
dõek. A work-out faktoring ügyeletek alatt a követeléske-
zelésre megvásárolt faktoring követelések, a már lejártan
vásárolt számlakövetelések értendõk. Egyéb tevékenysé-
gek alatt kell a vállalkozás által – a Felügyelet engedélyé-
vel – végzett egyéb tevékenységbõl származó követelése-
ket.

23D Pénzügyi vállalkozások – ügyletstruktúra (hát-
ralévõ futamidõ szerint)

A jelentés a pénzügyi vállalkozás kockázatvállalásait
mutatja be a beszámolási idõszak (negyedévente) forduló-
napján a hátralévõ futamidõ állományi adatai alapján.
A jelentésben a hátralévõ futamidõ alapján kell besorolni
a fõbb ügyletenként csoportosítva, forint és deviza alapú
tevékenység szerinti bontásban, feltüntetve az ügyletek-
nek a darabszámát. A hátralévõ futamidõ (lejárat) csopor-
tosítása 12 hónapig, 12–35 hónap, illetve 36–60 hónap
közötti, 60 hónap feletti idõszakig terjed. Az ügyfelekkel
szembeni összes ügyletet (követelést) részletezni kell a
fõbb tevékenységek (pénzügyi lízing, hitel és pénzköl-
csön, faktoring, és egyéb tevékenység) összértéke és da-
rabszáma szerint. A faktoring ügyleteket – ahol a darab-
számon tételszám értendõ – meg kell bontani a folyó, illet-
ve work-out tevékenységre. Folyó faktoring alatt szerzõ-
dés alapján az ügyféltõl le nem jártan megvásárolt, meg-
elõlegezett számlakövetelések értendõek. A work-out fak-
toring ügyeletek alatt a követeléskezelésre megvásárolt
faktoring követelések, a már lejártan vásárolt számlaköve-
telések értendõk. Egyéb tevékenységek alatt kell a vállal-
kozás által – a Felügyelet engedélyével – végzett egyéb
tevékenységbõl származó követeléseket, a lejárat idõbeli
részletezése szerint bemutatni.

24A Pénzügyi vállalkozások – portfólió elemzése –
követelés állomány faktoring nélkül (lejárat óta eltelt
idõ)

A jelentés a pénzügyi vállalkozás ügyfelekkel szembeni
portfolióját a lejárt követelések következtében felmerülõ
kockázatok szempontjából vizsgálja. A jelentésben a
pénzügyi vállalkozás külön feltüntetett eszközeit kell rész-
letezni az egyedi követeléshez kapcsolódó legnagyobb
fizetési késedelme (lejártsága) szerint. Lejárt az a követe-
lés, amellyel kapcsolatban az adós fizetési késedelemben
van, illetve amit a pénzügyi vállalkozás lejárttá tesz. A je-
lentés kitöltése során a követeléseket tételenként, az adott
követeléshez kapcsolódó elsõ késedelembe eséstõl eltelt
idõnek megfelelõ bontásban kell kimutatni, attól függetle-
nül, hogy az adott ügyféllel szemben több lejárt követelés
is van, amit az értékvesztés elszámolásánál figyelembe
vesz. A követelésállományból – a számviteli elõírások sze-
rinti, a fõkönyvben szereplõ – bruttó értéket kell szerepel-
tetni (értékvesztéssel való csökkentés nélkül, azaz a hátra-
lévõ teljes összeget kell számításba venni). A Nem lejárt
sorokban csak azokat az összegeket lehet szerepeltetni,
amelyek nem lejártak, és nem újratárgyaltak. A lejártság
szerinti sorokban azokat a tételeket is ki kell mutatni, ame-
lyeket a pénzügyi vállalkozás prolongált a szerzõdési fel-
tételek módosulásától függetlenül, valamint azokat a hite-
leket, követeléseket is, amelyet az ügyféllel újra tárgyalt,
illetve újra folyósított. (Ez a körülmény ezeket a követelé-
seket nem teszi újból nem lejárttá, ezért ezeket nem lehet a
nem lejárt sorban feltüntetni!) Ezeknél a követeléseknél a
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lejártságot az eredeti szerzõdésnek megfelelõ késedelem
szerinti idõsorban kell kimutatni.

A lejárt követelésállományt elõször ügylettípusonként,
azon belül szerzõdésenként, a legrégebben késedelembe
esés óta eltelt idõintervallumnak megfelelõen kell szere-
peltetni és a Lejárt összesen sorban összesíteni. Az a) Ügy-
letszám (db) oszlopban az ügyfelekkel kötött szerzõdések
számát, a b) Tõke oszlopban a tõkekövetelések összegét,
a c) Kamat oszlopban a kamat, illetve kamat jellegû jutalé-
kokat, díjakat kell feltüntetni. A rövid lejáratú hitelek kö-
zött kell figyelembe venni a nem függõvé tett, tehát a mér-
legben követelésként (a 3-as számlaosztályban) kimutatott
esedékes, de nem kifizetett kamatok, kamatjellegû jutalé-
kok összegét is. A nem teljesített tõke- és kamatfizetéseket
szerzõdésenként kell a legrégebbi lejárattól eltelt idõnek
megfelelõ idõsorban szerepeltetni. (Ez vonatkozik az
1996. január 1-je elõtti kamatokra is.) A d) Összesen osz-
lopban a tõke-, illetve a kamat- (kamat jellegû jutalék-,
díj-) követelések azonos idõsorban lévõ összegét kell fel-
tüntetni. Az e) Értékvesztés oszlopban az ügyfelekkel
szembeni követelésekre képzett értékvesztés összegét kell
feltüntetni. Az f) Nettó érték összesen oszlopba a könyv
szerinti értéket kell beírni.

0 Követelések összesen: Ebben a sorban kell összesíteni
a pénzügyi lízing, illetve a pénzkölcsön-nyújtás, valamint
az egyéb tevékenység összesen sorában szereplõ értéke-
ket. Ez az összesítõ sor a faktoring állományt nem tartal-
mazhatja.

1 Pénzügyi lízing: Itt kell a pénzügyi lízing ügyletekbõl
származó követeléseket a lejártság idõbeli részletezése
szerint csoportosítani.

2 Pénzkölcsön nyújtása: a Hpt. 2. számú melléklet
I. Pénzügyi szolgáltatások 10,2. pontja szerinti értelmezés
szerinti összeget kell feltüntetni.

3 Egyéb tevékenység: Ebben a csoportban kell a vállal-
kozás által – a Felügyelet engedélyével – végzett egyéb te-
vékenységbõl származó követeléseket, a lejártság idõbeli
részletezése szerint.

24B Pénzügyi vállalkozások – portfólió elemzése –
faktoring állomány (lejárat óta eltelt idõ)

A jelentés a pénzügyi vállalkozás portfolióját a lejárt
követelések következtében felmerülõ, így a faktoring ügy-
letekbõl származó „nem fizetésbõl” adódó kockázatok
szempontjából vizsgálja. Ebben a táblában a faktoring
ügyletek idõbeli részletezésénél mind a rövid (faktoring),
mind a hosszú (forfaiting) lejáratú követelésvásárlást,
-megelõlegezést fel kell tüntetni. Az a) Ügyletszám (db)
oszlopot az elõzõ jelentésben felsoroltak szerint kell kitöl-
teni. Az ügyfelekkel kötött szerzõdéseket darabszámra, a
tõke/részlet legrégebben történt ügylet lejártsága szerinti
idõsorba kell besorolni. Az eredeti követelésekre vonatko-
zó oszlopokban a megvásárolt követeléseket a „0” nyil-
vántartási számlákkal megegyezõ értékeken kell szerepel-
tetni. A követelésállományból a b) Eredeti tõkekövetelés
oszlopban a folyó faktoring esetében csak a tõke (alap-

összeg) értékét kell kimutatni, a work-out esetén az oszlo-
pot nem szabad kitölteni. A c) A megvásárláskori tõkekö-
vetelés oszlopot a folyó faktoringnál nem szabad kitölteni,
a work-out esetén ebben az oszlopban csak a megvásárolt,
az eladónál nyilvántartott tõke (alapösszeg) értékét kell
feltüntetni. A d) Eredeti követelés összesen oszlopban a
„0” Nyilvántartási számlával megegyezõ összes követelés
(tõke+kamat vagy egyéb hozadék) összegét kell feltüntet-
ni. A e) Beszerzési érték oszlopban a megvásárolt követe-
léseket a mérlegben szereplõ (bekerülési) értéken kell ki-
mutatni. Az értékvesztést az f) oszlopban kell feltüntetni.
Az ügyfelekkel szembeni követelésekre képzett, elszámolt
értékvesztés összegét a tõke/részlet, illetve a kamattartozá-
sok idõsorának megfelelõen legrégebben történt lejártság
szerint kell besorolni. A valós értéken történõ értékelés
esetén a g) Értékelési különbözet oszlopot is ki kell tölteni.
A h) Nettó érték összesen oszlopban a megvásárolt követe-
léseket a mérlegben szereplõ nettó (értékvesztéssel csök-
kentett és az értékelési különbözettel korrigált) értéken
kell kimutatni. Mind a folyó faktoring, mind pedig a köve-
teléskezelésre megvásárolt faktoring követelést meg kell
bontani pénzügyi intézményi körtõl, valamint nem pénz-
ügyi intézményi körtõl vásárolt követelésekre.

1. Folyó faktoring: Folyó faktoring alatt szerzõdés alap-
ján az ügyféltõl le nem jártan megvásárolt, megelõlegezett
számlakövetelések értendõk. Az 1 Folyó faktoring össze-
sen sorban az összes megvásárolt követelést fel kell tüntet-
ni és a részletezõ sorokban csoportosítani. A 11 Pénzügyi
intézményi körtõl vásárolt faktoring sorban az összes folyó
faktoringból a pénzügyi intézményektõl vásárolt faktoring
követeléseket kell jelenteni. A 111 Nem lejárt sorban azo-
kat a még „élõ” szerzõdéseket kell szerepeltetni, amelyek-
nek még van hátralévõ lejáratuk a fizetési határidõig,
vagyis nincsenek fizetési késedelemben. A 112 Lejárt
összesen sorban kell összesíteni azokat a megvásárolt
követeléseket, amelyek a vállalkozáshoz kerülés után fize-
tési késedelembe kerültek. A 1121-tõl 1125-ig sorokban
kell a megvásárolt követeléseket – a vállalkozáshoz kerü-
lés után fizetési késedelem szerint – részletezni, és a lejárt-
ságnak megfelelõ idõintervallumokat jelzõ (1–30 nap,
31–90 nap, 91–180 nap, 181–365, 1 év feletti lejárt) sorok-
ban szerepeltetni. A 12 Nem pénzügyi intézményi körtõl
vásárolt faktoring sorban az összes folyó faktoringból a
nem pénzügyi intézményektõl vásárolt faktoring követelé-
seket kell jelenteni.

2. Követeléskezelésre megvásárolt faktoring követelés:
A követeléskezelésre megvásárolt faktoring követelések
(work-out) a már lejártan vásárolt számlakövetelések,
amelyeket általában behajtásra vásárolnak meg az eredeti
követelés értékének töredékéért. A 2 Követeléskezelésre
megvásárolt faktoring követelés összesen sorban az összes
megvásárolt követelést fel kell tüntetni, és azokat a részle-
tezõ sorokban csoportosítani. A 21 Pénzügyi intézményi
körtõl követeléskezelésre vásárolt faktoring sorban az
összes követeléskezelésre vásárolt faktoringból a pénz-
ügyi intézményektõl vásárolt faktoring követeléseket kell
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jelenteni. A 211 A Nem lejárt követelés sorban a prolon-
gált, új szerzõdéses határidõ szerinti még késedelemben
nem lévõ követeléseket kell feltüntetni. A 212 Lejárt köve-
telés sorban a prolongált határidõt követõen késedelemben
lévõ, valamint a lejártságnak megfelelõ idõintervallumo-
kat jelzõ (2121 és 2122) sorokban a megvásárolt követelé-
seket az elõzõekben meghatározottak szerint – a vállal-
kozáshoz kerülés után az új megállapodás határidejéhez
viszonyított fizetési késedelemnek megfelelõen – kell
kimutatni. A 22 Nem pénzügyi intézményi körtõl vásárolt
faktoring sorban az összes követeléskezelésre vásárolt
faktoringból a nem pénzügyi intézményektõl vásárolt fak-
toring követeléseket kell jelenteni.

25A Pénzügyi vállalkozások – követelések részle-
tezése

A jelentõtáblát a pénzügyi vállalkozás tevékenységében
az egyes adósokhoz kapcsolódó koncentrált kockázatok
felméréséhez kell kitölteni. A jelentésben az ügyfelekkel
szembeni követeléseket, hiteleket (kintlévõségeket) kell
részletezni, köztük a hitelintézeteket is fel kell tüntetni,
mint adósokat (hitel- vagy mint betétfelvevõket). Az adó-
sokat (ügyfeleket) az a) oszlopban tételesen, név szerint,
valamint a d) oszlopban a törzsszám (az ügyfél adószámá-
nak elsõ nyolc számjegyének) feltüntetésével kell felso-
rolni. Magánszemély (lakossági ügyfél) esetében a megne-
vezés oszlopban az ügyfél teljes neve mellett az anyja ne-
vét is fel kell tüntetni, a Törzsszámnál a születési idõpontot
kell megadni. Az olyan magánszemélyek esetében, akik az
adott ügylet jellege következtében azonosítatlanok (pl. a
záloghitelezésnél anonim ügyfelek), a megnevezéshez
„Ismeretlen név” megjegyzést, a törzsszámhoz „S” betûje-
let kell beírni. Olyan esetben, ha az ügylet jellege miatt,
vagy jogszabály által meghatározottak szerint a vállalko-
zás név szerint meg nem ismerhetõ, azt „azonosítatlan
szervezet” néven 90000025 törzsszámmal kell jelenteni.
Külföldiek esetén a név mellett fel kell tüntetni az ügyfél
székhelyét is és a Törzsszám oszlopba „8” számjelet kell
beírni. A b) Kódjel oszlopban az adós országának MNB
szerinti rövidített jelét kell kimutatni. A c) Adósminõsítés
oszlopban a pénzügyi vállalkozás által alkalmazott adós-
minõsítésének – az ügyfélre vonatkozó – betû- vagy szám-
jele helyett az egységes értelmezés érdekében – a követke-
zõk szerint – számot kell szerepeltetni. A számozás 1-tõl
kezdõdõen a legjobb minõsítéstõl a legrosszabb minõsítés
felé halad. Azok a vállalkozások, amelyeknél nincs, vagy
az adott ügyletnél nem kell minõsítési rendszert alkalmaz-
ni, ott az adósminõsítés oszlopába „0”-t kell írni. A beszá-
molás napján forintban és devizában (forintban kimuta-
tott) fennálló követeléseket külön oszlopokban kell feltün-
tetni, és az állományokat a k) oszlopban összegezni. A
Jogcím oszlopokban az ügyféllel szembeni követelések,
kintlévõségek alább részletezett jogcímkódját (nem a
megnevezését!) kell feltüntetni. Az Állomány oszlopok-
ban a követelés összegét kell feltüntetni.

Követelések jogcímkódja a következõ:
1 pénzkölcsön
11 fogyasztási kölcsön
12 záloghitel
13 egyéb hitel
14 követelés megvásárlása
141 lejárt követelés
142 nem lejárt követelés
143 áfa-visszatérítés
15 zálogkölcsön
16 vevõtartozás
2 pénzügyi lízing
3 kezesség vállalása
4 váltó, csekk
5 egyéb tevékenységbõl származó követelés
6 egyéb követelés (számviteli fogalom szerint)
7 összevont követelésállomány
A követelések jogcíme és annak besorolása értelemsze-

rûen a vállalkozás által nyújtott szolgáltatásokhoz (Eszköz
oldalhoz) kapcsolódik. Ha a pénzügyi vállalkozásnak egy
ügyfél felé többféle kintlévõsége, valamint függõ és jövõ-
beni kötelezettsége van, akkor ezeket az alaptáblában
összevontan, egy összegben kell szerepeltetni. Az egy
ügyfélre (adósra) vonatkozó összevontan kimutatott köve-
telések esetén a „követelés jogcíme” oszlopban a vagy
a legnagyobb követelés állomány szerint kell besorolni,
vagy a 7 sorszámot kell feltüntetni. A g) és j) Lejárat osz-
lopokban az ügyféllel szembeni követelés szerzõdés sze-
rinti lejáratának határidejét kell szerepeltetni. Ha egy ügy-
féllel szemben a pénzügyi vállalkozásnak több azonos
típusú követelése van, azt a részletezõ táblamellékletben
külön-külön kell kimutatni, és a vállalkozásnál megõrizni,
de nem kell a Felügyeletnek megküldeni. Az összevont
követelés esetében az állományból a legrégebbi lejáratot
kell feltüntetni. Az Ügyfél-követelés összesen oszlopban
bruttó értéken kell kimutatni a követelésállományt. Az
ügyfélkövetelés miatt elszámolt értékvesztést külön osz-
lopban kell feltüntetni. Az értékvesztést az l) oszlopban
kell feltüntetni. A Nettó érték összesen oszlopban az ügy-
félkövetelés könyv szerinti értékét kell kimutatni. Az
1 Összesen sor a 4 Nem részletezettek összesen sor, vala-
mint a 01 sortól felsorolt adósok adatainak összegzésére
szolgál. A 4 Nem részletezettek összesen sorban a 01. sor-
tól kezdõdõ részletezõ sorokban fel nem sorolt adósokat –
az egyezõség érdekében – összevontan kell kimutatni, be-
leértve az elhelyezett betéteket is, amennyiben más kap-
csolata nincs a pénzügyi vállalkozásnak. A 01 sortól – fo-
lyamatosan – egyenként fel kell sorolni azt a 25 legna-
gyobb adóst (ügyfelet, ügyfélcsoportot, ideértve a tulajdo-
nos hitelintézetet is), amelyekkel szemben a pénzügyi vál-
lalkozás összes (követelés, kötelezettség, illetve betételhe-
lyezés) kockázatvállalása teljes – szerzõdés szerinti – érté-
ken a legnagyobb. A felsorolásnál a kockázatvállalás érté-
kének csökkenõ sorrendjét kell figyelembe venni. Ha a
pénzügyi vállalkozásnak az MNB-vel, illetve az állammal
(központi költségvetéssel) szembeni követelése van, a
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részletezõ sorokban nem kell ezeket a követeléseket ki-
emelni, azokat a 4 Nem részletezettek összesen sorban kell
szerepeltetni.

25B Pénzügyi vállalkozások – kötelezettségek részle-
tezése

A jelentõtáblát a pénzügyi vállalkozás tevékenységében
az egyes hitelezõkhöz kapcsolódó koncentrált kockázatok
felméréséhez kell kitölteni. A jelentésben pénzügyi vállal-
kozásnak az ügyfelekkel szembeni kötelezettségeit (forrá-
sokat) kell részletezni, köztük a hitelintézeteket is fel kell
tüntetni (mint hitelnyújtókat vagy egyéb módon finanszí-
rozókat). Az ügyfeleket (forrásnyújtókat) az a) Ügyfél
(partner) megnevezése oszlopban tételesen, név szerint, és
a c) oszlopban a törzsszám feltüntetésével kell felsorolni.
Magánszemély (lakossági ügyfél) esetében a jelentésben
a megnevezés oszlopban az ügyfél teljes neve mellett az
anyja nevét is fel kell tüntetni, a Törzsszámnál a születési
idõpontot kell megadni. Az olyan magánszemélyek eseté-
ben, akik az adott ügylet jellege következtében azonosítat-
lanok (pl. a záloghitelezésnél anonim ügyfelek), a megne-
vezéshez „Ismeretlen név” megjegyzést, a törzsszámhoz
„S” betûjelet kell beírni. A nem ismert vállalkozásokat
„azonosítatlan szervezet” néven 90000025 törzsszámmal
kell jelenteni. Külföldiek esetén a név mellett fel kell tün-
tetni az ügyfél székhelyét is és a Törzsszám oszlopba
„8” számjelet kell beírni. A b) Kódjel oszlopban a külföldi
ügyfelek esetén az ország MNB szerinti rövidített jelét kell
beírni. A beszámolás napján forintban és devizában
(forintban kimutatott) fennálló kötelezettségeket külön
oszlopokban kell feltüntetni és az állományokat az m) osz-
lopban összegezni. A Kötelezettség jogcíme oszlopokban
az ügyféllel szembeni kötelezettségeket nevesíteni nem
kell. Az Állomány oszlopokban a kötelezettség összegét
kell feltüntetni.

A kötelezettségek jogcímkódja megegyezik a követelé-
sek jogcímkódjaival azzal, hogy a követelés szó helyett
értelemszerûen itt a kötelezettség fordulatot kell alkalmaz-
ni. A kötelezettségek jogcíme és annak besorolása érte-
lemszerûen a vállalkozás által igénybe vett szolgáltatások-
hoz (Forrás oldalhoz) kapcsolódik. Abban az esetben, ha
a pénzügyi vállalkozásnak egy ügyfél felé többféle kötele-
zettsége van, akkor ezeket az alaptáblában összevontan,
egy összegben kell szerepeltetni. Az egy ügyfélre vonat-
kozó összevontan kimutatott kötelezettségek esetén a
„Kötelezettség jogcíme” oszlopban vagy a legnagyobb
kötelezettség (forrás) szerint kell besorolni, vagy a 7 sor-
számot kell feltüntetni. A Lejárat oszlopokban az ügyfél-
lel szembeni kötelezettség szerzõdés szerinti lejáratának
határidejét kell szerepeltetni. Ha egy ügyféllel szemben a
pénzügyi vállalkozásnak több azonos típusú kötelezett-
sége van, azt a részletezõ táblamellékletben külön-külön
kell kimutatni, és a vállalkozásnál megõrizni, de nem kell
a Felügyeletnek megküldeni. Az összevont kötelezettség
esetén az állományból a legkorábbi lejáratot kell feltüntet-
ni. A Lehívható szabad hitelkeret oszlopokban a tevékeny-

ség végzése érdekében megkötött rulírozó, refinanszíro-
zási hitelkeretbõl még lehívható, szabad keretet kell szere-
peltetni partnerenként és szerzõdésenként. A valós értéken
történõ értékelés esetén az l) Érékelési különbözet oszlopot
is ki kell tölteni. A beszámolás napján forintban és devizá-
ban (forintban kimutatott) fennálló kötelezettségeket
külön oszlopokban kell feltüntetni és az állományokat az
m) oszlopban összegezni.

Az 1 Összesen sor a 4 Nem részletezettek összesen sor,
valamint a 01 sortól felsorolt – a pénzügyi vállalkozásnak
forrást biztosító ügyfelek adatainak összegzésére szolgál.
Az 1 Összesen sort alá kell bontani magyar székhelyû
hitelintézetek összesen (ezen belül bankok összesen és
szövetkezeti hitelintézetek összesen), magyar székhelyû
Pénzügyi vállalkozások összesen, magyar székhelyû Biz-
tosítók összesen, Külföldi székhelyû bankok összesen,
Külföldi székhelyû egyéb pénzügyi intézmények össze-
sen, és Egyéb (magánszemélyek, vállalatok stb.) kategó-
riákra. A 4 Nem részletezettek összesen sorban a 01 sortól
kezdõdõ részletezõ sorokban fel nem sorolt ügyfeleket
– az egyezõség érdekében – összevontan kell kimutatni.
A 01 sortól – folyamatosan – egyenként fel kell sorolni a
25 legnagyobb ügyfelet (beleértve a hitelintézetet is), az
elhelyezett összes forrást (a pénzügyi vállalkozásnak
a kötelezettségét.) Ha a pénzügyi vállalkozásnak az
MNB-vel, illetve az állammal (központi költségvetéssel)
szembeni kötelezettsége van, a részletezõ sorokban nem
kell ezeket külön kiemelni, azokat a 01 Nem részletezettek
között kell szerepeltetni.

25C A pénzmosás megelõzésével és a terrorizmus
finanszírozással kapcsolatos adatok

A jelentés a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása
megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) végrehajtása
hatásainak felmérését célozza. Minden pénzügyi vállalko-
zásnak a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell
rendelkeznie, és képesnek kell lennie a vonatkozó infor-
mációk kimutatására.

A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi
és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozá-
sok stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.
A szürke színnel besatírozott cellákat nem szabad kitöl-
teni!

Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétõl
halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az érték-
összegek ezer forintra vonatkoznak.

Devizában felmerülõ állományi adatokat a negyedév
végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve
az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli
szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számí-
tott összegen kell szerepeltetni. Deviza ügylet esetén az
adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos
devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett devi-
za esetében a számviteli szabályok szerint megállapított
devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
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Az adatokat értelemszerûen mind az adott tárgynegyed-
évi, mind a halmozott (naptári év elejétõl kumulált) oszlo-
pokban darabszámra, illetve az értékösszegeket forintban
kell megadni.

Az oszlopok: a) Tárgynegyedév – darabszám, b) Tárgy-
negyedév – összeg, c) Halmozott – darabszám, d) Halmo-
zott – összeg.

25C1 Nem teljes körûen átvilágított ügyfél: A nem tel-
jes körûen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az
adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a
pénzügyi vállalkozásnak nem áll rendelkezésre ügyfelérõl
az összes szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt. 8. §-ban
elõírt és annak megfelelõ nyilatkozat a tényleges tulajdo-
nosról.

25C11 Ebbõl ügyfélkövetelés: A 25C1 sorból az ügy-
félkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfél
összes követelése a pénzügyi vállalkozással szemben. Az
ügyfélkövetelés nem nettósítható!

25C12 Ebbõl ügyfélkötelezettség: A 25C1 sorból az
ügyfél kötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfél kötelezett-
ség: az ügyfél összes tartozása a pénzügyi vállalkozással
szemben. Az ügyfél kötelezettség nem nettósítható!

25C2 Összes ügyfél átvilágítás: Az összes ügyfél-átvi-
lágítás sorban kell feltüntetni az összes, ügyfél-átvilágítá-
son átesett ügyfelek számát.

25C21 Egyszerûsített ügyfél átvilágítás: Az egyszerûsí-
tett ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12. §-a
alapján egyszerûsített ügyfél-átvilágításon átesett ügy-
felek számát.

25C22 Fokozott ügyfél átvilágítás: A fokozott ügy-
fél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14. §-a alapján
fokozott ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.

25C221 Ebbõl kiemelt közszereplõ ügyfél (PEP) átvilá-
gítása: A kiemelt közszereplõ ügyfelek átvilágítása sorba
azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a szol-
gáltató megállapította, hogy a külföldi ügyfél kiemelt köz-
szereplõnek minõsül a Pmt. 16. §-a alapján. Kiemelt köz-
szereplõ a Pmt. 4. §-a alapján az a külföldi lakóhellyel ren-
delkezõ természetes személy, aki fontos közfeladatot lát
el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését
megelõzõ egy éven belül fontos közfeladatot látott el,
továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy aki-
vel közismerten közeli kapcsolatban áll.

25C23 Normál ügyfél átvilágítás: A normál ügyfél-átvi-
lágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik
ügyfél átvilágítása nem esik sem a fokozott, sem az egy-
szerûsített ügyfél-átvilágítás típusába.

25C31 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás:
Az üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás sorban
kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket, mint új
ügyfelet, átvilágított a pénzügyi vállalkozás.

25C32 Hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy
meghaladó összegû tranzakció miatti átvilágítás: A há-
rommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó
összegû tranzakció miatti átvilágítás sorban azon ügyfelek
számát kell szerepeltetni, akiket az adott negyedévben

kizárólag amiatt világított át a pénzügyi vállalkozás, mert
hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó
összegû tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbí-
zást megelõzõen nem voltak szerzõdött ügyfelek, illetve
meghatalmazottak, átvilágításukra korábban nem került
sor.

25C33 Több, egymással összefüggõ, hárommillió-hat-
százezer forintot meghaladó összegû tranzakció miatti
átvilágítás: A több, egymással összefüggõ, összesen
hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegû
tranzakció miatti átvilágítás sorban kell feltüntetni azon
ügyfelek számát, akiket az adott negyedévben amiatt vilá-
gítottak át, mert több egymással összefüggõ olyan ügyleti
megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege
meghaladta a hárommillió-hatszázezer forintot és átvilágí-
tásukra korábban nem került sor.

25C34 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával
kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás: A koráb-
ban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos két-
ség felmerülése miatti átvilágítás sorban kell feltüntetni
azon ügyfeleket, akiket a pénzügyi vállalkozás már koráb-
ban átvilágított, de kétség miatt új átvilágításra került sor.

25C35 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás
átvétele: A más szolgáltató által végzett átvilágítás sorban
a más szolgáltató által végzett és a szolgáltató által elfoga-
dott átvilágítások számát kell feltüntetni.

25C36 Ügynök által végzett átvilágítás: Az ügynök által
végzett átvilágítás sorban a hitelintézetekrõl és pénzügyi
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.)
2. számú melléklet I. rész 12. pontjában meghatározott
ügynöki tevékenységet végzõ ügynökök által végzett átvi-
lágítások számát kell feltüntetni.

25C41 Saját bejelentések: A saját bejelentések: darab-
szám és összeg oszlopban a pénzügyi vállalkozás által a
pénzügyi információs egységként mûködõ hatóság részére
az adott negyedévben küldött bejelentések számát és a be-
jelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelen-
tett összeg az adott tranzakcióban szereplõ összeg, ame-
lyet az ügyfél a pénzügyi vállalkozásnak átadott, vagy
részére beérkezett.

25C42 Bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek:
A bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek sorban
azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a pénzügyi
vállalkozás devizában bonyolított.

25C431–25C435 Bejelentésekbõl az 1–5. legnagyobb
összegû bejelentés: A bejelentésekbõl az öt legnagyobb
összegû sorban az 5. sorból az öt legnagyobb összegû ügy-
letet kell felsorolni csökkenõ sorrendben.

25C44 Bejelentésekbõl ügynök által végzett tranzak-
ciók bejelentése: A bejelentésekbõl ügynök által végzett
tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések kerülnek,
amelyeknél a szolgáltató ügynöke útján végzett tevékeny-
sége során került sor bejelentésre.

25C5 Bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranz-
akció: A bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranz-
akciók sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, ame-
lyek során a pénzügyi vállalkozás 24 vagy 48 órás felfüg-
gesztést alkalmazott.
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25C6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések:
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt
ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

25C7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti be-
jelentés: A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti
bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell feltüntetni,
amelyeket a pénzügyi vállalkozás a terrorizmus finan-
szírozásának gyanúja miatt tett.

25C8 Terrorista lista alapján zárolt követelések: A ter-
rorista lista alapján követelés zárolás sorban azt az ügyfél-
számot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni,
amelyet a pénzügyi vállalkozás az ügyfél terrorista listán
való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt
a pénzügyi információs egységként mûködõ hatóságnak,
mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terroris-
ta listák a PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, ter-
rorizmus menüpont alatt érhetõk el.)

26A Pénzügyi vállalkozások – minõsített követelés-
állomány alakulása

A jelentés a pénzügyi vállalkozás minõsített követelés-
állományának negyedév végi alakulását mutatja be, ügy-
letenként csoportosítva. A jelentésben részletezni kell a
pénzügyi vállalkozásnál a tárgynegyedévi, a jogszabály
által meghatározottak szerinti minõsített – a beszámolási
idõszakra vonatkozó – követelésállományt. A követelés-
állományt minõsített ügyletek, a megképzett értékvesztés,
visszaírt értékvesztés, valamint leírt követelés szerint kell
feltüntetni, amelyet forint és deviza bontásban, értékre és
ügylet darabszámra kell kimutatni. Az összes állományi
adatot részletezni kell üzletág típusonként, a fõbb tevé-
kenységenként (pénzügyi lízing, hitel és pénzkölcsön, fak-
toring és egyéb tevékenység). A faktoring ügyleteket meg
kell bontani a folyó, illetve work-out tevékenységekre.
A minõsített ügyletek között a vállalkozás belsõ szabály-
zata alapján minõsített, a nem problémamentes minõsítésû
ügyleteket bekerülési értéken kell összesíteni, és üzletág
típusonként kimutatni. A megképzett értékvesztés, és a
visszaírt értékvesztés alatt az ügylet élettartama során a
belsõ szabályzatok alapján számvitelileg elszámolt, illetve
visszaírt összes értékvesztést kell kimutatni üzletág típu-
sonként. A számviteli politikában megfogalmazott eljárás
szerint leírt követeléseket szintén üzletáganként csoporto-
sítva kell kimutatni.

27A Pénzügyi vállalkozások – A nyilvántartásba vett
panaszbejelentések felmérése

A jelentés a tárgyidõszak folyamán nyilvántartásba vett
panaszbejelentések, és azok feldolgozásának, kezelésének
felmérését célozza. Ebben a táblázatban a pénzügyi vállal-
kozásokhoz (beleértve azok ügynökeihez) írásban és
elektronikus úton beérkezett és nyilvántartásba vett, a
pénzügyi vállalkozás tevékenységével kapcsolatos pana-
szokat kell bemutatni. A panaszügy darabszámának meg-
bontásánál az egy levél kapcsán bejelentett több, különbö-
zõ jellegû panaszt a megfelelõ oszlopok mindegyikében
fel kell tüntetni. Az idõszaki lezárt panaszügyek darabszá-

mát meg kell adni egyrészt panasztípusok szerinti megosz-
lásban, másrészt a panasz-ügyintézés idõtartama szerinti
bontásban, harmadrészt a panaszügyek megalapozottsága
szerinti bontásban. Csak a darabszámát kell megadni az
idõszak elején és az idõszak végén még lezáratlan (folya-
matban lévõ) panaszügyeknek, a folyamatban lévõ peresí-
tett panaszügyeknek, a panaszos javára, valamint az intéz-
mény javára lezárt peresített panaszügyeknek. A panasz-
ügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összegét forint-
ban kell megadni.

II. Fejezet

Éves auditált jelentés

Minden, az elõzõekben részletezett negyedéves jelen-
tést (20B, 21A, 21C, 22A, 23AA, 23AB, 23B, 23C, 23D,
24A, 24B, 25A, 25B, 26A, 27A) az év végén is meg kell
küldeni a Felügyeletnek az auditált adatok alapján is.

26A Pénzügyi vállalkozások – minõsített követelés-
állomány alakulása

A jelentés a pénzügyi vállalkozás minõsített követelés-
állományának év végi alakulását mutatja be, amelynek az
éves beszámolóval megegyezõen, ügyletenként csoporto-
sítva kell szerepelni. A jelentésben részletezni kell a pénz-
ügyi vállalkozásnál a tárgyévi, a jogszabály által meghatá-
rozottak szerinti minõsített – a beszámolási idõszakra
vonatkozó – követelésállományt. A követelésállományt
minõsített ügyletek, a megképzett értékvesztés, visszaírt
értékvesztés, valamint leírt követelés szerint kell feltüntet-
ni, amelyet forint és deviza bontásban, értékre és ügylet
darabszámra kell kimutatni. Az összes állományi adatot
részletezni kell üzletág típusonként, a fõbb tevékenysé-
genként (pénzügyi lízing, hitel és pénzkölcsön, faktoring,
és egyéb tevékenység). A faktoring ügyleteket meg kell
bontani a folyó, illetve work-out tevékenységre. A minõsí-
tett ügyletek között a vállalkozás belsõ szabályzata alapján
minõsített, a nem problémamentes minõsítésû ügyleteket
bekerülési értéken kell összesíteni, és üzletág típusonként
kimutatni. A megképzett értékvesztés, és a visszaírt érték-
vesztés alatt az ügylet élettartama során a belsõ szabályza-
tok alapján számvitelileg elszámolt, illetve visszaírt összes
értékvesztést kell kimutatni üzletág típusonként. A szám-
viteli politikában megfogalmazott eljárás szerint leírt
követeléseket szintén üzletáganként csoportosítva kell ki-
mutatni.

III. Fejezet

A pénzügyi vállalkozások törzsadatai

A jelentés táblázatai
KTAPVE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
KTAPVE2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLY-

KÖTELES TISZTSÉGVISELÕK
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KTAPVE3 TULAJDONOS ADATAI
KTAPVE4 BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS
KTAPVE5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI
KTAPVE6 KISZERVEZÉS ADATOK
Az törzsadatra vonatkozó táblázatokat akkor kell kitöl-

teni, ha azokban változás következett be. A kitöltött táblá-
zat beküldési határideje a törzsadatban történt változást
követõ 30 nap.

KTAPVE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi
felsorolás által megadott lehetõségek választhatóak: aktív,
cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt,
végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás
alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás
alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt,
átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.

KTAPVE2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTE-
LES TISZTSÉGVISELÕK

Ezt az adatlapot minden olyan – a Hpt. által a pénzügyi
vállalkozások esetében meghatározott vezetõ állású sze-
mélyben történõ változás esetében ki kell tölteni, aki a
pénzügyi vállalkozás ügyvezetõje, igazgatóságának vagy
felügyelõ bizottságának elnöke.

KTAPVE3 TULAJDONOS ADATAI

Ezen az adatlapon a pénzügyi vállalkozás tulajdonosára
vonatkozó adatokat a pénzügyi vállalkozásnak ki kell töl-
tenie, ha az adott intézményben engedélyhez nem kötött

tulajdonváltozás történt, és a részesedés meghaladja a
10%-ot.

KTAPVE4 BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS

Ezen az adatlapon a befolyásoló részesedéssel rendelke-
zõ tulajdonosra vonatkozó adatokat a pénzügyi vállalko-
zásnak ki kell töltenie, ha az adott intézményben a Hpt.
37. § értelmében engedélyköteles befolyásoló részesedés
változás történt, és az erre vonatkozó engedélyt a Felügye-
let megadta. Külön kell jelezni a közvetlen, illetve a köz-
vetett tulajdonlást. Közvetett tulajdonlás esetén a köztes
vállalkozásra vonatkozó azonosító adatokat is ki kell töl-
teni.

KTAPVE5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyv-
vizsgáló társaság és természetes személy megbízása esetén
is kötelezõen kitöltendõek, ha azokban változás történik.
A táblázat lehetõséget ad a helyettes könyvvizsgálóra
vonatkozó adatok kitöltésére is.

KTAPVE6 KISZERVEZÉS ADATOK

A Hpt. 13/A. §-ának (13) bekezdése alapján a pénzügyi
vállalkozás a Felügyelethez történõ bejelentés nélkül szer-
vezheti ki ügyviteli tevékenységét, ha azonban a kiszer-
vezni kívánt tevékenység banktitkot is érint, akkor az
(1)–(12) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni. Attól
függõen, hogy a kiszervezett tevékenységet természetes
személy vagy intézmény végzi, a megfelelõ sorok értelem-
szerûen kitöltendõk.”
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2. számú melléklet a 42/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„2. számú melléklet az 52/2005. (XII. 28.) PM rendelethez
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Bank- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
21A 21B 21C 21D

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
22A 23AA 23AB 23B

Nem auditált      Auditált Auditált észrevétellel
23C 23D 24A 24B

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap)
25A 25B 25C 26A

Bizonylat jellege (E,M) 27A 20B Szöveges jelentés

Befektetési szolgáltatási tevékenységet végez: igen nem

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

NEGYEDÉVES JELENTÉS
(Pénzügyi Vállalkozások számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
            235. § (2) bekezdésének g) pontja alapján rendelte el.

      2.   A negyedéves jelentést elektronikus úton a vonatkozási id pontot követ  hónap 20. munkanapjáig, fokozott biztonságú 
            aláíró tanúsítvánnyal ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell beküldeni.    

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 21A0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
(2+3+6+12+22+29+34+37+40+43+55+56+60)

002 21A1 PÉNZESZKÖZÖK
003 21A2 ÁLLAMPAPÍROK (4+5)
004 21A21 forgatási célú
005 21A22 befektetési célú

006 21A3
HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI 
KÖVETELÉSEK (7+8+11)

007 21A31 Látraszóló

008 21A32
Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 
(9+10)

009 21A321 éven belüli lejáratú
010 21A322 éven túli lejáratú
011 21A33 Befektetési szolgáltatásból

012 21A4
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 
(13+16)

013 21A41 Pénzügyi szolgáltatásból (14+15)
014 21A411 éven belüli lejáratú
015 21A412 éven túli lejáratú

016 21A42 Befektetési szolgáltatásból (17+18+19+20+21)

017 21A421
t zsdei befektetési szolgáltatási 
tevékenységb l adódó követelés

018 21A422
t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási 
tevékenységb l adódó követelés

019 21A423
befektetési szolgáltatásból ered , ügyfelekkel 
szembeni követelés

020 21A424 elszámolóházzal szembeni követelés

021 21A425
egyéb befektetési szolgáltatásból adódó 
követelés

022 21A51
HITELVISZONYT MEGTESTESÍT
ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített 
kamatozásuakat is (23+26)

023 21A511
Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási
szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem 
értve az állampapírokat) (24+25)

024 21A5111 forgatási célú
025 21A5112 befektetési célú

026 21A512
Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 
(27+28)

027 21A5121 forgatási célú
028 21A5122 befektetési célú

029 21A52
RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ 
ÉRTÉKPAPÍROK (30+31)

030 21A521 Részvények, részesedések forgatási célra
031 21A522 Változó hozamú értékpapírok (32+33)
032 21A5221 forgatási célú
033 21A5222 befektetési célú

034 21A53
RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK 
BEFEKTETÉSI CÉLRA (35+36)

035 21A531 Részvények, részesedések befektetési célra

036 21A532
Befektetési célú részvények, részesedések 
értékhelyesbítése

037 21A54
RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSBAN (38+39)

038 21A541 Részvények, részesedések befektetési célra

039 21A542
Befektetési célú részvények, részesedések 
értékhelyesbítése

21A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, 
bekerülési, beszerzési, 

stb.) érték Érték-
vesztés

Érték.
különbözet

Könyv szerinti 
(nettó) érték 

összesen
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

21A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, 
bekerülési, beszerzési, 

stb.) érték Érték-
vesztés

Érték.
különbözet

Könyv szerinti 
(nettó) érték 

összesen

040 21A61 IMMATERIÁLIS JAVAK (41+42)
041 21A611 Immateriális javak
042 21A612 Immateriális javak értékhelyesbítése
043 21A62 TÁRGYI ESZKÖZÖK (44+49+54)

044 21A621
Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi
eszközök (45+46+47+48)

045 21A6211 ingatlanok

046 21A6212
m szaki berendezések, gépek, felszerelések, 
járm vek

047 21A6213 beruházások
048 21A6214 beruházásra adott el legek

049 21A622
Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési 
szolgáltatási célú tárgyi eszközök 
(50+51+52+53)

050 21A6221 ingatlanok

051 21A6222
m szaki berendezések, gépek, felszerelések, 
járm vek

052 21A6223 beruházások
053 21A6224 beruházásra adott el legek
054 21A623 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
055 21A71 SAJÁT RÉSZVÉNYEK
056 21A72 EGYÉB ESZKÖZÖK (57+58+59)
057 21A721 Készletek
058 21A722 Egyéb követelések

059 21A723
Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete

060 21A8
AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 
(61+62+63)

061 21A81 Bevételek aktív id beli elhatárolása

062 21A82
Költségek, ráfordítások aktív id beli
elhatárolása

063 21A83 Halasztott ráfordítások

064 21A91
Forgóeszközök
(2+4+7+9+11+14+16+24+27+30+32+55+57+(5
8 és 59-b l az idetartozó tétel értéke))

065 21A92
Befektetett eszközök 
(5+10+15+25+28+33+34+37+40+43+(58 és 59-
b l az idetartozó tétel értéke))
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

001 21B0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 
(2+9+25+35+39+43+48+65)

002 21B1
HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI 
KÖTELEZETTSÉGEK (4+7+8)

003 21B11 Látraszóló
004 21B12 Pénzügyi szolgáltatásból (5+6)
005 21B121 éven belüli lejáratú
006 21B122 éven túli lejáratú
007 21B13 Befektetési szolgáltatásból

008 21B14
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 
értékelési különbözete

009 21B2
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI 
KÖTELEZETTSÉGEK (10+14+18+24)

010 21B21
Lakossággal szembeni  kötelezettség pénzügyi 
szolgáltatásból (11+12+13)

011 21B211 látraszóló
012 21B212 éven belüli lejáratú
013 21B213 éven túli lejáratú

014 21B22
Egyéb kötelezettségek pénzügyi 
szolgáltatásból (15+16+17)

015 21B221 látraszóló
016 21B222 éven belüli lejáratú
017 21B223 éven túli lejáratú

018 21B23 Befektetési szolgáltatásból (19+20+21+22+23)

019 21B231
t zsdei befektetési szolgáltatási 
tevékenységb l adódó kötelezettség

020 21B232
t zsdén kívüli befektetési szolgáltatásból ered
kötelezettség

021 21B233
befektetési szolgáltatásból erd , ügyfelekkel 
szembeni kötelezettség

022 21B234 elszámolóházzal szembeni kötelezettség

023 21B235
egyéb befektetési szolgáltatásból ered
kötelezettség

024 21B24
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 
értékelési különbözete

025 21B3
KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR MIATT 
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG (26+29+32)

026 21B31 Kibocsátott kötvények (27+28)
027 21B311 éven belüli lejáratú
028 21B312 éven túli lejáratú

029 21B32
Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok (30+31)

030 21B321 éven belüli lejáratú
031 21B322 éven túli lejáratú

032 21B33
Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, 
de a Tpt. szerint értékpapírnak nem min sül
hitelviszonyt megtestesít  okiratok (33+34)

033 21B331 éven belüli lejáratú
034 21B332 éven túli lejáratú
035 21B4 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (36+37+38)
036 21B41 Éven belüli lejáratú
037 21B42 Éven túli lejáratú

038 21B43
Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete

039 21B5
PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 
(40+41+42)

21B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

21B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

040 21B51 bevételek passzív id beli elhatárolása

041 21B52
költségek, ráfordítások passzív id beli
elhatárolása

042 21B53 halasztott bevételek
043 21B6 CÉLTARTALÉKOK (44+45+46+47)
044 21B61 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre

045 21B62
Kockázati céltartalék függ  és jöv beni
kötelezettségekre

046 21B63 Általános kockázati céltartalék
047 21B64 Egyéb céltartalék

048 21B7
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 
(49+50+51)

049 21B71 Alárendelt kölcsönt ke

050 21B72
Szövetkezeti formában m köd  hitelintézetnél 
a tagok más vagyoni hozzájárulása

051 21B73 Egyéb hátrasorolt kötelezettség
052 21B81 JEGYZETT T KE

053 21B812
ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés 
névértéken

054 21B82
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 
T KE ( - el jellel)

055 21B83 T KETARTALÉK (56+57)

056 21B831
Részvény, részesedés névértéke és 
kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)

057 21B832 Egyéb
058 21B84 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
059 21B85 EREDMÉNYTARTALÉK (+-)
060 21B86 LEKÖTÖTT TARTALÉK
061 21B87 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62+63)
062 21B871 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
063 21B872 Valós értékelés értékelési tartaléka
064 21B88 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-)

065 21B91 SAJÁT T KE (52+54+55+58+59+60+61+64)

066 21B92
Rövid lejáratú kötelezettségek 
(5+7+8+11+12+15+16+18+24+27+30+33+36+
38)

067 21B93
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
(6+13+17+28+31+34+37+48)

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

001 21C0 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen
002 21C1 Függ  kötelezettségek összesen
003 21C101 Opciós ügyletek
004 21C102 Garanciavállalás
005 21C103 Kezességvállalás

006 21C104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél

007 21C105
Visszavonhatatlan hitellevelek és az 
akkreditívek

008 21C106
Hitelszerz dés alapján még igénybe vehet
keretösszeg

009 21C107
Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként 
szolgálóvagyontárgyak

010 21C108 Nem valódi penziós ügyletek
011 21C109 Hitelígérvények

012 21C110 Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények

013 21C111
Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezesség-
vállalás (névérték, lejáratig)

014 21C112
Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél 
viszontleszámítolt váltó

015 21C113
Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem 
fizetett névértéke a teljesítésig

016 21C114 Egyéb pénztartozások

017 21C115
Peres ügyekkel kapcsolatban várható 
kötelezettségek

018 21C2 Jöv beni kötelezettségek összesen
019 21C21 Határid s kötelezettségek

020 21C22
SWAP ügyletek határid s ügyletrésze miatti 
kötelezettségek

021 21C23 Egyéb kötelezettségek

022 21C3
Továbbengedményezett fedezetek és 
biztosítékok

21C
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15650 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

001 21D0 Mérlegen kívüli követelések összesen
002 21D1 Függ  követelések összesen
003 21D101 Opciós ügyletek
004 21D102 Garanciavállalás
005 21D103 Kezességvállalás
006 21D104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél

007 21D105
Visszavonhatatlan hitellevelek és az 
akkreditívek

008 21D106
Hitelszerz dés alapján még igénybe vehet
keretösszeg

009 21D107
Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként 
szolgáló vagyontárgyak

010 21D108 Nem valódi penziós ügyletek
011 21D109 Hitelígérvények

012 21D110
Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények 
(kapott)

013 21D111
Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezesség-
vállalás (névérték, lejáratig)

014 21D112 Vásárolt, elfogadott vagy leszámítolt váltó

015 21D113
Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem 
fizetett névértéke a teljesítésig

016 21D114 Egyéb pénzkövetelések

017 21D115
Peres ügyekkel kapcsolatban várható 
követelések

018 21D2 Jöv beni követelések összesen
019 21D21 Határid s követelések

020 21D22
SWAP ügyletek határid s ügyletrésze miatti 
követelések

021 21D23 Egyéb követelések
022 21D3 Biztosítékok és fedezetek (teljes értéken)
023 21D31 Készpénz, értékpapír
024 21D32 Lakóingatlan
025 21D33 Egyéb ingatlan
026 21D34 Személygépkocsi
027 21D35 Egyéb fedezet

028 21D4 Biztosítékok és fedezetek (a követelés erejéig)

029 21D41 Készpénz, értékpapír
030 21D42 Lakóingatlan
031 21D43 Egyéb ingatlan
032 21D44 Személygépkocsi
033 21D45 Egyéb fedezet

034 21D5
Függ vé tett kamatok és kamat jelleg
jutalékok

21D
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Tárgy negyedév Halmozott Mód.

1 2 3

a b z
001 22A1 Kamatkülönbözet (2-3)
002 22A11 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
003 22A12 Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások
004 22A2 SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
005 22A21 Bevételek értékpapírokból (6+7+8)
006 22A211 bevételek forgatási célú részvényekb l, részesedésekb l (osztalék, részesedés)
007 22A212 bevételek kapcsolt vállalkozásban lév  részesedésekb l (osztalék, részesedés)
008 22A213 bevételek egyéb részesedésekb l (osztalék, részesedés)
009 22A22 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (10+11)
010 22A221 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l
011 22A222 befektetési szolgáltatások bevételeib l (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)
012 22A223 9. sorból: Külföldit l kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
013 22A23 Fizetett (fizetend ) jutalék- és díjráfordítások (14+15)
014 22A231 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

015 22A232 befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)

016 22A233 13. sorbólKülföldi részére fizetett (fizetend ) jutalék- és díjráfordítások
017 22A24 Pénzügyi m veletek nettó eredménye (18-21+24-28)
018 22A241 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l (19+20)
019 22A2411 értékelési különbözet
020 22A2412 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele
021 22A242 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból (22+23)
022 22A2421 értékelési különbözet
023 22A2422 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordítása
024 22A243 befektetési szolgáltatás bevételeib l (kereskedési tevékenység bevétele) (25+26+27)
025 22A2431 forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása
026 22A2432 értékelési különbözet
027 22A2433 egyéb befektetési szolgáltatás bevétele

028 22A244 befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) (29+30+31)

029 22A2441 forgatási célú értékpapírok értékvesztése
030 22A2442 értékelési különbözet
031 22A2443 egyéb befektetési szolgáltatás ráfordítása
032 22A25 Egyéb bevételek üzleti tevékenységb l (33+34)
033 22A251 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
034 22A252 egyéb bevételek
035 22A26 Általános igazgatási költségek (37+38)
036 22A261 Ebb l: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatti ráfordítások

037 22A2621 személyi jelleg  ráfordítások (bérköltség, személyi jelleg  egyéb kifizetések, bérjárulékok)

038 22A2622 egyéb igazgatási költségek (anyagjelleg  ráfordítások)
039 22A27 Értékcsökkenési leírás
040 22A28 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységb l (42+43)
041 22A281 Ebb l: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatt
042 22A2821 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai
043 22A2822 egyéb ráfordítások

044 22A291
Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függ  és jöv beni
kötelezettségekre (45+46)

045 22A2911 értékvesztés követelések után
046 22A2912 kockázat céltartalékképzés a függ  és jöv beni kötelezettségekre

047 22A292
Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függ
és jöv beni kötelezettségekre (48+49)

048 22A2921 értékvesztés visszaírása követelések után
049 22A2922 kockázat céltartalék felhasználása a függ  és jöv beni kötelezettségekre

050 22A293
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, kapcsolt- és egyéb 
részesedési viszonyban lév  vállalkozásokban való részvények, részesedések után

051 22A294
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, 
kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozásokban való részvények, 
részesedések után

052 22A295 Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (1+5+9-13+17+34-35-39-43-44+47-50+51)

053 22A296 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (33+42)
054 22A3 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (55-56)
055 22A31 Rendkívüli bevételek
056 22A32 Rendkívüli ráfordítások
057 22A4 ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (4+54)
058 22A5 ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-) (57-59)
059 22A51 Adófizetési kötelezettség
060 22A6 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) (58+61+62-63)
061 22A61 Általános tartalékképzés, felhasználás (+/-)
062 22A62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
063 22A63 Jóváhagyott osztalék és részesedés

22A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15652 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Deviza-
tétel

deviza
alapú

forint-tétel

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z

001 23AA0 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK

002 23AA1
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 
(3+9+20)

003 23AA11
Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 
(4+5+6+7+8)

004 23AA111 személygépjárm -finanszírozás
005 23AA112 haszongépjárm -finanszírozás
006 23AA113 ingatlan-finanszírozás
007 23AA114 termel eszköz-finanszírozás
008 23AA115 egyéb
009 23AA12 Háztartások (10+19)
010 23AA121 lakosság

011 23AA1211 lakossági fogyasztási hitelek összesen (12+…+16)

012 23AA12111 gépjárm  vásárlási hitelek
013 23AA12112 személyi hitelek
014 23AA12113 szabad felhasználású hitelek
015 23AA12114 áruhitelek
016 23AA12115 egyéb fogyasztási hitelek
017 23AA1212 lakossági ingatlan-finanszírozás
018 23AA1213 egyéb
019 23AA122 egyéni vállalkozások
020 23AA13 Egyéb
021 23AA2 Követelés pénzügyi szolgáltatásból (22+23+26)
022 23AA21 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
023 23AA22 Háztartások (23+24)
024 23AA221 lakosság
025 23AA222 egyéni vállalkozások
026 23AA23 Egyéb

027 23AA3
ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZVÉNYEK, 
RÉSZESEDÉSEK (28+32+36)

028 23AA31
HITELVISZONYT MEGTESTESÍT
ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített 
kamatozásuakat is (29+30+31)

029 23AA311 Hitelintézetek
030 23AA312 Nem pénzügyi vállalatok
031 23AA313 Egyéb

032 23AA32
RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ 
ÉRTÉKPAPÍROK (33+34+35)

033 23AA321 Hitelintézetek
034 23AA322 Nem pénzügyi vállalatok
035 23AA323 Egyéb

036 23AA33
RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI 
CÉLRA (37+38+39)

037 23AA331 Hitelintézetek
038 23AA332 Nem pénzügyi vállalatok
039 23AA333 Egyéb
040 23AA4 FORRÁS ADATOK

041 23AA41
HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI 
KÖTELEZETTSÉGEK (42+45)

042 23AA411 Felvett hitelek (43+44)
043 23AA4111 éven belüli lejáratú
044 23AA4112 éven túli lejáratú
045 23AA412 Egyéb kötelezettségek

046 23AA42
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK 
(47+48+51)

047 23AA421 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
048 23AA422 Háztartások (49+50)
049 23AA4221 lakosság
050 23AA4222 egyéni vállalkozások
051 23AA423 Egyéb

Tilos

Jelmagyarázat

23AA
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Mérlegadatok részletezése

Nagyságrend: ezer forint
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d

Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, 
stb.) érték

Érték-
vesztés

Érték.
különbözet

Könyv
szerinti

(nettó) érték 
összesen

Mód.

Forint

Deviza

Összesen
(a+b+c)
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint deviza-tétel
deviza alapú 
forint-tétel

Összesen (a+b+c) Értékvesztés Értékkülönbözet
Könyv szerinti (nettó) érték 

összesen
Mód.

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z

001 23AB1
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI 
KÖVETELÉSEK (2+16+30)

002 23AB11
Gépjárm  finanszírozásból származó 
követelések (3+6+13)

003 23AB111 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
004 23AB1111 Pénzügyi lízing
005 23AB1112 Hitel
006 23AB112 Háztartások (7+10)
007 23AB1121 lakosság
008 23AB11211 Pénzügyi lízing
009 23AB11212 Hitel
010 23AB1122 egyéni vállalkozások
011 23AB11221 Pénzügyi lízing
012 23AB11222 Hitel
013 23AB113 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések
014 23AB1131 Pénzügyi lízing
015 23AB1132 Hitel

016 23AB12
Ingatlan finanszírozásból származó 
követelések (17+20+27)

017 23AB121 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
018 23AB1211 Pénzügyi lízing
019 23AB1212 Hitel
020 23AB122 Háztartások (21+24)
021 23AB1221 lakosság
022 23AB12211 Pénzügyi lízing
023 23AB12212 Hitel
024 23AB1222 egyéni vállalkozások
025 23AB12221 Pénzügyi lízing
026 23AB12222 Hitel
027 23AB123 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések
028 23AB1231 Pénzügyi lízing
029 23AB1232 Hitel
030 23AB13 Egyéb célú kihelyezések

Tilos

Jelmagyarázat

23AB
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyféllel szembeni követelések részletezése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték
Deviza
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Lejárt
0-30
nap

31-90
nap

91-365
nap

1-2 év 
között

2-5 év 
között

5 év felett Lejárat nélkül CT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 23B11 Eszközök   összesen

002 23B111 Pénztár és elszámolási számlák

003 23B112 Forgatási célú értékpapírok

004 23B113 Befektetési célú értékpapírok

005 23B114 Vagyoni érdekeltségek, részvények 

006 23B115 Hitelintézeti betétek 

007 23B116 Hitelek, követelések

008 23B117 Aktív elhatárolások, elszámolások

009 23B118 Saját eszközök

010 23B12 Bevételek (kamat, díj, jutalék, egyéb)

011 23B13 Források   összesen
012 23B131 Felvett hitelek

013 23B132 Hitelez i jogot megtest. értékpapírok

014 23B133 Passzív elhatárolások, elszámolások

015 23B134 Egyéb kötelezettségek

016 23B135 Hátrasorolt kötelezettségek

017 23B136 Saját t ke + Céltartalék

018 23B14 Ráfordítások (kamat, díj, jutalék, egyéb)

019 23B21
Bázispozíció (eszközök+bevételek-források-
ráfordítások )

020 23B22 Halmozott bázispozíció

021 23B31 Mérlegen kívüli kötelezettségek 

022 23B311 Nyújtott garancia, kezességvállalás

023 23B312 Egyéb mérlegen kívüli tételek

024 23B32 Mérlegen kívüli követelések 

025 23B321 Kapott garancia, kezességvállalás

026 23B322 Ref. lehívható szabad hitelkeret 

027 23B323 Egyéb mérlegen kívüli tételek

028 23B41 Nettó bázispozíció (23B.21-31+32)

029 23B42 Halmozott nettó bázispozíció

Tilos

Jelmagyarázat

23B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK –  LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS

Nagyságrend:  ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Hátralév  lejárat szerint (Cash- flow alapon)
Összesen (a+...+h-/+i) Mód.
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Mód.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 23C01 Követelések összesen összege
002 23C02 Követelések összesen darabszáma
003 23C11 Pénzügyi lízing összege
004 23C12 Pénzügyi lízing darabszáma
005 23C21 Hitel és pénzkölcsön összege
006 23C22 Hitel és pénzkölcsön darabszáma
007 23C31 Faktoring – Folyó összege
008 23C32 Faktoring – Folyó darabszáma
009 23C41 Faktoring – Work out összege
010 23C42 Faktoring – Work out darabszáma
011 23C51 Egyéb tevékenység összege
012 23C52 Egyéb tevékenység darabszáma

23C
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyfelekkel szembeni t kekövetelések alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nyitó állomány Növekedés Csökkenés Záró állomány
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db Összesen érték Összesen db Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

001 23D0 Ügyletek összesen
002 23D1 Pénzügyi lízing
003 23D2 Hitel és pénzkölcsön
004 23D31 Faktoring – Folyó
005 23D32 Faktoring – Work out
006 23D4 Egyéb tevékenységek

Tilos

 Forint  Deviza

Jelmagyarázat

 Forint  Deviza  Forint  Deviza  Forint  Deviza

23D
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyletstruktúra (hátralév  lejárat szerint)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

60 hónap felett 60-36 hónap között 36-12 hónap között 12 hónap alatt



2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15657

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ügyletszám (db) T ke Kamat Összesen Értékvesztés Nettó érték összesen Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 24A0 Követelések összesen (24A1+2+3 )

002 24A1 Összesen (P.ü. lízing)
003 24A11 Nem lejárt
004 24A12 Lejárt összesen
005 24A121 1-30 nap
006 24A122 31-90 nap
007 24A123 91-180 nap
008 24A124 181-365 nap
009 24A125 1 év feletti

010 24A2 Összesen (Kölcsön)
011 24A21 Nem lejárt
012 24A22 Lejárt összesen
013 24A221 1-30 nap
014 24A222 31-90 nap
015 24A223 91-180 nap
016 24A224 181-365 nap
017 24A225 1 év feletti

018 24A3 Összesen (Egyéb tevékenység)
019 24A31 Nem lejárt
020 24A32 Lejárt összesen
021 24A321 1-30 nap
022 24A322 31-90 nap
023 24A323 91-180 nap
024 24A324 181-365 nap
025 24A325 1 év feletti

Tilos

24A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése – Követelés állomány faktoring nélkül (lejárat óta eltelt id )

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám
PSZÁF

kód
Megnevezés

1. Pénzügyi lízing

2. Pénzkölcsön nyújtása (faktoring kivételével)

3. Egyéb tevékenység

Jelmagyarázat



15658 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ügyletszám
(db)

Eredeti
t kekövetelés

A megvásárláskori 
t kekövetelés

Eredeti követelés 
összesen

Beszerzési
érték

Értékvesztés
Értékelési
különbözet

Nettó érték 
összesen

Mód.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 24B Összes faktoring állomány
002 24B1 Folyó faktoring összesen

003 24B11
Pénzügyi intézményi kört l
vásárolt folyó faktoring

004 24B111 Nem lejárt
005 24B112 Lejárt összesen
006 24B1121 1-30 nap
007 24B1122 31-90 nap
008 24B1123 91-180 nap
009 24B1124 181-365 nap
010 24B1125 1 év feletti

011 24B12
Nem pénzügyi kört l vásárolt 
folyó faktoring

012 24B121 Nem lejárt
013 24B122 Lejárt összesen
014 24B1221 1-30 nap
015 24B1222 31-90 nap
016 24B1223 91-180 nap
017 24B1224 181-365 nap
018 24B1225 1 év feletti

019 24B2
Követeléskezelésre
megvásárolt faktoring 
követelés összesen

020 24B21
Pénzügyi intézményi kört l
köv. kezelésre vásárolt 
faktoring

021 24B211 Nem lejárt követelés
022 24B212 Lejárt követelés
023 24B2121 1-180 nap
024 24B2122 181 nap felett

025 24B22
Nem pénzügyi kört l köv. 
kezelésre vásárolt faktoring

026 24B221 Nem lejárt követelés
027 24B222 Lejárt követelés
028 24B2221 1-180 nap
029 24B2222 181 nap felett

Tilos
Jelmagyarázat

24B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése –  faktoring állomány (lejárat óta eltelt id )

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ü
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n z

001 25A1 Összesen
002 25A2 Kapcsolt vállalkozás összesen
003 25A3 Tulajdonossal szemben összesen
004 25A4 Nem részletezettek összesen
005 25A501

... ...
25A599

Tilos

Jelmagyarázat

25A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

Nagyságrend: ezer forint
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P
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Megnevezés

Forint Deviza 
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ü
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 25B1 Összesen
002 25B11 Hitelintézet
003 25B111 Bank
004 25B112 Szövetkezeti hitelintézet
005 25B12 Pénzügyi vállalkozás
006 25B13 Biztosító
007 25B14 Külföldi székhely  bank

008 25B15
Külföldi székhely  egyéb pénzügyi 
intézmény

009 25B16 Egyéb
010 25B2 Kapcsolt vállalkozás összesen
011 25B3 Tulajdonossal szembeni összesen
012 25B4 Nem részletezettek összesen
013 25B501

... ...
25B599

Tilos

Jelmagyarázat

25B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Nagyságrend: ezer forint
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Megnevezés

Forint kötelezettségek Deviza kötelezettségek



15660 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Darabszám Összeg Darabszám Összeg Mód.

1 2 3 4 5
a b c d z

001 25C1 Nem teljes kör en átvilágított ügyfél

002 25C11 ebb l: ügyfélkövetelés

003 25C12 ebb l: ügyfél-kötelezettség

004 25C2 Összes ügyfél-átvilágítás

005 25C21 Egyszer sített ügyfél átvilágítás

006 25C22 Fokozott ügyfél átvilágítás

007 25C221
– Ebb l kiemelt közszerepl  (PEP) ügyfél 
átvilágítása

008 25C23 Normál ügyfél átvilágítás

009 25C31
Üzleti kapcsolat létesítésekor történt 
átvilágítás

010 25C32
Hárommillió-hatszázezer forintot elér  vagy 
meghaladó összeg  tranzakció miatti 
átvilágítás

011 25C33
Több, egymással ténylegesen összefügg ,
hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó 
összeg  tranzakció miatti átvilágítás

012 25C34
Korábban rögzített ügyféladatok 
valódiságával kapcsolatos kétség 
felmerülése miatti átvilágítás

013 25C35
Más szolgáltató által végzett ügyfél-
átvilágítás átvétele

014 25C36 Ügynök által végzett átvilágítás

015 25C41 Saját bejelentések

016 25C42
Bejelentésekb l devizában bonyolított 
ügyletek

017 25C431
Bejelentésekb l:1. legnagyobb összeg
bejelentés

018 25C432 2. legnagyobb összeg  bejelentés

019 25C433 3. legnagyobb összeg  bejelentés

020 25C434 4. legnagyobb összeg  bejelentés

021 25C435 5. legnagyobb összeg  bejelentés

022 25C44
Bejelentésekb l ügynök által végzett 
tranzakciók bejelentése 

023 25C5
Bejelentésekb l 24/48 órára felfüggesztett 
tranzakció

024 25C6
Bíróság által pénzmosás miatt zárolt 
követelések

025 25C7
Terrorizmus finanszírozásának gyanúja 
miatti bejelentés

026 25C8 Terrorista lista alapján zárolt követelések

Tilos

Jelmagyarázat

25C
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A pénzmosás megel zésével  és terrorizmus finanszírozással kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgynegyedév Halmozott (naptári év elejét l kumulált)
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

a b c d e f g h i j k l m n o p z
001 26A0 Ügyletek összesen
002 26A1 Pénzügyi lízing
003 26A2 Hitel és pénzkölcsön
004 26A31 Faktoring – Folyó
005 26A32 Faktoring – Work out
006 26A4 Egyéb tevékenységek

26A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Min sített követelésállomány alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Min sített ügyletek Megképzett értékvesztés Visszaírt értékvesztés Leírt követelések

Forint DevizaForint Deviza Forint Deviza Forint Deviza

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z

001 27A1 Összesen – lezárt panaszok száma
002 27A11 hitelezéssel kapcsolatos
003 27A12 lízinggel kapcsolatos
004 27A13 faktoringgal kapcsolatos
005 27A14 egyéb tevékenységgel kapcsolatos

006 27A2
Folyamatban lév  panaszok száma az 
id szak elején

007 27A3
Folyamatban lév  panaszok száma az 
id szak végén

008 27A4
Folyamatban lév  peresített 
panaszügyek száma

009 27A5
Panaszos javára lezárt peresített 
panaszügyek száma

010 27A6
Intézmény javára lezárt peresített 
panaszügyek száma

011 27A7
Panaszügyek rendezése miatt kifizett 
kártérítés összege összesen

Tilos

Panaszügyek mealapozottsága

Mód

Jelmagyarázat

27A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Összesen

Panaszügy darabszáma a panasz els dleges témája szerinti 
megoszlásban

Panasz-ügyintézés
(lezárt ügyek)
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

20B

A  PÉNZÜGYI   VÁLLALKOZÁS  RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
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Bank- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
21A 21B 21C 21D

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
22A 23AA 23AB 23B

Nem auditált      Auditált Auditált észrevétellel
23C 23D 24A 24B

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap)
25A 25B 26A

Bizonylat jellege (E,M) 27A 20B Szöveges jelentés

Befektetési szolgáltatási tevékenységet végez: igen nem

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

ÉVES AUDITÁLT JELENTÉS
(Pénzügyi Vállalkozások számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
            235. § (2) bekezdésének g)  pontja alapján rendelte el.

      2.   Az éves auditált jelentést elektronikus úton a közgy lést követ  15. munkanapig, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal
            ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell beküldeni. 

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 21A0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN 
(2+3+6+12+22+29+34+37+40+43+55+56+60)

002 21A1 PÉNZESZKÖZÖK
003 21A2 ÁLLAMPAPÍROK (4+5)
004 21A21 forgatási célú
005 21A22 befektetési célú

006 21A3
HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI 
KÖVETELÉSEK (7+8+11)

007 21A31 Látraszóló

008 21A32
Egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból 
(9+10)

009 21A321 éven belüli lejáratú
010 21A322 éven túli lejáratú
011 21A33 Befektetési szolgáltatásból

012 21A4
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 
(13+16)

013 21A41 Pénzügyi szolgáltatásból (14+15)
014 21A411 éven belüli lejáratú
015 21A412 éven túli lejáratú

016 21A42 Befektetési szolgáltatásból (17+18+19+20+21)

017 21A421
t zsdei befektetési szolgáltatási 
tevékenységb l adódó követelés

018 21A422
t zsdén kívüli befektetési szolgáltatási 
tevékenységb l adódó követelés

019 21A423
befektetési szolgáltatásból ered , ügyfelekkel 
szembeni követelés

020 21A424 elszámolóházzal szembeni követelés

021 21A425
egyéb befektetési szolgáltatásból adódó 
követelés

022 21A51
HITELVISZONYT MEGTESTESÍT
ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített 
kamatozásuakat is (23+26)

023 21A511
Helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási
szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem 
értve az állampapírokat) (24+25)

024 21A5111 forgatási célú
025 21A5112 befektetési célú

026 21A512
Más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok 
(27+28)

027 21A5121 forgatási célú
028 21A5122 befektetési célú

029 21A52
RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ 
ÉRTÉKPAPÍROK (30+31)

030 21A521 Részvények, részesedések forgatási célra
031 21A522 Változó hozamú értékpapírok (32+33)
032 21A5221 forgatási célú
033 21A5222 befektetési célú

034 21A53
RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK 
BEFEKTETÉSI CÉLRA (35+36)

035 21A531 Részvények, részesedések befektetési célra

036 21A532
Befektetési célú részvények, részesedések 
értékhelyesbítése

037 21A54
RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK KAPCSOLT 
VÁLLALKOZÁSBAN (38+39)

038 21A541 Részvények, részesedések befektetési célra

039 21A542
Befektetési célú részvények, részesedések 
értékhelyesbítése

Könyv szerinti 
(nettó) érték 

összesen

21A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, 
bekerülési, beszerzési, 

stb.) érték Érték-
vesztés

Érték.
különbözet
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

Könyv szerinti 
(nettó) érték 

összesen

21A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, 
bekerülési, beszerzési, 

stb.) érték Érték-
vesztés

Érték.
különbözet

040 21A61 IMMATERIÁLIS JAVAK (41+42)
041 21A611 Immateriális javak
042 21A612 Immateriális javak értékhelyesbítése
043 21A62 TÁRGYI ESZKÖZÖK (44+49+54)

044 21A621
Pénzügyi és befektetési szolgáltatási célú tárgyi
eszközök (45+46+47+48)

045 21A6211 ingatlanok

046 21A6212
m szaki berendezések, gépek, felszerelések, 
járm vek

047 21A6213 beruházások
048 21A6214 beruházásra adott el legek

049 21A622
Nem közvetlenül pénzügyi és befektetési 
szolgáltatási célú tárgyi eszközök 
(50+51+52+53)

050 21A6221 ingatlanok

051 21A6222
m szaki berendezések, gépek, felszerelések, 
járm vek

052 21A6223 beruházások
053 21A6224 beruházásra adott el legek
054 21A623 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
055 21A71 SAJÁT RÉSZVÉNYEK
056 21A72 EGYÉB ESZKÖZÖK (57+58+59)
057 21A721 Készletek
058 21A722 Egyéb követelések

059 21A723
Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete

060 21A8
AKTÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 
(61+62+63)

061 21A81 Bevételek aktív id beli elhatárolása

062 21A82
Költségek, ráfordítások aktív id beli
elhatárolása

063 21A83 Halasztott ráfordítások

064 21A91
Forgóeszközök
(2+4+7+9+11+14+16+24+27+30+32+55+57+(5
8 és 59-b l az idetartozó tétel értéke))

065 21A92
Befektetett eszközök 
(5+10+15+25+28+33+34+37+40+43+(58 és 59-
b l az idetartozó tétel értéke))
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

001 21B0
FORRÁSOK ÖSSZESEN 
(2+9+25+35+39+43+48+65)

002 21B1
HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI 
KÖTELEZETTSÉGEK (4+7+8)

003 21B11 Látraszóló
004 21B12 Pénzügyi szolgáltatásból (5+6)
005 21B121 éven belüli lejáratú
006 21B122 éven túli lejáratú
007 21B13 Befektetési szolgáltatásból

008 21B14
Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek 
értékelési különbözete

009 21B2
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI 
KÖTELEZETTSÉGEK (10+14+18+24)

010 21B21
Lakossággal szembeni  kötelezettség pénzügyi 
szolgáltatásból (11+12+13)

011 21B211 látraszóló
012 21B212 éven belüli lejáratú
013 21B213 éven túli lejáratú

014 21B22
Egyéb kötelezettségek pénzügyi 
szolgáltatásból (15+16+17)

015 21B221 látraszóló
016 21B222 éven belüli lejáratú
017 21B223 éven túli lejáratú

018 21B23 Befektetési szolgáltatásból (19+20+21+22+23)

019 21B231
t zsdei befektetési szolgáltatási 
tevékenységb l adódó kötelezettség

020 21B232
t zsdén kívüli befektetési szolgáltatásból ered
kötelezettség

021 21B233
befektetési szolgáltatásból erd , ügyfelekkel 
szembeni kötelezettség

022 21B234 elszámolóházzal szembeni kötelezettség

023 21B235
egyéb befektetési szolgáltatásból ered
kötelezettség

024 21B24
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek 
értékelési különbözete

025 21B3
KIBOCSÁTOTT ÉRTÉKPAPÍR MIATT 
FENNÁLLÓ KÖTELEZETTSÉG (26+29+32)

026 21B31 Kibocsátott kötvények (27+28)
027 21B311 éven belüli lejáratú
028 21B312 éven túli lejáratú

029 21B32
Kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesít
értékpapírok (30+31)

030 21B321 éven belüli lejáratú
031 21B322 éven túli lejáratú

032 21B33
Számviteli szempontból értékpapírként kezelt, 
de a Tpt. szerint értékpapírnak nem min sül
hitelviszonyt megtestesít  okiratok (33+34)

033 21B331 éven belüli lejáratú
034 21B332 éven túli lejáratú
035 21B4 EGYÉB KÖTELEZETTSÉGEK (36+37+38)
036 21B41 Éven belüli lejáratú
037 21B42 Éven túli lejáratú

038 21B43
Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete

039 21B5
PASSZÍV ID BELI ELHATÁROLÁSOK 
(40+41+42)

21B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

21B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK MÉRLEGE – Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

040 21B51 bevételek passzív id beli elhatárolása

041 21B52
költségek, ráfordítások passzív id beli
elhatárolása

042 21B53 halasztott bevételek
043 21B6 CÉLTARTALÉKOK (44+45+46+47)
044 21B61 Céltartalék nyugdíjra és végkielégítésre

045 21B62
Kockázati céltartalék függ  és jöv beni
kötelezettségekre

046 21B63 Általános kockázati céltartalék
047 21B64 Egyéb céltartalék

048 21B7
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK 
(49+50+51)

049 21B71 Alárendelt kölcsönt ke

050 21B72
Szövetkezeti formában m köd  hitelintézetnél 
a tagok más vagyoni hozzájárulása

051 21B73 Egyéb hátrasorolt kötelezettség
052 21B81 JEGYZETT T KE

053 21B812
ebb l: visszavásárolt tulajdonosi részesedés 
névértéken

054 21B82
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT 
T KE ( - el jellel)

055 21B83 T KETARTALÉK (56+57)

056 21B831
Részvény, részesedés névértéke és 
kibocsátási értéke közötti különbözet (ázsio)

057 21B832 Egyéb
058 21B84 ÁLTALÁNOS TARTALÉK
059 21B85 EREDMÉNYTARTALÉK (+-)
060 21B86 LEKÖTÖTT TARTALÉK
061 21B87 ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK (62+63)
062 21B871 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
063 21B872 Valós értékelés értékelési tartaléka
064 21B88 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-)

065 21B91 SAJÁT T KE (52+54+55+58+59+60+61+64)

066 21B92
Rövid lejáratú kötelezettségek 
(5+7+8+11+12+15+16+18+24+27+30+33+36+
38)

067 21B93
Hosszú lejáratú kötelezettségek 
(6+13+17+28+31+34+37+48)

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

001 21C0 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen
002 21C1 Függ  kötelezettségek összesen
003 21C101 Opciós ügyletek
004 21C102 Garanciavállalás
005 21C103 Kezességvállalás

006 21C104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél

007 21C105
Visszavonhatatlan hitellevelek és az 
akkreditívek

008 21C106
Hitelszerz dés alapján még igénybe vehet
keretösszeg

009 21C107
Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként 
szolgálóvagyontárgyak

010 21C108 Nem valódi penziós ügyletek
011 21C109 Hitelígérvények

012 21C110 Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények

013 21C111
Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezesség-
vállalás (névérték, lejáratig)

014 21C112
Tovább forgatott, eladott vagy MNB-nél 
viszontleszámítolt váltó

015 21C113
Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem 
fizetett névértéke a teljesítésig

016 21C114 Egyéb pénztartozások

017 21C115
Peres ügyekkel kapcsolatban várható 
kötelezettségek

018 21C2 Jöv beni kötelezettségek összesen
019 21C21 Határid s kötelezettségek

020 21C22
SWAP ügyletek határid s ügyletrésze miatti 
kötelezettségek

021 21C23 Egyéb kötelezettségek

022 21C3
Továbbengedményezett fedezetek és 
biztosítékok

21C
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖTELEZETTSÉGEI

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Összesen Mód.
1 2 3 4
a b c z

001 21D0 Mérlegen kívüli követelések összesen
002 21D1 Függ  követelések összesen
003 21D101 Opciós ügyletek
004 21D102 Garanciavállalás
005 21D103 Kezességvállalás
006 21D104 Visszavonható készenléti (standby) hitellevél

007 21D105
Visszavonhatatlan hitellevelek és az 
akkreditívek

008 21D106
Hitelszerz dés alapján még igénybe vehet
keretösszeg

009 21D107
Harmadik fél tartozásaiért biztosítékként 
szolgáló vagyontárgyak

010 21D108 Nem valódi penziós ügyletek
011 21D109 Hitelígérvények

012 21D110
Kötelezettségvállalásra vonatkozó igérvények 
(kapott)

013 21D111
Forint- vagy devizaértékre szóló váltókezesség-
vállalás (névérték, lejáratig)

014 21D112 Vásárolt, elfogadott vagy leszámítolt váltó

015 21D113
Hitelintézettel szembeni visszkereset ki nem 
fizetett névértéke a teljesítésig

016 21D114 Egyéb pénzkövetelések

017 21D115
Peres ügyekkel kapcsolatban várható 
követelések

018 21D2 Jöv beni követelések összesen
019 21D21 Határid s követelések

020 21D22
SWAP ügyletek határid s ügyletrésze miatti 
követelések

021 21D23 Egyéb követelések
022 21D3 Biztosítékok és fedezetek (teljes értéken)
023 21D31 Készpénz, értékpapír
024 21D32 Lakóingatlan
025 21D33 Egyéb ingatlan
026 21D34 Személygépkocsi
027 21D35 Egyéb fedezet

028 21D4 Biztosítékok és fedezetek (a követelés erejéig)

029 21D41 Készpénz, értékpapír
030 21D42 Lakóingatlan
031 21D43 Egyéb ingatlan
032 21D44 Személygépkocsi
033 21D45 Egyéb fedezet

034 21D5
Függ vé tett kamatok és kamat jelleg
jutalékok

21D
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Tárgy negyedév Halmozott Mód.

1 2 3

a b z
001 22A1 Kamatkülönbözet (2-3)
002 22A11 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
003 22A12 Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások
004 22A2 SZOKÁSOS (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE
005 22A21 Bevételek értékpapírokból (6+7+8)
006 22A211 bevételek forgatási célú részvényekb l, részesedésekb l (osztalék, részesedés)
007 22A212 bevételek kapcsolt vállalkozásban lév  részesedésekb l (osztalék, részesedés)
008 22A213 bevételek egyéb részesedésekb l (osztalék, részesedés)
009 22A22 Kapott (járó) jutalék- és díjbevételek (10+11)
010 22A221 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l
011 22A222 befektetési szolgáltatások bevételeib l (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét)
012 22A223 9. sorból: Külföldit l kapott (járó) jutalék- és díjbevételek
013 22A23 Fizetett (fizetend ) jutalék- és díjráfordítások (14+15)
014 22A231 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból

015 22A232 befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait)

016 22A233 13. sorbólKülföldi részére fizetett (fizetend ) jutalék- és díjráfordítások
017 22A24 Pénzügyi m veletek nettó eredménye (18-21+24-28)
018 22A241 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeib l (19+20)
019 22A2411 értékelési különbözet
020 22A2412 egyéb pénzügyi szolgáltatás bevétele
021 22A242 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból (22+23)
022 22A2421 értékelési különbözet
023 22A2422 egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordítása
024 22A243 befektetési szolgáltatás bevételeib l (kereskedési tevékenység bevétele) (25+26+27)
025 22A2431 forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása
026 22A2432 értékelési különbözet
027 22A2433 egyéb befektetési szolgáltatás bevétele

028 22A244 befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása) (29+30+31)

029 22A2441 forgatási célú értékpapírok értékvesztése
030 22A2442 értékelési különbözet
031 22A2443 egyéb befektetési szolgáltatás ráfordítása
032 22A25 Egyéb bevételek üzleti tevékenységb l (33+34)
033 22A251 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei
034 22A252 egyéb bevételek
035 22A26 Általános igazgatási költségek (37+38)
036 22A261 Ebb l: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatti ráfordítások

037 22A2621 személyi jelleg  ráfordítások (bérköltség, személyi jelleg  egyéb kifizetések, bérjárulékok)

038 22A2622 egyéb igazgatási költségek (anyagjelleg  ráfordítások)
039 22A27 Értékcsökkenési leírás
040 22A28 Egyéb ráfordítások üzleti tevékenységb l (42+43)
041 22A281 Ebb l: Kapcsolódó személyek és vállalkozás miatt
042 22A2821 nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás ráfordításai
043 22A2822 egyéb ráfordítások

044 22A291
Értékvesztés követelések után és kockázati céltartalékképzés a függ  és jöv beni
kötelezettségekre (45+46)

045 22A2911 értékvesztés követelések után
046 22A2912 kockázat céltartalékképzés a függ  és jöv beni kötelezettségekre

047 22A292
Értékvesztés visszaírása követelések után és kockázati céltartalék felhasználása a függ
és jöv beni kötelezettségekre (48+49)

048 22A2921 értékvesztés visszaírása követelések után
049 22A2922 kockázat céltartalék felhasználása a függ  és jöv beni kötelezettségekre

050 22A293
Értékvesztés a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, kapcsolt- és egyéb 
részesedési viszonyban lév  vállalkozásokban való részvények, részesedések után

051 22A294
Értékvesztés visszaírása a befektetési célú, hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok, 
kapcsolt- és egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozásokban való részvények, 
részesedések után

052 22A295 Pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (1+5+9-13+17+34-35-39-43-44+47-50+51)

053 22A296 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás eredménye (33+42)
054 22A3 RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (55-56)
055 22A31 Rendkívüli bevételek
056 22A32 Rendkívüli ráfordítások
057 22A4 ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (4+54)
058 22A5 ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-) (57-59)
059 22A51 Adófizetési kötelezettség
060 22A6 MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-) (58+61+62-63)
061 22A61 Általános tartalékképzés, felhasználás (+/-)
062 22A62 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
063 22A63 Jóváhagyott osztalék és részesedés

22A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Deviza-
tétel

deviza
alapú

forint-tétel

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z

001 23AA0 HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK

002 23AA1
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖVETELÉSEK 
(3+9+20)

003 23AA11
Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül) 
(4+5+6+7+8)

004 23AA111 személygépjárm -finanszírozás
005 23AA112 haszongépjárm -finanszírozás
006 23AA113 ingatlan-finanszírozás
007 23AA114 termel eszköz-finanszírozás
008 23AA115 egyéb
009 23AA12 Háztartások (10+19)
010 23AA121 lakosság

011 23AA1211 lakossági fogyasztási hitelek összesen (12+…+16)

012 23AA12111 gépjárm  vásárlási hitelek
013 23AA12112 személyi hitelek
014 23AA12113 szabad felhasználású hitelek
015 23AA12114 áruhitelek
016 23AA12115 egyéb fogyasztási hitelek
017 23AA1212 lakossági ingatlan-finanszírozás
018 23AA1213 egyéb
019 23AA122 egyéni vállalkozások
020 23AA13 Egyéb
021 23AA2 Követelés pénzügyi szolgáltatásból (22+23+26)
022 23AA21 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
023 23AA22 Háztartások (23+24)
024 23AA221 lakosság
025 23AA222 egyéni vállalkozások
026 23AA23 Egyéb

027 23AA3
ÉRTÉKPAPÍROK, RÉSZVÉNYEK, 
RÉSZESEDÉSEK (28+32+36)

028 23AA31
HITELVISZONYT MEGTESTESÍT
ÉRTÉKPAPÍROK, beleértve a rögzített 
kamatozásuakat is (29+30+31)

029 23AA311 Hitelintézetek
030 23AA312 Nem pénzügyi vállalatok
031 23AA313 Egyéb

032 23AA32
RÉSZVÉNYEK ÉS MÁS VÁLTOZÓ HOZAMÚ 
ÉRTÉKPAPÍROK (33+34+35)

033 23AA321 Hitelintézetek
034 23AA322 Nem pénzügyi vállalatok
035 23AA323 Egyéb

036 23AA33
RÉSZVÉNYEK, RÉSZESEDÉSEK BEFEKTETÉSI 
CÉLRA (37+38+39)

037 23AA331 Hitelintézetek
038 23AA332 Nem pénzügyi vállalatok
039 23AA333 Egyéb
040 23AA4 FORRÁS ADATOK

041 23AA41
HITELINTÉZETEKKEL SZEMBENI 
KÖTELEZETTSÉGEK (42+45)

042 23AA411 Felvett hitelek (43+44)
043 23AA4111 éven belüli lejáratú
044 23AA4112 éven túli lejáratú
045 23AA412 Egyéb kötelezettségek

046 23AA42
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI KÖTELEZETTSÉGEK 
(47+48+51)

047 23AA421 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
048 23AA422 Háztartások (49+50)
049 23AA4221 lakosság
050 23AA4222 egyéni vállalkozások
051 23AA423 Egyéb

Tilos

Jelmagyarázat

Mód.

Forint

Deviza

Összesen
(a+b+c)

23AA
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Mérlegadatok részletezése

Nagyságrend: ezer forint
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d

Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, 
stb.) érték

Érték-
vesztés

Érték.
különbözet

Könyv
szerinti

(nettó) érték 
összesen
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint deviza-tétel
deviza alapú 
forint-tétel

Összesen (a+b+c) Értékvesztés Értékkülönbözet
Könyv szerinti (nettó) érték 

összesen
Mód.

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z

001 23AB1
ÜGYFELEKKEL SZEMBENI 
KÖVETELÉSEK (2+16+30)

002 23AB11
Gépjárm  finanszírozásból származó 
követelések (3+6+13)

003 23AB111 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
004 23AB1111 Pénzügyi lízing
005 23AB1112 Hitel
006 23AB112 Háztartások (7+10)
007 23AB1121 lakosság
008 23AB11211 Pénzügyi lízing
009 23AB11212 Hitel
010 23AB1122 egyéni vállalkozások
011 23AB11221 Pénzügyi lízing
012 23AB11222 Hitel
013 23AB113 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések
014 23AB1131 Pénzügyi lízing
015 23AB1132 Hitel

016 23AB12
Ingatlan finanszírozásból származó 
követelések (17+20+27)

017 23AB121 Nem pénzügyi vállalatok (jár. váll. nélkül)
018 23AB1211 Pénzügyi lízing
019 23AB1212 Hitel
020 23AB122 Háztartások (21+24)
021 23AB1221 lakosság
022 23AB12211 Pénzügyi lízing
023 23AB12212 Hitel
024 23AB1222 egyéni vállalkozások
025 23AB12221 Pénzügyi lízing
026 23AB12222 Hitel
027 23AB123 Egyéb ügyfelekkel szembeni követelések
028 23AB1231 Pénzügyi lízing
029 23AB1232 Hitel
030 23AB13 Egyéb célú kihelyezések

Tilos

Jelmagyarázat

23AB
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyféllel szembeni követelések részletezése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Bruttó (nyilvántartási, bekerülési, beszerzési, stb.) érték
Deviza
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Lejárt
0-30
nap

31-90
nap

91-365
nap

1-2 év 
között

2-5 év 
között

5 év felett Lejárat nélkül CT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 23B11 Eszközök   összesen

002 23B111 Pénztár és elszámolási számlák

003 23B112 Forgatási célú értékpapírok

004 23B113 Befektetési célú értékpapírok

005 23B114 Vagyoni érdekeltségek, részvények 

006 23B115 Hitelintézeti betétek 

007 23B116 Hitelek, követelések

008 23B117 Aktív elhatárolások, elszámolások

009 23B118 Saját eszközök

010 23B12 Bevételek (kamat, díj, jutalék, egyéb)

011 23B13 Források   összesen
012 23B131 Felvett hitelek

013 23B132 Hitelez i jogot megtest. értékpapírok

014 23B133 Passzív elhatárolások, elszámolások

015 23B134 Egyéb kötelezettségek

016 23B135 Hátrasorolt kötelezettségek

017 23B136 Saját t ke + Céltartalék

018 23B14 Ráfordítások (kamat, díj, jutalék, egyéb)

019 23B21
Bázispozíció (eszközök+bevételek-források-
ráfordítások )

020 23B22 Halmozott bázispozíció

021 23B31 Mérlegen kívüli kötelezettségek 

022 23B311 Nyújtott garancia, kezességvállalás

023 23B312 Egyéb mérlegen kívüli tételek

024 23B32 Mérlegen kívüli követelések 

025 23B321 Kapott garancia, kezességvállalás

026 23B322 Ref. lehívható szabad hitelkeret 

027 23B323 Egyéb mérlegen kívüli tételek

028 23B41 Nettó bázispozíció (23B.21-31+32)

029 23B42 Halmozott nettó bázispozíció

Tilos

Jelmagyarázat

23B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK –  LEJÁRATI ÖSSZHANG ELEMZÉS

Nagyságrend:  ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Hátralév  lejárat szerint (Cash- flow alapon)
Összesen (a+...+h-/+i) Mód.
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Mód.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 23C01 Követelések összesen összege
002 23C02 Követelések összesen darabszáma
003 23C11 Pénzügyi lízing összege
004 23C12 Pénzügyi lízing darabszáma
005 23C21 Hitel és pénzkölcsön összege
006 23C22 Hitel és pénzkölcsön darabszáma
007 23C31 Faktoring – Folyó összege
008 23C32 Faktoring – Folyó darabszáma
009 23C41 Faktoring – Work out összege
010 23C42 Faktoring – Work out darabszáma
011 23C51 Egyéb tevékenység összege
012 23C52 Egyéb tevékenység darabszáma

Záró állomány

23C
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyfelekkel szembeni t kekövetelések alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nyitó állomány Növekedés Csökkenés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db Összesen érték Összesen db Mód.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
a b c d e f g h i j k l m n o p q r z

001 23D0 Ügyletek összesen
002 23D1 Pénzügyi lízing
003 23D2 Hitel és pénzkölcsön
004 23D31 Faktoring – Folyó
005 23D32 Faktoring – Work out
006 23D4 Egyéb tevékenységek

Tilos

 Forint
Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

60 hónap felett 60-36 hónap között 36-12 hónap között 12 hónap alatt

 Forint

Jelmagyarázat

Nagyságrend: ezer forint

PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Ügyletstruktúra (hátralévo lejárat szerint)
23D

 Deviza Deviza  Forint  Deviza  Forint  Deviza
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ügyletszám (db) T ke Kamat Összesen Értékvesztés Nettó érték összesen Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 24A0 Követelések összesen (24A1+2+3 )

002 24A1 Összesen (P.ü. lízing)
003 24A11 Nem lejárt
004 24A12 Lejárt összesen
005 24A121 1-30 nap
006 24A122 31-90 nap
007 24A123 91-180 nap
008 24A124 181-365 nap
009 24A125 1 év feletti

010 24A2 Összesen (Kölcsön)
011 24A21 Nem lejárt
012 24A22 Lejárt összesen
013 24A221 1-30 nap
014 24A222 31-90 nap
015 24A223 91-180 nap
016 24A224 181-365 nap
017 24A225 1 év feletti

018 24A3 Összesen (Egyéb tevékenység)
019 24A31 Nem lejárt
020 24A32 Lejárt összesen
021 24A321 1-30 nap
022 24A322 31-90 nap
023 24A323 91-180 nap
024 24A324 181-365 nap
025 24A325 1 év feletti

Tilos

24A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése – Követelés állomány faktoring nélkül (lejárat óta eltelt id )

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám
PSZÁF

kód
Megnevezés

Jelmagyarázat

3. Egyéb tevékenység

1. Pénzügyi lízing

2. Pénzkölcsön nyújtása (faktoring kivételével)
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ügyletszám
(db)

Eredeti
t kekövetelés

A megvásárláskori 
t kekövetelés

Eredeti követelés 
összesen

Beszerzési
érték

Értékvesztés
Értékelési
különbözet

Nettó érték 
összesen

Mód.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 24B Összes faktoring állomány
002 24B1 Folyó faktoring összesen

003 24B11
Pénzügyi intézményi kört l
vásárolt folyó faktoring

004 24B111 Nem lejárt
005 24B112 Lejárt összesen
006 24B1121 1-30 nap
007 24B1122 31-90 nap
008 24B1123 91-180 nap
009 24B1124 181-365 nap
010 24B1125 1 év feletti

011 24B12
Nem pénzügyi kört l vásárolt 
folyó faktoring

012 24B121 Nem lejárt
013 24B122 Lejárt összesen
014 24B1221 1-30 nap
015 24B1222 31-90 nap
016 24B1223 91-180 nap
017 24B1224 181-365 nap
018 24B1225 1 év feletti

019 24B2
Követeléskezelésre
megvásárolt faktoring 
követelés összesen

020 24B21
Pénzügyi intézményi kört l
köv. kezelésre vásárolt 
faktoring

021 24B211 Nem lejárt követelés
022 24B212 Lejárt követelés
023 24B2121 1-180 nap
024 24B2122 181 nap felett

025 24B22
Nem pénzügyi kört l köv. 
kezelésre vásárolt faktoring

026 24B221 Nem lejárt követelés
027 24B222 Lejárt követelés
028 24B2221 1-180 nap
029 24B2222 181 nap felett

Tilos
Jelmagyarázat

24B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Portfolió elemzése – faktoring állomány (lejárat óta eltelt id )

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ü
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n z

001 25A1 Összesen
002 25A2 Kapcsolt vállalkozás összesen
003 25A3 Tulajdonossal szemben összesen
004 25A4 Nem részletezettek összesen
005 25A501

... ...
25A599

Tilos

Jelmagyarázat

25A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖVETELÉSEK RÉSZLETEZÉSE

Nagyságrend: ezer forint

S
o

rs
zá

m

P
S

Z
Á

F
 k

ó
d

Megnevezés

Forint Deviza 
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ü
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 25B1 Összesen
002 25B11 Hitelintézet
003 25B111 Bank
004 25B112 Szövetkezeti hitelintézet
005 25B12 Pénzügyi vállalkozás
006 25B13 Biztosító
007 25B14 Külföldi székhely  bank

008 25B15
Külföldi székhely  egyéb pénzügyi 
intézmény

009 25B16 Egyéb
010 25B2 Kapcsolt vállalkozás összesen
011 25B3 Tulajdonossal szembeni összesen
012 25B4 Nem részletezettek összesen
013 25B501

... ...
25B599

Tilos

Jelmagyarázat

25B
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – KÖTELEZETTSÉGEK RÉSZLETEZÉSE

Nagyságrend: ezer forint
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Megnevezés

Forint kötelezettségek Deviza kötelezettségek
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db érték db Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

a b c d e f g h i j k l m n o p z
001 26A0 Ügyletek összesen
002 26A1 Pénzügyi lízing
003 26A2 Hitel és pénzkölcsön
004 26A31 Faktoring – Folyó
005 26A32 Faktoring – Work out
006 26A4 Egyéb tevékenységek

DevizaForint Deviza Forint Deviza Forint Deviza Forint

26A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – Min sített követelésállomány alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Min sített ügyletek Megképzett értékvesztés Visszaírt értékvesztés Leírt követelések

Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z

001 27A1 Összesen - lezárt panaszok száma
002 27A11 hitelezéssel kapcsolatos
003 27A12 lízinggel kapcsolatos
004 27A13 faktoringgal kapcsolatos
005 27A14 egyéb tevékenységgel kapcsolatos

006 27A2
Folyamatban lév  panaszok száma az 
id szak elején

007 27A3
Folyamatban lév  panaszok száma az 
id szak végén

008 27A4
Folyamatban lév  peresített 
panaszügyek száma

009 27A5
Panaszos javára lezárt peresített 
panaszügyek száma

010 27A6
Intézmény javára lezárt peresített 
panaszügyek száma

011 27A7
Panaszügyek rendezése miatt kifizett 
kártérítés összege összesen

Tilos

Jelmagyarázat

27A
PÉNZÜGYI VÁLLALKOZÁSOK – A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz els dleges témája szerinti 
megoszlásban

Panasz-ügyintézés
(lezárt ügyek)

Panaszügyek mealapozottsága

MódÖsszesen
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

20B

A  PÉNZÜGYI   VÁLLALKOZÁS  RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓJA
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Bank- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
KTAPVE1 KTAPVE2

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
KTAPVE3 KTAPVE4

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap) KTAPVE5 KTAPVE6

Bizonylat jellege (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

TÖRZSADAT  JELENTÉS
(Pénzügyi Vállalkozások számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a hitelintézetekr l és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
            235.§ (2)  bekezdésének g) pontja alapján rendelte el.

     2.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAPVE101 Intézmény neve*
002 KTAPVE102 Intézmény régi neve****
003 KTAPVE103 Rövid név***
004 KTAPVE104 Cégforma***
005 KTAPVE105 Adószám*
006 KTAPVE106 Intézmény jogi státusza*
007 KTAPVE107 Székhely*
008 KTAPVE1071 Irányítószám
009 KTAPVE1072 Város
010 KTAPVE1073 Utca, házszám
011 KTAPVE1074 Ország
012 KTAPVE108 Levelezési cím
013 KTAPVE1081 Irányítószám
014 KTAPVE1082 Város
015 KTAPVE1083 Utca, házszám
016 KTAPVE1084 Ország
017 KTAPVE109 Telefon
018 KTAPVE110 Telefax
019 KTAPVE111 E-mail
020 KTAPVE112 Weblap
021 KTAPVE113 Cégjegyzékszám***
022 KTAPVE114 Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn)***
023 KTAPVE115 Alapítás id pontja (éééé.hh.nn)***
024 KTAPVE116 Jegyzett t ke összesen*
025 KTAPVE1161 ebb l: jegyzett t ke pénzbeni*

026 KTAPVE117 Pénzügyi szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn)***

027 KTAPVE119 Hivatalos levelek címzettjének neve
028 KTAPVE120 Beosztása/hivatali rangja

KTAPVE1
Intézményi alapadatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAPVE20301 Tisztségvisel k
002 KTAPVE2030101 Név*
003 KTAPVE2030102 Születési név
004 KTAPVE2030103 Anyja neve**
005 KTAPVE2030104 Születési helye**
006 KTAPVE2030105 Születési dátuma (éééé.hh.nn)**
007 KTAPVE2030106 Személyi igazolvány száma
008 KTAPVE2030107 Útlevélszám
009 KTAPVE2030108 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
010 KTAPVE2030109 Állampolgársága*
011 KTAPVE2030110 Lakcím*
012 KTAPVE20301101 Irányítószám
013 KTAPVE20301102 Város
014 KTAPVE20301103 utca, házszám, emelet, ajtó
015 KTAPVE20301104 Ország
016 KTAPVE2030111 Tisztség megnevezése*
017 KTAPVE2030112 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*
018 KTAPVE2030113 Vezetet  beosztásúnak min sül  tisztség*
019 KTAPVE2030114 Els számú vezet *
020 KTAPVE2030115 Az intézmény alkalmazottja*
021 KTAPVE2030116 Tisztség betöltésének alapja*
022 KTAPVE2030117 Cégjegyzési joggal rendelkezik*

...... ......
023 KTAPVE20399 Tisztségvisel k
024 KTAPVE2039901 Név*
025 KTAPVE2039902 Születési név
026 KTAPVE2039903 Anyja neve**
027 KTAPVE2039904 Születési helye**
028 KTAPVE2039905 Születési dátuma (éééé.hh.nn)**
029 KTAPVE2039906 Személyi igazolvány száma
030 KTAPVE2039907 Útlevélszám
031 KTAPVE2039908 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
032 KTAPVE2039909 Állampolgársága*
033 KTAPVE2039910 Lakcím*
034 KTAPVE20399101 Irányítószám
035 KTAPVE20399102 Város
036 KTAPVE20399103 utca, házszám, emelet, ajtó
037 KTAPVE20399104 Ország
038 KTAPVE2039911 Tisztség megnevezése*
039 KTAPVE2039912 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*
040 KTAPVE2039913 Vezetet  beosztásúnak min sül  tisztség*
041 KTAPVE2039914 Els számú vezet *
042 KTAPVE2039915 Az intézmény alkalmazottja*
043 KTAPVE2039916 Tisztség betöltésének alapja*
044 KTAPVE2039917 Cégjegyzési joggal rendelkezik*

KTAPVE2
Bejelentés- és engedélyköteles tisztségvisel k

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAPVE3101
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos 
természetes személy)

002 KTAPVE310101 Tulajdonos neve*
003 KTAPVE310102 Születési név
004 KTAPVE310103 Születési helye**
005 KTAPVE310104 Születési dátuma (éééé.hh.nn)**
006 KTAPVE310105 Anyja neve**
007 KTAPVE310106 Lakcím*
008 KTAPVE3101061 Irányítószám
009 KTAPVE3101062 Város
010 KTAPVE3101063 Utca, házszám
011 KTAPVE3101064 Ország

012 KTAPVE310107
Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte - 
éééé.hh.nn)*

013 KTAPVE310108 Tulajdoni rész (%)*
014 KTAPVE310109 Tulajdoni rész (Ft)*
015 KTAPVE310110 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
016 KTAPVE310111 Értékpapír ISIN kódja
017 KTAPVE310112 Értékpapír mennyisége
018 KTAPVE310113 Szavazati jog (%)*
019 KTAPVE310114 Tulajdonlás típusa*

020 KTAPVE310115
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

021 KTAPVE3101151 Név*
022 KTAPVE3101152 Székhely*
023 KTAPVE31011521 Irányítószám
024 KTAPVE31011522 Város
025 KTAPVE31011523 Utca, házszám
026 KTAPVE31011524 Ország
027 KTAPVE31011525 Adószám*

...... ......

028 KTAPVE3199
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos 
természetes személy)

029 KTAPVE319901 Tulajdonos neve*
030 KTAPVE319902 Születési név
031 KTAPVE319903 Születési helye**
032 KTAPVE319904 Születési dátuma (éééé.hh.nn)**
033 KTAPVE319905 Anyja neve**
034 KTAPVE319906 Lakcím*
035 KTAPVE3199061 Irányítószám
036 KTAPVE3199062 Város
037 KTAPVE3199063 Utca, házszám
038 KTAPVE3199064 Ország

KTAPVE3
Tulajdonos adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15685

Adat Mód
1 2
a b

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

039 KTAPVE319907
Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte - 
éééé.hh.nn)*

040 KTAPVE319908 Tulajdoni rész (%)*
041 KTAPVE319909 Tulajdoni rész (Ft)*
042 KTAPVE319910 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
043 KTAPVE319911 Értékpapír ISIN kódja
044 KTAPVE319912 Értékpapír mennyisége
045 KTAPVE319913 Szavazati jog (%)*
046 KTAPVE319914 Tulajdonlás típusa*

047 KTAPVE319915
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

048 KTAPVE3199151 Név*
049 KTAPVE3199152 Székhely*
050 KTAPVE31991521 Irányítószám
051 KTAPVE31991522 Város
052 KTAPVE31991523 Utca, házszám
053 KTAPVE31991524 Ország
054 KTAPVE31991525 Adószám*

055 KTAPVE3201
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi 
személy)

056 KTAPVE320101 Tulajdonos neve*
057 KTAPVE320102 Adószáma*
058 KTAPVE320103 Székhely*
059 KTAPVE3201031 Irányítószám
060 KTAPVE3201032 Város
061 KTAPVE3201033 Utca, házszám
062 KTAPVE3201034 Ország

063 KTAPVE320104
Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte - 
éééé.hh.nn)*

064 KTAPVE320105 Tulajdoni rész (%)*
065 KTAPVE320106 Tulajdoni rész (Ft)*
066 KTAPVE320107 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
067 KTAPVE320108 Értékpapír ISIN kódja
068 KTAPVE320109 Értékpapír mennyisége
069 KTAPVE320110 Szavazati jog (%)*
070 KTAPVE320111 Tulajdonlás típusa*

071 KTAPVE320112
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

072 KTAPVE3201121 Név*
073 KTAPVE3201122 Székhely*
074 KTAPVE32011221 Irányítószám
075 KTAPVE32011222 Város
076 KTAPVE32011223 Utca, házszám
077 KTAPVE32011224 Ország
078 KTAPVE32011225 Adószám*

...... ......
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Adat Mód
1 2
a b

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

079 KTAPVE3299
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi 
személy)

080 KTAPVE329901 Tulajdonos neve*
081 KTAPVE329902 Adószáma*
082 KTAPVE329903 Székhely*
083 KTAPVE3299031 Irányítószám
084 KTAPVE3299032 Város
085 KTAPVE3299033 Utca, házszám
086 KTAPVE3299034 Ország

087 KTAPVE329904
Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte - 
éééé.hh.nn)*

088 KTAPVE329905 Tulajdoni rész (%)*
089 KTAPVE329906 Tulajdoni rész (Ft)*
090 KTAPVE329907 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
091 KTAPVE329908 Értékpapír ISIN kódja
092 KTAPVE329909 Értékpapír mennyisége
093 KTAPVE329910 Szavazati jog (%)*
094 KTAPVE329911 Tulajdonlás típusa*

095 KTAPVE329912
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

096 KTAPVE3299121 Név*
097 KTAPVE3299122 Székhely*
098 KTAPVE32991221 Irányítószám
099 KTAPVE32991222 Város
100 KTAPVE32991223 Utca, házszám
101 KTAPVE32991224 Ország
102 KTAPVE32991225 Adószám*
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAPVE400001
Befolyásoló részesedést szerzett személy 
(ha a befolyásoló természetes személy)

002 KTAPVE40000101 Neve*
003 KTAPVE40000102 Születési név
004 KTAPVE40000103 Születési helye**
005 KTAPVE40000104 Anyja neve**
006 KTAPVE40000105 Lakcím*
007 KTAPVE400001051 Irányítószám
008 KTAPVE400001052 Város
009 KTAPVE400001053 Utca, házszám
010 KTAPVE400001054 Ország

011 KTAPVE40000106
Befolyásoló részesedés szerzés id pontja
(szerz dés kelte - éééé.hh.nn)*

012 KTAPVE40000107 Tulajdoni rész (%)*
013 KTAPVE40000108 Tulajdoni rész (Ft)*
014 KTAPVE40000109 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
015 KTAPVE40000110 Értékpapír ISIN kódja
016 KTAPVE40000111 Értékpapír mennyisége
017 KTAPVE40000112 Szavazati jog (%)*
018 KTAPVE40000113 Összes befolyás (%)*
019 KTAPVE40000114 Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
020 KTAPVE40000115 Közzététel helye*
021 KTAPVE40000116 Befolyás típusa*

022 KTAPVE40000117
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

023 KTAPVE400001171 Név*
024 KTAPVE400001172 Székhely*
025 KTAPVE4000011721 Irányítószám
026 KTAPVE4000011722 Város
027 KTAPVE4000011723 Utca, házszám
028 KTAPVE4000011724 Ország
029 KTAPVE4000011725 Adószám*

...... ......

KTAPVE4
Befolyásoló részesedés

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

030 KTAPVE400099
Befolyásoló részesedést szerzett személy 
(ha a befolyásoló természetes személy)

031 KTAPVE40009901 Neve*
032 KTAPVE40009902 Születési név
033 KTAPVE40009903 Születési helye**
034 KTAPVE40009904 Anyja neve**
035 KTAPVE40009905 Lakcím*
036 KTAPVE400099051 Irányítószám
037 KTAPVE400099052 Város
038 KTAPVE400099053 Utca, házszám
039 KTAPVE400099054 Ország

040 KTAPVE40009906
Befolyásoló részesedés szerzés id pontja
(szerz dés kelte - éééé.hh.nn)*

041 KTAPVE40009907 Tulajdoni rész (%)*
042 KTAPVE40009908 Tulajdoni rész (Ft)*
043 KTAPVE40009909 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
044 KTAPVE40009910 Értékpapír ISIN kódja
045 KTAPVE40009911 Értékpapír mennyisége
046 KTAPVE40009912 Szavazati jog (%)*
047 KTAPVE40009913 Összes befolyás (%)*
048 KTAPVE40009914 Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
049 KTAPVE40009915 Közzététel helye*
050 KTAPVE40009916 Befolyás típusa*

051 KTAPVE40009917
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

052 KTAPVE400099171 Név*
053 KTAPVE400099172 Székhely*
054 KTAPVE4000991721 Irányítószám
055 KTAPVE4000991722 Város
056 KTAPVE4000991723 Utca, házszám
057 KTAPVE4000991724 Ország
058 KTAPVE4000991725 Adószám*

059 KTAPVE401
Befolyásoló részesedést szerzett intézmény 
(ha a befolyásoló jogi személy)

060 KTAPVE40101 Intézmény neve*
061 KTAPVE40102 Adószáma*
062 KTAPVE40103 Székhely*
063 KTAPVE401031 Irányítószám
064 KTAPVE401032 Város
065 KTAPVE401033 Utca, házszám
066 KTAPVE401034 Ország
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067 KTAPVE40104
Befolyásoló részesedés szerzés id pontja
(szerz dés kelte - éééé.hh.nn)*

068 KTAPVE40105 Tulajdoni rész (%)*
069 KTAPVE40106 Tulajdoni rész (Ft)*
070 KTAPVE40107 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
071 KTAPVE40108 Értékpapír ISIN kódja
072 KTAPVE40109 Értékpapír mennyisége
073 KTAPVE40110 Szavazati jog (%)*
074 KTAPVE40111 Összes befolyás (%)*
075 KTAPVE40112 Közzététel dátuma*
076 KTAPVE40113 Közzététel helye*
077 KTAPVE40114 Befolyás típusa*

078 KTAPVE40115
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

079 KTAPVE401151 Név*
080 KTAPVE401152 Székhely*
081 KTAPVE4011521 Irányítószám
082 KTAPVE4011522 Város
083 KTAPVE4011523 Utca, házszám
084 KTAPVE4011524 Ország
085 KTAPVE4011525 Adószám*

...... ......

086 KTAPVE499
Befolyásoló részesedést szerzett intézmény 
(ha a befolyásoló jogi személy)

087 KTAPVE49901 Intézmény neve*
088 KTAPVE49902 Adószáma*
089 KTAPVE49903 Székhely*
090 KTAPVE499031 Irányítószám
091 KTAPVE499032 Város
092 KTAPVE499033 Utca, házszám
093 KTAPVE499034 Ország

094 KTAPVE49904
Befolyásoló részesedés szerzés id pontja
(szerz dés kelte - éééé.hh.nn)*

095 KTAPVE49905 Tulajdoni rész (%)*
096 KTAPVE49906 Tulajdoni rész (Ft)*
097 KTAPVE49907 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
098 KTAPVE49908 Értékpapír ISIN kódja
099 KTAPVE49909 Értékpapír mennyisége
100 KTAPVE49910 Szavazati jog (%)*
101 KTAPVE49911 Összes befolyás (%)*
102 KTAPVE49912 Közzététel dátuma*
103 KTAPVE49913 Közzététel helye*
104 KTAPVE49914 Befolyás típusa*

105 KTAPVE49915
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes 
vállalkozás azonosító adatai

106 KTAPVE499151 Név*
107 KTAPVE499152 Székhely*
108 KTAPVE4991521 Irányítószám
109 KTAPVE4991522 Város
110 KTAPVE4991523 Utca, házszám
111 KTAPVE4991524 Ország
112 KTAPVE4991525 Adószám*
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001 KTAPVE501 Könyvvizsgáló társaság neve*
002 KTAPVE502 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*
003 KTAPVE503 Adószáma*
004 KTAPVE504 Székhely*
005 KTAPVE5041 Irányítószám
006 KTAPVE5042 Város
007 KTAPVE5043 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTAPVE5044 Ország
009 KTAPVE505 Telefon
010 KTAPVE506 Telefax
011 KTAPVE507 E-mail
012 KTAPVE508 Weblap
013 KTAPVE509 Kamarai tagsági száma*
014 KTAPVE510 Kamarai státusz
015 KTAPVE511 Pénzügyi azonosító*
016 KTAPVE512 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*
017 KTAPVE513 Könyvvizsgáló személy neve*
018 KTAPVE514 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*
019 KTAPVE515 Születési név
020 KTAPVE516 Anyja neve**
021 KTAPVE517 Születési helye**
022 KTAPVE518 Lakcím*
023 KTAPVE5181 Irányítószám
024 KTAPVE5182 Város
025 KTAPVE5183 Utca, házszám, emelet, ajtó
026 KTAPVE5184 Ország
027 KTAPVE519 Kamarai tagság száma*
028 KTAPVE520 Kamarai státusz
029 KTAPVE521 Pénzügyi azonosító*
030 KTAPVE522 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*
031 KTAPVE523 Helyettes könyvvizsgáló személy neve*
032 KTAPVE524 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*
033 KTAPVE525 Születési név
034 KTAPVE526 Anyja neve**
035 KTAPVE527 Születési helye**
036 KTAPVE528 Lakcím*
037 KTAPVE5281 Irányítószám
038 KTAPVE5282 Város
039 KTAPVE5283 Utca, házszám, emelet, ajtó
040 KTAPVE5284 Ország
041 KTAPVE529 Kamarai tagság száma*
042 KTAPVE530 Kamarai státusz
043 KTAPVE531 Pénzügyi azonosító*
044 KTAPVE532 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)*

KTAPVE5
Könyvvizsgáló adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



,,
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAPVE6101
Kiszervezett tevékenységet végz  intézmény 
/egyéni vállalkozó

002 KTAPVE610101 Neve*
003 KTAPVE610102 Adószám*
004 KTAPVE610103 Székhely*
005 KTAPVE6101031 Irányítószám
006 KTAPVE6101032 Város
007 KTAPVE6101033 Utca, házszám
008 KTAPVE6101034 Ország
009 KTAPVE610104 Telefon
010 KTAPVE610105 Telefax
011 KTAPVE610106 E-mail
012 KTAPVE610107 Weblap

013 KTAPVE610108
Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak 
megfelel en)*

014 KTAPVE610109 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)*
...... ......

015 KTAPVE6199
Kiszervezett tevékenységet végz  intézmény 
/egyéni vállalkozó

016 KTAPVE619901 Neve*
017 KTAPVE619902 Adószám*
018 KTAPVE619903 Székhely*
019 KTAPVE6199031 Irányítószám
020 KTAPVE6199032 Város
021 KTAPVE6199033 Utca, házszám
022 KTAPVE6199034 Ország
023 KTAPVE619904 Telefon
024 KTAPVE619905 Telefax
025 KTAPVE619906 E-mail
026 KTAPVE619907 Weblap

027 KTAPVE619908
Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/A §-nak 
megfelel en)*

028 KTAPVE619909 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)*

KTAPVE6
Kiszervezés adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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A pénzügyminiszter
43/2007. (XII. 29.) PM

rendelete
a biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl

és tartalmáról szóló
5/2006. (II. 7.) PM rendelet módosításáról

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 235. §
e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A biztosítók belsõ adatszolgáltatásának rendjérõl és
tartalmáról szóló 5/2006. (II. 7.) PM rendelet (a továbbiak-
ban: R.) 1. § (4) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezés lép:

„(4) A biztosító az éves belsõ jelentést elektronikus úton
a Bit. 147. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak sze-
rint az éves beszámolóval egyidejûleg, a Pénzügyi Szerve-
zetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) ré-
szére, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül,
minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírás-
sal ellátva megküldi.”

(2) Az R. 1. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendel-
kezés lép:

„(5) A biztosító az I–III. negyedévrõl szóló negyedéves
belsõ jelentést elektronikus úton a tárgynegyedévet követõ
hónap tizenötödik munkanapjáig a Felügyelet részére, a
Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül megküldi.
A IV. negyedévrõl szóló negyedéves belsõ jelentést elekt-
ronikus úton a tárgyévet követõ év január 31-éig, a Fel-
ügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül, minõsített
vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva
megküldi.”

2. §

Az R. 2. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(3) Az egyesületi formában mûködõ biztosító az éves
belsõ jelentést elektronikus úton a Bit. 147. §-ának (1) be-

kezdésében meghatározottak szerint – az éves beszámoló-
val egyidejûleg – a Felügyelet részére, a Felügyelet jelen-
tésfogadó rendszerén keresztül, minõsített vagy fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátva megküldi.”

3. §

Az R. 3. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelke-
zés lép:

„(2) Az adatszolgáltatást – az egyes jelentéseket azok
kezdõ lapjával együtt (a továbbiakban: nyilatkozat) – min-
den esetben a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén ke-
resztül, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátva kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás akkor
tekinthetõ határidõre teljesítettnek, ha az elektronikusan
küldött jelentés az adatfogadó rendszerben „elfogadott”
státuszt kap.”

4. §

(1) Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. szá-
mú melléklete lép.

(2) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-
mú melléklete lép.

5. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Hatályát veszti az R.
a) 4. § (1) bekezdésében az „azzal, hogy rendelkezéseit

elõször a 2006. I. negyedévre vonatkozó negyedéves je-
lentésre, az éves adatszolgáltatás tekintetében 2006. de-
cember 31-i állapotra vonatkozóan kell alkalmazni”
szövegrész,

b) 4. § (2) bekezdése,
c) 3–6. számú melléklete.

(3) E rendelet rendelkezéseit elõször a 2008. év I. ne-
gyedévére vonatkozó jelentés esetében kell alkalmazni.

(4) E rendelet 2008. július 1-jén hatályát veszti.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter



1. számú melléklet a 43/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„1. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) PM rendelethez

I. FEJEZET

BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK ÉVES BELSÕ JELENTÉSÉNEK
TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

Az adatszolgáltatás formai és technikai követelményei

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni.
Az adatot nem tartalmazó valamint nemleges táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére elektronikus formában oly

módon, hogy ezen táblák összesítõ sorait ki kell tölteni 0 értékkel.
A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegzõ sorokat is) a Mód oszlopban –

„M”-mel kell megjelölni. Elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerébe küldött módosításnál a teljes
jelentést kell megküldeni.

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.

Éves jelentés táblázatai

42A1A A biztosító nem élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

42A1B A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

42A1C A biztosító nem élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

42A1D A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

42A1E A biztosító néhány termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

42A1F Az életbiztosítási ág záró állományának részletezett bemutatása a tárgyidõszak végén

42A1G A biztosító néhány, hitelekhez köthetõ termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

42A2A A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

42A2C Jelzáloghitelezés bemutatása a tárgyidõszak végén

42A3A1 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

42A3A2 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén (darab)

42A3A3 Kárkifizetés és szolgáltatás az életbiztosítási ágban, károkok szerinti részletezésben a tárgyidõszak
végén

42A3B Járadék-kifizetések a tárgyidõszakban

42A4A A biztosító költségei a tárgyidõszak végén

42A5AA A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)

42A5AB A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

42A5AC A passzív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyidõszakban

42A5BA Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)

42A5BB Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

42A5BC Aktív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyidõszakban

42A8A A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidõszak végén

42A8B1 Nagy károk tartalékának bemutatása a tárgyidõszak végén

42A8B2 A nagy kockázatok fõbb adatainak bemutatása

42A8B3 Nagy károk fõbb adatainak bemutatása a tárgyidõszak végén

42A8E A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdésekre képzett tartalékok a tárgyidõszak végén

42A9A Kimutatás a biztosító befektetéseirõl

42A9B2 Kimutatás a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjairól
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42A9D Kimutatás a biztosító befektetéseinek hozamáról

42A9F A biztosító befektetéseinek hozamai a tárgyidõszak végén

42A10A Kimutatás az ingatlanbefektetésekrõl a tárgyidõszak végén

42A10B Kimutatás az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak részére végzett szolgáltatásokról

42A13A A biztosító személyi állománya a tárgyidõszak végén

42A13D A biztosító szervezeti felépítése

42A14A A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgyidõszak folyamán

42A14B A perek és az azokra történt kifizetések, megtérülések a tárgyidõszak folyamán

42A15A1 Minimális szavatoló tõke számítás, nem élet ág

42A15A2 A károk részletezése (az elmúlt üzleti év káradatai a nem élet ágban)

42A15B1 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág

42A15B2 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási kockázatai

42A15B3 A károk részletezése (az elmúlt üzleti év káradatai az élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási
kockázataira)

42A15C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl

42A15D Szavatoló tõke a tárgyidõszak végén

42A17A1 Bevételi adatok földrajzi megoszlásban történõ bemutatása

42A17A2 Kárkifizetési adatok földrajzi megoszlásban történõ bemutatása

42A17B Élet ágazatok bemutatása egyéni és csoportos szerzõdések megbontásban

42A17D Külföldi kockázatvállalások fõbb adatai

42A17E Magyarországi biztosító külföldi egységeinek fõbb adatai

42A18 Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítások kiegészítõ adatai

42A20 A nemek szerinti eltérõ díjak és szolgáltatások alapjául szolgáló arányos statisztikák bemutatása a
tárgyidõszak végén (%)

1A Mérleg

1B Eredménykimutatás

1VE Vezetõ életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

1VN Vezetõ nem életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Az éves jelentés kitöltése

Általános szabályok

A táblázatoknak minden esetben a tárgyidõszak egészére vonatkozó adatokat kell tartalmazniuk.
Az adatszolgáltatásban életbiztosítási ágazatként a Bit 2. sz. mellékletében római számokkal szereplõ „termékcsopor-

tok” tekintendõek.
A 42A1B, 42A1D és 42A1F táblázatokban, valamint a 42A2A, 42A3A1, 42A3A2, 42A3A3, 42A3B, 42A14A és

42A14B táblázatok életbiztosítási részeiben az életághoz kapcsolódó összes (nemcsak a Hagyományos életbiztosítások-
kal kapcsolatos!) baleset és betegség kiegészítõ biztosítással kapcsolatos adatok külön soron, a „Hagyományos életbiz-
tosítások” alatt, a Baleset és betegség kiegészítõ biztosítások elnevezésû soron kerülnek bemutatásra.

A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások állománydíj-, díj- és kárrészeit, valamint biztosítási összegét a fõbiztosítástól
leválasztva kell kimutatni. Ez azt jelenti, hogy a 42A1D és 42A1F táblázatokban, a 42A2A, 42A3A1, 42A3A3 és 42A3B táb-
lázatok életbiztosítási részeiben a baleset és betegség kiegészítõ biztosítások ezen adatai külön soron (megfelelve a Bit. 2. szá-
mú mellékletében szereplõ struktúrának, és alátámasztva az életbiztosítási szavatoló tõke számítás (L2 része) követelményei-
vel) kerülnek kimutatásra. A I. Hagyományos életbiztosítások ágazat adatainak meghatározása során a fent említett sort az
összesítésnél figyelembe kell venni (azaz ebben az esetben nem részletezõ sorként szerepel).

A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások darabszámként megjelenõ adatait mindig részletezõ sorként kell kimu-
tatni, azaz a sorkód alapján magasabb szinten lévõ sor adatában nem veendõk figyelembe. A baleset és betegség kiegé-
szítõ biztosításhoz tartozó darabszámnak mindig meg kell jelennie a fõbiztosítás ágazati során is. Darabszámot tartalma-
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zó táblák a 42A1B, 42A1F megfelelõ része, 42A3A2, 42A3A3 megfelelõ része, 42A3B (járadékosok száma), 42A14A
és 42A14B.

Az életbiztosítási ág vonatkozásában csak a baleset- és betegség kiegészítõ biztosításokat kérjük külön bemutatni
(más kiegészítõ biztosítások esetében nem kell a leválasztást alkalmazni!), tekintettel arra, hogy a szavatoló tõke számí-
tás szempontjából is csak ezek kerülnek külön kezelésre.

42A1A A biztosító nem élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

Állományon a továbbiakban a biztosító élõ, hatályban lévõ szerzõdéseit értjük.
Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág biztosítási szerzõdéseinek darabszámát, illetõleg annak változásait kell

bemutatni, ágazatonként. Külön sorokon kell bemutatni a folyamatos, illetve az egyszeri díjas szerzõdéseket, valamint
összevontan a díjmentesített állományt. Értelemszerûen idetartoznak a tárgyévet megelõzõ évben kötött, még kockázat-
ban álló szerzõdések is. Az éven belül kötött és még azon évben megszûnt szerzõdéseket egyrészt szaporulatként,
másrészt állományvesztésként (megszûnés oka szerinti megbontásban) is be kell mutatni.

Nyitóállomány: tartalmazza a tárgyévet megelõzõ év december 31-én hatályban lévõ biztosítási szerzõdések darabszámát.
Indexálások: Az oszlopban az indexált állomány darabszámát kell szerepeltetni, és a január 1-i indexálásokat is a

2. oszlop tartalmazza.
Törlés érdekmúlás miatt: idetartozik a lejáratkori megszûnés és a szüneteltetés (is).
Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok

közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állományát, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állományát.

A „csomagbiztosítások” egy darabnak számítanak. A termék díjfelosztásakor kapott legnagyobb arányú díjrész sze-
rinti biztosítási kockázati csoporthoz kell sorolni õket.

A reaktivált szerzõdések darabszámát a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal
indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni.

A baleset és betegség ágazatokban a szerzõdésekben biztosítottak létszámát fel kell tüntetni.

42A1B A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

Állományon a továbbiakban a biztosító élõ, hatályban lévõ szerzõdéseit értjük.
A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások állományi (darabszámra vonatkozó) adatait a táblázatban „csak” részle-

tezõ információként kell feltüntetni. Ezáltal egyrészt ezen darabszámok nem kerülnek az összesítésnél figye-
lembevételre, másrészt a biztosítónak nem kell egy szerzõdést daraboltan több helyen (nem egész számként) kimutatni,
végsõ soron így a halmozódás is elkerülhetõ.

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág biztosítási szerzõdéseinek darabszámát, illetõleg annak változásait kell be-
mutatni ágazatonként. Külön sorokon kell bemutatni a folyamatos, illetve az egyszeri díjas szerzõdéseket, valamint
összevontan a díjmentesített állományt. Értelemszerûen ide tartoznak a tárgyévet megelõzõ évben kötött, még
kockázatban álló szerzõdések is.

Az egy szerzõdõvel (pl. egy munkaadó) kötött csoportos biztosítás egy darabnak számít.
Nyitóállomány: 42A1A tábla szerint.
Indexálások: Az oszlopban az indexált állomány darabszámát kell szerepeltetni, és a január 1-i indexálásokat is a

2. oszlop tartalmazza.
Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok

közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állományát, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állományát.

CSÉB: az 1986. július 1. elõtt bevezetett termékek állományát fel kell osztani az egyes ágazatok között, azonban a biz-
tosítás speciális jellege miatt külön soron is be kell mutatni.

A reaktivált szerzõdések darabszámát a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal
indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni.

Részleges visszavásárlásokkal érintett szerzõdések között kell bemutatni azoknak a szerzõdéseknek a darabszámát,
amelyekre visszavásárlás miatt kifizetést teljesített a biztosító, azonban a szerzõdés nem szûnt meg, kizárólag a biztosítá-
si szolgáltatás értéke csökkent. A szerzõdések záró állományát ez a változás nem érinti, darabszámukat nem kell bemu-
tatni sem a visszavásárlások, sem az állományvesztések oszlopokban.

A biztosítottak száma a beszámolási idõszak végén elnevezésû oszlopban minden egyes ágazat vonatkozásában a biz-
tosítottak számát kell feltüntetni, csoportos biztosítás esetében a szerzõdéssel érintett létszám figyelembevételével.
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42A1C A biztosító nem élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág állományilag nyilvántartott folyamatos díjas biztosítási szerzõdéseinek
éves állománydíját kell bemutatni.

Nyitóállomány: tartalmazza a tárgyévet megelõzõ év december 31-én hatályban lévõ biztosítási szerzõdések részletfi-
zetési pótdíj nélküli állománydíját.

Indexálások: Az indexált állományok állománydíjának indexálásból adódó növekményét kell a 2. oszlopban
feltüntetni.

Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok
közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állománydíját, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állománydíját.

A reaktivált szerzõdések állománydíját a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyút-
tal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni ezt az összeget.

42A1D A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág állományilag nyilvántartott folyamatos díjas biztosítási szerzõdéseinek éves
állománydíját, illetõleg változásait kell bemutatni, biztosítási ágazatonként (a díjmentesített szerzõdések kivételével).

Nyitóállomány: 42A1C tábla kitöltési útmutatója szerint.
Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok

közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állománydíját, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állománydíját.

CSÉB: 42A1B tábla kitöltési útmutatója szerint.
Az életbiztosítási állomány darabszámhoz rendelt állománydíjat tartalmazó 42A1D tábla valamennyi, a biztosító állo-

mányában lévõ folyamatos díjas szerzõdés állománydíját tartalmazza, beleértve a befektetési egységhez kötött
életbiztosításokat is.

A reaktivált szerzõdések állománydíját a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyút-
tal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni ezt az értéket.

42A1E A biztosító néhány termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

A táblázatban a biztosító néhány termékcsoportjára vonatkozó szerzõdésszám záró állományát, a díjbevétel és a kárki-
fizetés bruttó összegét kell bemutatni.

Utasbiztosítás: A MÁV-val és a közúti közlekedési vállalatokkal kötött szerzõdések is beleértendõek, mint csoportos
biztosítások mutatandók ki.

Nyugdíjbiztosítás: Ezen a soron azon termékek fõbb adatait kell bemutatni, amelyek elérési elemet tartalmaznak (a
Bit. szerinti ágazati megbontásban: az elérési életbiztosítás, vegyes életbiztosítás, befektetési egységekhez kötött élet-
biztosítás, halasztott járadékbiztosítás, valamint az azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás ágazatokba
tartoznak) és a biztosított legalább 62 éves életkorában járnak le, illetve ekkor indul meg a járadékbiztosítás.

Az 42A1E táblában mind a folyamatos, mind pedig az egyszeri díjfizetésû nem-életbiztosítások, illetve nyugdíjbizto-
sítások darabszámát, díjbevételét és kárkifizetését szerepeltetni kell.

Tûz, elemi és egyéb vagyoni biztosítások összesen sor: Azokat a vállalkozói vagyoni kockázatokat, amelyek nem a
tûz és elemi kockázatok ágazatba tartoznak (pl. szállítmány ágazatba), ebben a táblában nem kell bemutatni.

A termékcsoportok esetében a szerzõdéseket a szerzõdõ KSH besorolása (a gazdálkodási formát leíró statisztikai
számjel 13–15. karaktere) szerint kell besorolni (pl. önkormányzati biztosítások soron az önkormányzatok által kötött
biztosításokat kell feltüntetni), a statisztikai számjel elemeirõl és nómenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közle-
ményben ill. a 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményben foglaltak alapján.

42A1F Az életbiztosítási ág záró állományának részletezett bemutatása a tárgyidõszak végén

A táblázatban a szerzõdések hátralevõ lejárati ideje szerint, naptári évre számítva (pl. 1998. március 8-án induló 10 é-
ves futamidejû szerzõdés esetén 2004. év végi jelentésben 4 év van hátra, így az 1. oszlopban szerepeltetendõ) kell bemu-
tatni a hatályban lévõ szerzõdéseket darabszám és biztosítási összeg szerinti megbontásban.

A táblázat 7. oszlopában bemutatott értékeknek soronként meg kell egyezniük a 42A1B táblázat 14. oszlopában be-
mutatott értékekkel.
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Biztosítási összeg az egyes ágazatok szerint:
Díjvisszatérítéses elérési biztosítás esetén: az elérési biztosítás szerint teljesítendõ elérési biztosítási összeg
Vegyes életbiztosítás esetén: ha a haláleseti és az elérési biztosítási összeg eltér, akkor az elérési biztosítási összeg
Term fix életbiztosítások esetén: a lejárati összeg
Járadékbiztosítások esetén: az éves járadékszolgáltatás értéke
Kiegészítõ balesetbiztosítás esetén: egyösszegû kifizetéskor a 100%-hoz tartozó biztosítási összege, járadékos kifize-

téskor az éves járadékszolgáltatás értéke
Kiegészítõ betegségbiztosítás esetén: pl. mûtéti térítésnél a választható kategóriák közül a legmagasabb biztosítási

összegû kategória biztosítási összege, napidíj esetében a térített napok maximumára számított (összesített) szolgáltatás
értéke

Befektetési egységekhez kötött életbiztosítások esetén: a haláleset esetén fizetendõ szolgáltatás a tárgyidõszak végén
(pl. ha a biztosított befektetési egységeinek x%-ban meghatározott a szolgáltatás, akkor a tárgyidõszak végi záró érték
x%-át kell venni, ha ez magasabb az egy összegben meghatározott haláleseti kifizetésnél)

42A1G A biztosító néhány, hitelekhez köthetõ termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

A táblázatban a biztosító néhány, hitelekhez köthetõ termékcsoportjára vonatkozó szerzõdésszám záró állományát, a
díjbevételt, a biztosított hitelösszeg nagyságát, a biztosítottak számát, valamint a kárkifizetés és szolgáltatás darabszá-
mát és bruttó összegét kell bemutatni. A kért adatokat a csoportos hitelfedezeti biztosítások, az egyéni hitelfedezeti biz-
tosítások, valamint az ingatlanhitellel kombinált életbiztosítások vonatkozásában kell megjeleníteni.

Az egyéni hitelfedezeti biztosítások alatt a természetes személlyel kötött szerzõdést kell érteni. A kért adatokban mind
a hitelfedezeti biztosítások, mind a hitelfedezeti záradékolásnál megjelölt értéket meg kell jeleníteni. A hitelfedezeti biz-
tosítás esetén a biztosítási esemény bekövetkeztekor a ki nem fizetett hitelösszeget fizeti ki a biztosító. A hitelfedezeti
záradékolás esetén a biztosító a kártérítés, illetve a szolgáltatás mértékéig vállalja a fedezetet.

Az „Egyéni hitelfedezeti biztosítások” fõsor alatti „egyéb” soron csak a fentiek egyikébe sem sorolható szerzõdések
adatait lehet megjeleníteni.

42A2A A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

Ez a táblázat a biztosító díjbevételét mutatja be biztosítási kockázati csoportonkénti bontásban. A tábla kitöltésének
alapja a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000.
(XI. 24.) Korm. rendelet (továbbiakban: Bszkr.).

Díjbevétel: a Bszkr. 2. sz. melléklet alapján az eredménykimutatás A) 01. sor a) + B) 01. sor a) pontjában szereplõ
összeg.

Beszámolási idõszakra megszolgált díj: a Bszkr. 2. sz. melléklet alapján az eredménykimutatás A) 01. sor +B) 01.
sora.

Viszontbiztosításba adott díjbevétel: a Bszkr. 2. sz. melléklet alapján az eredménykimutatás A) 01. sor b) + B) 01. sor
b) pontjában szereplõ összeg.

Befolyt, pénzügyileg realizált díjbevétel alatt be kell mutatni az 1. oszlopban szereplõ elõírt díjbevételbõl az adott idõ-
szakban befolyt részt. Csak az összesen, valamint az élet üzletág részösszesen és nem élet üzletág részösszesen cellákat
kell kitölteni!

Az eseti befizetésbõl származó díjbevételek között kell bemutatni az 1. oszlopban szereplõ díjbevételbõl az ügyfelek
által a szerzõdéses kötelezettségen felül eseti jelleggel teljesített díjbefizetéseket. A biztosító díjbevételének ezt a részét
az egyszeri díjas díjbevétel oszlopában nem kell bemutatni.

42A2C Jelzáloghitelezés bemutatása a tárgyidõszak végén

A Bit. 5. § (6) bekezdés f) pontjában meghatározott jelzáloghitelezésre vonatkozó néhány adatot, a hitelszerzõdésekre
vonatkozó állományadatokat és a jelzáloghitel szerzõdések értékét kell bemutatni. A táblázat második felében külön so-
rokon kell bemutatni az egyszeri díjas termékekhez kapcsolódó jelzáloghitelezési tevékenységet.

Átlagos futamidõ: Az adott ágazatban kötött életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódóan nyújtott jelzáloghitelek hát-
ralévõ futamidejének számtani átlaga.

Jelzáloghitelezés kitöltése: csak a Felügyelet által jóváhagyott Bit. 68. § (5) bekezdés szerinti módszertani elvek birto-
kában lehet a tevékenységet mûvelni. Amennyiben pl. egy hitelintézet jelzáloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódik a
biztosítás, úgy a tevékenységet a megfelelõ biztosítási termékeknél kell szerepeltetni.
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42A3A1 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

A táblázatban be kell mutatni élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint azon belül ágazati bontásban egyrészt a tárgy-
idõszakban teljesített kárkifizetéseket a kifizetett károk bekövetkezése óta eltelt idõ szerint, másrészt a függõkár tartalék
(tételes) és az IBNR tartalék összegét a károk bekövetkezése óta eltelt idõ szerint. Amennyiben az IBNR tartalék kért
megbontása nem adódik a számítási módszerbõl, vagy az torz eredményt ad, az adott ágazat és a biztosító sajátosságai-
nak megfelelõen kell a megbontást megbecsülni. A besorolást naptári évekre számítva kell elvégezni (például egy 1998.
december 3-án bekövetkezett káreset a 2004. évrõl szóló éves adatszolgáltatás esetében 6 éve bekövetkezettnek számít,
így az 1. oszlopban szerepeltetendõ).

Egyezõségek:
Bekövetkezett és bejelentett károkra történt tárgyidõszaki kárkifizetés összesen (5. oszlop) = a Bszkr. 2. sz. melléklet

eredménykimutatás A) 04. sor aa) 1. pont + B) 05. sor aa) 1. pont szerinti összeg.
Függõkár tartalék (tételes) összege + IBNR tartalék összesen (10. oszlop + 11. oszlop) = a Bszkr. 1. sz. melléklet mér-

leg Források C. Biztosítástechnikai tartalékok 3. Függõkár tartalékok bruttó összeg [ aa)+ba)]

42A3A2 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén (darab)

A táblázatban be kell mutatni élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint azon belül ágazati bontásban, a károk bekövet-
kezése óta eltelt idõ szerint egyrészt azon káresetek darabszámát, amelyekre részben vagy egészében megtörtént a kárki-
fizetés, másrészt azon káresetek darabszámát, amelyekre részben vagy egészében a jövõben várható kifizetés.

A tárgyidõszakban részben kifizetett károk esetében az 1–5. oszlopokban, valamint a fennmaradó, várható kárkifize-
tés miatt a 6–10. oszlopokban is fel kell tüntetni a darabszámot.

42A3A3 Kárkifizetés és szolgáltatás az életbiztosítási ágban, károkok szerinti részletezésben a tárgyidõszak
végén

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ági kárkifizetéseket és szolgáltatásokat kell részletezetten bemutatni.
A részletezés érinti azt, hogy egyrészt szolgáltatási (kárkifizetési) okonként, másrészt ágazatonként, azon belül a fo-

lyamatos díjas, egyszeri díjas szerzõdések és a díjmentes állomány megbontásában kell bemutatni az értékeket.
A Halasztott, illetve az azonnal induló vagy már megindult járadékbiztosítások esetében a szolgáltatást a „lejárat

miatt” oszlopba kell írni. Ezeknél a szolgáltatás darabszáma 1, ha abban az évben egyáltalán már volt a járadékbiztosítás
szerint szolgáltatás, függetlenül attól, hogy ez havi, negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal történt.

A táblázat 3. oszlopában a kiegészítõ termékként megkötött és a kiegészítõ termékbõl fakadó kárkifizetést és szolgál-
tatást kell feltüntetni.

A „Baleset és betegség kiegészítõ biztosítások” sorban a csak kiegészítõként köthetõ módozatok szerepelnek. Azok-
nál a csak élet ágat mûvelõ biztosítóknál, akik a baleset és betegség biztosításokra is rendelkeznek engedéllyel, az önál-
lóan megkötött baleset és betegség biztosítások bemutatását is ezen a soron kérjük. E sor 3. oszlopában kell feltüntetni
azon kárkifizetéseket és szolgáltatásokat, melyek a baleset és betegség kiegészítõ biztosításokból fakadnak.

Ebbõl: részleges visszavásárlások között azoknak a – megelõzõ oszlopban is bemutatandó – visszavásárlásoknak a
számát, illetve a kifizetéseknek az értékét kell megjeleníteni, amelyek következtében a szerzõdés nem szûnt meg, kizáró-
lag a biztosítási szolgáltatás értéke csökkent.

42A3B Járadék-kifizetések a tárgyidõszakban

Ebben a táblázatban kell kimutatni a járadékosok számát és az adott évben kifizetett járadék összegét, ági, életbiztosí-
tási ágazati, valamint a kötelezõ gépjármûfelelõsség-biztosításhoz kapcsolódó szolgáltatások megbontásban.

42A4A A biztosító költségei a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban a biztosító igazgatási, szerzési, kárrendezési és befektetési költségeit kell bemutatni.
Szerzési költség: a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág eredménykimutatás

A) 09. sor a) ± b) pont + B) 10. sor a) ± b) pontjából.
Igazgatási költség: a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág eredménykimutatás

A) 09. sor c) pont+B) 10. sor c) pontjából.
Kárrendezési költség: ebben az oszlopban az adott beszámolási idõszak ilyen címen történt összes kifizetését kell érte-

ni, a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág eredménykimutatás A) 04. sor
ab) pont + B) 05. sor ab) pontjából.

Befektetési költség: A biztosító számviteli politikája alapján a befektetési tevékenységhez közvetlenül, vagy közve-
tetten rendelhetõ költségek.
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A kötelezõ gépjármûfelelõsség-biztosítás adatainak a 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján számított adatokkal
kell megegyezni, a Bit. 105. § (2) bekezdésén alapulva.

42A5AA A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)

42A5AB A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

Ezek a táblázatok a biztosító passzív viszontbiztosításainak bemutatására szolgálnak.
Belföldi: Magyarországon székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n belüli: Magyarországon kívüli, de EU tagországbeli székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n kívüli: Nem magyarországi és nem más EU tagországbeli, azaz harmadik országbeli székhellyel rendelkezõ

biztosító
A viszontbiztosítónak átadott díj:
42A5AA 1. sor 1. oszlop + 42A5AB 1. sor 1. oszlop = a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján eredménykimutatás A) 01. sor

b) pont + B) 01. sor b) pont
A viszontbiztosítótól kapott jutalék és nyereségrészesedés:
42A5AA 1. sor 2. oszlop + 42A5AB 1. sor 2. oszlop = a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján eredménykimutatás A) 09. sor

d) pont + B) 10. sor d) pont
A viszontbiztosító kármegtérítése:
42A5AA 1. sor 3. oszlop + 42A5AB 1. sor 3. oszlop = a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján eredménykimutatás A) 04. sor

aa) 2. pont + B) 05. sor aa) 2. pont

42A5AC A passzív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyidõszakban

A viszontbiztosítókat fontossági sorrendben (a viszontbiztosítási díj nagysága szerint csökkenõ sorrendben), honossá-
guk megjelölésével kell megadni.

Az összes vb partnernek fizetett vb díj 1%-a alatti vb partnerek adatait a nem részletezett sorban kell szerepeltetni.
A 42A5AC tábla mindösszesen sorában bemutatott viszontbiztosítási díjnak meg kell egyeznie a 42A5AA és a

42A5AB táblázatokban bemutatott viszontbiztosítónak átadott díjak összegével.
A viszontbiztosító minõsítése: a minõsítõ cég által adott osztályzat.
A minõsítõ cég neve: a minõsítõ cég rövid nevét elegendõ feltüntetni (pl. S&P, AmBest, Moodys stb.)
Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész a biztosítástechnikai tartalékból: Az adott viszontbiztosítóra jutó összes tartalék-

rész, beleértve a követelésként a mérleg eszközoldalán megjelenõ díjtartalékot és a mérleg forrásoldalán a bruttó tartalé-
kokból levonandó, viszontbiztosítóra jutó tartalékrészt is.

42A5BA Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)

42A5BB Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

Ezek a táblázatok a biztosító aktív viszontbiztosításainak a bemutatására szolgálnak.
Belföldi: Magyarországon székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n belüli: Magyarországon kívüli, de EU tagországbeli székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n kívüli: Nem magyarországi és nem más EU tagországbeli, azaz harmadik országbeli székhellyel rendelkezõ

biztosító

42A5BC tábla Aktív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyidõszakban

A direktbiztosítókat a viszontbiztosítási díj nagysága szerint, honosságuk megjelölésével, fontossági (díjbevétel
nagysága szerintit csökkenõ) sorrendben kell megadni.

A 42A5BC tábla összesen sorában bemutatott kapott viszontbiztosítási díjnak meg kell egyeznie a 42A5BA és a
42A5BB táblázatokban bemutatott direkt biztosítótól kapott díjak összegével.

Megképzett tartalék: az adott cedens biztosítóval kötött aktív viszontbiztosítási ügyletek kapcsán megképzett biztosí-
tástechnikai tartalékok összege.

42A8A A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidõszak végén

A biztosítástechnikai tartalékokat és a tartalékok fedezetét képezõ (mögötte álló) portfoliók értékeit kell bemutatni eb-
ben a táblában élet-, nem életbiztosítási ági megbontásban, valamint a matematikai tartalékra vonatkozóan a tartalék és
fedezetének hátralévõ átlagos futamidejét kell feltüntetni.
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Hátralévõ átlagos futamidõ: a Tpt. 5. §. 49. pontja szerinti értelmezésben, két tizedesre kerekítve.
A 42A8A1 – 42A8A24 sorokban a tartalékok mérlegértékét kell kimutatni, azaz nem életági tartalékok esetében a net-

tót, életbiztosítások esetében a kockázati életbiztosítások tartalékain kívül a bruttót.
42A8A tábla 1. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás D (41A24) sor 2. oszlop
42A8A tábla 2. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C (41A23) sor 2. oszlop
42A8A tábla 2. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C (41A23) sor 3. oszlop
42A8A tábla 3. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C1 (41A231) sor 2. oszlop
42A8A tábla 3. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C1 (41A231) sor 3. oszlop
42A8A tábla 4. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C2 (41A232) sor 2. oszlop
42A8A tábla 4. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C2 (41A232) sor 3. oszlop
42A8A tábla 5. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C3 (41A233) sor 2. oszlop
42A8A tábla 5. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C3 (41A233) sor 3. oszlop
42A8A tábla 6. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C4+C5+C6 (41A234+41A235+ 41A236) sor

2. oszlop
42A8A tábla 6. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C4+C5+C6 (41A234+41A235+ 41A236) sor

3. oszlop

42A8B1 Nagy károk tartalékának bemutatása a tárgyidõszak végén

A nagy károk tartalékának képzését és felhasználását kell ebben a táblázatban ismertetni.
Egyéb: Azon nagykockázatokra képzett tartalék, amelyek nem sorolhatók a 8/2001. (II. 22.) PM rendelet 13. § (2) be-

kezdés a), b), c) d) pontja szerinti kockázatokhoz.

42A8B2 A nagy kockázatok fõbb adatainak bemutatása

Ezt a táblázatot a nagy kockázatok és nagy károk határértékeirõl szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet elõírása sze-
rint, a nagy kockázatokra vonatkozóan kell kitölteni.

Szerzõdésszám: A nagy kockázat fogalmába tartozó biztosítási szerzõdések darabszámát kell itt megjelölni.
Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat Szerzõdésszám oszlopba azon biztosítá-

sok darabszámát kell beírni, amelyek viszontbiztosítási fedezet alá esnek.
Biztosítási összeg: a megfelelõ darabszámokhoz tartozó összegeket kell beírni, ahol nincs biztosítási összeg, ott a

PML (probable maximum loss) is alkalmazható.
Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fedezet alá

esõ biztosításokhoz tartozó, a viszontbiztosító által vállalt biztosítási összegeit kell beírni.
Tárgyidõszakban kifizetett károk darabszáma: A nagy kockázat fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kapcso-

latos kifizetett károk darabszáma az elõzõ idõszakokban, illetve a tárgyidõszakban bekövetkezett károk szerinti
bontásban.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fedezet alá
esõ biztosításokhoz kapcsolódó kifizetett károk darabszámát kell beírni.

Függõ (nyitott) károk darabszáma: A nagy kockázat fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kapcsolatos, bekö-
vetkezett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk darabszáma, megbontva a részlegesen kifizetett
és a teljesen ki nem fizetett károkra vonatkozóan.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fedezet alá
esõ biztosításokhoz kapcsolódó bekövetkezett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk
darabszámát kell beírni.

Tárgyidõszaki kárkifizetés: A 3–5. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó kifizetések teljes összege.
Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok bemutatása” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási

fedezet alá esõ biztosításokhoz kapcsolódó, a viszontbiztosító partner által a tárgyidõszakban már átutalt, lekönyvelt
kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

Függõ (nyitott) károk becsült kárkifizetése: A 6–7. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó várható (becsült) kárkifize-
tések teljes összege, megbontva aszerint, hogy részlegesen történt-e kifizetés rá, vagy teljesen ki nem fizetettek.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fedezet alá
esõ biztosításokhoz kapcsolódó kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

42A8B3 Nagy károk fõbb adatainak bemutatása a tárgyidõszak végén

Ezt a táblázatot a nagy kockázatok és nagy károk határértékeirõl szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet elõírása sze-
rint, a nagy károkra vonatkozóan kell kitölteni.
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Tárgyidõszakban kifizetett nagy károk darabszáma: A nagy károk fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kap-
csolatos kifizetett károk darabszáma az elõzõ idõszakokban, illetve a tárgyidõszakban bekövetkezett károk szerinti
bontásban.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fedezet alá esõ
biztosításokhoz kapcsolódó kifizetett károk darabszámát kell beírni.

Függõ (nyitott) nagy károk darabszáma: A nagy károk fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kapcsolatos, be-
következett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk darabszáma, megbontva a részlegesen kifize-
tett és a teljesen ki nem fizetett károkra vonatkozóan.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fedezet alá esõ
biztosításokhoz kapcsolódó bekövetkezett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk darabszámát
kell beírni.

Tárgyidõszaki kárkifizetés: Az 1–3. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó kifizetések teljes összege
Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk bemutatása” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fede-

zet alá esõ biztosításokhoz kapcsolódó, a viszontbiztosító partner által a tárgyidõszakban már átutalt, lekönyvelt
kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

Függõ (nyitott) nagy károk becsült kárkifizetése: A 4–5. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó várható (becsült) kár-
kifizetések teljes összege, megbontva aszerint, hogy részlegesen történt-e kifizetés rá, vagy teljesen ki nem fizetettek.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk” alsó táblázat oszlopába a viszontbiztosítási fedezet alá esõ
biztosításokhoz kapcsolódó kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

42A8E A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdésekre képzett tartalékok a tárgyidõszak végén

A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra képzett tartalékok bemutatása. Az eszközalapokon felül be kell
mutatni, pl. a kockázati részre képzett matematikai tartalékot, az esetlegesen kiígért hozamra vonatkozóan képzett
tartalékrészeket stb.

42A9A Kimutatás a biztosító befektetéseirõl

Ebben a táblázatban a biztosító biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képezõ befektetéseit (a matematikai tartalék, a mate-
matikai tartalékon kívüli biztosítástechnikai tartalékok és a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartaléka) és saját
eszközeit, élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint nem biztosítási tevékenység bontásban kell bemutatni.

A táblázatban a könyvelt (fõkönyvi) elszámolásokat kell bemutatni.
A fedezeti portfolió értékének legalább a fedezett tartalék mértékét el kell érnie, de azt meg is haladhatja, kivéve a be-

fektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékának esetében.
A „biztosítékkal nem fedezett és szabályozott értékpapírpiacra be nem vezetett értékpapír”, illetve a „nemzetközi

pénzügyi intézmény által kibocsátott eszköz” értelmezésénél a Bit. 137. § (3) bekezdésében foglaltakat kell irányadónak
tekinteni.

A Nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott eszközhöz döntõen a Hpt. 1. számú mellékletében meghatározott
intézmények kapcsolódnak, ideértve az EBRD-t is.

Tõzsdén nem jegyzett diszkont kincstárjegyek szerepeltetése a 9A tábla részletezõ soraiban: Mind a 38. (Biztosítékkal
nem fedezett hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok és kölcsönök, valamint elismert értékpapírpiacra be nem vezetett
részvény, kötvény), mind a 40. (Elismert értékpapírpiacra be nem vezetett kötvények) sorban szerepeltetni kell az
értéküket.

A másodlagos értékpapír a Tpt. 5. § 76. pontjában leírtak szerint definiált.
Az önkormányzati kötvényeket az Egyéb soron kell szerepeltetni.

42A9B2 Kimutatás a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjairól

Ez a táblázat azon befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetét képezõ elkülönített alapok
bemutatására szolgál, amelyeknél a biztosító kötelezettséget vállalt a biztosítástechnikai tartalékok elkülönített
kezelésére, befektetésére.

Az alapok elnevezését az 1. Az alapok nevei oszlopban kell megadni.
Könyv szerinti érték: piaci érték a Bszkr. 4. § (8) bekezdése alapján.
A táblázat 2. sor 5. oszlop = Bszkr. 1. sz. melléklet Mérleg Eszközök C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked)

életbiztosítások szerzõdõi javára végrehajtott befektetések sorával.
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42A9D Kimutatás a biztosító befektetéseinek hozamáról

Ebben a táblázatban a biztosító biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képezõ, a 42A9A táblában bemutatott befekte-
tésein (a matematikai tartalék, a matematikai tartalékon kívüli biztosítástechnikai tartalékok és a befektetési egységhez
kötött életbiztosítások tartaléka) és saját eszközein elért hozamot, élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint nem
biztosítási tevékenység bontásban kell bemutatni.

A befektetések elért hozama: a könyvelt (fõkönyvi) hozam, azaz a könyv szerinti hozam értendõ alatta. Pl. a kapott ka-
matok és kamatjellegû bevételek (pénzügyileg realizált és az adott idõszakra járó elhatárolt tételek), pénzügyileg reali-
zált árfolyamnyereségek/veszteségek, értékvesztések, visszaírt értékvesztések, az adott befektetési portfolióra vonat-
koztatva. (Ingatlanok esetében ide tartozik a bérleti díj összege).

Adott kötvény hozamát mindig a kötvény által meghatározott sorban kell együttesen kimutatni. Az idõben elhatárolt
kamatokat is ugyanazon a soron kell szerepeltetni, nem az elhatárolt kamatok, bérleti díjak részösszesen soron.

42A9F A biztosító befektetéseinek hozamai a tárgyidõszak végén

Ez a táblázat a biztosító fõbb portfolióinak hozamát mutatja be a következõk szerint:
A matematikai tartalék esetében (1. sor): a fedezetbe vont eszközök portfoliójára kell a számításokat elvégezni.
Az ügyfeleknek garantált hozamot az élet és nem-élet ági matematikai tartalékok azon részére kell számítani, ahol a

biztosító hozamot ígér, beleértve a technikai kamatlábat is, mint minimális garantált hozamot és az idõszakosan változó
hozamígéretet is.

A számított értéket a táblázat pénz- és tõkepiaci eszközök sorában kell feltüntetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
fedezeti eszközök alapján kell számítani, leválasztva a pénz- és tõkepiaci eszközöket, hanem kizárólag a tartalékok
szerint.

A matematikai tartalékok azon részét, amelyre nem történik hozamígéret, nem kell bevonni a számításokba, így azo-
kat sem, ahol nincs technikai kamatláb vagy hozamígéret, azaz a befektetések kockázatát az ügyfél viseli.

A matematikai tartalékokra számított átlagos garantált hozam tárgyidõszakon belül változhat. A változások kezelését
az idõszakon belül ugyancsak átlagolással kell megoldani. Az idõben történõ átlagoláshoz használt módszer megválasz-
tásánál negyedévrõl negyedévre következetesen kell eljárni.

A biztosítástechnikai tartalékok (2. sor): A táblázat második sorában a biztosító összes biztosítástechnikai tartaléka
(matematikai tartalékon és befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékán kívüli) állományát fedezõ
portfoliót kell itt bemutatni.

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások alapjai esetében (3. sortól) alaponként is el kell a számítást végezni.
A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó alapok elnevezéseit az 1. Alapok nevei oszlopba

kell beírni.
2. oszlop (Nyitó állomány) és 3. oszlop (Záró állomány): az eszközök állományát piaci értéken kell szerepeltetni.
4. oszlop: A befektetési állomány változása (nettó) = Nettó ÁV = a portfolió bevételei mínusz kiadásai az értékelési

idõszakban.
5. oszlop: A befektetési állomány változásának idõvel súlyozott összege (nettó) =
Idõvel súlyozott

ÁV
CF * N

T
i i

i

n

� �
ahol

CF = nettó be-ill. kifizetések (elõjelek); a (t–1; t) idõszakban, a portfolió vonatkozásában az értékelési idõszak
záró napjáig

Ni = az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési idõszak záró napjáig hátralévõ napok száma

T = az értékelési idõszak napjainak a száma

N = a tárgyidõszaki be- és kifizetések száma
6. oszlop: Számláló = Záró állomány mínusz Nyitó állomány mínusz Nettó ÁV
7. oszlop: Nevezõ = Nyitó állomány plusz Idõvel súlyozott ÁV
8. oszlop: A portfolió tárgyidõszaki hozama (%) = [(Záró állomány – Nyitó állomány – Nettó ÁV)/(Nyitó állomány

+ Idõvel súlyozott ÁV)] * 100
9. oszlop: A portfolió évesített hozama (%) = (A portfolió tárgyidõszaki hozama) * 365/(Tárgyidõszak vége –

Tárgyidõszak eleje)
10. oszlop: A tárgyidõszak eleje (t–1) = a tárgyévet megelõzõ év december 31-e, illetve az „alap” tárgyidõszaki indí-

tásának napja, „éééé.hh.nn” számformátumban (a hozam számítása érdekében)
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11. oszlop: A tárgyidõszak vége (t) = a tárgyév december 31-e, illetve az „alap” megszüntetésének tárgyévi napja,
„éééé.hh.nn” számformátumban (a hozam számítása érdekében)

12. oszlop: Referencia hozam (%) = A portfoliókezelési, vagy befektetési politikában rögzített, az adott portfolióra
vonatkozó hozamelvárás.

13. oszlop: Ügyfeleknek garantált hozam (%) = A szerzõdésekben kiígért, a portfolióra számított átlagos garantált ho-
zam a tárgyidõszakra vonatkozóan.

Referencia index fogalma: A portfoliókezelési (vagyonkezelési), vagy befektetési politikában elõre rögzített, az adott
portfolióra vonatkozó, annak jellemzõ összetételét tükrözõ pénz- és tõkepiaci index vagy több pénz- és tõkepiaci index
kombinációja éves hozamszámítással.

A piaci hozamszámításnak a hagyományos portfoliók esetében a Tpt. 15. számú mellékletében foglalt elveken kell
alapulnia. A biztosítónak belsõ szabályzatában szükséges rögzítenie, hogy az eszközök piaci árazásakor mely forrásból
származó, milyen árakkal számolja az adott portfolió piaci értékét.

42A10A Kimutatás az ingatlanbefektetésekrõl a tárgyidõszak végén

A biztosító ingatlanainak bemutatására szolgál a táblázat.
Külön soron is (részletezõ sorként) kell feltüntetni a matematikai tartalék fedezetére bevont, saját használatban lévõ

ingatlanok állományát, állományváltozását és hozamát.

42A10B Kimutatás az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak részére végzett szolgáltatásokról

Amennyiben a biztosító egy pénztár részére több portfoliót kezel az összes vagyontömegen belül, azokat külön-külön
soron lehet bemutatni, megnevezve az egyes portfoliókat. Egy önkéntes- és magánnyugdíjpénztár vagyonának kezelése-
kor legalább az önkéntes, illetve a magán ág vagyonára vonatkozó információkat külön-külön soron kell bemutatni.

A kezelt vagyon hozama = bruttó, 365 napra számított évesített hozam
Adomány = Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 17. § (1) bekezdése

szerint.

42A13A A biztosító személyi állománya a tárgyidõszak végén

A biztosító személyi állományának bemutatására szolgál ez a táblázat.
Hálózat: minden olyan egységet ide kell érteni, amely a központon kívüli, pl. fiók, kirendeltség stb.
Létszám: Az igazgatási dolgozók; a kockázat elbírálók, kárszakértõk és kárügyintézõk; üzleti dolgozók; saját állomá-

nyú üzletkötõ összesen; állománycsoportra ki nem emelt dolgozók esetében az átlagos állományi létszámot kell
megadni.

Bérköltség: itt kell szerepeltetni az ilyen jogcímen a tárgyévben elszámolt bért.
Felsõ vezetés: idesorolandó a biztosító elsõ számú vezetõje, elnök, vezérigazgató, a vezetõ biztosításmatematikus, a

vezetõ jogtanácsos, a számviteli rendért felelõs vezetõ, vezetõ orvos és belsõ ellenõr, és azon egyéb személyek is, akik a
felsõ vezetést alkotják.

Üzleti dolgozók: idesorolandók az üzletszerzés közvetlen irányításával foglalkozó dolgozók (pl. instruktorok, üzleti
vezetõk stb.).

Megbízással dolgozó, egyéb munkatársak: idetartoznak a szerzõdéssel, megbízással (nem a biztosítóval fennálló
munkaviszonyban foglalkoztatott) dolgozó munkatársak (Pl.: felügyelõ bizottság tagjai, orvosok, szakértõk, egyéb vá-
lasztott – külföldi – tisztségviselõk stb.).

A 1.2.1. „megbízással dolgozó, egyéb munkatársak” és a 1.2.2.1., 1.2.3.1. „egyéni vállalkozó” sorokban a számított
létszámot kell közölni.

A többes ügynökök és az alkuszok adatait a Hálózat részben kell kimutatni.

42A13D A biztosító szervezeti felépítése

E táblázat helyén a biztosító szervezeti sémáját, annak változásait (központ, hálózat felépítése) bemutató anyagot kell
megküldeni, feltüntetve rajta a 13/D tábla jelzését.

Az egyes szervezeti egységek mellett az adott szervezeti egység vezetõjének nevét is fel kell tüntetni!

42A14A A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgyidõszak folyamán

Ebben a táblázatban a biztosítókhoz írásban és elektronikus úton beérkezett, és nyilvántartásba vett, a biztosító tevé-
kenységével kapcsolatos panaszokat kell bemutatni. Egy biztosítási ügyhöz érkezett megkeresések (így a fellebbezés is)
nem számít újabb panaszügynek.
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Összes szerzõdés darabszáma: a 42A1A és 42A1B tábla adataival megegyezõen.
A csomagbiztosítások egy darabnak számítanak. A termék díjfelosztásakor kapott legnagyobb arányú díjrész szerinti

biztosítási ágazathoz kell sorolni õket.
A panaszügy darabszámának megbontásánál az egy levél kapcsán bejelentett több, különbözõ jellegû panaszt a meg-

felelõ oszlopok mindegyikében fel kell tüntetni.
Az idõszak végén még lezáratlan, de a jelentés készítésekor már lezárt panaszügyeket az ismert információk alapján

kell besorolni. Azokat a panaszügyeket, amelyeket a jelentés készítésének idõpontjáig még nem zártak le, aszerint kell a
megfelelõ oszlopba sorolni, hogy a bejelentés óta eltelt-e már 30 nap (30 napon túli), illetve még nem telt-e el (30 napon
belüli).

42A14B A perek és az azokra történt kifizetések, megtérülések a tárgyidõszak folyamán

Ez a táblázat a tárgyidõszak peres ügyeit hivatott bemutatni.
A csomagbiztosítások egy darabnak számítanak. A termék díjfelosztásakor kapott legnagyobb arányú díjrész szerinti

biztosítási ágazathoz kell sorolni õket.
Pervesztés: a polgári perrendtartásról szóló törvény gyakorlata szerint értelmezendõ. Ide kell sorolni a legfeljebb

49% mértékben pervesztes ügyeket.
Pernyerés: a polgári törvénykönyv gyakorlata szerint értelmezendõ. Ide kell sorolni a legalább 50% mértékben per-

nyertes ügyeket.
A táblázatban fel kell tüntetni a tárgyévben indított és a tárgyévben lezárt pereket is.
A 1–3. oszlopa esetében a biztosító által kezdeményezett perek megnyerése, ill. elvesztése a biztosító szemszögébõl

értelmezendõ. A 4–6. oszlopban az ügyfelek által kezdeményezett perek esetében a pervesztést és pernyerést az ügyfél
szemszögébõl kell megjelölni.

42A15A1 Minimális szavatoló tõke számítás, nem élet ág

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítását kell bemutatni, a Bit. 8. számú mel-
léklete A) részének megfelelõen. Azok a biztosítók, amelyek a Bit. 64. § (3)–(4) bekezdése alapján az életbiztosítási ágat
és a nem-életbiztosítási ág 1–2. (Baleset, Betegség) ágazatát mûvelik, az önállóan mûvelt baleset- és betegségbiztosítá-
sok minimális szavatoló tõke számítását szintén ebben a táblázatban kötelesek bemutatni.

7–8., illetve 28–29. sorok: Ha a minimális biztonsági tõke értékkövetési indexe 1-tõl eltérõ, akkor az értékkövetési in-
dexszel módosított értékhatárokat kell figyelembe venni.

42A15A2 A károk részletezése (az elmúlt üzleti év káradatai a nem élet ágban)

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítása során képzett második eredményhez
szükséges kárkifizetési adatok részletezését kell bemutatni, a Bit. 8. számú melléklete A) 32–35. pontjainak megfele-
lõen. Az átlagolási idõszak hosszának megfelelõ számú sort kell kitölteni. Azok a biztosítók, amelyek a Bit. 64. §
(3)–(4) bekezdése alapján az életbiztosítási ágat és a nem-életbiztosítási ág 1–2. (Baleset, Betegség) ágazatát mûvelik, az
önállóan mûvelt baleset- és betegségbiztosítások káradatainak részletezését szintén ebben a táblázatban kötelesek
bemutatni.

Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen (bj): Az elõzõ három oszlop adataiból számítandó a következõ képlet szerint:
bj=bj1/3+1,5 bj2+bj3.

42A15B1 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítását kell bemutatni, a Bit. 8. számú mellékle-
te B) részének megfelelõen.

Az életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke szükséglete (L): Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló tõke
szükséglete (L1), az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatok minimális sza-
vatoló tõke szükséglete (L2), illetve a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó
minimális szavatoló tõke szükséglet (L3) összegeként adódik.

Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló tõke szükséglete, második eredmény (R2): A 8–11. sorok alapján
számítandó a következõ képlet szerint:

R2=(0,003 s1+0,0015 s2+0,001 s3)·e.
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42A15B2 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási kockázatai

Ebben a táblázatban az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatok minimá-
lis szavatoló tõke számítását kell bemutatni, a Bit. 8. számú melléklete B) 14., illetve A) 1–44. pontjainak megfelelõen;
az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatokra vonatkozó elkülönített adatok
alapján.

7–8., illetve 28–29. sorok: Ha a minimális biztonsági tõke értékkövetési indexe 1-tõl eltérõ, akkor az értékkövetési
indexszel módosított értékhatárokat kell figyelembe venni.

42A15B3 A károk részletezése (az elmúlt üzleti év káradatai az élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási
kockázataira)

Ebben a táblázatban az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatok minimá-
lis szavatoló tõke számítása során képzett második eredményhez szükséges kárkifizetési adatok részletezését kell bemu-
tatni, a Bit. 8. számú melléklete A) 32–35. pontjainak megfelelõen. Az átlagolási idõszak hosszának megfelelõ számú
sort kell kitölteni, az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatokra vonatkozó
elkülönített adatok alapján.

Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen (bj): Az elõzõ három oszlop adataiból számítandó a következõ képlet szerint:
bj=bj1/3+1,5 bj2+bj3.

42A15C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl

Ebben a táblázatban a biztosító tõkeszükségletét kell bemutatni: A minimális szavatoló tõkeszükségletet a 42A15A1
és 42A15B1 táblák, a minimális biztonsági tõkét a Bit. 126–128. §, a biztonsági tõkét a Bit. 125. §, a vagyonkezelési te-
vékenység miatt szükséges többlet szavatoló tõkeszükségletet pedig a Bit. 66. § (5) és (6) bekezdése alapján.

Az élet és a nem-élet ág együttes mûvelésére engedélyt kapott biztosítók esetében az egyes ágak Bit. 126–128. § sze-
rinti minimális biztonsági tõkéjét az egyes ágaknál kérjük bemutatni, függetlenül a Bit. 64. § (5) bekezdésében
foglaltaktól.

42A15D Szavatoló tõke a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban a biztosító rendelkezésre álló szavatoló tõkéjét kell bemutatni, a Bit. 123–124. §-ának, valamint
66. § (6) bekezdésének megfelelõen. Azok a biztosítók, amelyek a Bit. 64. § (3)–(4) bekezdése alapján az életbiztosítási
ágat és a nem-életbiztosítási ág 1–2. (Baleset, Betegség) ágazatát mûvelik, a Bit. 64. § (5) bekezdése alapján teljes ren-
delkezésre álló szavatoló tõkéjüket, illetve annak minden elemét az „Életbiztosítási ág” oszlopban kötelesek bemutatni.
Ilyen esetben az ebben az oszlopban kimutatott rendelkezésre álló szavatoló tõkének kell fedeznie a biztosító teljes
tõkeszükségletét.

Befizetett jegyzett tõke a befizetett osztalékelsõbbségi részvény nélkül: Biztosító egyesület vagy szövetkezet esetén
ebben a sorban a tényleges alaptõkét kell bemutatni, ha fennállnak a Bit. 123. § (2) bekezdés aa)–ac) pontjaiban foglalt
feltételek.

A korrigált alárendelt kölcsöntõke és az osztalékelsõbbségi részvény figyelembe vehetõ mértéke: A korrigált aláren-
delt kölcsöntõkébõl és az osztalékelsõbbségi részvénybõl a Bit. 123. § (3) bekezdése alapján figyelembe vehetõ összeg.

Korrigált alárendelt kölcsöntõke: A korrigált alárendelt kölcsöntõkét a Bit. 123. § (4) bekezdése alapján kell
meghatározni.

10–12. sor: Az alárendelt kölcsöntõkénél csak azok a tõkeelemek vehetõk figyelembe, amelyek megfelelnek a Bit.
123. § (4) bekezdése a)–h) pontjaiban foglalt feltételeknek.

Diszkontálás elõtti és diszkontált függõkár tartalék különbözete: A levonandó diszkontálási különbözetet a nem-élet
ágra, a Bit. 124. § (2) bekezdése c) pontjában felsorolt ágazatok, illetve tartalékértékek kivételével kell meghatározni.

42A17A1 Bevételi adatok földrajzi megoszlásban történõ bemutatása

Ebben a táblázatban, megfelelve az Európai Unió statisztikai adatgyûjtésébõl adódó követelményeknek, a fõbb bevé-
teli adatokat földrajzi megbontásban kell bemutatni.

42A17A111 sor: tartalmazza a biztosítási szerzõdésekbõl származó összes Közvetlen bruttó biztosítási díjbevételt,
melyet a következõk szerint kell bontani: a székhely szerinti tagállam, az EU, az EGT-hez tartozó más országok (Norvé-
gia, Izland, Liechtenstein), valamint Svájc, USA, Japán, egyéb országok.

42A17A1111 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából, a más országokban mûködõ fiókok bruttó díjbevételét
kell bontani a következõk szerint: az EU, az EGT-hez tartozó más országok, valamint Svájc, USA, Japán, egyéb orszá-
gok valamint ezeken belül a termékosztályozás szerint.
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42A17A1112 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából, a bruttó díjbevételt a más államokba nyújtott szolgálta-
tás szabadsága alapján bontani kell a következõk szerint: az EU, az EGT-hez tartozó más országok, valamint Svájc,
USA, Japán, egyéb országok, valamint ezeken belül a termékosztályozás szerint.

42A17A112 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából a bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevételt bontani kell a
következõk szerint: a székhely szerinti tagállam, az EU, az EGT-hez tartozó más országok, valamint Svájc, USA, Japán,
egyéb országok. A bontás során a viszontbiztosításba adó gazdasági szervezet földrajzi elhelyezkedését kell figyelembe
venni.

42A17A12 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából a viszontbiztosítók bruttó díjbevételbõl való részesedését
bontani kell a következõk szerint: a székhely szerinti tagállam, az EU, az EGT-hez tartozó más országok, Svájc, USA,
Japán, egyéb országok. A bontás során a viszontbiztosítást elfogadó gazdasági szervezet földrajzi elhelyezkedését kell
figyelembe venni.

42A17A13 sor: a 92/49/EGK és a 92/96/EGK irányelvek szerint meghatározott külföldi fiókok számát tartalmazza a
következõ bontásban: saját országon kívüli egyes EU, EGT országok, Svájc, USA, Japán, egyéb országok.

42A17A2 Kárkifizetési adatok földrajzi megoszlásban történõ bemutatása

Ebben a táblázatban, megfelelve az Európai Unió statisztikai adatgyûjtésébõl adódó követelményeknek, a fõbb kárki-
fizetési adatokat földrajzi megbontásban kell bemutatni.

42A17A211 sor: tartalmazza a biztosítási szerzõdések alapján teljesített Közvetlen bruttó kárkifizetést, melyet a kö-
vetkezõk szerint kell bontani: a székhely szerinti tagállam, az EU, az EGT-hez tartozó más országok (Norvégia, Izland,
Liechtenstein), valamint Svájc, USA, Japán, egyéb országok.

42A17A2111 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából, a más országokban mûködõ fiókok bruttó kárkifizeté-
sét kell bontani a következõk szerint: az EU, az EGT-hez tartozó más országok, valamint Svájc, USA, Japán, egyéb or-
szágok valamint ezeken belül a termékosztályozás szerint.

42A17A2112 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából, a bruttó kárkifizetést a más államokba nyújtott szolgál-
tatás szabadsága alapján kell bontani a következõk szerint: az EU, az EGT-hez tartozó más országok, valamint Svájc,
USA, Japán, egyéb országok, valamint ezeken belül a termékosztályozás szerint.

42A17A212 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából az aktív viszontbiztosítási tevékenységgel kapcsolatos
kárkifizetést kell bontani a következõk szerint: a székhely szerinti tagállam, az EU, az EGT-hez tartozó más országok,
valamint Svájc, USA, Japán, egyéb országok. A bontás során a viszontbiztosításba adó gazdasági szervezet földrajzi
elhelyezkedését kell figyelembe venni.

42A17A22 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából a passzív viszontbiztosítási tevékenység következtében
befolyt kárbevételt (=bevétel kármegtérülésbõl) kell bontani a következõk szerint: a székhely szerinti tagállam, az EU,
az EGT-hez tartozó más országok, valamint Svájc, USA, Japán, egyéb országok. A bontás során a viszontbiztosítást elfo-
gadó gazdasági szervezet földrajzi elhelyezkedését kell figyelembe venni.

42A17A23 sor: a székhely szerinti tagállam szempontjából a nem viszontbiztosítási tevékenység következtében be-
folyt kárbevételt (=bevétel kármegtérülésbõl) kell bontani a következõk szerint: a székhely szerinti tagállam, az EU, az
EGT-hez tartozó más országok, valamint Svájc, USA, Japán, egyéb országok. A bontás során a viszontbiztosítást elfoga-
dó gazdasági szervezet földrajzi elhelyezkedését kell figyelembe venni.

42A17B Élet ágazatok bemutatása egyéni és csoportos szerzõdések megbontásban

Ebben a táblázatban, megfelelve az Európai Unió statisztikai adatgyûjtésébõl adódó követelményeknek, az életbizto-
sítási szerzõdések fõbb adatait egyéni és csoportos szerzõdések, illetve díj-visszatérítéses és nem díj-visszatérítéses
szerzõdések megbontásban kell bemutatni.

Díj-visszatérítéses szerzõdésnek tekintendõk azon szerzõdések, amelyek esetében a szerzõdési feltételek alapján a
biztosítottat (szerzõdõt, kedvezményezettet) a biztosító tárgyévi, illetve tárgyévet megelõzõ évei eredményébõl vissza-
juttatás (visszafizetés, díjjóváírás, többletszolgáltatás) illeti meg.

42A17D Külföldi kockázatvállalások fõbb adatai

Ebben a táblázatban, megfelelve az OECD statisztikai adatgyûjtésébõl adódó követelményeknek, a külföldi kockázat-
vállalások fõbb adatait kell megadni.

Külföldi kockázatvállalás alatt a belföldön kötött határon kívüli kockázatvállalást értünk. A kötelezettségvállalás „he-
lyének” meghatározása a Bit. 3. § 36. pontja szerint alkalmazandó.
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42A17E Magyarországi biztosító külföldi egységeinek fõbb adatai

Ebben a táblázatban, megfelelve az OECD statisztikai adatgyûjtésébõl adódó követelményeknek, a magyarországi
biztosító külföldi egységeinek fõbb adatait kell megadni.

Külföldi kockázatvállalás alatt a belföldön kötött határon kívüli kockázatvállalást értünk. A kötelezettségvállalás „he-
lyének” meghatározása a Bit. 3. § 36. pontja szerint alkalmazandó.

42A18 Kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosítások kiegészítõ adatai

Ebben a táblázatban a kötelezõ gépjármû-felelõsségbiztosításokkal kapcsolatos adatokat kell bemutatni.
A díjkövetelés; a függõ, beazonosítatlan tételek állományát és a tartalékok értékeit (tételes, IBNR, járadéktartalék) a

tárgyidõszak végi állapotnak megfelelõen kell szerepeltetni. A tartalékok értékét és a kárkifizetések összegét bruttó ér-
tékként kell kimutatni. A tárgyidõszakban újonnan képzett járadéktartalék a járadéktartalék záró értékének az a része,
amelyet a tárgyidõszakban újonnan járadékosokká váltak számára képeztek meg.

A darabszámok esetében az adott érték mögött lévõ állomány nagyságát kell feltüntetni. A függõ, beazonosítatlan té-
telek esetében a beérkezett, de még nem beazonosított, szerzõdésre nem könyvelt díjbefizetések összegét és az ilyen téte-
lek számát kell bemutatni.

42A20 A nemek szerinti eltérõ díjak és szolgáltatások alapjául szolgáló arányos statisztikák bemutatása a
tárgyidõszak végén (%)

A táblázatban azon hatályban lévõ szerzõdések kockázatértékelésében használt statisztikák nemek szerinti arányát
(nõi/férfi) kell bemutatni kor- és termékcsoportonként, melyeknek díja és/vagy szolgáltatása nemek szerint eltérõ.

A táblázat alapvetõen termékenkénti adatokat kér, összevontan (termékcsoportra) akkor lehet az arányokat bemutatni,
ha a termékcsoport fõ kockázatának díjkalkulációjában a nemek szerinti paraméter-arány a csoporton belül azonos.

Az ágazati besorolás alatt a Bit 1. és 2. sz. mellékletében szereplõ ágazati besorolásokat kell alkalmazni. Ha egy ter-
mék (csoport) több ágazatot is érint, akkor az összes érintett ágazatot fel kell sorolni.

A korcsoportonkénti kockázati paraméterek aránya a díjkalkuláció során használt statisztikai adatok (káradatok, vagy
halandóság) korcsoportonkénti átlagának hányadosát jelenti. (A Bit. 96/A. §-a szerint csak abban az esetben alkalmazhat
nemek szerint eltérõ díjat vagy szolgáltatást a biztosító, ha azt releváns és pontos biztosításmatematikai és statisztikai
adatokkal alá tudja támasztani.)

Amennyiben a nemek közt nem az életkori, hanem egyéb sajátosságok döntenek, e paraméter megnevezése és az al-
kalmazott arány feltüntetése szükséges.

A statisztikák forrása lehet KSH, saját gyûjtés, vagy külsõ cég által a biztosító számára gyûjtött, készített adatbázis a
vonatkozási év megjelölésével.

41A Mérleg

A Bit. 147. § (1) bekezdés szerint az éves beszámoló mérlegét számítógépes feldolgozásra alkalmas módon ezen tábla
kitöltésével is teljesíteni kell.

Az éves beszámoló mérlegének formája és tartalma a Bszkr. 1. sz. melléklete szerint értendõ és alkalmazandó.

41B Eredménykimutatás

A Bit. 147. § (1) bekezdés szerint az éves beszámoló eredménykimutatását számítógépes feldolgozásra alkalmas mó-
don ezen tábla kitöltésével is teljesíteni kell.

Az éves beszámoló eredménykimutatásának formája és tartalma a Bszkr. 2. sz. melléklete szerint értendõ és
alkalmazandó.

41VE Vezetõ életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

E táblában kell bemutatni a biztosító ágazati díjbevételének az összes díjbevételen belüli aránya alapján a három leg-
nagyobb biztosítási ágazat és minden 10%-on felüli részarányt képviselõ ágazat biztosítástechnikai eredményét kü-
lön-külön is, az eredménykimutatás bontásának megfelelõen. Az egyes ágazatok adatait ismétlõ blokk rendszerben
(blokkonként) egymás alatt kell megjeleníteni az ágazat nevének feltüntetésével.

41VN Vezetõ nem életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

E táblában kell bemutatni a biztosító ágazati díjbevételének az összes díjbevételen belüli aránya alapján a három leg-
nagyobb biztosítási ágazat és minden 10%-on felüli részarányt képviselõ ágazat biztosítástechnikai eredményét kü-
lön-külön is, az eredménykimutatás bontásának megfelelõen. Az egyes ágazatok adatait ismétlõ blokk rendszerben
(blokkonként) egymás alatt kell megjeleníteni az ágazat nevének feltüntetésével.
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II. FEJEZET

BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK NEGYEDÉVES BELSÕ JELENTÉSÉNEK
TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

Az adatszolgáltatás formai és technikai követelményei

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni.
Az adatot nem tartalmazó, valamint nemleges táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére elektronikus formában

oly módon, hogy ezen táblák összesítõ sorait ki kell tölteni 0 értékkel.
A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegzõ sorokat is) a Mód oszlopban –

„M”-mel kell megjelölni. Elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerébe küldött módosításnál a teljes
jelentést kell megküldeni.

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.

Negyedéves jelentés táblázatai

42B1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

42B1B A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

42B1C A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

42B1D A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

42B1E A biztosító néhány termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

42B1G A biztosító néhány, hitelekhez köthetõ termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

42B2A A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

42B2C Jelzáloghitelezés bemutatása a tárgyidõszak végén

42B3A1 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

42B3A2 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén (darab)

42B3A3 Kárkifizetés és szolgáltatás az életbiztosítási ágban, károkok szerinti részletezésben a tárgyidõszak
végén

42B4A A biztosító költségei a tárgyidõszak végén

42B5AA A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)

42B5AB A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

42B5BA Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)

42B5BB Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

42B8A A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidõszak végén

42B8B2 A nagy kockázatok fõbb adatainak bemutatása

42B8B3 Nagy károk fõbb adatainak bemutatása a tárgyidõszak végén

42B8C A matematikai tartalék kimutatása a tárgyidõszak végén

42B8E A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdésekre képzett tartalékok a tárgyidõszak végén

42B9A Kimutatás a biztosító befektetéseirõl

42B9B2 Kimutatás a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjairól

42B9C1 Kimutatás a származtatott ügyletekrõl

42B9C2 Kimutatás a származtatott ügyletekkel kapcsolatos tranzakcióiról

42B9D Kimutatás a biztosító befektetéseinek hozamáról

42B9F A biztosító befektetéseinek hozamai a tárgyidõszak végén

42B10B Kimutatás az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak részére végzett szolgáltatásokról

42B11A A tulajdonosi részesedések megoszlása a tárgyidõszak végén

42B11B A biztosító más biztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban
vagy befektetési alapkezelõben való részesedésének kimutatása a tárgyidõszak végén
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42B13A A biztosító személyi állománya a tárgyidõszak végén

42B14A A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgyidõszak folyamán

42B15A1 Minimális szavatoló tõke számítás, nem-élet ág

42B15A2 A károk részletezése (az elmúlt m negyedév káradatai a nem-élet ágban)

42B15B1 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág

42B15B2 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási kockázatai

42B15B3 A károk részletezése (az elmúlt m negyedév káradatai az élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási
kockázataira)

42B15C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl

42B15D Szavatoló tõke a negyedév végén

42B16 Kimutatás a biztosító saját tõkéjérõl a negyedév végén

42B18 Kötelezõ gépjármû felelõsségbiztosítások kiegészítõ adatai

42B19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

KTABERT6 Kiszervezés adatok

A II. negyedéves jelentés kiegészítõ táblázatai

41A Mérleg

41B Eredménykimutatás

41VE Vezetõ életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

41VN Vezetõ nem életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

A negyedéves jelentés kitöltése

Általános szabályok

A táblázatoknak minden esetben a tárgyidõszak egészére vonatkozó adatokat kell tartalmazniuk. Tárgyidõszakon a
tárgyév január 1-tõl az adott negyedév utolsó napjáig eltelt idõszak értendõ. Az adatszolgáltatásban életbiztosítási ága-
zatként a Bit 2. sz. mellékletében római számokkal szereplõ „termékcsoportok” tekintendõek.

A 42B1B és 42B1D táblázatokban, valamint a 42B2A, 42B3A1, 42B3A2, 42B3A3 és 42B14A táblázatok életbiztosí-
tási részeiben az életághoz kapcsolódó összes (nemcsak a Hagyományos életbiztosításokkal kapcsolatos!) baleset és be-
tegség kiegészítõ biztosítással kapcsolatos adatok külön soron, a „Hagyományos életbiztosítások” alatt, a Baleset és be-
tegség kiegészítõ biztosítások elnevezésû soron kerülnek bemutatásra.

A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások állománydíj-, díj- és kárrészeit a fõbiztosítástól leválasztva kell kimutat-
ni. Ez azt jelenti, hogy a 42B1D táblázatban, a 42B2A és 42B3A1 és 42B3A3 táblázatok életbiztosítási részeiben a bal-
eset és betegség kiegészítõ biztosítások ezen adatai külön soron [megfelelve a Bit. 2. számú mellékletében szereplõ
struktúrának, és alátámasztva az életbiztosítási szavatoló tõke számítás (L2 része) követelményeivel] kerülnek kimuta-
tásra. A I. Hagyományos életbiztosítások ágazat adatainak meghatározása során a fent említett sort az összesítésnél
figyelembe kell venni (azaz ebben az esetben nem részletezõ sorként szerepel).

A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások darabszámként megjelenõ adatait mindig részletezõ sorként kell kimu-
tatni, azaz a sorkód alapján magasabb szinten lévõ sor adatában nem veendõk figyelembe. A baleset és betegség kiegé-
szítõ biztosításhoz tartozó darabszámnak mindig meg kell jelennie a fõbiztosítás ágazati során is. Darabszámot tartalma-
zó táblák a 42B1B, 42B3A2, 42B3A3 megfelelõ része, 42B14A.

Az életbiztosítási ág vonatkozásában csak a baleset- és betegség kiegészítõ biztosításokat kérjük külön bemutatni
(más kiegészítõ biztosítások esetében nem kell a leválasztást alkalmazni!), tekintettel arra, hogy a szavatoló tõke számí-
tás szempontjából is csak ezek kerülnek külön kezelésre.

42B1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

Állományon a továbbiakban a biztosító élõ, hatályban lévõ szerzõdéseit értjük.
Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág biztosítási szerzõdéseinek darabszámát, illetõleg annak változásait kell

bemutatni, ágazatonként. Külön sorokon kell bemutatni a folyamatos, illetve az egyszeri díjas szerzõdéseket, valamint
összevontan a díjmentesített állományt. Értelemszerûen ide tartoznak a tárgyidõszakot megelõzõen kötött, még kocká-

2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15709



zatban álló szerzõdések is. A tárgyidõszakon belül kötött és még azon évben megszûnt szerzõdéseket egyrészt szaporu-
latként, másrészt állományvesztésként (megszûnés oka szerinti megbontásban) is be kell mutatni.

Nyitóállomány: tartalmazza a tárgyidõszakot megelõzõ év december 31-én hatályban lévõ biztosítási szerzõdések
darabszámát.

Indexálások: Az oszlopban az indexált állomány darabszámát kell szerepeltetni, és a január 1-jei indexálásokat is a
2. oszlop tartalmazza.

Törlés érdekmúlás miatt: idetartozik a lejáratkori megszûnés és a szüneteltetés (is).
Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok

közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állományát, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állományát.

A „csomagbiztosítások” egy darabnak számítanak. A termék díjfelosztásakor kapott legnagyobb arányú díjrész sze-
rinti biztosítási kockázati csoporthoz kell sorolni õket.

A reaktivált szerzõdések darabszámát a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal
indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni.

A baleset és betegség ágazatokban a szerzõdésekben biztosítottak létszámát fel kell tüntetni.

42B1B A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

Állományon a továbbiakban a biztosító élõ, hatályban lévõ szerzõdéseit értjük.
A baleset és betegség kiegészítõ biztosítások állományi (darabszámra vonatkozó) adatait a táblázatban „csak” részle-

tezõ információként kell feltüntetni. Ezáltal egyrészt ezen darabszámok nem kerülnek az összesítésnél figye-
lembevételre, másrészt a biztosítónak nem kell egy szerzõdést daraboltan több helyen (nem egész számként) kimutatni,
végsõ soron így a halmozódás is elkerülhetõ.

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág biztosítási szerzõdéseinek darabszámát, illetõleg annak változásait kell be-
mutatni ágazatonként. Külön sorokon kell bemutatni a folyamatos, illetve az egyszeri díjas szerzõdéseket, valamint
összevontan a díjmentesített állományt. Értelemszerûen ide tartoznak a tárgyidõszakot megelõzõen kötött, még
kockázatban álló szerzõdések is.

Az egy szerzõdõvel (pl. egy munkaadó) kötött csoportos biztosítás egy darabnak számít.
Nyitóállomány: 42B1A tábla szerint.
Indexálások: Az oszlopban az indexált állomány darabszámát kell szerepeltetni, és a január 1-jei indexálásokat is a

2. oszlop tartalmazza.
Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok

közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állományát, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állományát.

CSÉB: az 1986. július 1. elõtt bevezetett termékek állományát fel kell osztani az egyes ágazatok között, azonban a biz-
tosítás speciális jellege miatt külön soron is be kell mutatni.

A reaktivált szerzõdések darabszámát a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyúttal
indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni.

Részleges visszavásárlásokkal érintett szerzõdések között kell bemutatni azoknak a szerzõdéseknek a darabszámát,
amelyekre visszavásárlás miatt kifizetést teljesített a biztosító, azonban a szerzõdés nem szûnt meg, kizárólag a biztosítá-
si szolgáltatás értéke csökkent. A szerzõdések záró állományát ez a változás nem érinti, darabszámukat nem kell bemu-
tatni sem a visszavásárlások, sem az állományvesztések oszlopokban.

A biztosítottak száma a beszámolási idõszak végén elnevezésû oszlopban minden egyes ágazat vonatkozásában a biz-
tosítottak számát kell feltüntetni, csoportos biztosítás esetében a szerzõdéssel érintett létszám figyelembevételével.

42B1C A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág állományilag nyilvántartott folyamatos díjas biztosítási szerzõdéseinek
éves állománydíját kell bemutatni.

Nyitóállomány: tartalmazza a tárgyévet megelõzõ év december 31-én hatályban lévõ biztosítási szerzõdések részletfi-
zetési pótdíj nélküli állománydíját.

Indexálások: Az indexált állományok állománydíjának indexálásból adódó növekményét kell a 2. oszlopban
feltüntetni.

Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok
közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
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vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állománydíját, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állománydíját.

A reaktivált szerzõdések állománydíját a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyút-
tal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni ezt az értéket.

42B1D A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág állományilag nyilvántartott folyamatos díjas biztosítási szerzõdéseinek éves
állománydíját, illetõleg változásait kell bemutatni, biztosítási ágazatonként (a díjmentesített szerzõdések kivételével).

Nyitóállomány: 42B1C tábla kitöltési útmutatója szerint.
Technikai megszûnések: A szerzõdések módosításából vagy átdolgozásából eredõ változást – ideértve az ágazatok

közötti átsorolásokat is – kell itt megjeleníteni úgy, hogy a technikai megszûnés oszlopban kell kivezetni a módosításra
vagy átdolgozásra került szerzõdés addigi állománydíját, ezzel egyidejûleg a szaporulat oszlopban kell szerepeltetni a
létrejött módosított vagy átdolgozott szerzõdés új állománydíját.

CSÉB: 42B1B tábla kitöltési útmutatója szerint.
Az életbiztosítási állomány-darabszámhoz rendelt állománydíjat tartalmazó 42B1D tábla valamennyi, a biztosító állo-

mányában lévõ folyamatos díjas szerzõdés állománydíját tartalmazza, beleértve a befektetési egységhez kötött
életbiztosításokat is.

A reaktivált szerzõdések állománydíját a szaporulat oszlopban kell bemutatni. Azon szerzõdésekre, amelyeket egyút-
tal indexáltak is, az indexálás oszlopban is fel kell tüntetni ezt az értéket.

42B1E A biztosító néhány termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

A táblázatban a biztosító néhány termékcsoportjára vonatkozó szerzõdésszám záró állományát, a díjbevétel és a kárki-
fizetés bruttó összegét kell bemutatni.

Utasbiztosítás: A MÁV-val és a közúti közlekedési vállalatokkal kötött szerzõdések is beleértendõek, mint csoportos
biztosítások mutatandók ki.

Nyugdíjbiztosítás: Ezen a soron azon termékek fõbb adatait kell bemutatni, amelyek elérési elemet tartalmaznak
(a Bit. szerinti ágazati megbontásban: az elérési életbiztosítás, vegyes életbiztosítás, befektetési egységekhez kötött élet-
biztosítás, halasztott járadékbiztosítás, valamint az azonnal induló vagy már megindult járadékbiztosítás ágazatokba tar-
toznak) és a biztosított legalább 62 éves életkorában járnak le , illetve ekkor indul meg a járadékbiztosítás.

Tûz, elemi és egyéb vagyoni biztosítások összesen sor: Azokat a vállalkozói vagyoni kockázatokat, amelyek nem a
tûz és elemi kockázatok ágazatba tartoznak (pl. szállítmány ágazatba), ebben a táblában nem kell bemutatni.

Az 42B1E táblában mind a folyamatos, mind pedig az egyszeri díjfizetésû nem-életbiztosítások, illetve nyugdíjbizto-
sítások darabszámát, díjbevételét és kárkifizetését szerepeltetni kell.

A termékcsoportok esetében a szerzõdéseket a szerzõdõ KSH besorolása (a gazdálkodási formát leíró statisztikai
számjel 13–15. karaktere) szerint kell besorolni (pl. önkormányzati biztosítások soron az önkormányzatok által kötött
biztosításokat kell feltüntetni), a statisztikai számjel elemeirõl és nomenklatúráiról szóló 9001/2002. (SK 3.) KSH közle-
ményben, ill. a többször módosított 9003/2002. (SK 6.) KSH közleményben foglaltak alapján.

42B1G A biztosító néhány, hitelekhez köthetõ termékcsoportjának fõbb adatai a tárgyidõszak végén

A táblázatban a biztosító néhány, hitelekhez köthetõ termékcsoportjára vonatkozó szerzõdésszám záró állományát, a
díjbevételt, a biztosított hitelösszeg nagyságát, a biztosítottak számát, valamint a kárkifizetés és szolgáltatás darabszá-
mát és bruttó összegét kell bemutatni. A kért adatokat a csoportos hitelfedezeti biztosítások, az egyéni hitelfedezeti biz-
tosítások, valamint az ingatlanhitellel kombinált életbiztosítások vonatkozásában kell megjeleníteni.

Az egyéni hitelfedezeti biztosítások alatt a természetes személlyel kötött szerzõdést kell érteni. A kért adatokban mind
a hitelfedezeti biztosítások, mind a hitelfedezeti záradékolásnál megjelölt értéket meg kell jeleníteni. A hitelfedezeti biz-
tosítás esetén a biztosítási esemény bekövetkeztekor a ki nem fizetett hitelösszeget fizeti ki a biztosító. A hitelfedezeti
záradékolás esetén a biztosító a kártérítés, illetve a szolgáltatás mértékéig vállalja a fedezetet.

Amennyiben a biztosító az Egyéni hitelfedezeti biztosítások alábontásban kért adatait nem tudja a rendelet hatálybalé-
pésétõl kezdve szolgáltatni, úgy az Egyéni hitelfedezeti biztosítások fõsor alatti „egyéb” soron összefoglalóan megjelen-
teti a „régi” (2007. december 31-ig kötött) szerzõdések kért adatait mindaddig, amíg a bontást meg nem tudja oldani, de
legfeljebb e rendelet hatálybalépésétõl számított 1 évig. (Azaz 2009. elsõ negyedévérõl készített jelentésben már a kért
bontásban kell megjeleníteni az egyéni hitelfedezeti biztosításokat.) Ezen „egyéb” soron új, 2008-ban kötött szerzõdés
nem szerepelhet e rendelet hatálybalépésétõl kezdve, csakis az alábontott sorok valamelyikében.
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42B2A A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

Ez a táblázat a biztosító díjbevételét mutatja be biztosítási kockázati csoportonkénti bontásban.
Díjbevétel: a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az eredménykimutatás A) 01. sor a) + B) 01. sor a) pontjában szereplõ

összeg a tárgyidõszakra vonatkozóan.
Beszámolási idõszakra megszolgált díj: a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az eredménykimutatás A) 01. sor + B)

01. sora a tárgyidõszakra vonatkozóan.
Viszontbiztosításba adott díjbevétel: a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az eredménykimutatás A) 01. sor b) + B) 01. sor

b) pontjában szereplõ összeg a tárgyidõszakra vonatkozóan.
Befolyt, pénzügyileg realizált díjbevétel alatt be kell mutatni az 1. oszlopban szereplõ elõírt díjbevételbõl az adott idõ-

szakban befolyt részt. Csak az összesen, valamint az élet üzletág részösszesen és nem élet üzletág részösszesen cellákat
kell kitölteni!

Az eseti befizetésbõl származó díjbevételek között kell bemutatni az 1. oszlopban szereplõ díjbevételbõl az ügyfelek
által a szerzõdéses kötelezettségen felül eseti jelleggel teljesített díjbefizetéseket. A biztosító díjbevételének ezt a részét
az egyszeri díjas díjbevétel oszlopában nem kell bemutatni.

42B2C Jelzáloghitelezés bemutatása a tárgyidõszak végén

A Bit. 5. § (6) bekezdés f) pontjában meghatározott jelzáloghitelezésre vonatkozó néhány adatot, a hitelszerzõdésekre
vonatkozó állományadatokat és a jelzáloghitel szerzõdések értékét kell bemutatni. A táblázat második felében külön so-
rokon kell bemutatni az egyszeri díjas termékekhez kapcsolódó jelzáloghitelezési tevékenységet.

Átlagos futamidõ: az adott ágazatban kötött életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódóan nyújtott jelzáloghitelek hát-
ralévõ futamidejének számtani átlaga.

Jelzáloghitelezés kitöltése: csak a Felügyelet által jóváhagyott Bit. 68. § (5) bekezdés szerinti módszertani elvek birto-
kában lehet a tevékenységet mûvelni. Amennyiben pl. egy hitelintézet jelzáloghitelezési tevékenységéhez kapcsolódik a
biztosítás, úgy a tevékenységet a megfelelõ biztosítási termékeknél kell szerepeltetni.

42B3A1 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén

A táblázatban be kell mutatni élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint azon belül ágazati bontásban egyrészt a tárgy-
idõszakban teljesített kárkifizetéseket a kifizetett károk bekövetkezése óta eltelt idõ szerint, másrészt a függõkár tartalék
(tételes) és az IBNR tartalék összegét a károk bekövetkezése óta eltelt idõ szerint. Amennyiben az IBNR tartalék kért
megbontása nem adódik a számítási módszerbõl, vagy az torz eredményt ad, az adott ágazat és a biztosító sajátosságai-
nak megfelelõen kell a megbontást megbecsülni. A besorolást naptári évekre számítva kell elvégezni (például egy 1998.
december 3-án bekövetkezett káreset a 2004. I. negyedévérõl szóló negyedéves adatszolgáltatás esetében 6 éve
bekövetkezettnek számít, így az 1. oszlopban szerepeltetendõ).

Egyezõségek:
Bekövetkezett és bejelentett károkra történt tárgyidõszaki kárkifizetések összesen (5. oszlop) = a Bszkr. 2. sz. mellék-

lete eredménykimutatás A) 04. sor aa) 1. pont + B) 05. sor aa) 1. pont szerinti összeg a tárgyidõszakra vonatkozóan.
Függõkár tartalék összege + IBNR tartalék összesen (10. oszlop + 11. oszlop) = a Bszkr. 1. sz. melléklete mérleg For-

rások C. Biztosítástechnikai tartalékok 3. Függõkár tartalékok bruttó összeg [aa) + ba)] a tárgyidõszakra vonatkozóan.

42B3A2 Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyidõszak végén (darab)

A táblázatban be kell mutatni élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint azon belül ágazati bontásban, a károk bekövet-
kezése óta eltelt idõ szerint egyrészt azon káresetek darabszámát, amelyekre részben vagy egészében megtörtént a kárki-
fizetés, másrészt azon káresetek darabszámát, amelyekre részben vagy egészében a jövõben várható kifizetés.

A tárgyidõszakban részben kifizetett károk esetében az 1–5. oszlopokban, valamint a fennmaradó, várható kárkifize-
tés miatt a 6–10. oszlopokban is fel kell tüntetni a darabszámot.

42B3A3 Kárkifizetés és szolgáltatás az életbiztosítási ágban, károkok szerinti részletezésben a tárgyidõszak
végén

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ági kárkifizetéseket és szolgáltatásokat kell részletezetten bemutatni.
A részletezés érinti azt, hogy egyrészt szolgáltatási (kárkifizetési) okonként, másrészt ágazatonként, azon belül a fo-

lyamatos díjas, egyszeri díjas szerzõdések és a díjmentes állomány megbontásában kell bemutatni az értékeket.
A Halasztott, illetve az azonnal induló vagy már megindult járadékbiztosítások esetében a szolgáltatást a „lejárat

miatt” oszlopba kell írni. Ezeknél a szolgáltatás darabszáma 1, ha abban az évben egyáltalán már volt a járadékbiztosítás
szerint szolgáltatás, függetlenül attól, hogy ez havi, negyedéves, féléves vagy éves gyakorisággal történt.
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A táblázat 3. oszlopában a kiegészítõ termékként megkötött és a kiegészítõ termékbõl fakadó kárkifizetést és szolgál-
tatást kell feltüntetni.

A „Baleset és betegség kiegészítõ biztosítások” sorban a csak kiegészítõként köthetõ módozatok szerepelnek. Azok-
nál a csak élet ágat mûvelõ biztosítóknál, akik a baleset és betegség biztosításokra is rendelkeznek engedéllyel, az önál-
lóan megkötött baleset és betegség biztosítások bemutatását is ezen a soron kérjük. E sor 3. oszlopában kell feltüntetni
azon kárkifizetéseket és szolgáltatásokat, melyek a baleset és betegség kiegészítõ biztosításokból fakadnak.

Ebbõl: részleges visszavásárlások között azoknak a – megelõzõ oszlopban is bemutatandó – visszavásárlásoknak a
számát, illetve a kifizetéseknek az értékét kell megjeleníteni, amelyek következtében a szerzõdés nem szûnt meg, kizáró-
lag a biztosítási szolgáltatás értéke csökkent.

42B4A A biztosító költségei a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban a biztosító igazgatási, szerzési, kárrendezési és befektetési költségeit kell bemutatni.
Szerzési költség: Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág eredménykimutatás

A) 09. sor a) ± b) pont + B) 10. sor a) ± b) pontjából a tárgyidõszakra vonatkozóan.
Igazgatási költség: Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág eredménykimutatás

A) 09. sor c) pont + B) 10. sor c) pontjából a tárgyidõszakra vonatkozóan.
Kárrendezési költség: ebben az oszlopban az adott beszámolási idõszak ilyen címen történt összes kifizetést kell érte-

ni, a Bszkr. 2. sz. melléklete alapján az életbiztosítási ág és nem-életbiztosítási ág eredménykimutatás A) 04. sor ab) pont
+ B) 05. sor ab) pontjából a tárgyidõszakra vonatkozóan.

Befektetési költség: A biztosító számviteli politikája alapján a befektetési tevékenységhez közvetlenül vagy közvetet-
ten rendelhetõ költségek.

A kötelezõ gépjármûfelelõsség-biztosítás adatainak a 190/2004. (VI. 8.) Korm. rendelet alapján számított adatokkal
kell megegyezni.

42B5AA A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)
42B5AB A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

Ezek a táblázatok a biztosító passzív viszontbiztosításainak bemutatására szolgálnak. A közölt adatokat legalább a vi-
szontbiztosítási elszámolásokkal alátámasztani szükséges.

Belföldi: Magyarországon székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n belüli: Magyarországon kívüli, de EU tagországbeli székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n kívüli: Nem magyarországi és nem más EU tagországbeli, azaz harmadik országbeli székhellyel rendelkezõ

biztosító
A viszontbiztosítónak átadott díj:
42B5AA 1. sor 1. oszlop + 42B5AB 1. sor 1. oszlop = Bszkr. 2. sz. melléklete alapján eredménykimutatás A) 01. sor

b) pont + B) 01. sor b) pont a tárgyidõszakra vonatkozóan.
A viszontbiztosítótól kapott jutalék és nyereségrészesedés:
42B5AA 1. sor 2. oszlop + 42B5AB 1. sor 2. oszlop = Bszkr. 2. sz. melléklete alapján eredménykimutatás A) 09. sor

d) pont + B) 10. sor d) pont a tárgyidõszakra vonatkozóan.
A viszontbiztosító kármegtérítése:
42B5AA 1. sor 3. oszlop + 42B5AB 1. sor 3. oszlop = Bszkr. 2. sz. melléklete alapján eredménykimutatás A) 04. sor

aa) 2. pont + B) 05. sor aa) 2. pont a tárgyidõszakra vonatkozóan.

42B5BA Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (keretszerzõdések)
42B5BB Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyidõszak végén (fakultatív)

Ezek a táblázatok a biztosító aktív viszontbiztosításainak a bemutatására szolgálnak. A közölt adatokat legalább a vi-
szontbiztosítási elszámolásokkal alátámasztani szükséges.

Belföldi: Magyarországon székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n belüli: Magyarországon kívüli, de EU tagországbeli székhellyel rendelkezõ biztosító
EU-n kívüli: Nem magyarországi és nem más EU tagországbeli, azaz harmadik országbeli székhellyel rendelkezõ biz-

tosító
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42B8A A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidõszak végén

A biztosítástechnikai tartalékokat és a tartalékok fedezetét képezõ (mögötte álló) portfoliók értékeit kell bemutatni eb-
ben a táblában, élet-, nem életbiztosítási ági megbontásban, valamint a matematikai tartalékra vonatkozóan a tartalék és
fedezetének hátralévõ átlagos futamidejét kell feltüntetni.

Hátralévõ átlagos futamidõ: a Tpt. 5. § 49. pontja szerinti értelmezésben, két tizedesre kerekítve.
A 42B8A1–42B8A24 sorokba a tartalékok mérlegértékét kell kimutatni, azaz nem életági tartalékok esetében a nettót,

életbiztosítások esetében a kockázati életbiztosítások tartalékain kívül a bruttót.
42B8A tábla 1. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás D sor 2. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 2. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C sor 2. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 2. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C sor 3. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 3. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C1 sor 2. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 3. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C1 sor 3. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 4. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C2 sor 2. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 4. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C2 sor 3. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 5. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C3 sor 2. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 5. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C3 sor 3. oszlop a tárgyidõszakra vonatkozóan
42B8A tábla 6. sor 1. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C4+C5+C6 sor 2. oszlop a tárgyidõszakra vo-

natkozóan
42B8A tábla 6. sor 2. oszlop = Bszkr. 1. számú melléklet Mérleg Forrás C4+C5+C6 sor 3. oszlop a tárgyidõszakra vo-

natkozóan

42B8B2 A nagy kockázatok fõbb adatainak bemutatása

Ezt a táblázatot a nagy kockázatok és nagy károk határértékeirõl szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet elõírása sze-
rint, a nagy kockázatokra vonatkozóan kell kitölteni.

Szerzõdésszám: A nagy kockázat fogalmába tartozó biztosítási szerzõdések darabszámát kell itt megjelölni.
Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat Szerzõdésszám oszlopba azon biztosítá-

sok darabszámát kell beírni, amelyek viszontbiztosítási fedezet alá esnek.
Biztosítási összeg: A megfelelõ darabszámokhoz tartozó összegeket kell beírni, ahol nincs biztosítási összeg, ott a

PML (probable maximum loss) is alkalmazható.
Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fedezet alá

esõ biztosításokhoz tartozó, a viszontbiztosító által vállalt biztosítási összegeit kell beírni.
Tárgyidõszakban kifizetett károk darabszáma: A nagy kockázat fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kapcso-

latos kifizetett károk darabszáma az elõzõ idõszakokban, illetve a tárgyidõszakban bekövetkezett károk szerinti bontás-
ban. (Például 2004. II. negyedévérõl szóló adatszolgáltatásban tárgyidõszak alatt 2004. elsõ félévét értjük, elõzõ
idõszakon 2004. január 1-je elõtti idõszakokat!)

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fedezet alá
esõ biztosításokhoz kapcsolódó kifizetett károk darabszámát kell beírni.

Függõ (nyitott) károk darabszáma: A nagy kockázat fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kapcsolatos bekö-
vetkezett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk darabszáma, megbontva a részlegesen kifizetett
és a teljesen ki nem fizetett károkra vonatkozóan.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fedezet alá
esõ biztosításokhoz kapcsolódó bekövetkezett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk
darabszámát kell beírni.

Tárgyidõszaki kárkifizetés: A 3–5. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó kifizetések teljes összege.
Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok bemutatása” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítá-

si fedezet alá esõ biztosításokhoz kapcsolódó, a viszontbiztosító partner által a tárgyidõszakban már átutalt, lekönyvelt
kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

Függõ (nyitott) károk becsült kárkifizetése: A 6–7. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó várható (becsült) kárkifize-
tések teljes összege, megbontva aszerint, hogy részlegesen történt-e kifizetés rá, vagy teljesen ki nem fizetettek.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fedezet alá
esõ biztosításokhoz kapcsolódó kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

42B8B3 Nagy károk fõbb adatainak bemutatása a tárgyidõszak végén

Ezt a táblázatot a nagy kockázatok és nagy károk határértékeirõl szóló 45/1996. (XII. 29.) PM rendelet elõírása sze-
rint, a nagy károkra vonatkozóan kell kitölteni.
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Tárgyidõszakban kifizetett nagy károk darabszáma: A nagy károk fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kap-
csolatos kifizetett károk darabszáma az elõzõ idõszakokban, illetve a tárgyidõszakban bekövetkezett károk szerinti bon-
tásban. (Például 2004. II. negyedévérõl szóló adatszolgáltatásban tárgyidõszak alatt 2004. elsõ félévét értjük, elõzõ
idõszakon 2004. január 1-je elõtti idõszakokat!)

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fedezet alá esõ
biztosításokhoz kapcsolódó kifizetett károk darabszámát kell beírni.

Függõ (nyitott) nagy károk darabszáma: A nagy károk fogalmába tartozó biztosítási szerzõdésekkel kapcsolatos bekö-
vetkezett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk darabszáma, megbontva a részlegesen kifizetett
és a teljesen ki nem fizetett károkra vonatkozóan.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fedezet alá esõ
biztosításokhoz kapcsolódó bekövetkezett és bejelentett, de részben vagy egészben ki nem fizetett károk darabszámát
kell beírni.

Tárgyidõszaki kárkifizetés: Az 1–3. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó kifizetések teljes összege.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk bemutatása” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fe-
dezet alá esõ biztosításokhoz kapcsolódó, a viszontbiztosító partner által a tárgyidõszakban már átutalt, lekönyvelt
kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

Függõ (nyitott) nagy károk becsült kárkifizetése: A 4–5. oszlopban bemutatott károkhoz tartozó várható (becsült) kár-
kifizetések teljes összege, megbontva aszerint, hogy részlegesen történt-e kifizetés rá, vagy teljesen ki nem fizetettek.

Mindebbõl a „Viszontbiztosítással fedezett nagy károk” alsó táblázat oszlopában a viszontbiztosítási fedezet alá esõ
biztosításokhoz kapcsolódó kárkifizetések teljes összegét kell beírni.

42B8C A matematikai tartalék kimutatása a tárgyidõszak végén

Ebben a táblázatban a matematikai tartalékot kell bemutatni a Bit. 142. § (2) bekezdés szerint. (A befektetési egysé-
gekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó matematikai tartalékot is itt kell bemutatni az alapok nélkül.)

A 42B8C táblában az 1. és 2. oszlop minden esetben a bruttó matematikai tartalékot mutatja, a 3. és 4. oszlop pedig a
viszontbiztosításba adott kockázatokra jutó biztosítástechnikai tartalék nagyságát.

42B8E A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerzõdésekre képzett tartalékok a tárgyidõszak végén

A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokra képzett tartalékok bemutatása. Az eszközalapokon felül be kell
mutatni, pl. a kockázati részre képzett matematikai tartalékot, az esetlegesen kiígért hozamra vonatkozóan képzett
tartalékrészeket stb.

42B9A Kimutatás a biztosító befektetéseirõl

Ebben a táblázatban a biztosító biztosítástechnikai tartalékai (a matematikai tartalék, a matematikai tartalékon kívüli
biztosítástechnikai tartalékok és a befektetési egységhez kötött életbiztosítások tartaléka) és saját eszközeit, élet- és
nem-életbiztosítási ági, valamint nem biztosítási tevékenység bontásban kell bemutatni.

A táblázatban a könyvelt (fõkönyvi) elszámolásokat kell bemutatni.

A fedezeti portfolió értékének legalább a fedezett tartalék mértékét el kell érnie, de azt meg is haladhatja, kivéve a be-
fektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékának esetében.

A „biztosítékkal nem fedezett és szabályozott értékpapírpiacra be nem vezetett értékpapír”, illetve a „nemzetközi
pénzügyi intézmény által kibocsátott eszköz” értelmezésénél a Bit. 137. § (3) bekezdésében foglaltakat kell irányadónak
tekinteni.

A Nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott eszközhöz döntõen a Hpt. 1. számú mellékletében meghatározott
intézmények kapcsolódnak, ideértve az EBRD-t is.

Tõzsdén nem jegyzett diszkont kincstárjegyek szerepeltetése a 9A tábla részletezõ soraiban: Mind a 38. (Biztosítékkal
nem fedezett hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok és kölcsönök, valamint elismert értékpapírpiacra be nem vezetett
részvény, kötvény), mind a 40. (Elismert értékpapírpiacra be nem vezetett kötvények) sorban szerepeltetni kell az
értéküket.

A másodlagos értékpapír a Tpt. 5. § 76. pontjában leírtak szerint definiált.

Az önkormányzati kötvényeket az Egyéb soron kell szerepeltetni.
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42B9B2 Kimutatás a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjairól

Ez a táblázat azon befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékainak fedezetét képezõ elkülönített alapok
bemutatására szolgál, amelyeknél a biztosító kötelezettséget vállalt a biztosítástechnikai tartalékok elkülönített
kezelésére, befektetésére.

Az alapok elnevezését az 1. Az alapok nevei oszlopban kell megadni.
Könyv szerinti érték: piaci érték a Bszkr. 4. § (8) bekezdése alapján.
A táblázat 2. sor 5. oszlop = Bszkr. 1. sz. melléklet Mérleg Eszközök C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked)

életbiztosítások szerzõdõi javára végrehajtott befektetések sorával a tárgyidõszakra vonatkozóan.

42B9C1 Kimutatás a származtatott ügyletekrõl

Ebben a táblázatban a biztosító vagy megbízottja által, a biztosító részére kötött származtatott ügyleteket kell bemutat-
ni a számviteli szabályozás szerinti típusok szerint.

Az 1. oszlopban fel kell tüntetni, nyilvántartásokkal alátámasztott módon, a beszámoláskor nyitott ügyletekbõl adódó,
függõ kötelezettségeket, illetve függõ követeléseket (nettó módon, azaz követelések-kötelezettségek összesen az adott
ügylettípusra vonatkozóan).

A 2. és 3. oszlopokban be kell mutatni a tárgynegyedévben (nem kumulált, azaz például 2004. II. negyedévében: a
2004. július 1-tõl 2004. szeptember 30-ig tartó idõszakban) elkönyvelt, az adott származtatott ügylet típushoz kapcsoló-
dó eredményeket (nettó módon, azaz hozamok-ráfordítások összesen az adott ügyletre vonatkozóan), realizált és nem
realizált bontásban.

42B9C2 Kimutatás a származtatott ügyletekkel kapcsolatos tranzakcióiról

A Bit. 138. § (4) bekezdésének megfelelõen napi bontásban be kell mutatni ebben a táblázatban a biztosító összesített
hosszú, illetve rövid pozícióit és a mögöttes (a KELER-nél lévõ értékpapírszámlán lévõ) likvid eszközöket, annak
típusonkénti bontásában.

Likvid eszközök (1. oszlop) egyenlõ az Állampapír, Állampapírra kötött repo ügyletek, Készpénz, Egyéb likvid esz-
köz oszlopokban szereplõ értékek összegével.

A repo ügyletek oszlop csak akkor vehetõ figyelembe, ha a biztosító a repopapírt az állampapír oszlopban még nem
szerepeltette.

Hosszú/rövid pozíció a Tpt.-ben meghatározottak szerint értendõ.
Az utolsó oszlopban az adott tranzakció lebonyolításának dátumát fel kell tüntetni (,,éééé.hh.nn” formátumban).

42B9D Kimutatás a biztosító befektetéseinek hozamáról

Ebben a táblázatban a biztosító biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képezõ, 42B9A táblában bemutatott befekteté-
sein (a matematikai tartalék, a matematikai tartalékon kívüli biztosítástechnikai tartalékok és a befektetési egységhez kö-
tött életbiztosítások tartaléka) és saját eszközein elért hozamot, élet- és nem-életbiztosítási ági, valamint nem biztosítási
tevékenység bontásban kell bemutatni.

A befektetések elért hozama: a könyvelt (fõkönyvi) hozam, azaz a könyv szerinti hozam értendõ alatta. Pl. a kapott ka-
matok és kamatjellegû bevételek (pénzügyileg realizált és az adott idõszakra járó elhatárolt tételek), pénzügyileg reali-
zált árfolyamnyereségek/veszteségek, értékvesztések, visszaírt értékvesztések, az adott befektetési portfolióra vonat-
koztatva. (Ingatlanok esetében ide tartozik a bérleti díj összege.)

Adott kötvény hozamát mindig a kötvény által meghatározott sorban kell együttesen kimutatni. Az idõben elhatárolt
kamatokat is ugyanazon a soron kell szerepeltetni, nem az elhatárolt kamatok, bérleti díjak részösszesen soron.

42B9F A biztosító befektetéseinek hozamai a tárgyidõszak végén

Ez a táblázat a biztosító fõbb portfolióinak hozamát mutatja be a következõk szerint:
A matematikai tartalék esetében (1. sor): a fedezetbe vont eszközök portfoliójára kell a számításokat elvégezni, azaz a

42B9A táblázat 2. és 3. oszlopának 1. sorában bemutatott könyv szerinti értékeknek megfelelõ portfolióra vonatkozóan.
Az ügyfeleknek garantált hozamot az élet és nem-élet ági matematikai tartalékok azon részére kell számítani, ahol a

biztosító hozamot ígér, beleértve a technikai kamatlábat is, mint minimális garantált hozamot és az idõszakosan változó
hozamígéretet is.

A számított értéket a táblázat pénz- és tõkepiaci eszközök sorában kell feltüntetni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a
fedezeti eszközök alapján kell számítani leválasztva a pénz- és tõkepiaci eszközöket, hanem kizárólag a tartalékok
szerint.
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A matematikai tartalékok azon részét, amelyre nem történik hozamígéret, nem kell bevonni a számításokba, így azo-
kat sem, ahol nincs technikai kamatláb vagy hozamígéret, azaz a befektetések kockázatát az ügyfél viseli.

A matematikai tartalékokra számított átlagos garantált hozam tárgyidõszakon belül változhat. A változások kezelését
az idõszakon belül ugyancsak átlagolással kell megoldani. Az idõben történõ átlagoláshoz használt módszer megválasz-
tásánál negyedévrõl negyedévre következetesen kell eljárni.

A biztosítástechnikai tartalékok (2. sor): A táblázat második sorában a biztosító összes biztosítástechnikai tartaléka
(matematikai tartalékon és befektetési egységekhez kötött életbiztosítások tartalékán kívüli) állományát fedezõ port-
foliót kell itt bemutatni, azaz a 42B9A táblázat 4. és 5. oszlopának 1. sorában bemutatott könyv szerinti értékeknek
megfelelõ portfolióra vonatkozóan.

A befektetési egységekhez kötött életbiztosítások alapjai esetében (3. sortól) alaponként is el kell a számítást végezni.
A befektetési egységekhez kötött életbiztosításokhoz kapcsolódó alapok elnevezéseit az 1. Alapok nevei oszlopba

kell beírni.
2. oszlop (Nyitó állomány) és 3. oszlop (Záró állomány): az eszközök állományát piaci értéken kell szerepeltetni.
4. oszlop: A befektetési állomány változása (nettó) = Nettó ÁV = a portfolió bevételei mínusz kiadásai az értékelési

idõszakban.
5. oszlop: A befektetési állomány változásának idõvel súlyozott összege (nettó) =
Idõvel súlyozott

ÁV
CF * N

T
i i

i

n

� �
ahol

CF = nettó be-, ill. kifizetések (elõjelek); a (t–1; t) idõszakban, a portfolió vonatkozásában az értékelési idõ-
szak záró napjáig

Ni = az i-edik napi nettó befizetés napjától az értékelési idõszak záró napjáig hátralévõ napok száma

T = az értékelési idõszak napjainak a száma

N = a tárgyidõszaki be- és kifizetések száma
6. oszlop: Számláló = Záró állomány mínusz Nyitó állomány mínusz Nettó ÁV
7. oszlop: Nevezõ = Nyitó állomány plusz Idõvel súlyozott ÁV
8. oszlop: A portfolió tárgyidõszaki hozama (%) = [(Záró állomány – Nyitó állomány – Nettó ÁV) / (Nyitó állomány

+ Idõvel súlyozott ÁV)] * 100
9. oszlop: A portfolió évesített hozama (%) = (A portfolió tárgyidõszaki hozama) * 365 / (Tárgyidõszak vége –

Tárgyidõszak eleje)
10. oszlop: A tárgyidõszak eleje (t–1) = a tárgyévet megelõzõ év december 31-e, illetve az „alap” tárgyidõszaki indí-

tásának napja, „éééé.hh.nn” számformátumban (a hozam számítása érdekében)
11. oszlop: A tárgyidõszak vége (t) = a tárgyév december 31-e, illetve az „alap” megszüntetésének tárgyévi napja,

„éééé.hh.nn” számformátumban (a hozam számítása érdekében)
12. oszlop: Referencia hozam (%) = A portfoliókezelési, vagy befektetési politikában rögzített, az adott portfolióra

vonatkozó, évesített hozamelvárás.
13. oszlop: Ügyfeleknek garantált hozam (%) = A szerzõdésekben kiígért, a portfolióra számított átlagos garantált,

évesített hozam.
Referencia index fogalma: A portfoliókezelési (vagyonkezelési) vagy befektetési politikában elõre rögzített, az adott

portfolióra vonatkozó, annak jellemzõ összetételét tükrözõ pénz- és tõkepiaci index vagy több pénz- és tõkepiaci index
kombinációja éves hozamszámítással.

A piaci hozamszámításnak a hagyományos portfoliók esetében a Tpt. 15. számú mellékletében foglalt elveken kell
alapulnia. A biztosítónak belsõ szabályzatában szükséges rögzítenie, hogy az eszközök piaci árazásakor mely forrásból
származó, milyen árakkal számolja az adott portfolió piaci értékét.

42B10B Kimutatás az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak részére végzett szolgáltatásokról

Amennyiben a biztosító egy pénztár részére több portfoliót kezel az összes vagyontömegen belül, azokat külön-külön
soron lehet bemutatni, megnevezve az egyes portfoliókat. Egy önkéntes- és magánnyugdíjpénztár vagyonának kezelése-
kor legalább az önkéntes, illetve a magán ág vagyonára vonatkozó információkat külön-külön soron kell bemutatni.

A kezelt vagyon hozama = bruttó, 365 napra számított évesített hozam
Adomány = Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 17. § (1) bekezdése

szerint.
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42B11A A tulajdonosi részesedések megoszlása a tárgyidõszak végén

A biztosító tulajdonosainak részesedési megoszlását kell itt bemutatni.
Egyesületekre nem vonatkozik!

42B11B A biztosító más biztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban
vagy befektetési alapkezelõben való részesedésének kimutatása a tárgyidõszak végén

A biztosító más biztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési
alapkezelõben való részesedéseit kell itt bemutatni.

42B13A A biztosító személyi állománya a tárgyidõszak végén

A biztosító személyi állományának bemutatására szolgál ez a táblázat.
Hálózat: minden olyan egységet ide kell érteni, amely a központon kívüli, pl. fiók, kirendeltség stb.
Létszám: Az igazgatási dolgozók; a kockázat elbírálók, kárszakértõk és kárügyintézõk; üzleti dolgozók; saját állomá-

nyú üzletkötõ összesen; állománycsoportra ki nem emelt dolgozók esetében az átlagos állományi létszámot kell
megadni.

Bérköltség: itt kell szerepeltetni az ilyen jogcímen a tárgyévben elszámolt bért.
Felsõ vezetés: idesorolandó a biztosító elsõ számú vezetõje, elnök, vezérigazgató, a vezetõ biztosításmatematikus, a

vezetõ jogtanácsos, a számviteli rendért felelõs vezetõ, vezetõ orvos és belsõ ellenõr, és azon egyéb személyek is, akik a
felsõ vezetést alkotják.

Üzleti dolgozók: idesorolandók az üzletszerzés közvetlen irányításával foglalkozó dolgozók (pl. instruktorok, üzleti
vezetõk stb.).

Megbízással dolgozó, egyéb munkatársak: idetartoznak a szerzõdéssel, megbízással (nem a biztosítóval fennálló
munkaviszonyban foglalkoztatott) dolgozó munkatársak (pl. felügyelõ bizottság tagjai, orvosok, szakértõk, egyéb vá-
lasztott – külföldi – tisztségviselõk stb.).

A 1.2.1. „megbízással dolgozó, egyéb munkatársak” és a 1.2.2.1., 1.2.3.1. „egyéni vállalkozó” sorokban a számított
létszámot kell közölni.

42B14A A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgyidõszak folyamán

Ebben a táblázatban a biztosítókhoz írásban és elektronikus úton beérkezett, és nyilvántartásba vett, a biztosító tevé-
kenységével kapcsolatos panaszokat kell bemutatni. Egy biztosítási ügyhöz érkezett megkeresések (így a fellebbezés is)
nem számít újabb panaszügynek.

Összes szerzõdés darabszáma a 42B1A és 42B1B tábla adataival megegyezõen.
A csomagbiztosítások egy darabnak számítanak. A termék díjfelosztásakor kapott legnagyobb arányú díjrész szerinti

biztosítási ágazathoz kell sorolni õket.
A panaszügy darabszámának megbontásánál az egy levél kapcsán bejelentett több, különbözõ jellegû panaszt a meg-

felelõ oszlopok mindegyikében fel kell tüntetni.
Az idõszak végén még lezáratlan, de a jelentés készítésekor már lezárt panaszügyeket az ismert információk alapján

kell besorolni. Azokat a panaszügyeket, amelyeket a jelentés készítésének idõpontjáig még nem zártak le, aszerint kell a
megfelelõ oszlopba sorolni, hogy a bejelentés óta eltelt-e már 30 nap (30 napon túli), illetve még nem telt-e el (30 napon
belüli).

42B15A1 Minimális szavatoló tõke számítás, nem-élet ág

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítását kell bemutatni, a Bit. 8. számú mel-
léklete C) részének megfelelõen. Azok a biztosítók, amelyek a Bit. 64. § (3)–(4) bekezdése alapján az életbiztosítási ágat
és a nem-életbiztosítási ág 1–2. (Baleset, Betegség) ágazatát mûvelik, az önállóan mûvelt baleset- és betegségbiztosítá-
sok minimális szavatoló tõke számítását szintén ebben a táblázatban kötelesek bemutatni.

7–8., illetve 28–29. sorok: Ha a minimális biztonsági tõke értékkövetési indexe 1-tõl eltérõ, akkor az értékkövetési in-
dexszel módosított értékhatárokat kell figyelembe venni.

42B15A2 A károk részletezése (az elmúlt m negyedév káradatai a nem-élet ágban)

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítása során képzett második eredményhez
szükséges kárkifizetési adatok részletezését kell bemutatni, a Bit. 8. számú melléklete C) 24–27. pontjainak megfele-
lõen. Az átlagolási idõszak hosszának megfelelõ számú sort kell kitölteni. Azok a biztosítók, amelyek a Bit. 64. §
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(3)–(4) bekezdése alapján az életbiztosítási ágat és a nem-életbiztosítási ág 1–2. (Baleset, Betegség) ágazatát mûvelik, az
önállóan mûvelt baleset- és betegségbiztosítások káradatainak részletezését szintén ebben a táblázatban kötelesek
bemutatni.

Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen (bj): Az elõzõ három oszlop adataiból számítandó a következõ képlet szerint:
bj = bj1/3 + 1,5 bj2 + bj3.

42B15B1 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág

Ebben a táblázatban az életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítását kell bemutatni, a Bit. 8. számú mellékle-
te D) részének megfelelõen.

Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló tõke szükséglete, második eredmény (R2): A 8–11. sorok alapján
számítandó a következõ képlet szerint:

R2 = (0,003s1 + 0,0015s2 + 0,001s3) · e.
A 15B119 sor „d” oszlopában az utolsó négy negyedév igazgatási költségeit kell szerepeltetni a Bit. 8. számú mellék-

lete „visszamenõleges adatok becslése” bekezdésben foglaltaknak megfelelõen.

42B15B2 Minimális szavatoló tõke számítás, élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási kockázatai

Ebben a táblázatban az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatok minimá-
lis szavatoló tõke számítását kell bemutatni, a Bit. 8. számú melléklete D) 3., illetve C) 1–37. pontjainak megfelelõen; az
életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatokra vonatkozó elkülönített adatok
alapján.

7–8., illetve 28–29. sorok: Ha a minimális biztonsági tõke értékkövetési indexe 1-tõl eltérõ, akkor az értékkövetési in-
dexszel módosított értékhatárokat kell figyelembe venni.

42B15B3 A károk részletezése (az elmúlt m negyedév káradatai az élet ág kiegészítõ nem életbiztosítási
kockázataira

Ebben a táblázatban az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatok minimá-
lis szavatoló tõke számítása során képzett második eredményhez szükséges kárkifizetési adatok részletezését kell bemu-
tatni, a Bit. 8. számú melléklete C) 24–27. pontjainak megfelelõen. Az átlagolási idõszak hosszának megfelelõ számú
sort kell kitölteni, az életbiztosítási szerzõdésekhez kapcsolódó kiegészítõ nem-életbiztosítási kockázatokra vonatkozó
elkülönített adatok alapján.

Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen (bj): Az elõzõ három oszlop adataiból számítandó a következõ képlet szerint:
bj = bj1/3 + 1,5 bj2 + bj3.

42B15C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl

Ebben a táblázatban a biztosító tõkeszükségletét kell bemutatni: A minimális szavatoló tõkeszükségletet a 42B15A1
és 42B15B1 táblák, a minimális biztonsági tõkét a Bit. 126–128. §, a biztonsági tõkét a Bit. 125. §, a vagyonkezelési te-
vékenység miatt szükséges többlet szavatoló tõke szükségletet pedig a Bit. 66. § (5) és (6) bekezdése alapján.

Az élet és a nem-élet ág együttes mûvelésére engedélyt kapott biztosítók esetében az egyes ágak Bit. 126–128. § sze-
rinti minimális biztonsági tõkéjét az egyes ágaknál kérjük bemutatni, függetlenül a Bit. 64. § (5) bekezdésében
foglaltaktól.

42B15D Szavatoló tõke a negyedév végén

Ebben a táblázatban a biztosító rendelkezésre álló szavatoló tõkéjét kell bemutatni, a Bit. 123–124. §-ának, valamint
66. § (6) bekezdésének megfelelõen. Azok a biztosítók, amelyek a Bit. 64. § (3)–(4) bekezdése alapján az életbiztosítási
ágat és a nem-életbiztosítási ág 1–2. (Baleset, Betegség) ágazatát mûvelik, a Bit. 64. § (5) bekezdése alapján teljes ren-
delkezésre álló szavatoló tõkéjüket, illetve annak minden elemét az „Életbiztosítási ág” oszlopban kötelesek bemutatni.
Ilyen esetben az ebben az oszlopban kimutatott rendelkezésre álló szavatoló tõkének kell fedeznie a biztosító teljes
tõkeszükségletét.

Befizetett jegyzett tõke a befizetett osztalékelsõbbségi részvény nélkül: Biztosító egyesület vagy szövetkezet esetén
ebben a sorban a tényleges alaptõkét kell bemutatni, ha fennállnak a Bit. 123. § (2) bekezdés aa)–ac) pontjaiban foglalt
feltételek.

A korrigált alárendelt kölcsöntõke és az osztalékelsõbbségi részvény figyelembe vehetõ mértéke: A korrigált aláren-
delt kölcsöntõkébõl és az osztalékelsõbbségi részvénybõl a Bit. 123. § (3) bekezdése alapján figyelembe vehetõ összeg.
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Korrigált alárendelt kölcsöntõke: A korrigált alárendelt kölcsöntõkét a Bit. 123. § (4) bekezdése alapján kell
meghatározni.

10–12. sor: Az alárendelt kölcsöntõkénél csak azok a tõkeelemek vehetõk figyelembe, amelyek megfelelnek a Bit.
123. § (4) bekezdése a)–h) pontjaiban foglalt feltételeknek.

Diszkontálás elõtti és diszkontált függõkár tartalék különbözete: A levonandó diszkontálási különbözetet a nem-élet
ágra, a Bit. 124. § (2) bekezdése c) pontjában felsorolt ágazatok, illetve tartalékértékek kivételével kell meghatározni.

42B16 Kimutatás a biztosító saját tõkéjérõl a negyedév végén

A biztosító forrás összesenjének (mérlegfõösszegének), saját tõkéjének és alárendelt kölcsöntõkéjének bemutatása.
A mérleg szerinti eredmény bemutatása során az adott idõszakra vonatkozó adófizetési, illetve osztalékfizetési hatáso-

kat figyelembe kell venni.

42B18 Kötelezõ gépjármûfelelõsség-biztosítások kiegészítõ adatai

Ebben a táblázatban a kötelezõ gépjármûfelelõsség-biztosításokkal kapcsolatos adatokat kell bemutatni.
A díjkövetelés; a függõ, beazonosítatlan tételek állományát és a tartalékok értékeit (tételes, IBNR, járadéktartalék) a

tárgyidõszak végi állapotnak megfelelõen kell szerepeltetni. A tartalékok értékét és a kárkifizetések összegét bruttó ér-
tékként kell kimutatni. A tárgyidõszakban újonnan képzett járadéktartalék a járadéktartalék záró értékének az a része,
amelyet a tárgyidõszakban újonnan járadékosokká váltak számára képeztek meg.

A darabszámok esetében az adott érték mögött lévõ állomány nagyságát kell feltüntetni. A függõ, beazonosítatlan té-
telek esetében a beérkezett, de még nem beazonosított, szerzõdésre nem könyvelt díjbefizetések összegét és az ilyen
tételek számát kell bemutatni.

42B19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A jelentés a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden, a Pmt. hatálya alá esõ te-
vékenységet (is) végzõ biztosítónak a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie, és képesnek kell
lennie a vonatkozó információk kimutatására.

Csak azon biztosítóknak kötelezõ a kitöltése, akik a Pmt. hatálya alá tartoznak a Pmt. 1. § (1) bekezdés c) pont-
ja, valamint a (4) bekezdés b)–d) pontjai értelmében.

A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozások
stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.

A szürke színnel besatírozott cellákat nem szabad kitölteni!
Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétõl halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az érték-

összegek ezer forintra vonatkoznak.
Devizában felmerülõ állományi adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az

MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított
összegen kell szerepeltetni.

Deviza ügylet esetén az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB
által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen
kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerûen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott (naptári év elejétõl kumulált) osz-
lopokban darabszámra, illetve az értékösszegeket ezer forintban kell megadni.

Az oszlopok:
a) Tárgynegyedév – darabszám,
b) Tárgynegyedév – összeg
c) Halmozott – darabszám,
d) Halmozott – összeg

Az egyes sorok:

42B191 Nem teljes körûen átvilágított ügyfél

A nem teljes körûen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, ame-
lyeknél a biztosítónak nem áll rendelkezésre ügyfelérõl az összes szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt. 8. §-ban elõírt
és annak megfelelõ nyilatkozat a tényleges tulajdonosról.
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42B1911 Ebbõl ügyfélkövetelés

A 42B192 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfél összes követelése a biztosítóval
szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható!

42B1912 Ebbõl: ügyfél-kötelezettség

A 42B192 sorból az ügyfél-kötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfél-kötelezettség: az ügyfél összes tartozása a biztosí-
tóval szemben. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható!

42B192 Összes ügyfél-átvilágítás

Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes, ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.

42B1921 Egyszerûsített ügyfél-átvilágítás

Az egyszerûsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12. §-a alapján egyszerûsített ügyfél-átvilágításon
átesett ügyfelek számát.

42B1922 Fokozott ügyfél-átvilágítás

A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14. §-a alapján fokozott ügyfél-átvilágításon átesett
ügyfelek számát.

42B19221 Ebbõl kiemelt közszereplõ ügyfél (PEP) átvilágítása

A kiemelt közszereplõ ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a biztosító megál-
lapította, hogy a külföldi ügyfél kiemelt közszereplõnek minõsül a Pmt. 16. §-a alapján. Kiemelt közszereplõ a Pmt.
4. §-a alapján az a külföldi lakóhellyel rendelkezõ természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-
átvilágítási intézkedések elvégzését megelõzõ egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy
közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

42B1923 Normál ügyfél-átvilágítás

A normál ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik ügyfél-átvilágítása nem esik sem a fo-
kozott, sem az egyszerûsített ügyfél-átvilágítás típusába.

42B1931 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Az üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás sorban kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket, mint új ügy-
felet, átvilágított a biztosító.

42B1932 Hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakció miatti átvilágítás

A hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakció miatti átvilágítás sorban azon ügyfelek
számát kell szerepeltetni, akiket az adott negyedévben kizárólag amiatt világított át a biztosító, mert hárommillió-hat-
százezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelõzõen nem
voltak szerzõdött ügyfelek, illetve meghatalmazottak, átvilágításukra korábban nem került sor.

42B1933 Több, egymással összefüggõ, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegû tranzakció miatti
átvilágítás

A több, egymással összefüggõ, összesen hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegû tranzakció miatti átvi-
lágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akiket az adott negyedévben amiatt világítottak át, mert több egy-
mással összefüggõ olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege meghaladta a hárommillió-hat-
százezer forintot és átvilágításukra korábban nem került sor.

42B1934 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

A korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás sorban kell feltün-
tetni azon ügyfeleket, akiket a biztosító már korábban átvilágított, de kétség miatt új átvilágításra került sor.

42B1935 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A más szolgáltató által végzett átvilágítás sorban a más szolgáltató által végzett és a biztosító által elfogadott átvilágí-
tások számát kell feltüntetni.

42B1936 Függõ ügynök által végzett átvilágítás

A függõ ügynök által végzett átvilágítás sorban a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény 33. §-ban meghatározott tevékenységet végzõ függõ ügynökök által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.
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42B1941 Saját bejelentések

A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban a biztosító által a pénzügyi információs egységként mûködõ ha-
tóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A
bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplõ összeg, amelyet az ügyfél a biztosítónak átadott, vagy részére
kifizetésre került.

42B1942 Bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek

A bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító
devizában bonyolított.

42B19431–42B19435 Bejelentésekbõl: 1–5. legnagyobb összegû bejelentés

A bejelentésekbõl az öt legnagyobb összegû sorban az 5. sorból az öt legnagyobb összegû ügyletet kell felsorolni
csökkenõ sorrendben.

42B1944 Bejelentésekbõl függõ ügynök által végzett tranzakciók bejelentése

A bejelentésekbõl függõ ügynök által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések kerülnek, amelyeknél a
biztosító függõ ügynöke útján végzett tevékenysége során került sor bejelentésre.

42B195 Bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

A bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a
biztosító 24 vagy 48 órás felfüggesztést alkalmazott.

42B196 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt biztosítások számát és összegét kell feltüntetni.

42B197 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket a
biztosító a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett.

42B198 Terrorista lista alapján zárolt követelések

A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntet-
ni, amelyet a biztosító az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a pénzügyi infor-
mációs egységként mûködõ hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák a PSZÁF
honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el, illetõleg a pénzmosás és a terrorizmus finan-
szírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján a következõ közösségi jog-
forrásokon keresztül érhetõk el: 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2006/70/EK bizottsági
irányelv.

KTABERT6 KISZERVEZÉS ADATOK

Az ügymenet kiszervezésének feltételeirõl a Bit. 76. §-a rendelkeznek.
Attól függõen, hogy a kiszervezett tevékenységet természetes személy vagy intézmény látja el, a megfelelõ sorok érte-

lemszerûen töltendõk ki.
A besorolást a TEÁOR és az SZJ azonosító számok alapján kell elvégezni.
A táblázatban a negyedév végi állapotot kell bemutatni olyan módon, hogy a negyedév során megszûnt kiszervezések

is még szerepeljenek a kiszervezés negyedévre esõ megszûnési idõpontjának megjelölése mellett.
A mérleg és eredménykimutatás adatait bemutató táblákat év közben egyszer, a II. negyedéves jelentéssel egyidejûleg

kell a Felügyelet részére benyújtani, a következõkben leírt kitöltési szabályok figyelembevételével.

41A Mérleg

A Bit. 147. § (1) bekezdés szerint az éves beszámoló mérlegét számítógépes feldolgozásra alkalmas módon ezen tábla
kitöltésével is teljesíteni kell.

Az éves beszámoló mérlegének formája és tartalma a Bszkr. 1. sz. melléklete szerint értendõ és alkalmazandó.
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41B Eredménykimutatás

A Bit. 147. § (1) bekezdés szerint az éves beszámoló eredménykimutatását számítógépes feldolgozásra alkalmas mó-
don ezen tábla kitöltésével is teljesíteni kell.

Az éves beszámoló eredménykimutatásának formája és tartalma a Bszkr. 2. sz. melléklete szerint értendõ és
alkalmazandó.

41VE Vezetõ életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

E táblában kell bemutatni a biztosító ágazati díjbevételének az összes díjbevételen belüli aránya alapján a három leg-
nagyobb biztosítási ágazat és minden 10%-on felüli részarányt képviselõ ágazat biztosítástechnikai eredményét kü-
lön-külön is, az eredménykimutatás bontásának megfelelõen.

Az egyes ágazatok adatait ismétlõ blokk rendszerben (blokkonként) egymás alatt kell megjeleníteni az ágazat nevének
feltüntetésével.

41VN Vezetõ nem életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

E táblában kell bemutatni a biztosító ágazati díjbevételének az összes díjbevételen belüli aránya alapján a három leg-
nagyobb biztosítási ágazat és minden 10%-on felüli részarányt képviselõ ágazat biztosítástechnikai eredményét kü-
lön-külön is, az eredménykimutatás bontásának megfelelõen.

Az egyes ágazatok adatait ismétlõ blokk rendszerben (blokkonként) egymás alatt kell megjeleníteni az ágazat nevének
feltüntetésével.

III. FEJEZET

BIZTOSÍTÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGOK BELSÕ TÖRZSADATAINAK TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI
ÚTMUTATÓJA

A jelentés táblázatai

KTABERT1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
KTABERT2 TISZTSÉGVISELÕ
KTABERT3 TULAJDONOS
KTABERT4 BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS
KTABERT5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

A jelentés kitöltése

Az alább tételesen felsorolt adatlapok kitöltése kötelezõ, abban az esetben is, ha az általuk érintett területen az elmúlt
12 hónap folyamán változás nem történt.

A táblák adatainak minden esetben a június 30-i állapotot kell tükrözni.
Amennyiben az adott adatkörben történt változás több személyt, illetve intézményt érint, és ez egy adatlapon értelem-

szerûen nem jelölhetõ, az adatlap többszöri kitöltése szükséges.
Az adatszolgáltatást érintõ adaton túl az új adat, illetve a változás érvényességének kezdeti dátuma, valamint az intéz-

mény beazonosítását szolgáló adatok, mint ‘név’, ‘adószám’, ‘székhely’ megadása kötelezõ!
A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ.
A **-gal jelölt mezõk közül legalább az egyik kitöltése kötelezõ.
A ***-gal jelölt mezõket csak a június 30-át megelõzõ egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell

kitölteni.
A ****-gal jelölt mezõk kitöltése a június 30-át megelõzõ egy évben történt változás esetén kötelezõ.
Az egyes adatlapok kitöltéséhez az alábbi leírások adnak tájékoztatást.
Az adatok kitöltése értelemszerû.

KTABERT1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

Az adatlapon megjelölésre kerültek a beszámolási idõszakban történt tevékenységi engedélyszerzés, illetve a tárgyév-
ben történt változás esetén kötelezõen kitöltendõ mezõk.
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Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetõségek választhatóak: aktív, cég-
bírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás
alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt,
átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.

KTABERT2 TISZTSÉGVISELÕ

Az adatlapot minden, a Bit. 83–90. § által meghatározott vezetõ állású személy esetén ki kell tölteni.

KTABERT3 TULAJDONOS

Ezen az adatlapon a bejelentõ intézményre és tulajdonosára vonatkozó adatokat értelemszerûen kell kitölteni akár ere-
deti részesedésszerzésrõl, akár megváltozó (vétel vagy eladás) tulajdonlásról van szó.

Az adatlap kitöltése kötelezõ, amennyiben az elmúlt 12 hónap folyamán az adott intézményben a Bit. 71. § (2) bekez-
dés b) pontjában meghatározott, engedélykötelesnek nem minõsülõ részesedésszerzés vagy megszûnés történt.

Az adatlap abban az esetben is kötelezõen kitöltendõ, ha a biztosító tulajdonosi szerkezetében a beszámolási idõszak
folyamán változás nem történt!

KTABERT4 BEFOLYÁSOLÓ RÉSZESEDÉS

Ezen az adatlapon a befolyásoló részesedéssel rendelkezõ és a bejelentõ intézményre vonatkozó adatokat értelemsze-
rûen kell kitölteni akár eredeti részesedésszerzésrõl, akár megváltozó (vétel vagy eladás) tulajdonlásról van szó.

Az adatlap kitöltése kötelezõ, amennyiben a Bit. 111. § (1) bekezdése szerint engedélykötelesnek minõsülõ részese-
désszerzés vagy megszûnés történt.

A befolyásoló részesedés fogalma a Bit. 3. § (1) bekezdés 5. a)–c) pontjában definiált.
Külön kell jelezni a közvetlen, illetve a közvetett tulajdonlást.
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozásra vonatkozó azonosító adatokat is ki kell tölteni.

KTABERT5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

Az adatlap kitöltése kötelezõ.
A biztosító könyvvizsgálójáról a Bit. 149–152. §-ai rendelkeznek.
A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes személy megbízása esetén is

kötelezõen kitöltendõek.
A táblázat lehetõséget ad a helyettes könyvvizsgálóra vonatkozó adatok kitöltésére is.

IV. FEJEZET

EGYESÜLETI FORMÁBAN MÛKÖDÕ BIZTOSÍTÓK ÉVES BELSÕ JELENTÉSÉNEK
TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

E jelentést azon biztosítóknak kell elkészíteni, melyek megfelelnek a Bit. 126. § (4) b) pontjában és a Bszkr. 2. § (3) és
(4) bekezdésében foglaltaknak. Azon egyesületi formában mûködõ biztosítók, amelyek megfelelnek Bit. 126. § (4) be-
kezdés b) pontjában és a Bszkr. 2. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak, de a Bit. 3. § (1) bekezdés 24. pontjában meg-
határozott határon átnyúló szolgáltatást végeznek, teljes körû adatszolgáltatásra kötelezettek, hasonlóan a biztosító rész-
vénytársaságokhoz.

Az adatszolgáltatás formai és technikai követelményei

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni.
Az adatot nem tartalmazó, valamint nemleges táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére elektronikus formában

oly módon, hogy ezen táblák összesítõ sorait ki kell tölteni 0 értékkel.
A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegzõ sorokat is) a Mód oszlopban –

„M”-mel kell megjelölni. Elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerébe küldött módosításnál a teljes
jelentést kell megküldeni.

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.
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A jelentés táblázatai

42C1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

42C2A Díjbevétel, kárkifizetés, viszontbiztosításba adott díjbevétel és viszontbiztosítói kármegtérítés biztosí-
tási ágazatonként

42C9A Kimutatás a biztosító egyesület befektetéseirõl

42C9D Kimutatás a biztosító egyesület befektetéseinek hozamáról

42C15A1 Minimális szavatoló tõke számítás, nem élet ág

42C15A2 A károk részletezése (az elmúlt k üzleti év káradatai a nem élet ágban)

42C15C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl

42C15D Szavatoló tõke a tárgyév végén

42C19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

41C Egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatása (biztosító egyesületek)

41D Egyszerûsített mérleg (biztosító egyesületek)

A jelentés kitöltése

A táblázatoknak minden esetben a tárgyidõszak egészére vonatkozó adatokat kell tartalmazniuk.

42C1A A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyidõszak végén (darab)

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág biztosítási szerzõdéseinek darabszámát, illetõleg annak változásait kell
bemutatni, ágazatonként.

Az adatoknak tartalmazniuk kell mind a folyamatos, az egyszeri díjas szerzõdéseket, valamint a díjmentesített állo-
mányt. Értelemszerûen ide tartoznak a tárgyévet megelõzõ évben kötött, még kockázatban álló szerzõdések is. Az éven
belül kötött és még azon évben megszûnt szerzõdéseket egyrészt szaporulatként, másrészt állományvesztésként
(megszûnés oka szerinti megbontásban) is be kell mutatni.

Nyitóállomány: tartalmazza a tárgyévet megelõzõ év december 31-én hatályban lévõ biztosítási szerzõdések
darabszámát.

Törlés érdekmúlás miatt: idetartozik a lejáratkori megszûnés és a szüneteltetés (is).

Amennyiben a biztosító a megadott szempontok szerint az állományvesztést nem tudja megbontani, azt is a 4. oszlop-
ban, egy összegben kell szerepeltetni. A csomagbiztosítások egy darabnak számítanak. A termék díjfelosztásakor kapott
legnagyobb arányú díjrész szerinti biztosítási kockázati csoporthoz kell sorolni õket.

42C2A Díjbevétel, kárkifizetés, viszontbiztosításba adott díjbevétel és viszontbiztosítói kármegtérítés biztosí-
tási ágazatonként

Ebben a táblázatban a biztosító tárgyidõszaki díjbevételét, kárkifizetését, viszontbiztosításba adott díjbevételét és vi-
szontbiztosítói kárkifizetését kell bemutatni kockázati csoportonként.

Díjbevétel: a Bszkr. 3. számú melléklete alapján Eredménykimutatás 01. a) sora.

Viszontbiztosításba adott díjbevétel: a Bszkr. 3. számú melléklete alapján Eredménykimutatás 01. b) sora.

Tárgyidõszaki kárkifizetések összesen: a Bszkr. 3. sz. melléklete alapján Eredménykimutatás 04. sor aa) 1. pont sze-
rinti összeg.

A viszontbiztosító kármegtérítése: 1. sor 3. oszlop = Bszkr. 3. sz. melléklete alapján Eredménykimutatás 04. sor
aa) 2. pont szerinti összeg.

42C9A Kimutatás a biztosító egyesület befektetéseirõl

Ebben a táblázatban a biztosító biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képezõ befektetéseit és saját eszközeit kell be-
mutatni.
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1. oszlop: A biztosító befektetéseinek összege = 2. oszlop: Biztosítástechnikai tartalékok fedezete + 3. oszlop: A biz-
tosító saját eszközei

A táblázatban a könyvelt (fõkönyvi) elszámolásokat kell bemutatni, azaz az eszközök könyv szerinti értékét kell fel-
tüntetni.

42C9D Kimutatás a biztosító egyesület befektetéseinek hozamáról

Ebben a táblázatban a biztosító biztosítástechnikai tartalékai fedezetét képezõ befektetésein és a saját eszközein elért
hozamot kell bemutatni.

1. oszlop: A biztosító befektetésein elért hozam összege = 2. oszlop: Biztosítástechnikai tartalékok fedezetén elért
hozam + 3. oszlop: A biztosító saját eszközein elért hozam.

A befektetések elért hozama: a könyvelt (fõkönyvi) hozam értendõ alatta. Pl. a kapott kamatok és kamatjellegû bevé-
telek (pénzügyileg realizált és az adott idõszakra járó elhatárolt tételek), pénzügyileg realizált árfolyamnyereségek/vesz-
teségek, értékvesztések, visszaírt értékvesztések, az adott befektetési portfolióra vonatkoztatva. (Ingatlanok esetében
idetartozik a bérleti díj összege).

42C15A1 Minimális szavatoló tõke számítás, nem-élet ág

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítását kell bemutatni. A számítás a Bit.
8. számú mellékletében elõírtak szerint történik, azzal az egyszerûsítéssel, hogy a díjbevételre vonatkozó felsõ határ
miatt az elsõ eredmény számításánál nem kell a Bit. 8. számú melléklete A) részének 9. pontja szerinti összeget felbonta-
ni a1 és a2 összetevõkre; továbbá a Bit. 8. számú melléklete A) részének 12–14., 15–17., 33–35., 38–40., illetve
41–43. pontjai szerinti felbontást nem kell elvégezni.

1–5. sor: A Bit. 8. számú melléklete A) része 1–5. sorának megfelelõen kell kitölteni.
6. sor: Az elsõ számú eredmény képlete: E1 = 0,18·a·c, ahol „a” a 7. sor szerinti érték, „c” pedig a 10. sorban kiszámolt

saját megtartási arányszám.
8. sor: A tárgyévi teljes bruttó díjelõírás, levonva viszont a törölt díjakat.
9. sor: A tárgyévre esõ teljes bruttó megszolgált díj, levonva viszont a törölt díjakat.
10–23. sor: A Bit. 8. számú melléklete A) része 18–31. sorának megfelelõen kell kitölteni. A második eredmény szá-

molásánál szereplõ c tényezõ megegyezik a 10. sorban kiszámolt saját megtartási arányszámmal.
20–21. sor: Ha a minimális biztonsági tõke értékkövetési indexe 1-tõl eltérõ, akkor az értékkövetési indexszel módosí-

tott értékhatárokat kell figyelembe venni.

42C15A2 A károk részletezése (az elmúlt k üzleti év káradatai a nem-élet ágban)

Ebben a táblázatban a nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló tõke számítása során képzett második eredményhez
szükséges kárkifizetési adatok részletezését kell bemutatni. Az átlagolási idõszak minden évére a bruttó kárkifizetés kár-
megtérülésekkel csökkentett értékét kell megadni. A 18. ágazat esetében kárkifizetés helyett a teljesített segítségnyújtási
szolgáltatások költségeit kell figyelembe venni. Az átlagolási idõszak hosszának megfelelõ számú sort kell kitölteni.

42C15C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl

Ebben a táblázatban a biztosító tõkeszükségletét kell bemutatni: A minimális szavatoló tõkeszükségletet a 15A1 tábla,
a minimális biztonsági tõkét a Bit. 126–128. §, a biztonsági tõkét pedig a Bit. 125. § alapján.

42C15D Szavatoló tõke a tárgyév végén

Ebben a táblázatban a biztosító rendelkezésre álló szavatoló tõkéjét kell bemutatni, a Bit. 123–124. §-ának megfele-
lõen.

Tényleges alaptõke: Ebben a sorban a tényleges alaptõkét kell bemutatni, ha fennállnak a Bit. 123. § (2) bekezdés
aa)–ac) pontjaiban foglalt feltételek.

A korrigált alárendelt kölcsöntõke figyelembe vehetõ mértéke: A korrigált alárendelt kölcsöntõkébõl (11. sor) a Bit.
123. § (3) bekezdése alapján figyelembe vehetõ összeg.

Korrigált alárendelt kölcsöntõke: A korrigált alárendelt kölcsöntõkét a Bit. 123. § (4) bekezdése alapján kell meghatá-
rozni.
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10–12. sor: Az alárendelt kölcsöntõkénél csak azok a tõkeelemek vehetõk figyelembe, amelyek megfelelnek a Bit.
123. § (4) bekezdése a)–h) pontjaiban foglalt feltételeknek.

Diszkontálás elõtti és diszkontált függõkár tartalék különbözete: A levonandó diszkontálási különbözetet a nem-élet
ágra, a Bit. 124. § (2) bekezdése c) pontjában felsorolt ágazatok, illetve tartalékértékek kivételével kell meghatározni.

42C19 Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozással kapcsolatos adatok

A jelentés a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi
CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.) végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden, a Pmt. hatálya alá esõ te-
vékenységet (is) végzõ biztosító egyesületnek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell rendelkeznie, és
képesnek kell lennie a vonatkozó információk kimutatására.

Csak azon biztosító egyesületeknek kötelezõ a kitöltése, akik a Pmt. hatálya alá tartoznak a Pmt. 1. § (1) bekez-
dés c) pontja, valamint a (4) b)–d) pontjai értelmében.

A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozások
stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.

A szürke színnel besatírozott cellákat nem szabad kitölteni!

Az adatokat az adott tárgyévre kell feltüntetni. Az értékösszegek ezer forintra vonatkoznak.

Devizában felmerülõ állományi adatokat az év végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB ál-
tal nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell
szerepeltetni.

Deviza ügylet esetén az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB
által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen
kell szerepeltetni.

Az adatokat értelemszerûen az adott tárgyévi oszlopban darabszámra, illetve az értékösszegeket ezer forintban
kell megadni.

Az oszlopok:

a) Tárgyév – darabszám,

b) Tárgyév – összeg

Az egyes sorok:

42C191 Nem teljeskörûen átvilágított ügyfél

A nem teljeskörûen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott év végén azon ügyfelek számát, amelyeknél a
biztosító egyesületnek nem áll rendelkezésre ügyfelérõl az összes szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt. 8. §-ban elõírt
és annak megfelelõ nyilatkozat a tényleges tulajdonosról.

42C1911 Ebbõl ügyfélkövetelés

A 42C192 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfél összes követelése a biztosító egyesü-
lettel szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható!

42C1912 Ebbõl: ügyfél-kötelezettség

A 42C192 sorból az ügyfél-kötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfél-kötelezettség: az ügyfél összes tartozása a biztosító
egyesülettel szemben. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható!

42C192 Összes ügyfél-átvilágítás

Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes, ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.

42C1921 Egyszerûsített ügyfél-átvilágítás

Az egyszerûsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12. §-a alapján egyszerûsített ügyfél-átvilágításon
átesett ügyfelek számát.
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42C1922 Fokozott ügyfél-átvilágítás

A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14. §-a alapján fokozott ügyfél-átvilágításon átesett
ügyfelek számát.

42C19221 Ebbõl kiemelt közszereplõ ügyfél (PEP) átvilágítása

A kiemelt közszereplõ ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél a szolgáltató
megállapította, hogy a külföldi ügyfél kiemelt közszereplõnek minõsül a Pmt. 16. §-a alapján. Kiemelt közszereplõ a
Pmt. 4. §-a alapján az a külföldi lakóhellyel rendelkezõ természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügy-
fél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelõzõ egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy
közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

42C1923 Normál ügyfél-átvilágítás

A normál ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik ügyfél-átvilágítása nem esik sem a fo-
kozott, sem az egyszerûsített ügyfél-átvilágítás típusába.

42C1931 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

Az üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás sorban kell szerepeltetni azon ügyfelek számát, akiket, mint új ügy-
felet (tagot), átvilágított a biztosító egyesület.

42C1932 Hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakció miatti átvilágítás

A hárommillió-hatszázezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakció miatti átvilágítás sorban azon ügyfelek
számát kell szerepeltetni, akiket az adott évben kizárólag amiatt világított át a biztosító egyesület, mert hárommillió-hat-
százezer forintot elérõ vagy meghaladó összegû tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelõzõen nem
voltak szerzõdött ügyfelek, illetve meghatalmazottak, átvilágításukra korábban nem került sor.

42C1933 Több, egymással összefüggõ, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegû tranzakció miatti
átvilágítás

A több, egymással összefüggõ, összesen hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegû tranzakció miatti átvi-
lágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akiket az adott évben amiatt világítottak át, mert több egymással
összefüggõ olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege meghaladta a hárommillió-hatszázezer
forintot és átvilágításukra korábban nem került sor.

42C1934 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

A korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás sorban kell feltün-
tetni azon ügyfeleket, akiket a biztosító egyesület már korábban átvilágított, de kétség miatt új átvilágításra került sor.

42C1935 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

A más szolgáltató által végzett átvilágítás sorban a más szolgáltató által végzett és a szolgáltató által elfogadott átvilá-
gítások számát kell feltüntetni.

42C1936 Függõ ügynök által végzett átvilágítás

A függõ ügynök által végzett átvilágítás sorban a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. tör-
vény 33. §-ban meghatározott tevékenységet végzõ függõ ügynökök által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

42C1941 Saját bejelentések

A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban a biztosító egyesület által a pénzügyi információs egységként
mûködõ hatóság részére az adott évben küldött bejelentések számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntet-
ni. A bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplõ összeg, amelyet az ügyfél a biztosító egyesületnek átadott, vagy
részére kifizetésre került.
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42C1942 Bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek

A bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket a biztosító
egyesület devizában bonyolított.

42C19431–42C19435 Bejelentésekbõl: 1–5. legnagyobb összegû bejelentés

A bejelentésekbõl az öt legnagyobb összegû sorban az 5. sorból az öt legnagyobb összegû ügyletet kell felsorolni
csökkenõ sorrendben.

42C1944 Bejelentésekbõl függõ ügynök által végzett tranzakciók bejelentése

A bejelentésekbõl függõ ügynök által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések kerülnek, amelyeknél a
biztosító egyesület függõ ügynöke útján végzett tevékenysége során került sor bejelentésre.

42C195 Bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

A bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során a
biztosító egyesület 24, vagy 48 órás felfüggesztést alkalmazott.

42C196 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt biztosítások számát és összegét kell feltüntetni.

42C197 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket a
biztosító egyesület a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett.

42C198 Terrorista lista alapján zárolt követelések

A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntet-
ni, amelyet a biztosító egyesület az ügyfél terrorista listán való szereplése miatt az adott évben zárolt és ezt a pénzügyi in-
formációs egységként mûködõ hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák a PSZÁF
honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el, illetõleg a pénzmosás és a terrorizmus finan-
szírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény alapján a következõ közösségi jog-
forrásokon keresztül érhetõk el: 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2006/70/EK bizottsági
irányelv.)

41C Egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatása (biztosító egyesületek)

A Bit. 147. § (1) bekezdés szerint az egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatását számítógépes feldolgozásra
alkalmas módon ezen tábla kitöltésével is teljesíteni kell.

Az egyszerûsített éves beszámoló eredménykimutatásának formája és tartalma a Bszkr. 3. sz. melléklete szerint érten-
dõ és alkalmazandó.

41D Egyszerûsített mérleg (biztosító egyesületek)

A Bit. 147. § (1) bekezdés szerint az egyszerûsített éves beszámoló mérlegét számítógépes feldolgozásra alkalmas
módon ezen tábla kitöltésével is teljesíteni kell.

Az egyszerûsített éves beszámoló mérlegének formája és tartalma a Bszkr. 1. sz. melléklete, valamint ugyanezen ren-
delet 3. § (2) bekezdése szerint értendõ és alkalmazandó.

V. FEJEZET

BIZTOSÍTÓ EGYESÜLETEK BELSÕ TÖRZSADATAINAK
TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA

A jelentés táblázatai

KTABEE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
KTABEE2 TISZTSÉGVISELÕ
KTABEE3 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI
KTABEE4 KISZERVEZÉS ADATOK
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A jelentés kitöltése

Az alább tételesen felsorolt adatlapok kitöltése kötelezõ, abban az esetben is, ha az általuk érintett területen az elmúlt
12 hónap folyamán változás nem történt.

A táblák adatainak minden esetben az elõzõ naptári évrõl készült mérleget és éves beszámolót elfogadó közgyû-
lés/taggyûlés idõpontjában fennálló állapotot kell tükrözni.

Amennyiben az adott adatkörben történt változás több személyt, illetve intézményt érint, és ez egy adatlapon értelem-
szerûen nem jelölhetõ, az adatlap többszöri kitöltése szükséges.

Az adatszolgáltatást érintõ adaton túl az új adat, illetve a változás érvényességének kezdeti dátuma, valamint az intéz-
mény beazonosítását szolgáló adatok, mint ’név’, ’adószám’, ’székhely’ megadása kötelezõ!

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ.
A **-gal jelölt mezõk közül legalább az egyik kitöltése kötelezõ.
A ***-gal jelölt mezõket csak a beszámolási idõszakot megelõzõ egy évben tevékenységi engedélyt kapott intéz-

ménynek kell kitölteni.
A ****-gal jelölt mezõk kitöltése a beszámolási idõszakot megelõzõ egy évben történt változás esetén kötelezõ.
Az egyes adatlapok kitöltéséhez az alábbi leírások adnak tájékoztatást.
A táblák kitöltése értelemszerû.

KTABEE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

Az adatlapon megjelölésre kerültek a beszámolási idõszakban történt tevékenységi engedélyszerzés, illetve a tárgyév-
ben történt változás esetén kötelezõen kitöltendõ mezõk.

Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetõségek választhatóak: aktív, cég-
bírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás
alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt,
átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.

KTABEE2 TISZTSÉGVISELÕ

Az adatlapot a Bit. 83–90. § által meghatározott vezetõ állású személyekre vonatkozóan kell kitölteni.
Ezen túlmenõen a táblázatot az egyesület titkárára vonatkozóan is ki kell tölteni.

KTABEE3 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

Az adatlap kitöltése kötelezõ.
A biztosító könyvvizsgálójáról a Bit. 149–152. §-ai rendelkeznek.
A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes személy megbízása esetén is

kötelezõen kitöltendõek.
A táblázat lehetõséget ad a helyettes könyvvizsgálóra vonatkozó adatok kitöltésére is.

KTABEE4 KISZERVEZÉS ADATOK

Az ügymenet kiszervezésének feltételeirõl a Bit. 76. §-a rendelkeznek.
Attól függõen, hogy a megbízást, illetve a kiszervezett tevékenységet természetes személy vagy intézmény látja el, a

megfelelõ sorok értelemszerûen töltendõk ki.
A besorolást a TEÁOR és az SZJ azonosító számok alapján kell elvégezni.”
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2. számú melléklet a 43/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

„2. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) PM rendelethez
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Biztosítási- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
42A1A 42A1B 42A1C 42A1D 42A1E

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
42A1F 42A1G 42A2A 42A2C 42A3A1

Auditált Auditált észrevétellel
42A3A2 42A3A3 42A3B 42A4A 42A5AA

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap)
42A5AB 42A5AC 42A5BA 42A5BB 42A5BC

Bizonylat jellege (E,M) 42A8A 42A8B1 42A8B2 42A8B3 42A8E

42A9A 42A9B2 42A9D 42A9F 42A10A

42A10B 42A13A 42A13D 42A14A 42A14B

42A15A1 42A15A2 42A15B1 42A15B2 42A15B3

42A15C 42A15D 42A17A1 42A17A2 42A17B

42A17D 42A17E 42A18 42A20

41A 41B 41VE 41VN

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

ÉVES  JELENTÉS
(Biztosító zrt. és nagyegyesület számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 2003.  évi LX. törvény
            235. § e)  pontja alapján rendelte el.

      2.   Az Éves jelentést elektronikus úton a Bit 147.  § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - az éves 
            beszámolóval egyidej leg  fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell 
            teljesíteni. 

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 42A1A1 Összesen

002 42A1A11 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen

003 42A1A1101 Baleset
004 42A1A1102 Betegség
005 42A1A1103 Casco összesen
006 42A1A11031 Szárazföldi járm  casco
007 42A1A11032 Sínpályához kötött járm vek cascója
008 42A1A11033 Légijárm  casco
009 42A1A11034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
010 42A1A1104 Szállítmány
011 42A1A1105 T z- és elemi károk
012 42A1A1106 Egyéb vagyoni károk
013 42A1A1107 Járm  felel sség összesen

014 42A1A11071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

015 42A1A110711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
016 42A1A11072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

017 42A1A11073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

018 42A1A1108 Általános felel sség
019 42A1A1109 Hitel
020 42A1A1110 Kezesség
021 42A1A1111 Különböz  pénzügyi veszteségek
022 42A1A1112 Jogvédelem
023 42A1A1113 Segítségnyújtás
024 42A1A1114 Temetkezési biztosítás

025 42A1A12 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen

026 42A1A1201 Baleset
027 42A1A1202 Betegség
028 42A1A1203 Casco összesen
029 42A1A12031 Szárazföldi járm  casco
030 42A1A12032 Sínpályához kötött járm vek cascója
031 42A1A12033 Légijárm  casco
032 42A1A12034 Tengeri-, tavi-, és folyami járm  casco
033 42A1A1204 Szállítmány
034 42A1A1205 T z- és elemi károk
035 42A1A1206 Egyéb vagyoni károk
036 42A1A1207 Járm  felel sség összesen

037 42A1A12071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

038 42A1A120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
039 42A1A12072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

040 42A1A12073
Tengeri-, tavi-, és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

041 42A1A1208 Általános felel sség
042 42A1A1209 Hitel
043 42A1A1210 Kezesség
044 42A1A1211 Különböz  pénzügyi veszteségek
045 42A1A1212 Jogvédelem
046 42A1A1213 Segítségnyújtás
047 42A1A1214 Temetkezési biztosítás
048 42A1A13 Díjmentesített állomány

Tilos

Jelmagyarázat

42A1A
A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgy id szak végén (darab)

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b c d e f g h i j k l m n o z

001 42A1B1 Élet üzletág összesen
002 42A1B11 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen
003 42A1B111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A1B1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A1B1112 Elérési életbiztosítás
006 42A1B1113 Vegyes életbiztosítás
007 42A1B1114 Term fix biztosítás
008 42A1B1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A1B1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A1B1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42A1B1118 Egyéb életbiztosítások
012 42A1B112 Házasság, születés biztosítás
013 42A1B113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42A1B114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42A1B115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A1B12 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen
017 42A1B121 Hagyományos életbiztosítások
018 42A1B1211 Halál esetre szóló életbiztosítás
019 42A1B1212 Elérési életbiztosítás
020 42A1B1213 Vegyes életbiztosítás
021 42A1B1214 Term fix biztosítás
022 42A1B1215 Halasztot járadékbiztosítások

023 42A1B1216
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

024 42A1B1217 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
025 42A1B1218 Egyéb életbiztosítások
026 42A1B122 Házasság, születés biztosítás
027 42A1B123 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
028 42A1B124 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

029 42A1B125
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

030 42A1B13 Díjmentes állomány összesen
031 42A1B2 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

42A1B
A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyid szak végén (darab)

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15734
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/186.szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z

001 42A1C1 Nem-élet üzletág összesen
002 42A1C101 Baleset
003 42A1C102 Betegség
004 42A1C103 Casco összesen
005 42A1C1031 Szárazföldi járm  casco
006 42A1C1032 Sínpályához kötött járm vek cascója
007 42A1C1033 Légijárm  casco
008 42A1C1034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
009 42A1C104 Szállítmány
010 42A1C105 T z- és elemi károk
011 42A1C106 Egyéb vagyoni károk
012 42A1C107 Járm  felel sség összesen

013 42A1C1071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

014 42A1C10711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
015 42A1C1072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

016 42A1C1073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

017 42A1C108 Általános felel sség
018 42A1C109 Hitel
019 42A1C110 Kezesség
020 42A1C111 Különböz  pénzügyi veszteségek
021 42A1C112 Jogvédelem
022 42A1C113 Segítségnyújtás
023 42A1C114 Temetkezési biztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

42A1C
A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 42A1D1 Folyamatos díjas szerz dések összesen
002 42A1D11 Hagyományos életbiztosítások
003 42A1D111 Halál esetre szóló életbiztosítás
004 42A1D112 Elérési életbiztosítás
005 42A1D113 Vegyes életbiztosítás
006 42A1D114 Term fix biztosítás
007 42A1D115 Halasztott járadékbiztosítás

008 42A1D116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

009 42A1D117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

010 42A1D118 Egyéb életbiztosítások
011 42A1D12 Házasság, születés biztosítás

012 42A1D13 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

013 42A1D14 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

014 42A1D15
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

015 42A1D2 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

42A1D
A biztosító életbiztosítási üzletág állományának bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A biztosítási szerz dések darabszáma Díjbevétel Kárkifizetés és szolgáltatás Mód
1 2 3 4
a b c z

001 42A1E1
T z, elemi és egyéb vagyoni biztosítások 
összesen

002 42A1E11 Lakossági vagyoni kockázatok
003 42A1E111 Ebb l: Lakásbiztosítások
004 42A1E12 Intézményi vagyoni kockázatok
005 42A1E13 Vállalkozói vagyoni kockázatok
006 42A1E131 Ebb l: Ipari kockázatok
007 42A1E132 Ebb l: Mez gazdasági kockázatok
008 42A1E14 Önkormányzati kockázatok
009 42A1E2 Általános felel sségbiztosítás összesen
010 42A1E21 Ebb l: Szakmai felel sség
011 42A1E22 Ebb l: Környezeti felel sség
012 42A1E23 Ebb l: Egyéb felel sség
013 42A1E3 Utasbiztosítás
014 42A1E4 Nyugdíjbiztosítások

Tilos

Jelmagyarázat

42A1E
A biztosító néhány termékcsoportjának f bb adatai a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n z

001 42A1F1 Élet üzletág összesen

002 42A1F11 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen

003 42A1F111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A1F1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A1F1112 Elérési életbiztosítás
006 42A1F1113 Vegyes életbiztosítás
007 42A1F1114 Term fix biztosítás
008 42A1F1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A1F1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A1F1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42A1F1118 Egyéb életbiztosítások
012 42A1F112 Házasság, születés biztosítás

013 42A1F113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

014 42A1F114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42A1F115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A1F12 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen

017 42A1F121 Hagyományos életbiztosítások
018 42A1F1211 Halál esetre szóló életbiztosítás
019 42A1F1212 Elérési életbiztosítás
020 42A1F1213 Vegyes életbiztosítás
021 42A1F1214 Term fix biztosítás
022 42A1F1215 Halasztot járadékbiztosítások

023 42A1F1216
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

024 42A1F1217 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

025 42A1F1218 Egyéb életbiztosítások
026 42A1F122 Házasság, születés biztosítás

027 42A1F123 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

028 42A1F124 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

029 42A1F125
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

030 42A1F13 Díjmentes állomány összesen

Tilos

Jelmagyarázat

42A1F
Az életbiztosítási ág záró állományának részletezett bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Záró állomány (darab) Biztosítási összeg (ezer Ft)
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 42A1G1 Csoportos hitelfedezeti biztosítások
002 42A1G2 Egyéni hitelfedezeti biztosítások
003 42A1G21  ingatlanhitelekhez
004 42A1G22  fogyasztási hitelekhez
005 42A1G23  gépjárm  hitelekhez
006 42A1G24  személyi kölcsönhöz
007 42A1G25  hitelkártyához
008 42A1G26 egyéb
009 42A1G3 Ingatlanhitellel kombinált életbiztosítások
010 42A1G31  befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
011 42A1G32  vegyes életbiztosítások
012 42A1G33  term fix életbiztosítások
013 42A1G34  elérési életbiztosítások
014 42A1G35  egyéb életbiztosítások

42A1G
A biztosító néhány, hitelekhez köthet  termékcsoportjának f bb adatai a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i z

001 42A2A1 Összesen
002 42A2A11 Élet üzletág részösszesen:
003 42A2A111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A2A1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A2A1112 Elérési életbiztosítás
006 42A2A1113 Vegyes életbiztosítás
007 42A2A1114 Term fix életbiztosítás
008 42A2A1115 Halasztott járadékbiztosítás
009 42A2A1116 Azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás
010 42A2A1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42A2A1118 Egyéb életbiztosítások
012 42A2A112 Házassági, születési biztosítás
013 42A2A113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42A2A114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások
015 42A2A115 Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít  járadékbiztosítás
016 42A2A12 Nem élet üzletág részösszesen:
017 42A2A1201 Baleset
018 42A2A1202 Betegség
019 42A2A1203 Casco összesen
020 42A2A12031 Szárazföldi járm  casco
021 42A2A12032 Sínpályához kötött járm vek cascója
022 42A2A12033 Légijárm  casco
023 42A2A12034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
024 42A2A1204 Szállítmány
025 42A2A1205 T z- és elemi károk
026 42A2A1206 Egyéb vagyoni károk
027 42A2A1207 Járm  felel sség összesen
028 42A2A12071 Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg  felel sség
029 42A2A120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
030 42A2A12072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség
031 42A2A12073 Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel összefügg  felel sség
032 42A2A1208 Általános felel sség
033 42A2A1209 Hitel
034 42A2A1210 Kezesség
035 42A2A1211 Különböz  pénzügyi veszteségek
036 42A2A1212 Jogvédelem
037 42A2A1213 Segítségnyújtás
038 42A2A1214 Temetkezési biztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

42A2A
A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Viszontbiztosításba adott 
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Átlagos futamid A hitelbiztosíték értéke
(db) (ezer Ft) (db) (ezer Ft) (db) (ezer Ft) (db) (ezer Ft) (év) (ezer Ft) Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42A2C1 Élet üzletág összesen

002 42A2C11 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen

003 42A2C111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A2C1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A2C1112 Elérési életbiztosítás
006 42A2C1113 Vegyes életbiztosítás
007 42A2C1114 Term fix biztosítás
008 42A2C1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A2C1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A2C1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42A2C1118 Egyéb életbiztosítások
012 42A2C112 Házasság, születés biztosítás

013 42A2C113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

014 42A2C114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42A2C115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A2C12 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen

017 42A2C121 Hagyományos életbiztosítások
018 42A2C1211 Halál esetre szóló életbiztosítás
019 42A2C1212 Elérési életbiztosítás
020 42A2C1213 Vegyes életbiztosítás
021 42A2C1214 Term fix biztosítás
022 42A2C1215 Halasztott járadékbiztosítás

023 42A2C1216
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

024 42A2C1217 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

025 42A2C1218 Egyéb életbiztosítások
026 42A2C122 Házasság, születés biztosítás

027 42A2C123 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

028 42A2C124 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

029 42A2C125
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

030 42A2C13 Díjmentesített szerz dések

Tilos

Állományvesztés Záró állomány

Jelmagyarázat

42A2C
Jelzáloghitelezés bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nyitó állomány Szaporulat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b c d e f g h i j k l m n o z

001 42A3A11 Összesen
002 42A3A111 Élet üzletág részösszesen:
003 42A3A1111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A3A11111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A3A11112 Elérési életbiztosítás
006 42A3A11113 Vegyes életbiztosítás
007 42A3A11114 Term fix életbiztosítás
008 42A3A11115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A3A11116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A3A11117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42A3A11118 Egyéb életbiztosítások
012 42A3A1112 Házassági, születési biztosítás
013 42A3A1113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42A3A1114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42A3A1115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A3A112 Nem élet üzletág részösszesen:
017 42A3A11201 Baleset
018 42A3A11202 Betegség
019 42A3A11203 Casco összesen
020 42A3A112031 Szárazföldi járm  casco
021 42A3A112032 Sínpályához kötött járm vek cascója
022 42A3A112033 Légijárm  casco
023 42A3A112034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
024 42A3A11204 Szállítmány
025 42A3A11205 T z- és elemi károk
026 42A3A11206 Egyéb vagyoni károk
027 42A3A11207 Járm  felel sség összesen

028 42A3A112071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

029 42A3A1120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
030 42A3A112072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

031 42A3A112073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

032 42A3A11208 Általános felel sség
033 42A3A11209 Hitel
034 42A3A11210 Kezesség
035 42A3A11211 Különböz  pénzügyi veszteségek
036 42A3A11212 Jogvédelem
037 42A3A11213 Segítségnyújtás
038 42A3A11214 Temetkezési biztosítás
039 42A3A12 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

42A3A1
Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyid szaki kárkifizetés összege Függ kár tartalék (tételes) összege IBNR tartalék összege
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42A3A21 Összesen
002 42A3A211 Élet üzletág részösszesen:
003 42A3A2111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A3A21111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A3A21112 Elérési életbiztosítás
006 42A3A21113 Vegyes életbiztosítás
007 42A3A21114 Term fix életbiztosítás
008 42A3A21115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A3A21116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A3A21117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42A3A21118 Egyéb életbiztosítások
012 42A3A2112 Házassági, születési biztosítás

013 42A3A2113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

014 42A3A2114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42A3A2115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A3A212 Nem élet üzletág részösszesen:
017 42A3A21201 Baleset
018 42A3A21202 Betegség
019 42A3A21203 Casco összesen
020 42A3A212031 Szárazföldi járm  casco
021 42A3A212032 Sínpályához kötött járm vek cascója
022 42A3A212033 Légijárm  casco
023 42A3A212034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
024 42A3A21204 Szállítmány
025 42A3A21205 T z- és elemi károk
026 42A3A21206 Egyéb vagyoni károk
027 42A3A21207 Járm  felel sség összesen

028 42A3A212071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

029 42A3A2120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
030 42A3A212072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

031 42A3A212073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

032 42A3A21208 Általános felel sség
033 42A3A21209 Hitel
034 42A3A21210 Kezesség
035 42A3A21211 Különböz  pénzügyi veszteségek
036 42A3A21212 Jogvédelem
037 42A3A21213 Segítségnyújtás
038 42A3A21214 Temetkezési biztosítás
039 42A3A22 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

42A3A2
Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyid szak végén (darab)

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyid szakban kifizetett károk Tárgyid szakot követ en várható 
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n z

001 42A3A31 Élet üzletág összesen
002 42A3A311 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen
003 42A3A3111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A3A31111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A3A31112 Elérési életbiztosítás
006 42A3A31113 Vegyes életbiztosítás
007 42A3A31114 Term fix biztosítás
008 42A3A31115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A3A31116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A3A31117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42A3A31118 Egyéb életbiztosítások
012 42A3A3112 Házasság, születés biztosítás
013 42A3A3113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42A3A3114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42A3A3115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A3A312 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen
017 42A3A3121 Hagyományos életbiztosítások
018 42A3A31211 Halál esetre szóló életbiztosítás
019 42A3A31212 Elérési életbiztosítás
020 42A3A31213 Vegyes életbiztosítás
021 42A3A31214 Term fix biztosítás
022 42A3A31215 Halasztot járadékbiztosítások

023 42A3A31216
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

024 42A3A31217 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
025 42A3A31218 Egyéb életbiztosítások
026 42A3A3122 Házasság, születés biztosítás
027 42A3A3123 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
028 42A3A3124 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

029 42A3A3125
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

030 42A3A313 Díjmentes állomány összesen

Tilos

Jelmagyarázat

42A3A3
Kárkifizetés és szolgáltatás az életbiztosítási ágban, károkok szerinti részletezésben a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Kárkifizetés és szolgáltatás a 
tárgyid szakban (db)

Kárkifizetés és szolgáltatás a 
tárgyid szakban (ezer Ft)
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Járadékosok száma a tárgyév jan 1-én (f )
Járadékosok száma a tárgyév dec.31-én 

(f )
Tárgyid szaki járadékkifizetés (ezer Ft) Mód

1 2 3 4
a b c z

001 42A3B1 Összesen
002 42A3B11 Élet üzletág összesen
003 42A3B111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A3B1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42A3B1112 Elérési életbiztosítás
006 42A3B1113 Vegyes életbiztosítás
007 42A3B1114 Term fix biztosítás
008 42A3B1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A3B1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A3B1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42A3B1118 Egyéb életbiztosítások
012 42A3B112 Házasság, születés biztosítás

013 42A3B113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

014 42A3B114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42A3B115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A3B12 Nem-élet üzletág összesen
017 42A3B121 Ebb l:kötelez  gj felel sség biztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

42A3B
Járadékkifizetések a tárgyid szakban

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Szerzési jutalék Speratív jutalék Egyéb szerzési költség Összesen Igazgatási költség Kárrendezési költség Befektetési költség Összesen Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 42A4A1 Összesen
002 42A4A11 Élet üzletág összesen

003 42A4A111
Ebb l: befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítás

004 42A4A12 Nem-élet üzletág összesen

005 42A4A121
Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
biztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

42A4A
A biztosító költségei a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Szerzési költség
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A viszontbiztosítónak átadott díj
A viszontbiztosítótól kapott jutalék és 

nyereségrészesedés
A viszontbiztosító kármegtérítése Bevétel összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42A5AA1 Összesen:
002 42A5AA11 Arányos viszontbiztosítások
003 42A5AA111 Élet üzletág
004 42A5AA1111 belföldi viszontbiztosító
005 42A5AA1112 EU-n belüli viszontbiztosító
006 42A5AA1113 EU-n kívüli viszontbiztosító
007 42A5AA112 Nem-élet üzletág
008 42A5AA1121 belföldi viszontbiztosító
009 42A5AA1122 EU-n belüli viszontbiztosító
010 42A5AA1123 EU-n kívüli viszontbiztosító
011 42A5AA12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42A5AA121 Élet üzletág
013 42A5AA1211 belföldi viszontbiztosító
014 42A5AA1212 EU-n belüli viszontbiztosító
015 42A5AA1213 EU-n kívüli viszontbiztosító
016 42A5AA122 Nem-élet üzletág
017 42A5AA1221 belföldi viszontbiztosító
018 42A5AA1222 EU-n belüli viszontbiztosító
019 42A5AA1223 EU-n kívüli viszontbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42A5AA
A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (keretszerz dések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A viszontbiztosítónak átadott díj
A viszontbiztosítótól kapott jutalék és 

nyereségrészesedés
A viszontbiztosító kármegtérítése Bevétel összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42A5AB1 Összesen:
002 42A5AB11 Arányos viszontbiztosítások
003 42A5AB111 Élet üzletág
004 42A5AB1111 belföldi viszontbiztosító
005 42A5AB1112 EU-n belüli viszontbiztosító
006 42A5AB1113 EU-n kívüli viszontbiztosító
007 42A5AB112 Nem-élet üzletág
008 42A5AB1121 belföldi viszontbiztosító
009 42A5AB1122 EU-n belüli viszontbiztosító
010 42A5AB1123 EU-n kívüli viszontbiztosító
011 42A5AB12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42A5AB121 Élet üzletág
013 42A5AB1211 belföldi viszontbiztosító
014 42A5AB1212 EU-n belüli viszontbiztosító
015 42A5AB1213 EU-n kívüli viszontbiztosító
016 42A5AB122 Nem-élet üzletág
017 42A5AB1221 belföldi viszontbiztosító
018 42A5AB1222 EU-n belüli viszontbiztosító
019 42A5AB1223 EU-n kívüli viszontbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42A5AB
A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (fakultatív)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Viszontbiztosító neve honossága A viszontbiztosítási díj nagysága A viszontbiztosító min sítése A viszontbiztosítót min sít  cég neve
Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész a 

biztosítástechnikai tartalékból
Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 42A5AC1 Mindösszesen

002 42A5AC11
Nem részletezettek 
összesen

003 42A5AC12
Részletezettek
összesen

004 42A5AC12001
... ...
42A5AC12999

Tilos

Jelmagyarázat

42A5AC
A passzív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyid szakban

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A direkt biztosítótól kapott díj Fizetett jutalék és nyereségrészesedés Fizetett kár Direkt biztosítónak átadott összeg Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42A5BA1 Összesen:
002 42A5BA11 Arányos viszontbiztosítások
003 42A5BA111 Életbiztosítási ág
004 42A5BA1111 belföldi direktbiztosító
005 42A5BA1112 EU-n belüli direktbiztosító
006 42A5BA1113 EU-n kívüli direktbiztosító
007 42A5BA112 Nem-életbiztosítási ág
008 42A5BA1121 belföldi direktbiztosító
009 42A5BA1122 EU-n belüli direktbiztosító
010 42A5BA1123 EU-n kívüli direktbiztosító
011 42A5BA12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42A5BA121 Életbiztosítási ág
013 42A5BA1211 belföldi direktbiztosító
014 42A5BA1212 EU-n belüli direktbiztosító
015 42A5BA1213 EU-n kívüli direktbiztosító
016 42A5BA122 Nem-életbiztosítási ág
017 42A5BA1221 belföldi direktbiztosító
018 42A5BA1222 EU-n belüli direktbiztosító
019 42A5BA1223 EU-n kívüli direktbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42A5BA
Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (keretszerz dések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A direkt biztosítótól kapott díj Fizetett jutalék és nyereségrészesedés Fizetett kár Direkt biztosítónak átadott összeg Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42A5BB1 Összesen:
002 42A5BB11 Arányos viszontbiztosítások
003 42A5BB111 Életbiztosítási ág
004 42A5BB1111 belföldi direktbiztosító
005 42A5BB1112 EU-n belüli direktbiztosító
006 42A5BB1113 EU-n kívüli direktbiztosító
007 42A5BB112 Nem-életbiztosítási ág
008 42A5BB1121 belföldi direktbiztosító
009 42A5BB1122 EU-n belüli direktbiztosító
010 42A5BB1123 EU-n kívüli direktbiztosító
011 42A5BB12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42A5BB121 Életbiztosítási ág
013 42A5BB1211 belföldi direktbiztosító
014 42A5BB1212 EU-n belüli direktbiztosító
015 42A5BB1213 EU-n kívüli direktbiztosító
016 42A5BB122 Nem-életbiztosítási ág
017 42A5BB1221 belföldi direktbiztosító
018 42A5BB1222 EU-n belüli direktbiztosító
019 42A5BB1223 EU-n kívüli direktbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42A5BB
Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (fakultatív)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Direktbiztosító neve honossága A viszontbiztosítási díj nagysága Megképzett tartalék Mód
1 2 3 4 4
a b c d z

001 42A5BC1 Összesen

002 42A5BC1001

... ...

42A5BC1999

Tilos

Jelmagyarázat

42A5BC
Aktív viszontbiztosítási kapcsolatok bemutatása a tárgyid szakban

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f

001 42A8A1
Befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások (unit linked) tartaléka

002 42A8A2 Biztosítástechnikai tartalékok összesen
003 42A8A21 Meg nem szolgált díjak tartaléka
004 42A8A22 Matematikai tartalék
005 42A8A23 Függ  károk tartaléka
006 42A8A24 További biztosítástechnikai tartalékok

Tilos

Jelmagyarázat

42A8A
A tartalékok bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tartalék összege
Tartalék átlagos 

hátralév  futamideje 
(év)

A fedezeti portfolió 
átlagos hátralév

futamideje (év)
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Tartalék állomány a tárgy id szak elején
A tárgy id szakban felhasznált tartalék 

összege
A tárgy id szakban képzett tartalék 

összege
Tartalék állomány a tárgy id szak végén Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42A8B11 Összesen

002 42A8B111
Nagy értékek koncentrációja (atomer m ,
környezetszennyezési károk)

003 42A8B112

Kockázat különleges jellege, új, eddig nem 
ismert kockázatvállalás (vegyi-, 
gyógyszerfelel ssség, új, eddig ismeretlen 
technológiai ág biztosítása)

004 42A8B113
Szakmai felel sségbiztosítási kockázatok 
(pl. orvosi, ügyvédi, építészi stb.)

005 42A8B114
Károk halmozódása (földrengéskár, 
járványok)

006 42A8B115 Egyéb

Tilos

Jelmagyarázat

42A8B1
Nagy károk tartalékának bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z

001 42A8B21 Összesen
002 42A8B211 Bit. 1. számú melléklet D) 1. pont
003 42A8B212 Bit. 1. számú melléklet D) 2. pont
004 42A8B213 Bit. 1. számú melléklet D) 3. pont

005 42A8B22 Összesen (vb rész)

006 42A8B221 Bit. 1. számú melléklet D) 1. pont (vb rész)

007 42A8B222 Bit. 1. számú melléklet D) 2. pont (vb rész)

008 42A8B223 Bit. 1. számú melléklet D) 3. pont (vb rész)

Tilos

42A8B2
A nagy kockázatok f bb adatainak bemutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgy id szakban Függ  Tárgy id szaki Függ

Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42A8B31 Összesen

002 42A8B311
Nagy értékek koncentrációja (atomer m ,
környezetszennyezési károk)

003 42A8B312
Kockázat különleges jellege, új, eddig nem ismert 
kockázatvállalás (vegyi-, gyógyszerfelel ssség,
új, eddig ismeretlen technológiai ág biztosítása)

004 42A8B313
Szakmai felel sségbiztosítási kockázatok (pl. 
orvosi, ügyvédi, építészi stb.)

005 42A8B314 Károk halmozódása (földrengéskár, járványok)
006 42A8B315 Egyéb

007 42A8B32 Összesen (vb rész)

008 42A8B321
Nagy értékek koncentrációja (atomer m ,
környezetszennyezési károk) (vb rész)

009 42A8B322

Kockázat különleges jellege, új, eddig nem ismert 
kockázatvállalás (vegyi-, gyógyszerfelel ssség,
új, eddig ismeretlen technológiai ág biztosítása) 
(vb rész)

010 42A8B323
Szakmai felel sségbiztosítási kockázatok (pl. 
orvosi, ügyvédi, építészi stb.) (vb rész)

011 42A8B324
Károk halmozódása (földrengéskár, járványok) 
(vb rész)

012 42A8B325 Egyéb (vb rész)

Tilos

42A8B3
Nagy károk f bb adatainak bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyid szakban
kifizetett nagy károk 

darabszáma

Függ
(nyitott) nagy 

károk
darabszáma

Tárgyid szaki
kárkifizetés nagy károkra

Függ  (nyitott) 
nagy károk 

becsült, várható 
kárkifizetése a 
tárgyid szakot

követ en

Viszontbiztosítással fedezett nagy károk

Jelmagyarázat



15756
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/186.szám
Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A tartalék záró értéke a tárgyid szak végén Mód
1 2
a z

001 42A8E1
Befektetési egységhez kötött életbiztosítások 
eszközalapjai összesen

002 42A8E2 Matematikai tartalék összesen
003 42A8E21 Hozamgaranciára képzett tartalék
004 42A8E22 Kockázati részre képzett tartalék
005 42A8E23 Egyéb matematikai tartalék
006 42A8E3 Függ  károk tartaléka
007 42A8E4 Egyéb tartalék

Tilos

Jelmagyarázat

42A8E
A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerz désekre képzett tartalékok a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i

001 42A9A1 Összesen
002 42A9A11 Befektetések összesen
003 42A9A111 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

004 42A9A1111
Állam által garantált, vagy egyéb 
biztosítékkal fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  eszközök

005 42A9A11111  ebb l: magyar állampapírok
006 42A9A1112 Vállalati kötvények
007 42A9A1113 Jelzálog levelek
008 42A9A1114 Egyéb
009 42A9A112 Kölcsönök
010 42A9A1121 Biztosítékkal fedezett kölcsönök
011 42A9A11211 Jelzáloggal fedezett kölcsönök
012 42A9A1122 Biztosítékkal nem fedezett kölcsönök

013 42A9A11221
Tagállami székhely  hitelintézetnek, 
biztosítónak, befektetési vállalkozásnak 
nyújtott kölcsönök

014 42A9A113
Részesedési viszonyt megtestesít
értékpapírok, részesedések

015 42A9A1131 Részvények
016 42A9A1132 Egyéb részesedések
017 42A9A114 Befektetési jegyek

018 42A9A11411
Értékpapír alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

019 42A9A11412
Ingatlan alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

020 42A9A11413
Származékos ügyletekbe fektet  alap által 
kibocsátott befektetési jegy

021 42A9A115
Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó 
vagyoni érték  jogok

022 42A9A1151 Ingatlanok

023 42A9A1152
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték
jogok

024 42A9A12 Követelések összesen

025 42A9A121
  ebb l: - követelések viszontbiztosítói 
ügyletekb l

026 42A9A122  - letéti követelések

027 42A9A123
 - közvetlen biztosítási ügyletb l származó 
követelések

028 42A9A1231 3 hónapnál nem régebbi követelések
029 42A9A1232 3 hónapnál régebbi követelések
030 42A9A124   biztosítási kötvénykölcsönök
031 42A9A13 Egyéb eszközök

032 42A9A131
  ebb l: - betétek hitelintézeteknél, 
bankbetétek, pénztár

033 42A9A1311 Betétek hitelintézeteknél
034 42A9A1312 Pénztári készpénz állomány

035 42A9A132
 - elhatárolt kamatok, bérleti díjak 
részösszesen

036 42A9A133  - elhatárolt halasztott szerzési költségek
037 42A9A14 További eszközök

A biztosító saját 
eszközei

42A9A
Kimutatás a biztosító befektetéseir l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Matematikai
tartalék
fedezete

További
biztosítás-
technikai
tartalékok
fedezete
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i

A biztosító saját 
eszközei

42A9A
Kimutatás a biztosító befektetéseir l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Matematikai
tartalék
fedezete

További
biztosítás-
technikai
tartalékok
fedezete

038 42A9A2

Biztosítékkal nem fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok és kölcsönök, 
valamint szabályozott piacra be nem vezetett
részvény, kötvény

039 42A9A3
Szabályozott piacra be nem vezetett 
részvény, részesedés

040 42A9A4
Szabályozott piacra be nem vezetett 
kötvények

041 42A9A5
UCIT alapok befektetési jegyei részösszesen
(85/611 EGK irányelv alapján)

042 42A9A51
Európai (értékpapírokba fektet ) befektetési 
alap által kibocsátott befektetési jegy

043 42A9A52
Európai (ingatlanokba fektet ) befektetési 
alap által kibocsátott befektetési jegy

044 42A9A53
Európai (származtatott ügyletekbe fektet )
befektetési alap által kibocsátott befektetési 
jegy

045 42A9A6
Nem UCIT alapok befektetési jegyei (85/611 
EGK alapján)

046 42A9A7
Legalább egy tagállam részvételével 
m köd  nemzetközi pénzügyi intézmény 
által kibocsátott eszközök

047 42A9A8 Másodlagos értékpapírok

Tilos

Részletez  sorok

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s z

001 42A9B21
Alapok összesen 
könyv szerinti érték

002 42A9B22011 Könyv szerinti érték

003 42A9B22012 Darabszám

...... ......

004 42A9B22991 Könyv szerinti érték

005 42A9B22992 Darabszám

Tilos

Jelmagyarázat

42A9B2
Kimutatás a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjairól

Nagyságrend: ezer forint
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m

PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i

001 42A9D1 Összesen
002 42A9D11 Befektetések összesen
003 42A9D111 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

004 42A9D1111
Állam által garantált, vagy egyéb 
biztosítékkal fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  eszközök

005 42A9D11111  ebb l: magyar állampapírok
006 42A9D1112 Vállalati kötvények
007 42A9D1113 Jelzálog levelek
008 42A9D1114 Egyéb
009 42A9D112 Kölcsönök
010 42A9D1121 Biztosítékkal fedezett kölcsönök
011 42A9D11211 Jelzáloggal fedezett kölcsönök
012 42A9D1122 Biztosítékkal nem fedezett kölcsönök

013 42A9D11221
Tagállami székhely  hitelintézetnek, 
biztosítónak, befektetési vállalkozásnak 
nyújtott kölcsönök

014 42A9D113
Részesedési viszonyt megtestesít
értékpapírok, részesedések

015 42A9D1131 Részvények
016 42A9D1132 Egyéb részesedések
017 42A9D114 Befektetési jegyek

018 42A9D11411
Értékpapír alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

019 42A9D11412
Ingatlan alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

020 42A9D11413
Származékos ügyletekbe fektet  alap által 
kibocsátott befektetési jegy

021 42A9D115
Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó 
vagyoni érték  jogok

022 42A9D1151 Ingatlanok

023 42A9D1152
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték
jogok

024 42A9D12 Követelések összesen

025 42A9D121
  ebb l: - követelések viszontbiztosítói 
ügyletekb l

026 42A9D122  - letéti követelések

027 42A9D123
 - közvetlen biztosítási ügyletb l származó 
követelések

028 42A9D1231 3 hónapnál nem régebbi követelések
029 42A9D1232 3 hónapnál régebbi követelések
030 42A9D124   biztosítási kötvénykölcsönök
031 42A9D13 Egyéb eszközök

032 42A9D131
  ebb l: - betétek hitelintézeteknél, 
bankbetétek, pénztár

033 42A9D1311 Betétek hitelintézeteknél
034 42A9D1312 Pénztári készpénz állomány

035 42A9D132
 - elhatárolt kamatok, bérleti díjak 
részösszesen

036 42A9D133  - elhatárolt halasztott szerzési költségek
037 42A9D14 További eszközök

Tilos

Jelmagyarázat

42A9D
Kimutatás a biztosító befektetéseinek hozamáról

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Matematikai
tartalék

fedezetén elért 
hozam

További
biztosítástechnikai

tartalékok
fedezetén elért 

hozam

A biztosító saját 
eszközein elért hozam
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m

001 42A9F11
Matematikai tartalék pénz- és 
t kepiaci eszközökben

002 42A9F12
Matematikai tartalék egyéb 
eszközökben

003 42A9F21

Matemetikai tartalékon és 
befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások tartalékán kívüli 
biztosítástechnikai tartalékok pénz-
és t kepiaci eszközökben

004 42A9F22

Matemetikai tartalékon és 
befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások tartalékán kívüli 
biztosítástechnikai tartalékok 
egyéb eszközökben

005 42A9F3
A befektetési egységekhez kötött 
életbiztosításokhoz kapcsolódó 
alapok összesen

006 42A9F301
A befektetési egységekhez kötött 
életbiztosításokhoz kapcsolódó 
alapok

... ...

42A9F399
A befektetés egységekhez kötött 
életbiztosításokhoz kapcsolódó 
alapok

Tilos

Jelmagyarázat

42A9F
A biztosító befektetéseinek hozamai a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint
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PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 42A10A1 Összes ingatlantulajdon

002 42A10A11 Ebb l saját (irodaként) használt rész értéke

003 42A10A111
Ebb l: matematikai tartalék fedezetbe vont 
rész

Tilos

Jelmagyarázat

42A10A
Kimutatás az ingatlanbefektetésekr l a tárgy id szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42A10B1 Összesen:

002 42A10B101

... ...

42A10B199

Tilos

Jelmagyarázat

42A10B
Kimutatás az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak részére végzett szolgáltatásokról

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Egyéb tevékenységek után 
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

létszám (f ) bérköltség jutalék költség létszám (f ) bérköltség jutalék költség Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h

001 42A13A1 MINDÖSSZESEN
002 42A13A11 RÉSZÖSSZESEN
003 42A13A111 Fels vezetés
004 42A13A112 Igazgatási dolgozók

005 42A13A113
Kockázatelbírálók, kárszakért k és 
kárügyintéz k

006 42A13A114 Üzleti dolgozók
007 42A13A115 Saját állományú üzletköt  összesen
008 42A13A1151 f állású üzletköt
009 42A13A1152 részmunkaid s üzletköt
010 42A13A116 Állománycsoportra ki nem emelt dolgozók
011 42A13A12 RÉSZÖSSZESEN

012 42A13A121 Megbízással dolgozó, egyéb munkatársak

013 42A13A122 Egyes biztosítási ügynök
014 42A13A1221 egyéni vállalkozó
015 42A13A1222 egyéb szervezeti forma
016 42A13A123 Többes biztosítási ügynök
017 42A13A1231 egyéni vállalkozó
018 42A13A1232 egyéb szervezeti forma
019 42A13A13 Alkuszcégek

Tilos

Jelmagyarázat

42A13A
A biztosító személyi állománya a tárgy id szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Központ Hálózat, értékesítés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

42A13D
A biztosító szervezeti felépítése
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42A14A1 Összesen
002 42A14A11 Élet üzletág részösszesen:
003 42A14A111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A14A1111 Halálestre szóló életbiztosítás
005 42A14A1112 Elérési életbiztosítás
006 42A14A1113 Vegyes életbiztosítás
007 42A14A1114 Term fix életbiztosítás
008 42A14A1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A14A1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A14A1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42A14A1118 Egyéb életbiztosítások
012 42A14A112 Házassági, születési biztosítás

013 42A14A113
Befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítás

014 42A14A114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42A14A115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A14A116 Díjmentesített állomány
017 42A14A12 Nem élet üzletág részösszesen:
018 42A14A1201 Baleset
019 42A14A1202 Betegség
020 42A14A1203 Casco összesen
021 42A14A12031 Szárazföldi járm  casco
022 42A14A12032 Sínpályához kötött járm vek cascója
023 42A14A12033 Légijárm  casco
024 42A14A12034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
025 42A14A1204 Szállítmány
026 42A14A1205 T z- és elemi károk
027 42A14A1206 Egyéb vagyoni károk
028 42A14A1207 Járm  felel sség összesen

029 42A14A12071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

030 42A14A120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
031 42A14A12072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

032 42A14A12073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

033 42A14A1208 Általános felel sség
034 42A14A1209 Hitel
035 42A14A1210 Kezesség
036 42A14A1211 Különböz  pénzügyi veszteségek
037 42A14A1212 Jogvédelem
038 42A14A1213 Segítségnyújtás
039 42A14A1214 Temetkezési biztosítás
040 42A14A1215 Díjmentesített állomány

Tilos

Jelmagyarázat

42A14A
A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgy id szak folyamán

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Összes írásban bejelentett panaszügy darabszáma
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a b c d e f g h i j k l m n o p z

001 42A14B1 Összesen
002 42A14B11 Élet üzletág részösszesen:
003 42A14B111 Hagyományos életbiztosítások
004 42A14B1111 Halálestre szóló életbiztosítás
005 42A14B1112 Elérési életbiztosítás
006 42A14B1113 Vegyes életbiztosítás
007 42A14B1114 Term fix életbiztosítás
008 42A14B1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42A14B1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42A14B1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42A14B1118 Egyéb életbiztosítások
012 42A14B112 Házassági, születési biztosítás

013 42A14B113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

014 42A14B114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42A14B115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42A14B12 Nem élet üzletág részösszesen:
017 42A14B1201 Baleset
018 42A14B1202 Betegség
019 42A14B1203 Casco összesen
020 42A14B12031 Szárazföldi járm  casco
021 42A14B12032 Sínpályához kötött járm vek cascója
022 42A14B12033 Légijárm  casco
023 42A14B12034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
024 42A14B1204 Szállítmány
025 42A14B1205 T z- és elemi károk
026 42A14B1206 Egyéb vagyoni károk
027 42A14B1207 Járm  felel sség összesen

028 42A14B12071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

029 42A14B120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
030 42A14B12072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

031 42A14B12073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

032 42A14B1208 Általános felel sség
033 42A14B1209 Hitel
034 42A14B1210 Kezesség
035 42A14B1211 Különböz  pénzügyi veszteségek
036 42A14B1212 Jogvédelem
037 42A14B1213 Segítségnyújtás
038 42A14B1214 Temetkezési biztosítás
039 42A14B13 Ágazathoz nem köthet

Tilos

Ügyfelek által Elvesztett peres ügyek Megnyert perek 
Tárgy Tárgy 

Jelmagyarázat

42A14B
A perek és az azokra történt kifizetések, megtérülések a tárgy id szak folyamán

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Biztosító által 
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a z

001 42A15A101 A nem-életbiztosítási minimális szavatoló t ke szükséglete [S]
002 42A15A102 Tárgyévi záró nettó függ kártartalék a nem-életbiztosítási ágban [f(1)]
003 42A15A103 Tárgyévi nyitó nettó függ kártartalék a nem-életbiztosítási ágban [f(0)]
004 42A15A104 Az el z  évi minimális szavatoló t ke szükséglet a nem-életbiztosítási ágban [S*]

005 42A15A105
A bevételi indexként adódó els  eredmény és a kárindexként adódó második eredmény 
közül a nagyobbik [S(0)]

006 42A15A106 Els  eredmény (bevételi index) [E(1)]

007 42A15A107
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott összegét meg 
nem haladó része [a(1)]

008 42A15A108
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott összegét 
meghaladó része [a(2)]

009 42A15A109
Az aggregált helyesbített tárgyévi bruttó díjel írás és az aggregált helyesbített tárgyévi bruttó 
megszolgált díj közül a nagyobbik [a]

010 42A15A110 Aggregált helyesbített tárgyévi bruttó díjel írás [a(w)]
011 42A15A111 Aggregált helyesbített tárgyévi bruttó megszolgált díj [a(e)]
012 42A15A112 Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó díjel írása [a(w1)]
013 42A15A113 A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó díjel írása [a(w2)]
014 42A15A114 Az összes többi tárgyévi bruttó díjel írás a nem-élet ágban [a(w3)]
015 42A15A115 Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó megszolgált díja [a(e1)]
016 42A15A116 A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó megszolgált díja [a(e2)]
017 42A15A117 Az összes többi tárgyévi bruttó megszolgált díj a nem-élet ágban [a(e3)]
018 42A15A118 Az utolsó három üzleti év káralakulása alapján számított saját megtartási arányszám [c]
019 42A15A119 Az utolsó három üzleti év kárfelhasználásának saját megtartásban maradó része [d(n)]
020 42A15A120 Az utolsó három üzleti év bruttó kárfelhasználása [d(b)]

021 42A15A121
Az utolsó három üzleti év kárkifizetésének és szolgáltatásának saját megtartásban maradó 
része [b(n)]

022 42A15A122 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(n3)]
023 42A15A123 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(n0)]
024 42A15A124 Az utolsó három üzleti év bruttó kárkifizetése és szolgáltatása [b(b)]
025 42A15A125 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(b3)]
026 42A15A126 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(b0)]
027 42A15A127 Második eredmény (kárindex) [E(2)]

028 42A15A128
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott összegét meg 
nem haladó része [b(1)]

029 42A15A129
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott összegét 
meghaladó része [b(2)]

030 42A15A130 Az átlagolási id szak átlagos bruttó kárfelhasználása [b]
031 42A15A131 Az átlagolási id szak hossza években [k]
032 42A15A132 Az átlagolási id szak helyesbített bruttó kárkifizetése (15A2 tábla összesen értéke)
033 42A15A133 A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak végén [F(k)]
034 42A15A134 A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak kezdetén [F(0)]

035 42A15A135
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak végén [F(k1)]

036 42A15A136
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak
végén [F(k2)]

037 42A15A137
A 35. és 36. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak
végén [F(k3)]

038 42A15A138
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak kezdetén [F(01)]

039 42A15A139
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak
kezdetén [F(02)]

040 42A15A140
A 38. és 39. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak
kezdetén [F(03)]

Tilos

Jelmagyarázat

42A15A1
Minimális szavatoló t ke számítás, nem-élet ág

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Év megnevezése
Kárkifizetés-kármegtérülés (hosszú távú 

egészségbiztosítások) [b(j1)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (11., 12. és 13. 

ágazat) [b(j2)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (összes többi 

ágazat és szerz dés) [b(j3)]
Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen 

[b(j)]
Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 42A15A21 Összesen

002 42A15A211

... ...

42A15A219

Tilos

Jelmagyarázat

42A15A2
A károk részletezése (az elmúlt k üzleti év káradatai a nem-élet ágban)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15770 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a z

001 42A15B101 Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete [L]

002 42A15B102
Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló t ke szükséglete (a 2. sz. melléklet I., II., V. 
sz. ágazataira) [L(1)]

003 42A15B103 Els  eredmény [R(1)]

004 42A15B104
A saját kötés  és a viszontbiztosításba vett szerz dések nemnegatív matematikai 
tartalékainak összege, a viszontbiztosításba adott részre es  tartalék levonása nélkül [V]

005 42A15B105 Saját megtartási arányszám [d]

006 42A15B106
A saját kötés  és a viszontbiztosításba vett szerz dések nemnegatív matematikai 
tartalékainak összege, a viszontbiztosításba adott részre es  tartalék levonása után [V(n)]

007 42A15B107 Második eredmény [R(2)]

008 42A15B108
Az életbiztosítási szerz dések nemnegatív bruttó kockázatnak kitett összegeinek összege, 
kivéve a 9. és a 10. sor szerinti szerz déseket [s(1)]

009 42A15B109
A 3 évet meghaladó, de 5 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti életbiztosítási szerz dések
nemnegatív bruttó kockázatnak kitett összegeinek összege [s(2)]

010 42A15B110
A 3 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti életbiztosítási szerz dések nemnegatív bruttó 
kockázatnak kitett összegeinek összege [s(3)]

011 42A15B111 A kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám [e]

012 42A15B112
Az életbiztosítási szerz dések nemnegatív nettó kockázatnak kitett összegeinek összege 
[s(n)]

013 42A15B113 Az életbiztosítási szerz dések nemnegatív bruttó kockázatnak kitett összegeinek összege [s]

014 42A15B114
Az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem-életbiztosítási kockázatok 
minimális szavatoló t ke szükséglete (a 15B2 tábla alapján) [L(2)]

015 42A15B115
A befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális 
szavatoló t ke szükséglet (a 2. sz. melléklet III., IV. sz. ágazataira) [L3]

016 42A15B116 Els  eredmény [R'(1)]

017 42A15B117
Azon szerz dések bruttó biztosítástechnikai tartalékainak összege, mely tartalékok 
befektetésére vonatkozóan a biztosító befektetési kockázatot vállal [V(1)]

018 42A15B118
Azon szerz dések bruttó tartalékainak összege, mely tartalékok befektetésére vonatkozóan a 
biztosító nem vállal befektetési kockázatot, de amely szerz désekre az igazgatási költségek 
fedezetét szolgáló terhelést több mint 5 évre rögzítették [V(2)]

019 42A15B119
Azon szerz dések tárgyévi nettó igazgatási költsége, melyekre vonatkozóan a biztosító nem 
vállal befektetési kockázatot, és amely szerz désekre az igazgatási költségek fedezetét 
szolgáló terhelést nem rögzítették több mint 5 évre [C(3)]

020 42A15B120 Els  saját megtartási arányszám [d(1)]
021 42A15B121 Második saját megtartási arányszám [d(2)]

022 42A15B122
A 17. sor szerinti V1 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott részre es
tartalékot [V(1n)]

023 42A15B123
A 18. sor szerinti V2 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott részre es
tartalékot [V(2n)]

024 42A15B124 Második eredmény [R'(2)]

025 42A15B125
Azon saját kötés  és viszontbiztosításba vett szerz dések nemnegatív bruttó, kockázatnak 
kitett összegeinek összege, amely szerz désekre a biztosító haláleseti kockázatot vállal [s']

026 42A15B126 A kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám [e']

027 42A15B127
Az s' számítása során figyelembe vett szerz dések nemnegatív nettó, kockázatnak kitett 
összegeinek összege [s'(n)]

Tilos

Jelmagyarázat

42A15B1
Minimális szavatoló t ke számítás, élet ág

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a z

001 42A15B201 Az élet ág nem-életbiztosítási kockázatainak minimális szavatoló t ke szükséglete [S]
002 42A15B202 Tárgyévi záró nettó függ kártartalék az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira [f(1)]
003 42A15B203 Tárgyévi nyitó nettó függ kártartalék az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira [f(0)]

004 42A15B204
Az el z  évi minimális szavatoló t ke szükséglet az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira 
[S*]

005 42A15B205
A bevételi indexként adódó els  eredmény és a kárindexként adódó második eredmény közül a 
nagyobbik [S(0)]

006 42A15B206 Els  eredmény (bevételi index) [E(1)]

007 42A15B207
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott összegét meg nem 
haladó része [a(1)]

008 42A15B208
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott összegét 
meghaladó része [a(2)]

009 42A15B209
Aggregált helyesbített tárgyévi bruttó díjel írás és az aggregált helyesbített tárgyévi bruttó 
megszolgált díj közül a nagyobbik az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira[a]

010 42A15B210
Aggregált helyesbített tárgyévi bruttó díjel írás az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira 
[a(w)]

011 42A15B211
Aggregált helyesbített tárgyévi bruttó megszolgált díj az élet ág nem-életbiztosítási 
kockázataira[a(e)]

012 42A15B212
Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó díjel írás az élet ág nem-
életbiztosítási kockázataira [a(w1)]

013 42A15B213
A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó díjel írása az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira 
[a(w2)]

014 42A15B214
Az összes többi tárgyévi bruttó díjel írás az élet ág kiegészít  nem-életbiztosítási kockázataira 
[a(w3)]

015 42A15B215
Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó megszolgált díja az élet ág 
kiegészít  nem-életbiztosítási kockázataira [a(e1)]

016 42A15B216
A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó megszolgált díja az élet ág kiegészít  nem-
életbiztosítási kockázataira [a(e2)]

017 42A15B217
Az összes többi tárgyévi bruttó megszolgált díj az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira 
[a(e3)]

018 42A15B218
Az utolsó három lezárt üzleti év káralakulása alapján számított saját megtartási arányszám az 
élet ág nem-életbiztosítási kockázataira [c]

019 42A15B219 Az utolsó három lezárt üzleti év kárfelhasználásának saját megtartásban maradó része [d(n)]

020 42A15B220 Az utolsó három lezárt üzleti év bruttó kárfelhasználása [d(b)]

021 42A15B221
Az utolsó három lezárt üzleti év kárkifizetésének és szolgáltatásának saját megtartásban 
maradó része [b(n)]

022 42A15B222 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(n3)]
023 42A15B223 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(n0)]
024 42A15B224 Az utolsó három lezárt üzleti év bruttó kárkifizetése és szolgáltatása [b(b)]
025 42A15B225 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(b3)]
026 42A15B226 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(b0)]
027 42A15B227 Második eredmény (kárindex) [E(2)]

028 42A15B228
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott összegét meg 
nem haladó része [b(1)]

029 42A15B229
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott összegét 
meghaladó része [b(2)]

030 42A15B230 Az átlagolási id szak átlagos bruttó kárfelhasználása [b]
031 42A15B231 Az átlagolási id szak hossza években [k]
032 42A15B232 Az átlagolási id szak helyesbített bruttó kárkifizetése (15B3 tábla összesen értéke)
033 42A15B233 A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak végén [F(k)]
034 42A15B234 A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak kezdetén [F(0)]

035 42A15B235
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak végén [F(k1)]

036 42A15B236
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén 
[F(k2)]

037 42A15B237
A 35. és 36. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak
végén [F(k3)]

038 42A15B238
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak kezdetén [F(01)]

039 42A15B239
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak
kezdetén [F(02)]

040 42A15B240
A 38. és 39. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak
kezdetén [F(03)]

Tilos

Jelmagyarázat

42A15B2
Minimális szavatoló t ke számítás, élet ág kiegészít  nem-életbiztosítási kockázatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Év megnevezése
Kárkifizetés-kármegtérülés (hosszú távú 

egészségbiztosítások) [b(j1)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (11., 12. és 13. 

ágazat) [b(j2)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (összes többi 

ágazat és szerz dés) [b(j3)]
Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen 

[b(j)]
Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 42A15B31 Összesen

002 42A15B311

... ...

42A15B319

Tilos

Jelmagyarázat

42A15B3
A károk részletezése (az elmúlt üzleti év káradatai az élet ág nem-életbiztosítási kockázataira)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a

001 42A15C1 A biztosító biztonsági t kéje
002 42A15C2 A biztosító összes minimális biztonsági t kéje
003 42A15C21 Az életbiztosítási ág minimális biztonsági t kéje
004 42A15C22 A nem-életbiztosítási ág minimális biztonsági t kéje
005 42A15C3 A biztosító összes minimális szavatoló t ke szükséglete
006 42A15C31 Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete
007 42A15C32 A nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete

008
42A15C4 Vagyonkezelés miatt többlet szavatoló t ke szükséglet a Bit. 66. § (5) és (6) bekezdése 

alapján

Tilos

Jelmagyarázat

42A15C
Összefoglaló táblázat a t keszükségletr l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Nem biztosítási tevékenység Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d

001 42A15D1
A biztosító rendelkezésre álló szavatoló 
t kéje

002 42A15D101
Befizetett jegyzett t ke a befizetett 
osztalékels bbségi részvény nélkül

003 42A15D102 T ketartalék
004 42A15D103 Lekötött tartalék
005 42A15D104 Az értékelési tartalék 20%-a
006 42A15D105 Eredménytartalék
007 42A15D106 Mérleg szerinti eredmény

008 42A15D107
A korrigált alárendelt kölcsönt ke és az 
osztalékels bbségi részvény figyelembe 
vehet  mértéke

009 42A15D1071 Korrigált alárendelt kölcsönt ke
010 42A15D1072 Az alárendelt kölcsönt ke teljes összege

011 42A15D10721
Az alárendelt kölcsönt ke teljes összegéb l
5 éven belül visszafizetend

012 42A15D10722
Az alárendelt kölcsönt ke teljes összegéb l
határozott lejárati idej

013 42A15D1073 Osztalékels bbségi részvény
014 42A15D108 Immateriális javak könyv szerinti értéke

015 42A15D109
Részvénytársaságnál a visszavásárolt saját 
részvények értéke

016 42A15D110
Diszkontálás el tti és diszkontált 
függ kártartalékok különbözete

017 42B15D111
A Bit. 124. § (2) d)-ben nevesített 
részesedések és alárendelt kölcsönt ke
összege

018 42B15D112
A Bit. 124. § (2) e)-ben nevesített 
részesedések és alárendelt kölcsönt ke
összege

Tilos

Jelmagyarázat

42A15D
Szavatoló t ke a tárgyév végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak zz

001 42A17A11 Bruttó díjbevétel
002 42A17A111 Közvetlen bruttó díjbevétel összesen

003 42A17A1111
Közvetlen bruttó díjbevétel a letelepedés joga alapján 
szerzett üzlet

004 42A17A111101 Nem unit linked típusú életbiztosítások
005 42A17A111102 Unit linked típusú életbiztosítás
006 42A17A111103 Csoportos nyugdíjbiztosítások
007 42A17A111104 Baleset és betegségbiztosítás
008 42A17A111105 Gépjárm biztosítások
009 42A17A1111051 Kötelez  gépjárm  felel sségbiztosítás
010 42A17A1111052 Egyéb gépjárm biztosítások
011 42A17A111106 Tengeri-, légijárm -, szállítmány- és fuvarbiztosítások
012 42A17A111107 T z és elemi károk
013 42A17A111108 Általános felel sségbiztosítás

014 42A17A111109
Segítségnyújtás, jogvédelem, egyéb pénzügyi 
veszteségek

015 42A17A111110 Egyéb nem életbiztosítások

016 42A17A1112
Közvetlen bruttó díjbevétel a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapján szerzett üzlet

017 42A17A111201 Nem unit linked típusú életbiztosítások
018 42A17A111202 Unit linked típusú életbiztosítás
019 42A17A111203 Csoportos nyugdíjbiztosítások
020 42A17A111204 Baleset és betegségbiztosítás
021 42A17A111205 Gépjárm biztosítások
022 42A17A1112051 Kötelez  gépjárm  felel sségbiztosítás
023 42A17A1112052 Egyéb gépjárm biztosítások
024 42A17A111206 Tengeri-, légijárm -, szállítmány- és fuvarbiztosítások
025 42A17A111207 T z és elemi károk
026 42A17A111208 Általános felel sségbiztosítás

027 42A17A111209
Segítségnyújtás, jogvédelem, egyéb pénzügyi 
veszteségek

028 42A17A111210 Egyéb nem életbiztosítások
029 42A17A112 Bruttó aktív viszontbiztosítási díjbevétel
030 42A17A12 Bruttó (passzív) viszontbiztosításba adott díj
031 42A17A13 Fiókok száma

Tilos

Jelmagyarázat

42A17A1
Bevételi adatok földrajzi megoszlásban történ  bemutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak zz

001 42A17A21 Bruttó kárkifizetés
002 42A17A211 Közvetlen bruttó kárkifizetés összesen

003 42A17A2111
Közvetlen bruttó kárkifizetés a letelepedés joga alapján 
szerzett üzlet után

004 42A17A211101 Nem unit linked típusú életbiztosítások
005 42A17A211102 Unit linked típusú életbiztosítás
006 42A17A211103 Csoportos nyugdíjbiztosítások
007 42A17A211104 Baleset és betegségbiztosítás
008 42A17A211105 Gépjárm biztosítások
009 42A17A2111051 Kötelez  gépjárm  felel sségbiztosítás
010 42A17A2111052 Egyéb gépjárm biztosítások
011 42A17A211106 Tengeri-, légijárm -, szállítmány- és fuvarbiztosítások
012 42A17A211107 T z és elemi károk
013 42A17A211108 Általános felel sségbiztosítás

014 42A17A211109
Segítségnyújtás, jogvédelem, egyéb pénzügyi 
veszteségek

015 42A17A211110 Egyéb nem életbiztosítások

016 42A17A2112
Közvetlen bruttó kárkifizetés a szolgáltatásnyújtás 
szabadsága alapján szerzett üzlet után

017 42A17A211201 Nem unit linked típusú életbiztosítások
018 42A17A211202 Unit linked típusú életbiztosítás
019 42A17A211203 Csoportos nyugdíjbiztosítások
020 42A17A211204 Baleset és betegségbiztosítás
021 42A17A211205 Gépjárm biztosítások
022 42A17A2112051 Kötelez  gépjárm  felel sségbiztosítás
023 42A17A2112052 Egyéb gépjárm biztosítások
024 42A17A211206 Tengeri-, légijárm -, szállítmány- és fuvarbiztosítások
025 42A17A211207 T z és elemi károk
026 42A17A211208 Általános felel sségbiztosítás

027 42A17A211209
Segítségnyújtás, jogvédelem, egyéb pénzügyi 
veszteségek

028 42A17A211210 Egyéb nem életbiztosítások
029 42A17A212 Aktív vb-vel kapcsolatban történt kárkifizetés
030 42A17A22 Passzív vb-vel kapcsolatban befolyt kárbevétel

030 42A17A23 Bevételek kármegtérülésekb l (nem vb-vel kapcsolatos)

Tilos

Jelmagyarázat

42A17A2
Kárkifizetési adatok földrajzi megoszlásban történ  bemutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Biztosítások
darabszáma

Bruttó díjbevétel
Viszontbiztosításba

adott díjbevétel
Viszontbiztosításba

vett díjbevétel
Biztosítottak száma Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 42A17B11 Egyéni életbiztosítások
002 42A17B12 Csoportos életbiztosítások
003 42A17B21 Díj-visszatérítéses életbiztosítások
004 42A17B22 Nem díj-visszatérítéses életbiztosítások

Tilos

Jelmagyarázat

42A17B
Élet ágazatok bemutatása egyéni és csoportos szerz dések megbontásban

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összesen Élet ág Nem élet ág
1. oszlopból a 

külföldi
kockázatokra

2. oszlopból a 
külföldi

kockázatokra

3. oszlopból a 
külföldi

kockázatokra

3. oszlopból a
magánszemé-

lyekkel
kapcsolatban

3. Oszlopbó
a nem magán-
személyekkel
kapcsolatban

Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 42A17D1 Bruttó díjbevétel
002 42A17D11 Direkt biztosítások bruttó díjbevétele

003 42A17D12
Viszontbiztosításba vett biztosítások bruttó 
díjbevétele

004 42A17D2 Viszontbiztosításba adott díjbevétel

005 42A17D21
Direkt biztosításokból viszontbiztosításba adott 
díjbevétel

006 42A17D22
Viszontbiztosításba vett biztosításokból 
viszontbiztosításba továbbadott díjbevétel

007 42A17D3 Bruttó kárkifizetések
008 42A17D4 Bruttó m ködési költségek
009 42A17D5 Jutalékok
010 42A17D51 Direkt biztosítások jutaléka
011 42A17D52 Viszontbiztosításba vett biztosítások jutaléka

Tilos

Jelmagyarázat

42A17D
Külföldi kockázatvállalások f bb adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összesen Élet ág Nem élet ág 1. oszlopból a külföldi kockázatokra 2. oszlopból a külföldi kockázatokra 3. oszlopból a külföldi kockázatokra Mód
1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 42A17E1 Bruttó díjbevétel
002 42A17E11 Direkt biztosítások bruttó díjbevétele
003 42A17E111 Leányvállalatok révén
004 42A17E112 Fiókok és ügynökségek révén

005 42A17E12
Viszontbiztosításba vett biztosítások bruttó 
díjbevétele

006 42A17E121 Leányvállalatok révén
007 42A17E122 Fiókok és ügynökségek révén
008 42A17E2 Viszontbiztosításba adott díjbevétel
009 42A17E21 Leányvállalatok révén
010 42A17E22 Fiókok és ügynökségek révén

Tilos

Jelmagyarázat

42A17E
Magyarországi biztosító külföldi egységeinek f bb adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Darab Mód
1 2 3
a b z

001 42A181 Díjkövetelés összesen
002 42A1811 ebb l: 30 napnál régebbi díjkövetelés
003 42A182 Függ , beazonosítatlan tételek
004 42A1821 ebb l: 30 napon túli tétel
005 42A1822 ebb l: 60 napon túli tétel
006 42A183 Tárgyid szaki kárkifizetés személyi sérüléses károkra
007 42A184 Tételes függ kár tartalék személyi sérüléses károkra
008 42A185 IBNR tartalék személyi sérüléses károkra
009 42A186 Járadéktartalék
010 42A187 Tárgyid szakban újonnan képzett járadéktartalék

Tilos

Jelmagyarázat

42A18
Kötelez  gépjárm  felel sségbiztosítások kiegészít  adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Nagyságrend:

0-4 év 5-9 év 10-14 év 15-19 év 20-24 év 25-29 év 30-34 év 35-39 év 40-44 év 45-49 év 50-54 év 55-59 év 60-64 év 65-69 év 70-74 év 75-79 év 80-84 év 85-89 év 90-94 év 95-100 év megnevezés
a paraméter 

aránya
(n /ffi)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
a a1 b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

001 42A2001
002 42A200101

...
42A200199
......

003 42A2099
004 42A209901

...
42A209999

42A20
A nemek szerinti eltér  díjak és szolgáltatások alapjául szolgáló arányos statsiztikák bemutatása (százalékban)

Egyéb, nem kor alapján 
A

statisztika
forrása

Mód
Sorszám PSZÁF kód

Termék, termékcsoport 
megnevezése

Termék,
termékcsoport ágazati 

besorolása(i)

Adott évi bruttó 
díjel írás

Korcsoportonkénti kockázati paraméterek aránya (n /ffi)



15782 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év
Összesen Élet Nem-élet Nem biztosítási tevékenység Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 41A1 Eszközök összesen
002 41A11 A. Immateriális javak
003 41A12 B. Befektetések
004 41A121 I. Ingatlanok
005 41A1211 ebb l: saját használatú ingatlanok
006 41A122 II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

007 41A1221
1. Tulajdoni részesedést jelent  befektetés anya- és 
leányvállalatban

008 41A1222
2. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír anya- és 
leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

009 41A1223
3. Tulajdoni részesedést jelent  befektetés közös és társult 
vállalkozásban

010 41A1224
4. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír közös- és társult 
vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

011 41A123 III. Egyéb befektetések

012 41A1231
1. Tulajdoni részesedést jelent  befektetés egyéb 
részesedési viszonyban lév  vállalkozásban

013 41A1232
2. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír (II/2. és II/4. 
kivételével)

014 41A1233 3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool)

015 41A1234
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. 
kivételével)

016 41A1235 5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)
017 41A1236 6. Betétek hitelintézetnél
018 41A1237 7. Más befektetések

019 41A124
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletb l ered  letéti 
követelések

020 41A125 V. A befektetések értékhelyesbítése
021 41A126 VI. Befektetések értékelési különbözete

022 41A13
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosítások szerz d i javára végrehajtott befektetések

023 41A14 D. Követelések
024 41A141 I. Közvetlen biztosítási ügyletb l származó követelések
025 41A1411 1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól
026 41A14111 ebb l: a) kapcsolt vállalkozástól
027 41A14112 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól
028 41A1412 2. Követelések a biztosítási közvetít kt l
029 41A14121 ebb l: a) kapcsolt vállalkozástól
030 41A14122 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól
031 41A142 II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekb l
032 41A1421 ebb l:a) kapcsolt vállalkozástól
033 41A1422 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól

034 41A143
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási 
díjtartalékból

035 41A144 IV. Egyéb követelések
036 41A1441 ebb l: a) kapcsolt vállalkozástól
037 41A1442 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól
038 41A145 V. Követelések értékelési különbözete
039 41A146 VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
040 41A15 E. Egyéb eszközök
041 41A151 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek
042 41A152 2. Bankbetétek, pénztár
043 41A153 3. Visszavásárolt saját részvények
044 41A154 4. Egyéb
045 41A16 F. Aktív id beli elhatárolások
046 41A161 1. Kamatok, bérleti díjak
047 41A162 2. Halasztott szerzési költségek
048 41A163 3. Egyéb aktív id beli elhatárolások
049 41A2 Források összesen
050 41A21 A. Saját t ke
051 41A211 I. Jegyzett t ke
052 41A2111 ebb l: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
053 41A212 II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)
054 41A213 III. T ketartalék
055 41A214 IV. Eredménytartalék (+/-)
056 41A215 V. Lekötött tartalék
057 41A216 VI. Értékelési tartalék
058 41A2161 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
059 41A2162 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
060 41A21621 ebb l: biztosítottakra jutó rész
061 41A217 VII. Mérleg szerinti eredmény (+/-)
062 41A22 B. Alárendelt kölcsönt ke
063 41A23 C. Biztosítástechnikai tartalékok
064 41A231 1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]
065 41A2311 a) bruttó összeg
066 41A2312 b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
067 41A232 2. Matematikai tartalékok
068 41A2321 a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)]
069 41A23211 aa) bruttó összeg
070 41A232111 ebb l: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész

071 41A23212
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) (-
)

072 41A2322 b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)]
073 41A23221 ba) bruttó összeg
074 41A23222 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
075 41A2323 c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)]
076 41A23231 ca) bruttó összeg
077 41A23232 cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
078 41A2324 d) felel sségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]
079 41A23241 da) bruttó összeg
080 41A23242 db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
081 41A233 3. Függ kár tartalékok [a)+b)]
082 41A2331 a) tételes függ kár tartalék [aa) + ab)]
083 41A23311 aa) bruttó összeg
084 41A23312 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
085 41A2332 b) IBNR tartalék [ba) + bb)]

41A
Mérleg

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyév



2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15783

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év
Összesen Élet Nem-élet Nem biztosítási tevékenység Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

41A
Mérleg

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyév

086 41A23321 ba) bruttó összeg
087 41A23322 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
088 41A234 4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]
089 41A2341 a) eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék [aa) + ab)]
090 41A23411 aa) bruttó összeg
091 41A23412 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

092 41A2342 b) eredményt l független díj-visszatérítési tartalék [ba) + bb)]

093 41A23421 ba) bruttó összeg
094 41A23422 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
095 41A235 5. Káringadozási tartalék
096 41A236 6. Egyéb tartalékok [a)+b)+ c)]
097 41A2361 a) Nagy károk tartaléka
098 41A2362 b) törlési tartalék [ba) + bb)]
099 41A23621 ba) bruttó összeg
100 41A23622 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
101 41A2363 c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca) + cb)]
102 41A23631 ca) bruttó összeg
103 41A23632 cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

104 41A24
D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez 
kötött (unit-linked) életbiztosítás szerz d i javára (1+2)

105 41A241 1. bruttó összeg
106 41A242 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
107 41A25 E. Céltartalékok
108 41A251 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
109 41A252 2. Céltartalék a jöv beni költségekre
110 41A253 3. Egyéb céltartalék
111 41A26 F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek
112 41A27 G. Kötelezettségek
113 41A271 I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekb l
114 41A2711 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

115 41A2712
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

116 41A272 II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekb l
117 41A2721 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

118 41A2722
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

119 41A273 III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból
120 41A2731 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

121 41A2732
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

122 41A274 IV. Hitelek
123 41A2741 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

124 41A2742
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

125 41A275 V. Egyéb kötelezettségek
126 41A2751 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

127 41A2752
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

128 41A276 VI. Kötelezettségek értékelési különbözete
129 41A277 VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
130 41A28 H. Passzív id beli elhatárolások
131 41A281 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása
132 41A282 2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása
133 41A283 3. Halasztott bevételek

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év Tárgyév Mód
1 2 3
a b z

001 41B01 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
002 41B011 a) bruttó díj
003 41B012 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
004 41B013 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

005 41B014
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának 
változásából (+/-)

006 41B02
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral 
egyez en)

007 41B03 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
008 41B04 04. Károk ráfordításai
009 41B041 a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
010 41B0411 aa) kárkifizetések
011 41B04111 1. bruttó összeg
012 41B04112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
013 41B0412 ab) kárrendezési költségek
014 41B0413 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésb l (-)
015 41B042 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
016 41B0421 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
017 41B04211 1. bruttó összeg
018 41B04212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
019 41B0422 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
020 41B04221 1. bruttó összeg
021 41B04222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
022 41B05 05. Matematikai tartalékok változása (+/-)
023 41B051 a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
024 41B0511 aa) bruttó összeg
025 41B0512 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
026 41B052 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
027 41B0521 ba) bruttó összeg
028 41B0522 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
029 41B053 c) felel sségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
030 41B0531 ca) bruttó összeg
031 41B0532 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
032 41B06 06.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
033 41B061 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
034 41B0611 aa) bruttó összeg
035 41B0612 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
036 41B062 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
037 41B0621 ba) bruttó összeg
038 41B0622 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
039 41B07 07. Káringadozási tartalék változása (+/-)
040 41B08 08. Egyéb tartalékok változása (+/-)
041 41B081 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
042 41B082 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
043 41B0821 ba) bruttó összeg
044 41B0822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
045 41B083 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
046 41B0831 ca) bruttó összeg
047 41B0832 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
048 41B09 09. Nettó m ködési költségek
049 41B091 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
050 41B092 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
051 41B093 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
052 41B094 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
053 41B10 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

054 41B11
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04+/-05+/-06-07+/-08-09-
10)

055 41B12 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
056 41B121 a) bruttó díj
057 41B122 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
058 41B123 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

059 41B124
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának 
változásából (+/-)

060 41B13 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb l
061 41B131 a) kapott osztalék és részesedés
062 41B1311 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
063 41B132 b) egyéb befektetési bevételek
064 41B1321 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
065 41B13211 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,
066 41B1322 bb) kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek

Élet üzletág

41B
Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nem élet üzletág
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év Tárgyév Mód
1 2 3
a b z

41B
Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nem élet üzletág

067 41B133
c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb 
bevételei

068 41B134 d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyez en) (-)
069 41B14 03. Befektetések nem realizált nyeresége
070 41B141 ebb l: értékelési különbözet
071 41B15 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
072 41B16 05. Károk ráfordításai
073 41B161 a) kárfizetések és kárrendezési költségek
074 41B1611 aa) kárkifizetések
075 41B16111 1. bruttó összeg
076 41B16112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
077 41B1612 ab) kárrendezési költségek
078 41B1613 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésekb l (-)
079 41B162 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
080 41B1621 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
081 41B16211 1. bruttó összeg
082 41B16212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
083 41B1622 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
084 41B16221 1. bruttó összeg
085 41B16222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
086 41B17 06. Matematikai tartalékok változása (+/-)
087 41B171 a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
088 41B1711 aa) bruttó összeg
089 41B1712 ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)
090 41B172 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
091 41B1721 ba) bruttó összeg
092 41B1722 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
093 41B173 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
094 41B1731 ca) bruttó összeg
095 41B1732 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
096 41B18 07.Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)
097 41B181 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
098 41B1811 aa) bruttó összeg
099 41B1812 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
100 41B182 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
101 41B1821 ba) bruttó összeg
102 41B1822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
103 41B19 08. Káringadozási tartalék változása (+/-)
104 41B21 09. Egyéb tartalékok változása (+/-)
105 41B211 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
106 41B212 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
107 41B2121 ba) bruttó összeg
108 41B2122 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
109 41B213 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
110 41B2131 ca) bruttó összeg
111 41B2132 cb) viszontbiztosító részesedése (-)

112 41B22
10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának 
változása (+/-)

113 41B221 a) bruttó összeg
114 41B222 b) viszontbiztosító részesedése (-)
115 41B23 11. Nettó m ködési költségek
116 41B231 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
117 41B232 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
118 41B233 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
119 41B234 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
120 41B24 12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb l

121 41B241
a) befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett 
kamatokat és kamatjelleg  ráfordításokat

122 41B242 b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

123 41B243
c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb 
ráfordításai

124 41B25 13. Befektetések nem realizált vesztesége
125 41B251 ebb l: értékelési különbözet
126 41B26 14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

127 41B27
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05+/-06+/-07+/-08+/-
09+/-10-11+/-12-13-14)

128 41B28 C) Nem biztosítástechnikai elszámolások
129 41B2801 01. Kapott osztalék és részesedés
130 41B28011 ebb l (C/01. sorból): értékelési különbözet
131 41B28012 ebb l (C/01. sorból): kapcsolt vállalkozástól
132 41B2802 02. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek

Nem biztosítástechnikai elszámolások
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év Tárgyév Mód
1 2 3
a b z

41B
Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nem élet üzletág

133 41B28021 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
134 41B2803 03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

135 41B2804
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb 
bevételei

136 41B2805 05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyez en)

137 41B2806
06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral 
egyez en)

138 41B2807
07. Befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett 
kamatokat és kamatjelleg  ráfordításokat

139 41B28071 ebb l: értékelési különbözet
140 41B2808 08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

141 41B2809
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb 
ráfordításai

142 41B2810 10. Egyéb bevételek
143 41B2811 11. Egyéb ráfordítások

144 41B29
D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-
07-08-09+10-11)

145 41B291 12. Rendkívüli bevételek
146 41B292 13. Rendkívüli ráfordítások
147 41B293 14. Rendkívüli eredmény (12-13)
148 41B30 E) ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)
149 41B301 15. Adófizetési kötelezettség
150 41B31 F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15)
151 41B311 16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
152 41B312 17. Jóváhagyott osztalék és részesedés
153 41B32 G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+16-17)

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat neve El z  év Tárgyév Mód
1 2 3 4
a b c z

001 41VE011 Az ágazat neve

002 41VE0111
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05+/-06+/-07+/-08+/-09+/-10-
11+/-12-13-14)

003 41VE0112 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
004 41VE01121 a) bruttó díj
005 41VE01122 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
006 41VE01123 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

007 41VE01124 d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

008 41VE0113 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb l
009 41VE01131 a) kapott osztalék és részesedés
010 41VE011311 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
011 41VE01132 b) egyéb befektetési bevételek
012 41VE0113201 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
013 41VE0113210 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,
014 41VE0113220 bb) kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
015 41VE01133 c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
016 41VE01134 d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyez en) (-)
017 41VE0114 03. Befektetések nem realizált nyeresége
018 41VE01141 ebb l: értékelési különbözet
019 41VE0115 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
020 41VE0116 05. Károk ráfordításai
021 41VE01161 a) kárfizetések és kárrendezési költségek
022 41VE011611 aa) kárkifizetések
023 41VE0116111 1. bruttó összeg
024 41VE0116112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
025 41VE011612 ab) kárrendezési költségek
026 41VE011613 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésekb l (-)
027 41VE01162 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
028 41VE011621 ba) tételes függ kár tartalék változása (+/-)
029 41VE0116211 1.bruttó összeg
030 41VE0116212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
031 41VE011622 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
032 41VE0116221 1.bruttó összeg
033 41VE0116222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
034 41VE0117 06. Matematikai tartalékok változása (+/-)
035 41VE01171 a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
036 41VE011711 aa) bruttó összeg
037 41VE011712 ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)
038 41VE01172 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
039 41VE011721 ba) bruttó összeg
040 41VE011722 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
041 41VE01173 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
042 41VE011731 ca) bruttó összeg
043 41VE011732 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
044 41VE0118 07.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
045 41VE01181 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
046 41VE011811 aa) bruttó összeg
047 41VE011812 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
048 41VE01182 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
049 41VE011821 ba) bruttó összeg
050 41VE011822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
051 41VE0119 08. Káringadozási tartalék változása (+/-)
052 41VE0120 09. Egyéb tartalékok változása (+/-)
053 41VE01201 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
054 41VE01202 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
055 41VE012021 ba) bruttó összeg
056 41VE012022 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
057 41VE01203 c) egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (+/-)
058 41VE012031 ca) bruttó összeg
059 41VE012032 cb) viszontbiztosító részesedése (-)

060 41VE0121 10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

061 41VE01211 a) bruttó összeg
062 41VE01212 b) viszontbiztosító részesedése (-)
063 41VE0122 11. Nettó m ködési költségek
064 41VE01221 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
065 41VE01222 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
066 41VE01223 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
067 41VE01224 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
068 41VE0123 12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb l

069 41VE01231
a) befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és 
kamatjelleg  ráfordításokat

070 41VE01232 b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)
071 41VE01233 c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai

41VE
Vezet  életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat neve El z  év Tárgyév Mód
1 2 3 4
a b c z

41VE
Vezet  életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

072 41VE0124 13. Befektetések nem realizált vesztesége
073 41VE01241 ebb l: értékelési különbözet
074 41VE0125 14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

...... ......
075 41VE091 Az ágazat neve

076 41VE0911
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05+/-06+/-07+/-08+/-09+/-10-
11+/-12-13-14)

077 41VE0912 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
078 41VE09121 a) bruttó díj
079 41VE09122 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
080 41VE09123 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

081 41VE09124 d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

082 41VE0913 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb l
083 41VE09131 a) kapott osztalék és részesedés
084 41VE091311 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
085 41VE09132 b) egyéb befektetési bevételek
086 41VE0913201 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
087 41VE0913210 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,
088 41VE0913220 bb) kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
089 41VE09133 c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
090 41VE09134 d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyez en) (-)
091 41VE0914 03. Befektetések nem realizált nyeresége
092 41VE09141 ebb l: értékelési különbözet
093 41VE0915 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
094 41VE0916 05. Károk ráfordításai
095 41VE09161 a) kárfizetések és kárrendezési költségek
096 41VE091611 aa) kárkifizetések
097 41VE0916111 1. bruttó összeg
098 41VE0916112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
099 41VE091612 ab) kárrendezési költségek
100 41VE091613 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésekb l (-)
101 41VE09162 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
102 41VE091621 ba) tételes függ kár tartalék változása (+/-)
103 41VE0916211 1.bruttó összeg
104 41VE0916212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
105 41VE091622 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
106 41VE0916221 1.bruttó összeg
107 41VE0916222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
108 41VE0917 06. Matematikai tartalékok változása (+/-)
109 41VE09171 a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
110 41VE091711 aa) bruttó összeg
111 41VE091712 ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)
112 41VE09172 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
113 41VE091721 ba) bruttó összeg
114 41VE091722 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
115 41VE09173 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
116 41VE091731 ca) bruttó összeg
117 41VE091732 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
118 41VE0918 07.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
119 41VE09181 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
120 41VE091811 aa) bruttó összeg
121 41VE091812 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
122 41VE09182 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
123 41VE091821 ba) bruttó összeg
124 41VE091822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
125 41VE0919 08. Káringadozási tartalék változása (+/-)
126 41VE0920 09. Egyéb tartalékok változása (+/-)
127 41VE09201 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
128 41VE09202 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
129 41VE092021 ba) bruttó összeg
130 41VE092022 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
131 41VE09203 c) egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (+/-)
132 41VE092031 ca) bruttó összeg
133 41VE092032 cb) viszontbiztosító részesedése (-)

134 41VE0921 10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

135 41VE09211 a) bruttó összeg
136 41VE09212 b) viszontbiztosító részesedése (-)
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat neve El z  év Tárgyév Mód
1 2 3 4
a b c z

41VE
Vezet  életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

137 41VE0922 11. Nettó m ködési költségek
138 41VE09221 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
139 41VE09222 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
140 41VE09223 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
141 41VE09224 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
142 41VE0923 12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb l

143 41VE09231
a) befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és 
kamatjelleg  ráfordításokat

144 41VE09232 b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)
145 41VE09233 c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
146 41VE0924 13. Befektetések nem realizált vesztesége
147 41VE09241 ebb l: értékelési különbözet
148 41VE0925 14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat
neve

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c

001 41VN011 Az ágazat neve

002 41VN0111
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-
04+/-05+/-06-07+/-08-09-10)

003 41VN01201 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
004 41VN012011 a) bruttó díj
005 41VN012012 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

006 41VN012013 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

007 41VN012014
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált 
díjak tartalékának változásából (+/-)

008 41VN01202
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési 
eredmény (C/06. sorral egyez en)

009 41VN01203 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
010 41VN01204 04. Károk ráfordításai
011 41VN012041 a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
012 41VN0120411 aa) kárkifizetések
013 41VN01204111 1. bruttó összeg
014 41VN01204112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
015 41VN0120412 ab) kárrendezési költségek

016 41VN0120413
ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési 
költségtérítésb l (-)

017 41VN012042 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
018 41VN0120421 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
019 41VN01204211 1. bruttó összeg
020 41VN01204212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
021 41VN0120422 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
022 41VN01204221 1. bruttó összeg
023 41VN01204222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
024 41VN01205 05. Matematikai tartalékok változása (+/-)
025 41VN012051 a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
026 41VN0120511 aa) bruttó összeg
027 41VN0120512 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
028 41VN012052 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
029 41VN0120521 ba) bruttó összeg
030 41VN0120522 bb) viszontbiztosító részesedése (-)

031 41VN012053 c) felel sségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

032 41VN0120531 ca) bruttó összeg
033 41VN0120532 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
034 41VN01206 06.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

035 41VN012061
a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

036 41VN0120611 aa) bruttó összeg
037 41VN0120612 ab) viszontbiztosító részesedése (-)

038 41VN012062
b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

039 41VN0120621 ba) bruttó összeg
040 41VN0120622 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
041 41VN01207 07. Káringadozási tartalék változása (+/-)
042 41VN01208 08. Egyéb tartalékok változása (+/-)
043 41VN012081 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
044 41VN012082 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
045 41VN0120821 ba) bruttó összeg
046 41VN0120822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
047 41VN012083 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
048 41VN0120831 ca) bruttó összeg
049 41VN0120832 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
050 41VN01209 09. Nettó m ködési költségek
051 41VN012091 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
052 41VN012092 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

41VN
Vezet  nem-életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat
neve

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c

41VN
Vezet  nem-életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

053 41VN012093
c) igazgatási költségek (befektetési költségek 
kivételével)

054 41VN012094
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és 
nyereségrészesedések (-)

055 41VN01210 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
...... ......

056 41VN991 Az ágazat neve

057 41VN9911
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-
04+/-05+/-06-07+/-08-09-10)

058 41VN99201 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
059 41VN992011 a) bruttó díj
060 41VN992012 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

061 41VN992013 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

062 41VN992014
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált 
díjak tartalékának változásából (+/-)

063 41VN99202
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési 
eredmény (C/06. sorral egyez en)

064 41VN99203 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
065 41VN99204 04. Károk ráfordításai
066 41VN992041 a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
067 41VN9920411 aa) kárkifizetések
068 41VN99204111 1. bruttó összeg
069 41VN99204112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
070 41VN9920412 ab) kárrendezési költségek

071 41VN9920413
ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési 
költségtérítésb l (-)

072 41VN992042 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
073 41VN9920421 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
074 41VN99204211 1. bruttó összeg
075 41VN99204212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
076 41VN9920422 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
077 41VN99204221 1. bruttó összeg
078 41VN99204222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
079 41VN99205 05. Matematikai tartalékok változása (+/-)
080 41VN992051 a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
081 41VN9920511 aa) bruttó összeg
082 41VN9920512 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
083 41VN992052 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
084 41VN9920521 ba) bruttó összeg
085 41VN9920522 bb) viszontbiztosító részesedése (-)

086 41VN992053 c) felel sségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

087 41VN9920531 ca) bruttó összeg
088 41VN9920532 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
089 41VN99206 06.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

090 41VN992061
a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

091 41VN9920611 aa) bruttó összeg
092 41VN9920612 ab) viszontbiztosító részesedése (-)

093 41VN992062
b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

094 41VN9920621 ba) bruttó összeg
095 41VN9920622 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
096 41VN99207 07. Káringadozási tartalék változása (+/-)
097 41VN99208 08. Egyéb tartalékok változása (+/-)
098 41VN992081 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
099 41VN992082 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
100 41VN9920821 ba) bruttó összeg
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat
neve

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c

41VN
Vezet  nem-életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

101 41VN9920822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
102 41VN992083 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
103 41VN9920831 ca) bruttó összeg
104 41VN9920832 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
105 41VN99209 09. Nettó m ködési költségek
106 41VN992091 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
107 41VN992092 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

108 41VN992093
c) igazgatási költségek (befektetési költségek 
kivételével)

109 41VN992094
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és 
nyereségrészesedések (-)

110 41VN99210 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

Tilos

Jelmagyarázat
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Biztosítási- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
42B1A 42B1B 42B1C 42B1D

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
42B1E 42B1G 42B2A 42B2C

Auditált Auditált észrevétellel
42B3A1 42B3A2 42B3A3 42B4A

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap)
42B5AA 42B5AB 42B5BA 42B5BB

Bizonylat jellege (E,M) 42B8A 42B8B2 42B8B3 42B8C

Befektetési szolgáltatási tevékenységet végez: igen nem 42B8E 42B9A 42B9B2 42B9C1

42B9C2 42B9D 42B9F 42B10B

42B11A 42B11B 42B13A 42B14A

42B15A1 42B15A2 42B15B1 42B15B

42B15B3 42B15C 42B15D 42B16

42B18 42B19 KTABERT6

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

NEGYEDÉVES JELENTÉS
(Biztosító zrt. és nagyegyesület számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 2003.  évi LX. törvény
            235.§ e)  pontja alapján rendelte el.

      2.   Az I-III. negyedévr l szóló Negyedéves jelentést elektronikus úton a tárgynegyedévet követ  hónap 15. 
            munkanapjáig, a IV. negyedévr l szóló Negyedéves jelentést elektronikus úton tárgynegyedévet követ  év január 31-
            éig,  fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell 
            teljesíteni. 

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

a b c d e f g h i j k l m z
001 42B1A1 Összesen

002 42B1A11 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen

003 42B1A1101 Baleset
004 42B1A1102 Betegség
005 42B1A1103 Casco összesen
006 42B1A11031 Szárazföldi járm  casco
007 42B1A11032 Sínpályához kötött járm vek cascója
008 42B1A11033 Légijárm  casco
009 42B1A11034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
010 42B1A1104 Szállítmány
011 42B1A1105 T z- és elemi károk
012 42B1A1106 Egyéb vagyoni károk
013 42B1A1107 Járm  felel sség összesen

014 42B1A11071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

015 42B1A110711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
016 42B1A11072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

017 42B1A11073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

018 42B1A1108 Általános felel sség
019 42B1A1109 Hitel
020 42B1A1110 Kezesség
021 42B1A1111 Különböz  pénzügyi veszteségek
022 42B1A1112 Jogvédelem
023 42B1A1113 Segítségnyújtás
024 42B1A1114 Temetkezési biztosítás

025 42B1A12 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen

026 42B1A1201 Baleset
027 42B1A1202 Betegség
028 42B1A1203 Casco összesen
029 42B1A12031 Szárazföldi járm  casco
030 42B1A12032 Sínpályához kötött járm vek cascója
031 42B1A12033 Légijárm  casco
032 42B1A12034 Tengeri-, tavi-, és folyami járm  casco
033 42B1A1204 Szállítmány
034 42B1A1205 T z- és elemi károk
035 42B1A1206 Egyéb vagyoni károk
036 42B1A1207 Járm  felel sség összesen

037 42B1A12071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

038 42B1A120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
039 42B1A12072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

040 42B1A12073
Tengeri-, tavi-, és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

041 42B1A1208 Általános felel sség
042 42B1A1209 Hitel
043 42B1A1210 Kezesség
044 42B1A1211 Különböz  pénzügyi veszteségek
045 42B1A1212 Jogvédelem
046 42B1A1213 Segítségnyújtás
047 42B1A1214 Temetkezési biztosítás
048 42B1A13 Díjmentesített állomány

Tilos

Jelmagyarázat

42B1A
A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgy id szak végén (darab)

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b c d e f g h i j k l m n o z

001 42B1B1 Élet üzletág összesen
002 42B1B11 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen
003 42B1B111 Hagyományos életbiztosítások
004 42B1B1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42B1B1112 Elérési életbiztosítás
006 42B1B1113 Vegyes életbiztosítás
007 42B1B1114 Term fix biztosítás
008 42B1B1115 Halasztott járadékbiztosítás
009 42B1B1116 Azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás
010 42B1B1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42B1B1118 Egyéb életbiztosítások
012 42B1B112 Házasság, születés biztosítás
013 42B1B113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42B1B114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42B1B115 Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít  járadékbiztosítás

016 42B1B12 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen
017 42B1B121 Hagyományos életbiztosítások
018 42B1B1211 Halál esetre szóló életbiztosítás
019 42B1B1212 Elérési életbiztosítás
020 42B1B1213 Vegyes életbiztosítás
021 42B1B1214 Term fix biztosítás
022 42B1B1215 Halasztot járadékbiztosítások
023 42B1B1216 Azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás
024 42B1B1217 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
025 42B1B1218 Egyéb életbiztosítások
026 42B1B122 Házasság, születés biztosítás
027 42B1B123 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
028 42B1B124 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

029 42B1B125 Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít  járadékbiztosítás

030 42B1B13 Díjmentes állomány összesen
031 42B1B2 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

42B1B
A biztosító élet üzletág állományának bemutatása a tárgyid szak végén (darab)

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z

001 42B1C1 Nem-élet üzletág összesen
002 42B1C101 Baleset
003 42B1C102 Betegség
004 42B1C103 Casco összesen
005 42B1C1031 Szárazföldi járm  casco
006 42B1C1032 Sínpályához kötött járm vek cascója
007 42B1C1033 Légijárm  casco
008 42B1C1034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
009 42B1C104 Szállítmány
010 42B1C105 T z- és elemi károk
011 42B1C106 Egyéb vagyoni károk
012 42B1C107 Járm  felel sség összesen

013 42B1C1071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

014 42B1C10711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
015 42B1C1072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

016 42B1C1073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

017 42B1C108 Általános felel sség
018 42B1C109 Hitel
019 42B1C110 Kezesség
020 42B1C111 Különböz  pénzügyi veszteségek
021 42B1C112 Jogvédelem
022 42B1C113 Segítségnyújtás
023 42B1C114 Temetkezési biztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

42B1C
A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

N
yi

tó
 á

llo
m

án
y

In
d

ex
ál

ás
o

k

S
za

p
o

ru
la

t

D
íjm

en
te

sí
té

se
k

V
is

sz
av

ás
ár

lá
so

k

H
al

ál
es

et
 m

ia
tt

i m
eg

sz
n

és

L
ej

ár
at

ko
ri

 m
eg

sz
n

és

T
ö

rl
és

 d
íj 

n
em

 f
iz

et
és

 m
ia

tt

A
 b

iz
to

sí
to

tt
 á

lt
al

i f
el

m
o

n
d

ás
 a

 3
0 

n
ap

o
s 

fe
lm

o
n

d
ás

i j
o

g
án

ak
 

ér
vé

n
ye

sí
té

se
 m

ia
tt

T
ec

h
n

ik
ai

 m
eg

sz
n

és

E
g

yé
b

 m
eg

sz
n

és

Á
llo

m
án

yv
es

zt
és

Z
ár

ó
ál

lo
m

án
y
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m

001 42B1D1 Folyamatos díjas szerz dések összesen
002 42B1D11 Hagyományos életbiztosítások
003 42B1D111 Halál esetre szóló életbiztosítás
004 42B1D112 Elérési életbiztosítás
005 42B1D113 Vegyes életbiztosítás
006 42B1D114 Term fix biztosítás
007 42B1D115 Halasztott járadékbiztosítás

008 42B1D116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

009 42B1D117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

010 42B1D118 Egyéb életbiztosítások
011 42B1D12 Házasság, születés biztosítás

012 42B1D13 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

013 42B1D14 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

014 42B1D15
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

015 42B1D2 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

42B1D
A biztosító életbiztosítási üzletág állományának bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A biztosítási szerz dések darabszáma Díjbevétel Kárkifizetés és szolgáltatás Mód
1 2 3 4
a b c z

001 42B1E1
T z, elemi és egyéb vagyoni biztosítások 
összesen

002 42B1E11 Lakossági vagyoni kockázatok
003 42B1E111 Ebb l: Lakásbiztosítások
004 42B1E12 Intézményi vagyoni kockázatok
005 42B1E13 Vállalkozói vagyoni kockázatok
006 42B1E131 Ebb l: Ipari kockázatok
007 42B1E132 Ebb l: Mez gazdasági kockázatok
008 42B1E14 Önkormányzati kockázatok
009 42B1E2 Általános felel sségbiztosítás összesen
010 42B1E21 Ebb l: Szakmai felel sség
011 42B1E22 Ebb l: Környezeti felel sség
012 42B1E23 Ebb l: Egyéb felel sség
013 42B1E3 Utasbiztosítás
014 42B1E4 Nyugdíjbiztosítások

Tilos

Jelmagyarázat

42B1E
A biztosító néhány termékcsoportjának f bb adatai a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2007/186.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

15799
Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 42B1G1 Csoportos hitelfedezeti biztosítások
002 42B1G2 Egyéni hitelfedezeti biztosítások
003 42B1G21  ingatlanhitelekhez
004 42B1G22  fogyasztási hitelekhez
005 42B1G23  gépjárm  hitelekhez
006 42B1G24  személyi kölcsönhöz
007 42B1G25  hitelkártyához
008 42B1G26 egyéb
009 42B1G3 Ingatlanhitellel kombinált életbiztosítások
010 42B1G31  befektetési egységekhez kötött életbiztosítások
011 42B1G32  vegyes életbiztosítások
012 42B1G33  term fix életbiztosítások
013 42B1G34  elérési életbiztosítások
014 42B1G35  egyéb életbiztosítások

42B1G
A biztosító néhány, hitelekhez köthet  termékcsoportjának f bb adatai a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i z

001 42B2A1 Összesen
002 42B2A11 Élet üzletág részösszesen:
003 42B2A111 Hagyományos életbiztosítások
004 42B2A1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42B2A1112 Elérési életbiztosítás
006 42B2A1113 Vegyes életbiztosítás
007 42B2A1114 Term fix életbiztosítás
008 42B2A1115 Halasztott járadékbiztosítás
009 42B2A1116 Azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás
010 42B2A1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42B2A1118 Egyéb életbiztosítások
012 42B2A112 Házassági, születési biztosítás
013 42B2A113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42B2A114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42B2A115 Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít  járadékbiztosítás

016 42B2A12 Nem élet üzletág részösszesen:
017 42B2A1201 Baleset
018 42B2A1202 Betegség
019 42B2A1203 Casco összesen
020 42B2A12031 Szárazföldi járm  casco
021 42B2A12032 Sínpályához kötött járm vek cascója
022 42B2A12033 Légijárm  casco
023 42B2A12034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
024 42B2A1204 Szállítmány
025 42B2A1205 T z- és elemi károk
026 42B2A1206 Egyéb vagyoni károk
027 42B2A1207 Járm  felel sség összesen
028 42B2A12071 Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg  felel sség
029 42B2A120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
030 42B2A12072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

031 42B2A12073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel összefügg
felel sség

032 42B2A1208 Általános felel sség
033 42B2A1209 Hitel
034 42B2A1210 Kezesség
035 42B2A1211 Különböz  pénzügyi veszteségek
036 42B2A1212 Jogvédelem
037 42B2A1213 Segítségnyújtás
038 42B2A1214 Temetkezési biztosítás
039 42B2A2 Tárgynegyedévi díjbevétel

Tilos

Jelmagyarázat

42B2A
A biztosító díjbevétele biztosítási ágazatonként a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Viszontbiztosításba adott 
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Átlagos futamid A hitelbiztosíték értéke
(db) (ezer Ft) (db) (ezer Ft) (db) (ezer Ft) (db) (ezer Ft) (év) (ezer Ft) Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42B2C1 Élet üzletág összesen

002 42B2C11 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen

003 42B2C111 Hagyományos életbiztosítások
004 42B2C1111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42B2C1112 Elérési életbiztosítás
006 42B2C1113 Vegyes életbiztosítás
007 42B2C1114 Term fix biztosítás
008 42B2C1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42B2C1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42B2C1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42B2C1118 Egyéb életbiztosítások
012 42B2C112 Házasság, születés biztosítás

013 42B2C113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

014 42B2C114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42B2C115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42B2C12 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen

017 42B2C121 Hagyományos életbiztosítások
018 42B2C1211 Halál esetre szóló életbiztosítás
019 42B2C1212 Elérési életbiztosítás
020 42B2C1213 Vegyes életbiztosítás
021 42B2C1214 Term fix biztosítás
022 42B2C1215 Halasztott járadékbiztosítás

023 42B2C1216
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

024 42B2C1217 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

025 42B2C1218 Egyéb életbiztosítások
026 42B2C122 Házasság, születés biztosítás

027 42B2C123 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

028 42B2C124 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

029 42B2C125
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

030 42B2C13 Díjmentesített szerz dések

Tilos

42B2C
Jelzáloghitelezés bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nyitó állomány Szaporulat Állományvesztés Záró állomány

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b c d e f g h i j k l m n o z

001 42B3A11 Összesen
002 42B3A111 Élet üzletág részösszesen:
003 42B3A1111 Hagyományos életbiztosítások
004 42B3A11111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42B3A11112 Elérési életbiztosítás
006 42B3A11113 Vegyes életbiztosítás
007 42B3A11114 Term fix életbiztosítás
008 42B3A11115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42B3A11116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42B3A11117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42B3A11118 Egyéb életbiztosítások
012 42B3A1112 Házassági, születési biztosítás
013 42B3A1113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42B3A1114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42B3A1115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42B3A112 Nem élet üzletág részösszesen:
017 42B3A11201 Baleset
018 42B3A11202 Betegség
019 42B3A11203 Casco összesen
020 42B3A112031 Szárazföldi járm  casco
021 42B3A112032 Sínpályához kötött járm vek cascója
022 42B3A112033 Légijárm  casco
023 42B3A112034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
024 42B3A11204 Szállítmány
025 42B3A11205 T z- és elemi károk
026 42B3A11206 Egyéb vagyoni károk
027 42B3A11207 Járm  felel sség összesen

028 42B3A112071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

029 42B3A1120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
030 42B3A112072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

031 42B3A112073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel összefügg
felel sség

032 42B3A11208 Általános felel sség
033 42B3A11209 Hitel
034 42B3A11210 Kezesség
035 42B3A11211 Különböz  pénzügyi veszteségek
036 42B3A11212 Jogvédelem
037 42B3A11213 Segítségnyújtás
038 42B3A11214 Temetkezési biztosítás
039 42B3A12 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

IBNR tartalék összege

42B3A1
Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyid szaki kárkifizetések összege Függ kár tartalék (tételes) összege
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42B3A21 Összesen
002 42B3A211 Élet üzletág részösszesen:
003 42B3A2111 Hagyományos életbiztosítások
004 42B3A21111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42B3A21112 Elérési életbiztosítás
006 42B3A21113 Vegyes életbiztosítás
007 42B3A21114 Term fix életbiztosítás
008 42B3A21115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42B3A21116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42B3A21117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42B3A21118 Egyéb életbiztosítások
012 42B3A2112 Házassági, születési biztosítás

013 42B3A2113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

014 42B3A2114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42B3A2115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42B3A212 Nem élet üzletág részösszesen:
017 42B3A21201 Baleset
018 42B3A21202 Betegség
019 42B3A21203 Casco összesen
020 42B3A212031 Szárazföldi járm  casco
021 42B3A212032 Sínpályához kötött járm vek cascója
022 42B3A212033 Légijárm  casco
023 42B3A212034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
024 42B3A21204 Szállítmány
025 42B3A21205 T z- és elemi károk
026 42B3A21206 Egyéb vagyoni károk
027 42B3A21207 Járm  felel sség összesen

028 42B3A212071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

029 42B3A2120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
030 42B3A212072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

031 42B3A212073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

032 42B3A21208 Általános felel sség
033 42B3A21209 Hitel
034 42B3A21210 Kezesség
035 42B3A21211 Különböz  pénzügyi veszteségek
036 42B3A21212 Jogvédelem
037 42B3A21213 Segítségnyújtás
038 42B3A21214 Temetkezési biztosítás
039 42B3A22 CSÉB

Tilos

Jelmagyarázat

42B3A2
Kárkifizetés és szolgáltatás bemutatása biztosítási ágazatonként a tárgyid szak végén (darab)

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyid szakban kifizetett károk Tárgyid szakot követ en várható 
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
a b c d e f g h i j k l m n z

001 42B3A31 Élet üzletág összesen
002 42B3A311 Folyamatos díjas szerz dések részösszesen
003 42B3A3111 Hagyományos életbiztosítások
004 42B3A31111 Halál esetre szóló életbiztosítás
005 42B3A31112 Elérési életbiztosítás
006 42B3A31113 Vegyes életbiztosítás
007 42B3A31114 Term fix biztosítás
008 42B3A31115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42B3A31116 Azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás

010 42B3A31117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
011 42B3A31118 Egyéb életbiztosítások
012 42B3A3112 Házasság, születés biztosítás
013 42B3A3113 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
014 42B3A3114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítás

015 42B3A3115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42B3A312 Egyszeri díjas szerz dések részösszesen
017 42B3A3121 Hagyományos életbiztosítások
018 42B3A31211 Halál esetre szóló életbiztosítás
019 42B3A31212 Elérési életbiztosítás
020 42B3A31213 Vegyes életbiztosítás
021 42B3A31214 Term fix biztosítás
022 42B3A31215 Halasztot járadékbiztosítások

023 42B3A31216 Azonnal induló, vagy már megindult járadékbiztosítás

024 42B3A31217 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások
025 42B3A31218 Egyéb életbiztosítások
026 42B3A3122 Házasság, születés biztosítás
027 42B3A3123 Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás
028 42B3A3124 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

029 42B3A3125
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

030 42B3A313 Díjmentes állomány összesen

Tilos

Jelmagyarázat

42B3A3
Kárkifizetés és szolgáltatás az életbiztosítási ágban, károkok szerinti részletezésben a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Kárkifizetés és szolgáltatás a 
tárgyid szakban (db)

Kárkifizetés és szolgáltatás a 
tárgyid szakban (ezer Ft)
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Szerzési jutalék Speratív jutalék Egyéb szerzési költség Összesen Igazgatási költség Kárrendezési költség Befektetési költség Összesen Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 42B4A1 Összesen
002 42B4A11 Élet üzletág összesen

003 42B4A111
Ebb l: befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítás

004 42B4A12 Nem-élet üzletág összesen

005 42B4A121
Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
biztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

42B4A
A biztosító költségei a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Szerzési költség
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A viszontbiztosítónak átadott díj
A viszontbiztosítótól kapott jutalék és 

nyereségrészesedés
A viszontbiztosító kármegtérítése Bevétel összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42B5AA1 Összesen:
002 42B5AA11 Arányos viszontbiztosítások
003 42B5AA111 Élet üzletág
004 42B5AA1111 belföldi viszontbiztosító
005 42B5AA1112 EU-n belüli viszontbiztosító
006 42B5AA1113 EU-n kívüli viszontbiztosító
007 42B5AA112 Nem-élet üzletág
008 42B5AA1121 belföldi viszontbiztosító
009 42B5AA1122 EU-n belüli viszontbiztosító
010 42B5AA1123 EU-n kívüli viszontbiztosító
011 42B5AA12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42B5AA121 Élet üzletág
013 42B5AA1211 belföldi viszontbiztosító
014 42B5AA1212 EU-n belüli viszontbiztosító
015 42B5AA1213 EU-n kívüli viszontbiztosító
016 42B5AA122 Nem-élet üzletág
017 42B5AA1221 belföldi viszontbiztosító
018 42B5AA1222 EU-n belüli viszontbiztosító
019 42B5AA1223 EU-n kívüli viszontbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42B5AA
A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (keretszerz dések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A viszontbiztosítónak átadott díj
A viszontbiztosítótól kapott jutalék és 

nyereségrészesedés
A viszontbiztosító kármegtérítése Bevétel összesen Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42B5AB1 Összesen:
002 42B5AB11 Arányos viszontbiztosítások
003 42B5AB111 Élet üzletág
004 42B5AB1111 belföldi viszontbiztosító
005 42B5AB1112 EU-n belüli viszontbiztosító
006 42B5AB1113 EU-n kívüli viszontbiztosító
007 42B5AB112 Nem-élet üzletág
008 42B5AB1121 belföldi viszontbiztosító
009 42B5AB1122 EU-n belüli viszontbiztosító
010 42B5AB1123 EU-n kívüli viszontbiztosító
011 42B5AB12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42B5AB121 Élet üzletág
013 42B5AB1211 belföldi viszontbiztosító
014 42B5AB1212 EU-n belüli viszontbiztosító
015 42B5AB1213 EU-n kívüli viszontbiztosító
016 42B5AB122 Nem-élet üzletág
017 42B5AB1221 belföldi viszontbiztosító
018 42B5AB1222 EU-n belüli viszontbiztosító
019 42B5AB1223 EU-n kívüli viszontbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42B5AB
A passzív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (fakultatív)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A direkt biztosítótól kapott díj Fizetett jutalék és nyereségrészesedés Fizetett kár Direkt biztosítónak átadott összeg Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42B5BA1 Összesen:
002 42B5BA11 Arányos viszontbiztosítások
003 42B5BA111 Életbiztosítási ág
004 42B5BA1111 belföldi direktbiztosító
005 42B5BA1112 EU-n belüli direktbiztosító
006 42B5BA1113 EU-n kívüli direktbiztosító
007 42B5BA112 Nem-életbiztosítási ág
008 42B5BA1121 belföldi direktbiztosító
009 42B5BA1122 EU-n belüli direktbiztosító
010 42B5BA1123 EU-n kívüli direktbiztosító
011 42B5BA12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42B5BA121 Életbiztosítási ág
013 42B5BA1211 belföldi direktbiztosító
014 42B5BA1212 EU-n belüli direktbiztosító
015 42B5BA1213 EU-n kívüli direktbiztosító
016 42B5BA122 Nem-életbiztosítási ág
017 42B5BA1221 belföldi direktbiztosító
018 42B5BA1222 EU-n belüli direktbiztosító
019 42B5BA1223 EU-n kívüli direktbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42B5BA
Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (keretszerz dések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A direkt biztosítótól kapott díj Fizetett jutalék és nyereségrészesedés Fizetett kár Direkt biztosítónak átadott összeg Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 42B5BB1 Összesen:
002 42B5BB11 Arányos viszontbiztosítások
003 42B5BB111 Életbiztosítási ág
004 42B5BB1111 belföldi direktbiztosító
005 42B5BB1112 EU-n belüli direktbiztosító
006 42B5BB1113 EU-n kívüli direktbiztosító
007 42B5BB112 Nem-életbiztosítási ág
008 42B5BB1121 belföldi direktbiztosító
009 42B5BB1122 EU-n belüli direktbiztosító
010 42B5BB1123 EU-n kívüli direktbiztosító
011 42B5BB12 Nem arányos viszontbiztosítások
012 42B5BB121 Életbiztosítási ág
013 42B5BB1211 belföldi direktbiztosító
014 42B5BB1212 EU-n belüli direktbiztosító
015 42B5BB1213 EU-n kívüli direktbiztosító
016 42B5BB122 Nem-életbiztosítási ág
017 42B5BB1221 belföldi direktbiztosító
018 42B5BB1222 EU-n belüli direktbiztosító
019 42B5BB1223 EU-n kívüli direktbiztosító

Tilos

Jelmagyarázat

42B5BB
Az aktív viszontbiztosítások bemutatása a tárgyid szak végén (fakultatív)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód.

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f

001 42B8A1
Befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások (unit linked) tartaléka

002 42B8A2 Biztosítástechnikai tartalékok összesen
003 42B8A21 Meg nem szolgált díjak tartaléka
004 42B8A22 Matematikai tartalék
005 42B8A23 Függ  károk tartaléka
006 42B8A24 További biztosítástechnikai tartalékok

Tilos

Jelmagyarázat

42B8A
A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tartalék összege
Tartalék átlagos 

hátralév  futamideje 
(év)

A fedezeti portfolió 
átlagos hátralév

futamideje (év)
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z

001 42B8B21 Összesen
002 42B8B211 Bit. 1. számú melléklet D) 1. pont
003 42B8B212 Bit. 1. számú melléklet D) 2. pont
004 42B8B213 Bit. 1. számú melléklet D) 3. pont

005 42B8B22 Összesen (vb rész)

006 42B8B221 Bit. 1. számú melléklet D) 1. pont (vb rész)

007 42B8B222 Bit. 1. számú melléklet D) 2. pont (vb rész)

008 42B8B223 Bit. 1. számú melléklet D) 3. pont (vb rész)

Tilos

Viszontbiztosítással fedezett nagy kockázatok

Jelmagyarázat

42B8B2
A nagy kockázatok f bb adatainak bemutatása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgy id szakban Függ  Tárgy id szaki Függ



15812
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

2007/186.szám
Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 42B8B31 Összesen

002 42B8B311
Nagy értékek koncentrációja (atomer m ,
környezetszennyezési károk)

003 42B8B312

Kockázat különleges jellege, új, eddig nem 
ismert kockázatvállalás (vegyi-, 
gyógyszerfelel ssség, új, eddig ismeretlen 
technológiai ág biztosítása)

004 42B8B313
Szakmai felel sségbiztosítási kockázatok (pl. 
orvosi, ügyvédi, építészi stb.)

005 42B8B314
Károk halmozódása (földrengéskár, 
járványok)

006 42B8B315 Egyéb

007 42B8B32 Összesen (vb rész)

008 42B8B321
Nagy értékek koncentrációja (atomer m ,
környezetszennyezési károk) (vb rész)

009 42B8B322

Kockázat különleges jellege, új, eddig nem 
ismert kockázatvállalás (vegyi-, 
gyógyszerfelel ssség, új, eddig ismeretlen 
technológiai ág biztosítása) (vb rész)

010 42B8B323
Szakmai felel sségbiztosítási kockázatok (pl. 
orvosi, ügyvédi, építészi stb.) (vb rész)

011 42B8B324
Károk halmozódása (földrengéskár, 
járványok) (vb rész)

012 42B8B325 Egyéb (vb rész)

Tilos

Viszontbiztosítással fedezett nagy károk

Jelmagyarázat

42B8B3
Nagy károk f bb adatainak bemutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyid szakban kifizetett 
nagy károk darabszáma

Függ
(nyitott)

Tárgyid szaki kárkifizetés 
nagy károkra

Függ
(nyitott)



2007/186.szám
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

15813
Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Mód
1 2 3 4 5
a b c d z

001 42B8C1 Összesen
002 42B8C11 Az életbiztosítási díjtartalék nagysága

003 42B8C12 A betegségbiztosítási díjtartatalék nagysága

004 42B8C13
A balesetbiztosítási járadéktartalék 
nagysága

005 42B8C14
A felel sségbiztosítási járadéktartalék 
nagysága

006 42B8C141
"Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
biztosítás"

Tilos

Jelmagyarázat

42B8C
A matematikai tartalék kimutatása a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Bruttó érték a tárgyid szak végén
Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész a 

biztosítástechnikai tartalékból
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A tartalék záró értéke a tárgyid szak
végén

Mód

1 2
a z

001 42B8E1
Befektetési egységekhez kötött 
éltbiztosítások eszközalapjai összesen

002 42B8E2 Matematikai tartalék összesen
003 42B8E21 Hozamgaranciára képzett tartalék
004 42B8E22 Kockázati részre képzett tartalék
005 42B8E23 Egyéb matematikai tartalék
006 42B8E3 Függ  károk tartaléka
007 42B8E4 Egyéb tartalék

Tilos

Jelmagyarázat

42B8E
A befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerz désekre képzett tartalékok a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

a b c d e f g h i
001 42B9A1 Összesen
002 42B9A11 Befektetések összesen
003 42B9A111 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

004 42B9A1111
Állam által garantált, vagy egyéb biztosítékkal fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  eszközök

005 42B9A11111  ebb l: magyar állampapírok
006 42B9A1112 Vállalati kötvények
007 42B9A1113 Jelzálog levelek
008 42B9A1114 Egyéb
009 42B9A112 Kölcsönök
010 42B9A1121 Biztosítékkal fedezett kölcsönök
011 42B9A11211 Jelzáloggal fedezett kölcsönök
012 42B9A1122 Biztosítékkal nem fedezett kölcsönök

013 42B9A11221
Tagállami székhely  hitelintézetnek, biztosítónak, befektetési 
vállalkozásnak nyújtott kölcsönök

014 42B9A113 Részesedési viszonyt megtestesít  értékpapírok, részesedések
015 42B9A1131 Részvények
016 42B9A1132 Egyéb részesedések
017 42B9A114 Befektetési jegyek
018 42B9A11411 Értékpapír alap által kibocsátott befektetési jegyek
019 42B9A11412 Ingatlan alap által kibocsátott befektetési jegyek

020 42B9A11413
Származékos ügyletekbe fektet  alap által kibocsátott befektetési 
jegy

021 42B9A115 Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogok
022 42B9A1151 Ingatlanok
023 42B9A1152 Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték  jogok
024 42B9A12 Követelések összesen
025 42B9A121   ebb l: - követelések viszontbiztosítói ügyletekb l
026 42B9A122  - letéti követelések
027 42B9A123  - közvetlen biztosítási ügyletb l származó követelések
028 42B9A1231 3 hónapnál nem régebbi követelések
029 42B9A1232 3 hónapnál régebbi követelések
030 42B9A124   biztosítási kötvénykölcsönök
031 42B9A13 Egyéb eszközök
032 42B9A131   ebb l: - betétek hitelintézeteknél, bankbetétek, pénztár
033 42B9A1311 Betétek hitelintézeteknél
034 42B9A1312 Pénztári készpénz állomány
035 42B9A132  - elhatárolt kamatok, bérleti díjak részösszesen
036 42B9A133  - elhatárolt halasztott szerzési költségek
037 42B9A14 További eszközök

038 42B9A2
Biztosítékkal nem fedezett hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok és 
kölcsönök, valamint szabályozott piacra be nem vezetett részvény, 
kötvény

039 42B9A3 Szabályozott piacra be nem vezetett részvény, részesedés
040 42B9A4 Szabályozott piacra be nem vezetett kötvények

041 42B9A5
UCIT alapok befektetési jegyei részösszesen (85/611 EGK irányelv 
alapján)

042 42B9A51
Európai (értékpapírokba fektet ) befektetési alap által kibocsátott 
befektetési jegy

043 42B9A52
Európai (ingatlanokba fektet ) befektetési alap által kibocsátott 
befektetési jegy

044 42B9A53
Európai (származtatott ügyletekbe fektet ) befektetési alap által 
kibocsátott befektetési jegy

045 42B9A6 Nem UCIT alapok befektetési jegyei (85/611 EGK alapján)

046 42B9A7
Legalább egy tagállam részvételével m köd  nemzetközi pénzügyi 
intézmény által kibocsátott eszközök

047 42B9A8 Másodlagos értékpapírok

Tilos

42B9A
Kimutatás a biztosító befektetéseir l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Matematikai
tartalék
fedezete

További
biztosítástechnikai
tartalékok fedezete

A biztosító saját 
eszközei

Részletez  sorok

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s

001 42B9B21
Alapok összesen 
könyv szerinti érték

002 42B9B22011 Könyv szerinti érték

003 42B9B22012 Darabszám

...... ......

004 42B9B22991 Könyv szerinti érték

005 42B9B22992 Darabszám

Tilos

Jelmagyarázat

42B9B2
Kimutatás a befektetési egységekhez kötött életbiztosítások eszközalapjairól

Nagyságrend: ezer forint
S

o
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PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Függ  kötelezettségek/követelések nettó 
értéke

Realizált Nem realizált Mód

1 2 3 4
a b c

001 42B9C11 Származtatott ügyletek
002 42B9C111 Fedezeti ügyletek

003 42B9C1111
Matematikai tartalék esetében fedezeti céllal 
kötött ügyletek

004 42B9C11111 Valós érték kamatfedezeti ügyletek
005 42B9C11112 Valós érték egyéb fedezeti ügyletek
006 42B9C11113 Cash-flow kamat fedezeti ügyletek
007 42B9C11114 Cash-flow egyéb fedezeti ügyletek

008 42B9C11115
Külföldi gazdálkodó szervezetben lév  nettó 
befektetés fedezeti ügyletek

009 42B9C1112
Matematikai tartalékon kívüli 
biztosítástechnikai tartalékok esetében 
fedezeti céllal kötött származtatott ügyletek

010 42B9C11121 Valós érték kamatfedezeti ügyletek
011 42B9C11122 Valós érték egyéb fedezeti ügyletek
012 42B9C11123 Cash-flow kamat fedezeti ügyletek
013 42B9C11124 Cash-flow egyéb fedezeti ügyletek

014 42B9C11125
Külföldi gazdálkodó szervezetben lév  nettó 
befektetés fedezeti ügyletek

015 42B9C1113 Egyéb fedezeti ügyletek
016 42B9C11131 Valós érték kamatfedezeti ügyletek
017 42B9C11132 Valós érték egyéb fedezeti ügyletek
018 42B9C11133 Cash-flow kamat fedezeti ügyletek
019 42B9C11134 Cash-flow egyéb fedezeti ügyletek

020 42B9C11135
Külföldi gazdálkodó szervezetben lév  nettó 
befektetés fedezeti ügyletek

021 42B9C112
Kereskedési céllal kötött származtatott 
ügyletek

Tilos

Jelmagyarázat

42B9C1
Kimutatás a származtatott ügyletekr l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Elszámolt eredmények (hozamok, ráfordítások)
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Likvid eszközök Állampapír
Állampapírra kötött 

repo ügyletek

Látra szóló vagy 
max. 30 napra 

lekötött bankbetét
Készpénz

Egyéb likvid 
eszköz

Hosszú pozíció
(+/-)

Rövid pozíció
(+/-)

Dátum Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i

001 42B9C201
002 ... ...

42B9C299

Tilos

Jelmagyarázat

42B9C2
Kimutatás a származtatott ügyletekkel kapcsolatos tranzakcióiról

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i

001 42B9D1 Összesen
002 42B9D11 Befektetések összesen
003 42B9D111 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

004 42B9D1111
Állam által garantált, vagy egyéb 
biztosítékkal fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  eszközök

005 42B9D11111  ebb l: magyar állampapírok
006 42B9D1112 Vállalati kötvények
007 42B9D1113 Jelzálog levelek
008 42B9D1114 Egyéb
009 42B9D112 Kölcsönök
010 42B9D1121 Biztosítékkal fedezett kölcsönök
011 42B9D11211 Jelzáloggal fedezett kölcsönök
012 42B9D1122 Biztosítékkal nem fedezett kölcsönök

013 42B9D11221
Tagállami székhely  hitelintézetnek, 
biztosítónak, befektetési vállalkozásnak 
nyújtott kölcsönök

014 42B9D113
Részesedési viszonyt megtestesít
értékpapírok, részesedések

015 42B9D1131 Részvények
016 42B9D1132 Egyéb részesedések
017 42B9D114 Befektetési jegyek

018 42B9D11411
Értékpapír alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

019 42B9D11412
Ingatlan alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

020 42B9D11413
Származékos ügyletekbe fektet  alap által 
kibocsátott befektetési jegy

021 42B9D115
Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó 
vagyoni érték  jogok

022 42B9D1151 Ingatlanok

023 42B9D1152
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték
jogok

024 42B9D12 Követelések összesen

025 42B9D121
  ebb l: - követelések viszontbiztosítói 
ügyletekb l

026 42B9D122  - letéti követelések

027 42B9D123
 - közvetlen biztosítási ügyletb l származó 
követelések

028 42B9D1231 3 hónapnál nem régebbi követelések
029 42B9D1232 3 hónapnál régebbi követelések
030 42B9D124   biztosítási kötvénykölcsönök
031 42B9D13 Egyéb eszközök

032 42B9D131
  ebb l: - betétek hitelintézeteknél, 
bankbetétek, pénztár

033 42B9D1311 Betétek hitelintézeteknél
034 42B9D1312 Pénztári készpénz állomány

035 42B9D132
 - elhatárolt kamatok, bérleti díjak 
részösszesen

036 42B9D133  - elhatárolt halasztott szerzési költségek
037 42B9D14 További eszközök

Tilos

Jelmagyarázat

42B9D
Kimutatás a biztosító befektetéseinek hozamáról

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Matematikai
tartalék

fedezetén elért 
hozam

További
biztosítástechnika

i tartalékok 
fedezetén elért 

hozam

A biztosító saját 
eszközein elért hozam
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m

001 42B9F11
Matematikai tartalék pénz- és 
t kepiaci eszközökben

002 42B9F12
Matematikai tartalék egyéb 
eszközökben

003 42B9F21

Matemetikai tartalékon és 
befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások tartalékán kívüli 
biztosítástechnikai tartalékok 
pénz- és t kepiaci eszközökben

004 42B9F22

Matemetikai tartalékon és 
befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítások tartalékán kívüli 
biztosítástechnikai tartalékok 
egyéb eszközökben

005 42B9F3
A befektetési egységekhez 
kötött életbiztosításokhoz 
kapcsolódó alapok összesen

006 42B9F301
A befektetési egységekhez 
kötött életbiztosításokhoz 
kapcsolódó alapok

... ...

42B9F399
A befektetési egységekhez 
kötött életbiztosításokhoz 
kapcsolódó alapok

Tilos

Jelmagyarázat

42B9F
A biztosító befektetéseinek hozamai a tárgyid szak végén

Nagyságrend: ezer forint
S

o
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m

PSZÁF
kód

Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j

001 42B10B1 Összesen:
002 42B10B101

... ...
42B10B199

Tilos

Jelmagyarázat

42B10B
Kimutatás az önkéntes- és magánnyugdíjpénztárak részére végzett szolgáltatásokról

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Egyéb tevékenységek után kapott díjak
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Tulajdonosok
megnevezése

Honosság
megjelölése

A részesedés 
névértéke (ezer 

Ft)

A jegyzett 
t kében való 
részesedés
aránya (%)

Befizetési kvóta 
(%)

Részesedés a 
szavazatokban

(%)
Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 42B11A1 Összesen
002 42B11A101

... ...
42B11A199

Tilos

Jelmagyarázat

42B11A
A tulajdonosi részesedések megoszlása a tárgy id szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

A társaság megnevezése A részesedés névértéke (ezer Ft)
A jegyzett t kében való részesedés 

aránya (%)
Befizetési kvóta (%) Részesedés a szavazatokban (%) Mód

1 2 3 4 5 6
a c d e f

001 42B11B1 Összesen
002 42B11B101

... ...
42B11B199

Tilos

Jelmagyarázat

42B11B
A biztosító más biztosítóban, hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy befektetési alapkezel ben való részesedésének kimutatása a tárgy id szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

létszám (f ) bérköltség jutalék költség létszám (f ) bérköltség jutalék költség Mód
1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h

001 42B13A1 MINDÖSSZESEN
002 42B13A11 RÉSZÖSSZESEN
003 42B13A111 Fels vezetés
004 42B13A112 Igazgatási dolgozók

005 42B13A113
Kockázatelbírálók, kárszakért k és 
kárügyintéz k

006 42B13A114 Üzleti dolgozók
007 42B13A115 Saját állományú üzletköt  összesen
008 42B13A1151 f állású üzletköt
009 42B13A1152 részmunkaid s üzletköt
010 42B13A116 Állománycsoportra ki nem emelt dolgozók
011 42B13A12 RÉSZÖSSZESEN

012 42B13A121 Megbízással dolgozó, egyéb munkatársak

013 42B13A122 Egyes biztosítási ügynök
014 42B13A1221 egyéni vállalkozó
015 42B13A1222 egyéb szervezeti forma
016 42B13A123 Többes biztosítási ügynök
017 42B13A1231 egyéni vállalkozó
018 42B13A1232 egyéb szervezeti forma
019 42B13A13 Alkuszcégek

Tilos

Jelmagyarázat

42B13A
A biztosító személyi állománya a tárgy id szak végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Központ Hálózat, értékesítés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j

001 42B14A1 Összesen
002 42B14A11 Élet üzletág részösszesen:
003 42B14A111 Hagyományos életbiztosítások
004 42B14A1111 Halálestre szóló életbiztosítás
005 42B14A1112 Elérési életbiztosítás
006 42B14A1113 Vegyes életbiztosítás
007 42B14A1114 Term fix életbiztosítás
008 42B14A1115 Halasztott járadékbiztosítás

009 42B14A1116
Azonnal induló, vagy már megindult 
járadékbiztosítás

010 42B14A1117 Baleset és betegség kiegészít  biztosítások

011 42B14A1118 Egyéb életbiztosítások
012 42B14A112 Házassági, születési biztosítás

013 42B14A113
Befektetési egységekhez kötött 
életbiztosítás

014 42B14A114 Egyéni és csoportos nyugdíjbiztosítások

015 42B14A115
Társadalombiztosítási nyugdíjat kiegészít
járadékbiztosítás

016 42B14A116 Díjmentesített állomány
017 42B14A12 Nem élet üzletág részösszesen:
018 42B14A1201 Baleset
019 42B14A1202 Betegség
020 42B14A1203 Casco összesen
021 42B14A12031 Szárazföldi járm  casco
022 42B14A12032 Sínpályához kötött járm vek cascója
023 42B14A12033 Légijárm  casco
024 42B14A12034 Tengeri-, tavi- és folyami járm  casco
025 42B14A1204 Szállítmány
026 42B14A1205 T z- és elemi károk
027 42B14A1206 Egyéb vagyoni károk
028 42B14A1207 Járm  felel sség összesen

029 42B14A12071
Önjáró szárazföldi járm vekkel összefügg
felel sség

030 42B14A120711 Ebb l: kötelez  gépjárm  felel sség
031 42B14A12072 Légijárm vekkel összefügg  felel sség

032 42B14A12073
Tenger-, tavi- és folyami járm vekkel
összefügg  felel sség

033 42B14A1208 Általános felel sség
034 42B14A1209 Hitel
035 42B14A1210 Kezesség
036 42B14A1211 Különböz  pénzügyi veszteségek
037 42B14A1212 Jogvédelem
038 42B14A1213 Segítségnyújtás
039 42B14A1214 Temetkezési biztosítás
040 42B14A1215 Díjmentesített állomány

Tilos

Jelmagyarázat

42B14A
A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgy id szak folyamán

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Összes írásban bejelentett panaszügy darabszáma

33 / 58
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a

001 42B15A101 A nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete [S]

002 42B15A102
Az adott negyedévi záró nettó függ kártartalék a nem-életbiztosítási ágban 
[f(1)]

003 42B15A103
A négy negyedévvel korábbi záró nettó függ kártartalék a nem-életbiztosítási 
ágban [f(0)]

004 42B15A104
A négy negyedévvel korábbi negyedéves minimális szavatoló t ke szükséglet 
a nem-életbiztosítási ágban [S*]

005 42B15A105
A bevételi indexként adódó els  eredmény és a kárindexként adódó második 
eredmény közül a nagyobbik [S(0)]

006 42B15A106 Els  eredmény (bevételi index) [E(1)]

007 42B15A107
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott 
összegét meg nem haladó része [a(1)]

008 42B15A108
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott 
összegét meghaladó része [a(2)]

009 42B15A109
Az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó díjel írása és az utolsó 
négy negyedév aggregált helyesbített bruttó megszolgált díja közül a 
nagyobbik [a]

010 42B15A110 Az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó díjel írása [a(w)]

011 42B15A111 Az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó megszolgált díja [a(e)]

012 42B15A112
Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó díjel írása az 
utolsó négy negyedévben [a(w1)]

013 42B15A113
A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó díjel írása az utolsó négy 
negyedévben [a(w2)]

014 42B15A114
Az összes többi tárgyévi bruttó díjel írás a nem-élet ágban az utolsó négy 
negyedévben [a(w3)]

015 42B15A115
Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó megszolgált díja 
az utolsó négy negyedévben [a(e1)]

016 42B15A116
A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó megszolgált díja az utolsó négy 
negyedévben [a(e2)]

017 42B15A117
Az összes többi tárgyévi bruttó megszolgált díj a nem-élet ágban az utolsó 
négy negyedévben [a(e3)]

018 42B15A118
Az utolsó három lezárt üzleti év káralakulása alapján számított saját megtartási 
arányszám [c]

019 42B15A119
Az utolsó három lezárt üzleti év kárfelhasználásának saját megtartásban 
maradó része [d(n)]

020 42B15A120 Az utolsó három lezárt üzleti év bruttó kárfelhasználása [d(b)]

021 42B15A121
Az utolsó három lezárt üzleti év kárkifizetésének és szolgáltatásának saját 
megtartásban maradó része [b(n)]

022 42B15A122 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(n3)]
023 42B15A123 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(n0)]

024 42B15A124 Az utolsó három lezárt üzleti év bruttó kárkifizetése és szolgáltatása [b(b)]

025 42B15A125 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(b3)]
026 42B15A126 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(b0)]
027 42B15A127 Második eredmény (kárindex) [E(2)]

028 42B15A128
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott 
összegét meg nem haladó része [b(1)]

029 42B15A129
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott 
összegét meghaladó része [b(2)]

030 42B15A130 Az átlagolási id szak átlagos bruttó kárfelhasználása [b]
031 42B15A131 Az átlagolási id szak hossza negyedévekben [m]

032 42B15A132
Az átlagolási id szak helyesbített bruttó kárkifizetése (15A2 tábla összesen 
értéke)

033 42B15A133 A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak végén [F(m)]

034 42B15A134
A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak kezdetén 
[F(0)]

035 42B15A135
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó 
függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén [F(m1)]

036 42B15A136
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási 
id szak végén [F(m2)]

037 42B15A137
A 35. és 36. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak végén [F(m3)]

038 42B15A138
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó 
függ kártartalék értéke az átlagolási id szak kezdetén [F(01)]

039 42B15A139
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási 
id szak kezdetén [F(02)]

040 42B15A140
A 38. és 39. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak kezdetén [F(03)]

Tilos

Jelmagyarázat

42B15A1
Minimális szavatoló t ke számítás, nem-élet ág

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Negyedév megnevezése
Kárkifizetés-kármegtérülés (hosszú távú 

egészségbiztosítások) [b(j1)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (11., 12. és 13. 

ágazat) [b(j2)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (összes többi 

ágazat és szerz dés) [b(j3)]
Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen 

[b(j)]
Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e

001 42B15A21 Összesen
002 42B15A2101

... ...
42B15A2199

Tilos

Jelmagyarázat

42B15A2
A károk részletezése (az elmúlt m negyedév káradatai a nem-élet ágban)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a

001 42B15B101 Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete [L]

002 42B15B102
Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatoló t ke szükséglete (a 2. sz. 
melléklet I., II., V. sz. ágazataira) [L(1)]

003 42B15B103 Els  eredmény [R(1)]

004 42B15B104
A saját kötés  és a viszontbiztosításba vett szerz dések nemnegatív 
matematikai tartalékainak összege, a viszontbiztosításba adott részre es
tartalék levonása nélkül [V]

005 42B15B105 Saját megtartási arányszám [d]

006 42B15B106
A saját kötés  és a viszontbiztosításba vett szerz dések nemnegatív 
matematikai tartalékainak összege, a viszontbiztosításba adott részre es
tartalék levonása után [V(n)]

007 42B15B107 Második eredmény [R(2)]

008 42B15B108
Az életbiztosítási szerz dések nemnegatív bruttó kockázatnak kitett 
összegeinek összege, kivéve a 9. és a 10. sor szerinti szerz déseket [s(1)]

009 42B15B109
A 3 évet meghaladó, de 5 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti 
életbiztosítási szerz dések nemnegatív bruttó kockázatnak kitett 
összegeinek összege [s(2)]

010 42B15B110
A 3 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti életbiztosítási szerz dések
nemnegatív bruttó kockázatnak kitett összegeinek összege [s(3)]

011 42B15B111
A kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám 
[e]

012 42B15B112
Az életbiztosítási szerz dések nemnegatív nettó kockázatnak kitett 
összegeinek összege [s(n)]

013 42B15B113
Az életbiztosítási szerz dések nemnegatív bruttó kockázatnak kitett 
összegeinek összege [s]

014 42B15B114
Az életbiztosítási szerz désekhez kapcsolódó kiegészít  nem-életbiztosítási 
kockázatok minimális szavatoló t ke szükséglete (a 15B2 tábla alapján) 
[L(2)]

015 42B15B115
A befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és kezelt nyugdíjalapokhoz 
kapcsolódó minimális szavatoló t ke szükséglet (a 2. sz. melléklet III., IV. 
sz. ágazataira) [L3]

016 42B15B116 Els  eredmény [R'(1)]

017 42B15B117
Azon szerz dések bruttó biztosítástechnikai tartalékainak összege, mely 
tartalékok befektetésére vonatkozóan a biztosító befektetési kockázatot 
vállal [V(1)]

018 42B15B118

Azon szerz dések bruttó tartalékainak összege, mely tartalékok 
befektetésére vonatkozóan a biztosító nem vállal befektetési kockázatot, de 
amely szerz désekre az igazgatási költségek fedezetét szolgáló terhelést 
több mint 5 évre rögzítették [V(2)]

019 42B15B119

Azon szerz dések utolsó négy negyedévi nettó igazgatási költsége, 
melyekre vonatkozóan a biztosító nem vállal befektetési kockázatot, és 
amely szerz désekre az igazgatási költségek fedezetét szolgáló terhelést 
nem rögzítették több mint 5 évre [C(3)]

020 42B15B120 Els  saját megtartási arányszám [d(1)]
021 42B15B121 Második saját megtartási arányszám [d(2)]

022 42B15B122
A 17. sor szerinti V1 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott 
részre es  tartalékot [V(1n)]

023 42B15B123
A 18. sor szerinti V2 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott 
részre es  tartalékot [V(2n)]

024 42B15B124 Második eredmény [R'(2)]

025 42B15B125
Azon saját kötés  és viszontbiztosításba vett szerz dések nemnegatív 
bruttó, kockázatnak kitett összegeinek összege, amely szerz désekre a 
biztosító haláleseti kockázatot vállal [s']

026 42B15B126
A kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám 
[e']

027 42B15B127
Az s' számítása során figyelembe vett szerz dések nemnegatív nettó, 
kockázatnak kitett összegeinek összege [s'(n)]

Tilos

Jelmagyarázat

42B15B1
Minimális szavatoló t ke számítás, élet ág

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a

001 42B15B201
Az élet ág kiegészít  nem-életbiztosítási kockázatainak minimális szavatoló 
t ke szükséglete [S]

002 42B15B202
Az adott negyedévi záró nettó függ kártartalék az élet ág kiegészít  nem-
életbiztosítási kockázataira [f(1)]

003 42B15B203
A négy negyedévvel korábbi záró nettó függ kártartalék az élet ág kiegészít
nem-életbiztosítási kockázataira [f(0)]

004 42B15B204
A négy negydévvel korábbi negyedéves minimális szavatoló t ke szükséglet 
az élet ág kiegészít  nem-életbiztosítási kockázataira [S*]

005 42B15B205
A bevételi indexként adódó els  eredmény és a kárindexként adódó második 
eredmény közül a nagyobbik [S(0)]

006 42B15B206 Els  eredmény (bevételi index) [E(1)]

007 42B15B207
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott 
összegét meg nem haladó része [a(1)]

008 42B15B208
A 9. sor szerinti a-val jelölt összeg 53,1 millió euró forintban meghatározott 
összegét meghaladó része [a(2)]

009 42B15B209
Az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó díjel írása és az utolsó 
négy negyedév aggregált helyesbített bruttó megszolgált díja közül a 
nagyobbik [a]

010 42B15B210 Az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó díjel írása [a(w)]

011 42B15B211 Az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó megszolgált díja [a(e)]

012 42B15B212
Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó díjel írása az 
utolsó négy negyedévben [a(w1)]

013 42B15B213
A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó díjel írása az utolsó négy 
negyedévben [a(w2)]

014 42B15B214
Az összes többi tárgyévi bruttó díjel írás az élet ág kiegészít  nem-
életbiztosítási kockázataira az utolsó négy negyedévben [a(w3)]

015 42B15B215
Hosszú távú egészségbiztosítási szerz dések tárgyévi bruttó megszolgált díja 
az utolsó négy negyedévben [a(e1)]

016 42B15B216
A 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó megszolgált díja az utolsó négy 
negyedévben [a(e2)]

017 42B15B217
Az összes többi tárgyévi bruttó megszolgált díj az élet ág kiegészít  nem-
életbiztosítási kockázataira az utolsó négy negyedévben [a(e3)]

018 42B15B218
Az utolsó három lezárt üzleti év káralakulása alapján számított saját 
megtartási arányszám [c]

019 42B15B219
Az utolsó három lezárt üzleti év kárfelhasználásának saját megtartásban 
maradó része [d(n)]

020 42B15B220 Az utolsó három lezárt üzleti év bruttó kárfelhasználása [d(b)]

021 42B15B221
Az utolsó három lezárt üzleti év kárkifizetésének és szolgáltatásának saját 
megtartásban maradó része [b(n)]

022 42B15B222 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(n3)]
023 42B15B223 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(n0)]

024 42B15B224 Az utolsó három lezárt üzleti év bruttó kárkifizetése és szolgáltatása [b(b)]

025 42B15B225 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(b3)]
026 42B15B226 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(b0)]
027 42B15B227 Második eredmény (kárindex) [E(2)]

028 42B15B228
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott 
összegét meg nem haladó része [b(1)]

029 42B15B229
A 30. sor szerinti b-vel jelölt összeg 37,2 millió euró forintban meghatározott 
összegét meghaladó része [b(2)]

030 42B15B230 Az átlagolási id szak átlagos bruttó kárfelhasználása [b]
031 42B15B231 Az átlagolási id szak hossza negyedévekben [m]

032 42B15B232
Az átlagolási id szak helyesbített bruttó kárkifizetése (15B3 tábla összesen 
értéke)

033 42B15B233
A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak végén 
[F(m)]

034 42B15B234
A bruttó függ kártartalék helyesbített értéke az átlagolási id szak kezdetén 
[F(0)]

035 42B15B235
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó 
függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén [F(m1)]

036 42B15B236
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak végén [F(m2)]

037 42B15B237
A 35. és 36. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak végén [F(m3)]

038 42B15B238
A hosszú távú egészségbiztosítási szerz désekb l ered  bruttó 
függ kártartalék értéke az átlagolási id szak kezdetén [F(01)]

039 42B15B239
A 11., 12. és 13. ágazatokból ered  bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak kezdetén [F(02)]

040 42B15B240
A 38. és 39. sorokban foglaltakon kívüli bruttó függ kártartalék értéke az 
átlagolási id szak kezdetén [F(03)]

Tilos

Jelmagyarázat

42B15B2
Minimális szavatoló t ke számítás, élet ág kiegészít  nem-életbiztosítási kockázatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Negyedév megnevezése
Kárkifizetés-kármegtérülés (hosszú távú 

egészségbiztosítások) [b(j1)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (11., 12. és 13. 

ágazat) [b(j2)]
Kárkifizetés-kármegtérülés (összes többi 

ágazat és szerz dés) [b(j3)]
Helyesbített bruttó kárkifizetés összesen 

[b(j)]
Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e

001 42B15B31 Összesen
002 42B15B3101

... ...
42B15B3199

Tilos

Jelmagyarázat

42B15B3
A károk részletezése (az elmúlt m negyedév káradatai az élet ág kiegészít  nem-életbiztosítási kockázataira)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód
1 2
a

001 42B15C1 A biztosító biztonsági t kéje
002 42B15C2 A biztosító összes minimális biztonsági t kéje
003 42B15C21 Az életbiztosítási ág minimális biztonsági t kéje
004 42B15C22 A nem-életbiztosítási ág minimális biztonsági t kéje
005 42B15C3 A biztosító összes minimális szavatoló t ke szükséglete
006 42B15C31 Az életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete
007 42B15C32 A nem-életbiztosítási ág minimális szavatoló t ke szükséglete

008 42B15C4
Vagyonkezelés miatt többlet szavatoló t ke szükséglet a Bit. 66. § (5) és 
(6) bekezdése alapján

Tilos

Jelmagyarázat

42B15C
Összefoglaló táblázat a t keszükségletr l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Nem biztosítási tevékenység Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d

001 42B15D1
A biztosító rendelkezésre álló szavatoló 
t kéje

002 42B15D101
Befizetett jegyzett t ke a befizetett 
osztalékels bbségi részvény nélkül

003 42B15D102 T ketartalék
004 42B15D103 Lekötött tartalék
005 42B15D104 Az értékelési tartalék *0.2
006 42B15D105 Eredménytartalék
007 42B15D106 Mérleg szerinti eredmény

008 42B15D107
A korrigált alárendelt kölcsönt ke és az 
osztalékels bbségi részvény figyelembe 
vehet  mértéke

009 42B15D1071 Korrigált alárendelt kölcsönt ke
010 42B15D1072 Az alárendelt kölcsönt ke teljes összege

011 42B15D10721
Az alárendelt kölcsönt ke teljes összegéb l
5 éven belül visszafizetend

012 42B15D10722
Az alárendelt kölcsönt ke teljes összegéb l
határozott lejárati idej

013 42B15D1073 Osztalékels bbségi részvény
014 42B15D108 Immateriális javak könyv szerinti értéke

015 42B15D109
Részvénytársaságnál a visszavásárolt saját 
részvények értéke

016 42B15D110
Diszkontálás el tti és diszkontált 
függ kártartalékok különbözete

017 42B15D111
A Bit. 124. § (2) d)-ben nevesített 
részesedések és alárendelt kölcsönt ke
összege

018 42B15D112
A Bit. 124. § (2) e)-ben nevesített 
részesedések és alárendelt kölcsönt ke
összege

Tilos

Jelmagyarázat

42B15D
Szavatoló t ke a negyedév végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Életbiztosítási ág Nem-életbiztosítási ág Nem biztosítási tevékenység Összesen Mód
1 2 3 4 5
a b c d

001 42B161 FORRÁSOK ÖSSZESEN
002 42B1611 Saját t ke összesen
003 42B16111 Jegyzett t ke
004 42B16112 Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)
005 42B16113 T ketartalék
006 42B16114 Eredménytartalék
007 42B16115 Lekötött tartalék
008 42B16116 Értékelési tartalék
009 42B16117 Mérleg szerinti eredmény
010 42B1612 Alárendelt kölcsönt ke
011 42B162 Adózás el tti eredmény

Tilos

Jelmagyarázat

42B16
Kimutatás a biztosító saját t kéjér l a negyedév végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id szak vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Darab Mód
1 2 3
a b z

001 42B181 Díjkövetelés összesen
002 42B1811 ebb l: 30 napnál régebbi díjkövetelés
003 42B182 Függ , beazonosítatlan tételek
004 42B1821 ebb l: 30 napon túli tétel
005 42B1822 ebb l: 60 napon túli tétel
006 42B183 Tárgyid szaki kárkifizetés személyi sérüléses károkra
007 42B184 Tételes függ kár tartalék személyi sérüléses károkra
008 42B185 IBNR tartalék személyi sérüléses károkra
009 42B186 Járadéktartalék
010 42B187 Tárgyid szakban újonnan képzett járadéktartalék

Tilos

Jelmagyarázat

42B18
Kötelez  gépjárm  felel sségbiztosítások kiegészít  adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Darabszám Összeg Darabszám Összeg Mód.
1 2 3 4 5
a b c d z

1 42B191
2 42B1911
3 42B1912
4 42B192
5 42B1921
6 42B1922

7 42B19221

8 42B1923
9 42B1931

10 42B1932

11 42B1933

12 42B1934

13 42B1935

14 42B1936
15 42B1941
16 42B1942

17 42B19431

18 42B19432

19 42B19433

20 42B19434

21 42B19435

22 42B1944

23 42B195
24 42B196

25 42B197

26 42B198

Tilos

Egyszer sített ügyfél átvilágítás
Fokozott ügyfél átvilágítás

42B19
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám
PSZÁF

kód
Megnevezés

Tárgynegyedév
Halmozott (naptári év 

elejét l kumulált)

Nem teljes kör en átvilágított ügyfél
ebb l: ügyfélkövetelés
ebb l: ügyfél kötelezettség
Összes ügyfél-átvilágítás

Több, egymással ténylegesen összefügg , hárommillió-
hatszázezer forintot meghaladó összeg  tranzakció 
miatti átvilágítás
Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával 
kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

Függ  ügynök által végzett átvilágítás

-Ebb l kiemelt közszerepl  (PEP) ügyfél átvilágítása

Normál ügyfél átvilágítás
Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás
Hárommillió-hatszázezer forintot elér  vagy meghaladó 
összeg  tranzakció miatti átvilágítás

3. legnagyobb összeg  bejelentés

4. legnagyobb összeg  bejelentés

5. legnagyobb összeg  bejelentés

Bejelentésekb l függ  ügynök által végzett tranzakciók 
bejelentése
Bejelentésekb l 24/48 órára felfüggesztett tranzakció
Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti 
bejelentés
Terrorista lista alapján zárolt követelések

Jelmagyarázat

Saját bejelentések
Bejelentésekb l devizában bonyolított ügyletek

Bejelentésekb l:1. legnagyobb összeg  bejelentés

2. legnagyobb összeg  bejelentés



15836 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Biztosítási- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
41A 41B 41VE 41VN

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)

Auditált Auditált észrevétellel

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap)

Bizonylat jellege (E,M)

Befektetési szolgáltatási tevékenységet végez: igen nem

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

NEGYEDÉVES JELENTÉS 

(II. negyedéves kiegészít  táblái)

(Biztosító rt. és nagyegyesület számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 2003.  évi LX. törvény
            235.§ e)  pontja alapján rendelte el.

      2.   A Negyedéves jelentés II. negyedéves kiegészít  tábláit elektronikus úton a tárgynegyedévet követ  hónap 15. 
            munkanapjáig, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül 
            kell  teljesíteni. 

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év
Összesen Élet Nem-élet Nem biztosítási tevékenység Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 41A1 Eszközök összesen
002 41A11 A. Immateriális javak
003 41A12 B. Befektetések
004 41A121 I. Ingatlanok
005 41A1211 ebb l: saját használatú ingatlanok
006 41A122 II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

007 41A1221
1. Tulajdoni részesedést jelent  befektetés anya- és 
leányvállalatban

008 41A1222
2. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír anya- és 
leányvállalattól, anya- és leányvállalatnak adott kölcsön

009 41A1223
3. Tulajdoni részesedést jelent  befektetés közös és társult 
vállalkozásban

010 41A1224
4. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír közös- és társult 
vállalkozástól, közös és társult vállalkozásnak adott kölcsön

011 41A123 III. Egyéb befektetések

012 41A1231
1. Tulajdoni részesedést jelent  befektetés egyéb 
részesedési viszonyban lév  vállalkozásban

013 41A1232
2. Hitelviszonyt megtestesít  értékpapír (II/2. és II/4. 
kivételével)

014 41A1233 3. Részesedés befektetési közösségben (invesment pool)

015 41A1234
4. Jelzáloggal fedezett kölcsön (II/2. és II/4. és III/5. 
kivételével)

016 41A1235 5. Egyéb kölcsön (II/2. és II/4. és III/4. kivételével)
017 41A1236 6. Betétek hitelintézetnél
018 41A1237 7. Más befektetések

019 41A124
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási ügyletb l ered  letéti 
követelések

020 41A125 V. A befektetések értékhelyesbítése
021 41A126 VI. Befektetések értékelési különbözete

022 41A13
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosítások szerz d i javára végrehajtott befektetések

023 41A14 D. Követelések
024 41A141 I. Közvetlen biztosítási ügyletb l származó követelések
025 41A1411 1. Követelések a biztosítási kötvénytulajdonosoktól
026 41A14111 ebb l: a) kapcsolt vállalkozástól
027 41A14112 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól
028 41A1412 2. Követelések a biztosítási közvetít kt l
029 41A14121 ebb l: a) kapcsolt vállalkozástól
030 41A14122 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól
031 41A142 II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekb l
032 41A1421 ebb l:a) kapcsolt vállalkozástól
033 41A1422 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól

034 41A143
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az életbiztosítási 
díjtartalékból

035 41A144 IV. Egyéb követelések
036 41A1441 ebb l: a) kapcsolt vállalkozástól
037 41A1442 b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozástól
038 41A145 V. Követelések értékelési különbözete
039 41A146 VI. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
040 41A15 E. Egyéb eszközök
041 41A151 1. Tárgyi eszközök (az ingatlanok kivételével), készletek
042 41A152 2. Bankbetétek, pénztár
043 41A153 3. Visszavásárolt saját részvények
044 41A154 4. Egyéb
045 41A16 F. Aktív id beli elhatárolások
046 41A161 1. Kamatok, bérleti díjak
047 41A162 2. Halasztott szerzési költségek
048 41A163 3. Egyéb aktív id beli elhatárolások
049 41A2 Források összesen
050 41A21 A. Saját t ke
051 41A211 I. Jegyzett t ke
052 41A2111 ebb l: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
053 41A212 II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)
054 41A213 III. T ketartalék
055 41A214 IV. Eredménytartalék (+/-)
056 41A215 V. Lekötött tartalék
057 41A216 VI. Értékelési tartalék
058 41A2161 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
059 41A2162 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
060 41A21621 ebb l: biztosítottakra jutó rész
061 41A217 VII. Mérleg szerinti eredmény (+/-)
062 41A22 B. Alárendelt kölcsönt ke
063 41A23 C. Biztosítástechnikai tartalékok
064 41A231 1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]
065 41A2311 a) bruttó összeg
066 41A2312 b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
067 41A232 2. Matematikai tartalékok
068 41A2321 a) életbiztosítási díjtartalék [aa) + ab)]
069 41A23211 aa) bruttó összeg
070 41A232111 ebb l: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész

071 41A23212
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (kockázati biztosítás) (-
)

072 41A2322 b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba) + bb)]
073 41A23221 ba) bruttó összeg
074 41A23222 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
075 41A2323 c) balesetbiztosítási járadéktartalék [ca) + cb)]
076 41A23231 ca) bruttó összeg
077 41A23232 cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
078 41A2324 d) felel sségbiztosítási járadéktartalék [da)+db)]
079 41A23241 da) bruttó összeg
080 41A23242 db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
081 41A233 3. Függ kár tartalékok [a)+b)]
082 41A2331 a) tételes függ kár tartalék [aa) + ab)]
083 41A23311 aa) bruttó összeg
084 41A23312 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
085 41A2332 b) IBNR tartalék [ba) + bb)]

41A
Mérleg

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyév
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év
Összesen Élet Nem-élet Nem biztosítási tevékenység Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

41A
Mérleg

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyév

086 41A23321 ba) bruttó összeg
087 41A23322 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
088 41A234 4. Díj-visszatérítési tartalékok [a)+b)]
089 41A2341 a) eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék [aa) + ab)]
090 41A23411 aa) bruttó összeg
091 41A23412 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

092 41A2342 b) eredményt l független díj-visszatérítési tartalék [ba) + bb)]

093 41A23421 ba) bruttó összeg
094 41A23422 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
095 41A235 5. Káringadozási tartalék
096 41A236 6. Egyéb tartalékok [a)+b)+ c)]
097 41A2361 a) Nagy károk tartaléka
098 41A2362 b) törlési tartalék [ba) + bb)]
099 41A23621 ba) bruttó összeg
100 41A23622 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
101 41A2363 c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca) + cb)]
102 41A23631 ca) bruttó összeg
103 41A23632 cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

104 41A24
D. Biztosítástechnikai tartalékok a befektetési egységekhez 
kötött (unit-linked) életbiztosítás szerz d i javára (1+2)

105 41A241 1. bruttó összeg
106 41A242 2. viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
107 41A25 E. Céltartalékok
108 41A251 1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
109 41A252 2. Céltartalék a jöv beni költségekre
110 41A253 3. Egyéb céltartalék
111 41A26 F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti kötelezettségek
112 41A27 G. Kötelezettségek
113 41A271 I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási ügyletekb l
114 41A2711 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

115 41A2712
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

116 41A272 II. Kötelezettségek viszontbiztosítási ügyletekb l
117 41A2721 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

118 41A2722
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

119 41A273 III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból
120 41A2731 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

121 41A2732
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

122 41A274 IV. Hitelek
123 41A2741 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

124 41A2742
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

125 41A275 V. Egyéb kötelezettségek
126 41A2751 ebb l: a) kapcsolt vállalkozással szemben

127 41A2752
b) egyéb részesedési viszonyban lév  vállalkozással 
szemben

128 41A276 VI. Kötelezettségek értékelési különbözete
129 41A277 VII. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
130 41A28 H. Passzív id beli elhatárolások
131 41A281 1. Bevételek passzív id beli elhatárolása
132 41A282 2. Költségek, ráfordítások passzív id beli elhatárolása
133 41A283 3. Halasztott bevételek

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év Tárgyév Mód
1 2 3
a b z

001 41B01 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
002 41B011 a) bruttó díj
003 41B012 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
004 41B013 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

005 41B014
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának 
változásából (+/-)

006 41B02
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (C/06. sorral 
egyez en)

007 41B03 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
008 41B04 04. Károk ráfordításai
009 41B041 a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
010 41B0411 aa) kárkifizetések
011 41B04111 1. bruttó összeg
012 41B04112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
013 41B0412 ab) kárrendezési költségek
014 41B0413 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésb l (-)
015 41B042 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
016 41B0421 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
017 41B04211 1. bruttó összeg
018 41B04212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
019 41B0422 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
020 41B04221 1. bruttó összeg
021 41B04222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
022 41B05 05. Matematikai tartalékok változása (+/-)
023 41B051 a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
024 41B0511 aa) bruttó összeg
025 41B0512 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
026 41B052 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
027 41B0521 ba) bruttó összeg
028 41B0522 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
029 41B053 c) felel sségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
030 41B0531 ca) bruttó összeg
031 41B0532 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
032 41B06 06.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
033 41B061 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
034 41B0611 aa) bruttó összeg
035 41B0612 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
036 41B062 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
037 41B0621 ba) bruttó összeg
038 41B0622 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
039 41B07 07. Káringadozási tartalék változása (+/-)
040 41B08 08. Egyéb tartalékok változása (+/-)
041 41B081 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
042 41B082 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
043 41B0821 ba) bruttó összeg
044 41B0822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
045 41B083 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
046 41B0831 ca) bruttó összeg
047 41B0832 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
048 41B09 09. Nettó m ködési költségek
049 41B091 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
050 41B092 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
051 41B093 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
052 41B094 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
053 41B10 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

054 41B11
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-04+/-05+/-06-07+/-08-09-
10)

055 41B12 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
056 41B121 a) bruttó díj
057 41B122 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
058 41B123 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

059 41B124
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának 
változásából (+/-)

060 41B13 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb l
061 41B131 a) kapott osztalék és részesedés
062 41B1311 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
063 41B132 b) egyéb befektetési bevételek
064 41B1321 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
065 41B13211 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,
066 41B1322 bb) kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek

Élet üzletág

41B
Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nem élet üzletág
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év Tárgyév Mód
1 2 3
a b z

41B
Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nem élet üzletág

067 41B133
c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb 
bevételei

068 41B134 d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyez en) (-)
069 41B14 03. Befektetések nem realizált nyeresége
070 41B141 ebb l: értékelési különbözet
071 41B15 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
072 41B16 05. Károk ráfordításai
073 41B161 a) kárfizetések és kárrendezési költségek
074 41B1611 aa) kárkifizetések
075 41B16111 1. bruttó összeg
076 41B16112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
077 41B1612 ab) kárrendezési költségek
078 41B1613 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésekb l (-)
079 41B162 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
080 41B1621 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
081 41B16211 1. bruttó összeg
082 41B16212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
083 41B1622 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
084 41B16221 1. bruttó összeg
085 41B16222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
086 41B17 06. Matematikai tartalékok változása (+/-)
087 41B171 a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
088 41B1711 aa) bruttó összeg
089 41B1712 ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)
090 41B172 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
091 41B1721 ba) bruttó összeg
092 41B1722 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
093 41B173 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
094 41B1731 ca) bruttó összeg
095 41B1732 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
096 41B18 07.Díj-visszatérítési tartalékok változása (+/-)
097 41B181 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
098 41B1811 aa) bruttó összeg
099 41B1812 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
100 41B182 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
101 41B1821 ba) bruttó összeg
102 41B1822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
103 41B19 08. Káringadozási tartalék változása (+/-)
104 41B21 09. Egyéb tartalékok változása (+/-)
105 41B211 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
106 41B212 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
107 41B2121 ba) bruttó összeg
108 41B2122 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
109 41B213 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)
110 41B2131 ca) bruttó összeg
111 41B2132 cb) viszontbiztosító részesedése (-)

112 41B22
10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának 
változása (+/-)

113 41B221 a) bruttó összeg
114 41B222 b) viszontbiztosító részesedése (-)
115 41B23 11. Nettó m ködési költségek
116 41B231 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
117 41B232 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
118 41B233 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
119 41B234 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
120 41B24 12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb l

121 41B241
a) befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett 
kamatokat és kamatjelleg  ráfordításokat

122 41B242 b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

123 41B243
c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb 
ráfordításai

124 41B25 13. Befektetések nem realizált vesztesége
125 41B251 ebb l: értékelési különbözet
126 41B26 14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

127 41B27
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05+/-06+/-07+/-08+/-
09+/-10-11+/-12-13-14)

128 41B28 C) Nem biztosítástechnikai elszámolások
129 41B2801 01. Kapott osztalék és részesedés
130 41B28011 ebb l (C/01. sorból): értékelési különbözet
131 41B28012 ebb l (C/01. sorból): kapcsolt vállalkozástól
132 41B2802 02. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek

Nem biztosítástechnikai elszámolások
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év Tárgyév Mód
1 2 3
a b z

41B
Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Nem élet üzletág

133 41B28021 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
134 41B2803 03. Biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei

135 41B2804
04. Befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb 
bevételei

136 41B2805 05. Életbiztosításból allokált befektetési bevétel (B/02/d) sorral egyez en)

137 41B2806
06. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési eredmény (-) (az A/02. sorral 
egyez en)

138 41B2807
07. Befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett 
kamatokat és kamatjelleg  ráfordításokat

139 41B28071 ebb l: értékelési különbözet
140 41B2808 08. Befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)

141 41B2809
09. Befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb 
ráfordításai

142 41B2810 10. Egyéb bevételek
143 41B2811 11. Egyéb ráfordítások

144 41B29
D) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+/-A+/-B+01+02+03+04+05-06-
07-08-09+10-11)

145 41B291 12. Rendkívüli bevételek
146 41B292 13. Rendkívüli ráfordítások
147 41B293 14. Rendkívüli eredmény (12-13)
148 41B30 E) ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+/-D+/-14)
149 41B301 15. Adófizetési kötelezettség
150 41B31 F) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-E-15)
151 41B311 16. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
152 41B312 17. Jóváhagyott osztalék és részesedés
153 41B32 G) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+/-F+16-17)

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat neve El z  év Tárgyév Mód
1 2 3 4
a b c z

001 41VE011 Az ágazat neve

002 41VE0111
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05+/-06+/-07+/-08+/-09+/-10-
11+/-12-13-14)

003 41VE0112 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
004 41VE01121 a) bruttó díj
005 41VE01122 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
006 41VE01123 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

007 41VE01124 d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

008 41VE0113 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb l
009 41VE01131 a) kapott osztalék és részesedés
010 41VE011311 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
011 41VE01132 b) egyéb befektetési bevételek
012 41VE0113201 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
013 41VE0113210 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,
014 41VE0113220 bb) kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
015 41VE01133 c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
016 41VE01134 d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyez en) (-)
017 41VE0114 03. Befektetések nem realizált nyeresége
018 41VE01141 ebb l: értékelési különbözet
019 41VE0115 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
020 41VE0116 05. Károk ráfordításai
021 41VE01161 a) kárfizetések és kárrendezési költségek
022 41VE011611 aa) kárkifizetések
023 41VE0116111 1. bruttó összeg
024 41VE0116112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
025 41VE011612 ab) kárrendezési költségek
026 41VE011613 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésekb l (-)
027 41VE01162 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
028 41VE011621 ba) tételes függ kár tartalék változása (+/-)
029 41VE0116211 1.bruttó összeg
030 41VE0116212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
031 41VE011622 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
032 41VE0116221 1.bruttó összeg
033 41VE0116222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
034 41VE0117 06. Matematikai tartalékok változása (+/-)
035 41VE01171 a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
036 41VE011711 aa) bruttó összeg
037 41VE011712 ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)
038 41VE01172 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
039 41VE011721 ba) bruttó összeg
040 41VE011722 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
041 41VE01173 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
042 41VE011731 ca) bruttó összeg
043 41VE011732 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
044 41VE0118 07.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
045 41VE01181 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
046 41VE011811 aa) bruttó összeg
047 41VE011812 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
048 41VE01182 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
049 41VE011821 ba) bruttó összeg
050 41VE011822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
051 41VE0119 08. Káringadozási tartalék változása (+/-)
052 41VE0120 09. Egyéb tartalékok változása (+/-)
053 41VE01201 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
054 41VE01202 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
055 41VE012021 ba) bruttó összeg
056 41VE012022 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
057 41VE01203 c) egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (+/-)
058 41VE012031 ca) bruttó összeg
059 41VE012032 cb) viszontbiztosító részesedése (-)

060 41VE0121 10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

061 41VE01211 a) bruttó összeg
062 41VE01212 b) viszontbiztosító részesedése (-)
063 41VE0122 11. Nettó m ködési költségek
064 41VE01221 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
065 41VE01222 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
066 41VE01223 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
067 41VE01224 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
068 41VE0123 12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb l

069 41VE01231
a) befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és 
kamatjelleg  ráfordításokat

070 41VE01232 b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)
071 41VE01233 c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
072 41VE0124 13. Befektetések nem realizált vesztesége

41VE
Vezet  életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:
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41VE
Vezet  életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

073 41VE01241 ebb l: értékelési különbözet
074 41VE0125 14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

...... ......
075 41VE091 Az ágazat neve

076 41VE0911
B) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03+04-05+/-06+/-07+/-08+/-09+/-10-
11+/-12-13-14)

077 41VE0912 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
078 41VE09121 a) bruttó díj
079 41VE09122 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)
080 41VE09123 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

081 41VE09124 d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékának változásából (+/-)

082 41VE0913 02. Biztosítástechnikai bevételek befektetésekb l
083 41VE09131 a) kapott osztalék és részesedés
084 41VE091311 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
085 41VE09132 b) egyéb befektetési bevételek
086 41VE0913201 ebb l: kapcsolt vállalkozástól
087 41VE0913210 ba) biztosítási állományhoz kapcsolódó tárgyi eszközök bevételei,
088 41VE0913220 bb) kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek
089 41VE09133 c) befektetések értékesítésének árfolyamnyeresége, befektetések egyéb bevételei
090 41VE09134 d) életbiztosításból allokált befektetési bevétel (C/05. sorral egyez en) (-)
091 41VE0914 03. Befektetések nem realizált nyeresége
092 41VE09141 ebb l: értékelési különbözet
093 41VE0915 04. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
094 41VE0916 05. Károk ráfordításai
095 41VE09161 a) kárfizetések és kárrendezési költségek
096 41VE091611 aa) kárkifizetések
097 41VE0916111 1. bruttó összeg
098 41VE0916112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
099 41VE091612 ab) kárrendezési költségek
100 41VE091613 ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési költségtérítésekb l (-)
101 41VE09162 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
102 41VE091621 ba) tételes függ kár tartalék változása (+/-)
103 41VE0916211 1.bruttó összeg
104 41VE0916212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
105 41VE091622 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
106 41VE0916221 1.bruttó összeg
107 41VE0916222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
108 41VE0917 06. Matematikai tartalékok változása (+/-)
109 41VE09171 a) életbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
110 41VE091711 aa) bruttó összeg
111 41VE091712 ab) viszontbiztosító részesedése (kockázati biztosítás) (-)
112 41VE09172 b) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
113 41VE091721 ba) bruttó összeg
114 41VE091722 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
115 41VE09173 c) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
116 41VE091731 ca) bruttó összeg
117 41VE091732 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
118 41VE0918 07.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
119 41VE09181 a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
120 41VE091811 aa) bruttó összeg
121 41VE091812 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
122 41VE09182 b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)
123 41VE091821 ba) bruttó összeg
124 41VE091822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
125 41VE0919 08. Káringadozási tartalék változása (+/-)
126 41VE0920 09. Egyéb tartalékok változása (+/-)
127 41VE09201 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
128 41VE09202 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
129 41VE092021 ba) bruttó összeg
130 41VE092022 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
131 41VE09203 c) egyéb biztosítástechnikai tartalékok változása (+/-)
132 41VE092031 ca) bruttó összeg
133 41VE092032 cb) viszontbiztosító részesedése (-)

134 41VE0921 10. Befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítás tartalékának változása (+/-)

135 41VE09211 a) bruttó összeg
136 41VE09212 b) viszontbiztosító részesedése (-)
137 41VE0922 11. Nettó m ködési költségek
138 41VE09221 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
139 41VE09222 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)
140 41VE09223 c) igazgatási költségek (befektetési költségek kivételével)
141 41VE09224 d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és nyereségrészesedések (-)
142 41VE0923 12. Biztosítástechnikai ráfordítások befektetésekb l

143 41VE09231
a) befektetések m ködési és fenntartási ráfordításai, ideértve a fizetett kamatokat és 
kamatjelleg  ráfordításokat
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Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

144 41VE09232 b) befektetések értékvesztése, befektetések visszaírt értékvesztése (+/-)
145 41VE09233 c) befektetések értékesítésének árfolyamvesztesége, befektetések egyéb ráfordításai
146 41VE0924 13. Befektetések nem realizált vesztesége
147 41VE09241 ebb l: értékelési különbözet
148 41VE0925 14. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

Tilos

Jelmagyarázat
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat
neve

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c

001 41VN011 Az ágazat neve

002 41VN0111
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-
04+/-05+/-06-07+/-08-09-10)

003 41VN01201 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
004 41VN012011 a) bruttó díj
005 41VN012012 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

006 41VN012013 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

007 41VN012014
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált 
díjak tartalékának változásából (+/-)

008 41VN01202
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési 
eredmény (C/06. sorral egyez en)

009 41VN01203 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
010 41VN01204 04. Károk ráfordításai
011 41VN012041 a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
012 41VN0120411 aa) kárkifizetések
013 41VN01204111 1. bruttó összeg
014 41VN01204112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
015 41VN0120412 ab) kárrendezési költségek

016 41VN0120413
ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési 
költségtérítésb l (-)

017 41VN012042 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
018 41VN0120421 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
019 41VN01204211 1. bruttó összeg
020 41VN01204212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
021 41VN0120422 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
022 41VN01204221 1. bruttó összeg
023 41VN01204222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
024 41VN01205 05. Matematikai tartalékok változása (+/-)
025 41VN012051 a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
026 41VN0120511 aa) bruttó összeg
027 41VN0120512 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
028 41VN012052 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
029 41VN0120521 ba) bruttó összeg
030 41VN0120522 bb) viszontbiztosító részesedése (-)

031 41VN012053 c) felel sségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

032 41VN0120531 ca) bruttó összeg
033 41VN0120532 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
034 41VN01206 06.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

035 41VN012061
a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

036 41VN0120611 aa) bruttó összeg
037 41VN0120612 ab) viszontbiztosító részesedése (-)

038 41VN012062
b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

039 41VN0120621 ba) bruttó összeg
040 41VN0120622 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
041 41VN01207 07. Káringadozási tartalék változása (+/-)
042 41VN01208 08. Egyéb tartalékok változása (+/-)
043 41VN012081 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)
044 41VN012082 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
045 41VN0120821 ba) bruttó összeg
046 41VN0120822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)

047 41VN012083 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

048 41VN0120831 ca) bruttó összeg
049 41VN0120832 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
050 41VN01209 09. Nettó m ködési költségek

41VN
Vezet  nem-életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

55 / 58



15846 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat
neve

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c

41VN
Vezet  nem-életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

051 41VN012091 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
052 41VN012092 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

053 41VN012093
c) igazgatási költségek (befektetési költségek 
kivételével)

054 41VN012094
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és 
nyereségrészesedések (-)

055 41VN01210 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások
...... ......

056 41VN991 Az ágazat neve

057 41VN9911
A) BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI EREDMÉNY (01+02+03-
04+/-05+/-06-07+/-08-09-10)

058 41VN99201 01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás nélkül
059 41VN992011 a) bruttó díj
060 41VN992012 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

061 41VN992013 c) meg nem szolgált díjak tartalékának változása (+/-)

062 41VN992014
d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált 
díjak tartalékának változásából (+/-)

063 41VN99202
02. Biztosítottaknak visszajuttatandó befektetési 
eredmény (C/06. sorral egyez en)

064 41VN99203 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
065 41VN99204 04. Károk ráfordításai
066 41VN992041 a) kárkifizetések és kárrendezési költségek
067 41VN9920411 aa) kárkifizetések
068 41VN99204111 1. bruttó összeg
069 41VN99204112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
070 41VN9920412 ab) kárrendezési költségek

071 41VN9920413
ac) bevételek kármegtérítésb l és kárrendezési 
költségtérítésb l (-)

072 41VN992042 b) függ  károk tartalékainak változása (+/-)
073 41VN9920421 ba) tételes függ kár tartalék változása(+/-)
074 41VN99204211 1. bruttó összeg
075 41VN99204212 2. viszontbiztosító részesedése (-)
076 41VN9920422 bb) IBNR tartalék változása (+/-)
077 41VN99204221 1. bruttó összeg
078 41VN99204222 2. viszontbiztosító részesedése (-)
079 41VN99205 05. Matematikai tartalékok változása (+/-)
080 41VN992051 a) betegségbiztosítási díjtartalék változása (+/-)
081 41VN9920511 aa) bruttó összeg
082 41VN9920512 ab) viszontbiztosító részesedése (-)
083 41VN992052 b) balesetbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)
084 41VN9920521 ba) bruttó összeg
085 41VN9920522 bb) viszontbiztosító részesedése (-)

086 41VN992053 c) felel sségbiztosítási járadéktartalék változása (+/-)

087 41VN9920531 ca) bruttó összeg
088 41VN9920532 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
089 41VN99206 06.Díj-visszatérítési tartalék változása (+/-)

090 41VN992061
a) Eredményt l függ  díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

091 41VN9920611 aa) bruttó összeg
092 41VN9920612 ab) viszontbiztosító részesedése (-)

093 41VN992062
b) Eredményt l független díj-visszatérítési tartalék 
változása (+/-)

094 41VN9920621 ba) bruttó összeg
095 41VN9920622 bb) viszontbiztosító részesedése (-)
096 41VN99207 07. Káringadozási tartalék változása (+/-)
097 41VN99208 08. Egyéb tartalékok változása (+/-)
098 41VN992081 a) Nagy károk tartalékának változása (+/-)



2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15847

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Ágazat
neve

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c

41VN
Vezet  nem-életbiztosítási ágazatok eredménykimutatásai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

099 41VN992082 b) Törlési tartalékok változása (+/-)
100 41VN9920821 ba) bruttó összeg
101 41VN9920822 bb) viszontbiztosító részesedése (-)

102 41VN992083 c) Egyéb biztosítástechnikai tartalék változása (+/-)

103 41VN9920831 ca) bruttó összeg
104 41VN9920832 cb) viszontbiztosító részesedése (-)
105 41VN99209 09. Nettó m ködési költségek
106 41VN992091 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek
107 41VN992092 b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-)

108 41VN992093
c) igazgatási költségek (befektetési költségek 
kivételével)

109 41VN992094
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és 
nyereségrészesedések (-)

110 41VN99210 10. Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

Tilos

Jelmagyarázat

57 / 58



15848 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Adat Mód
1 2
a b

001 KTABERT6100001
Kiszervezett tevékenységet végz
intézmény/egyéni vállalkozó adatai

002 KTABERT610000101 Intézmény/egyéni vállalkozó neve*
003 KTABERT610000102 Adószám*
004 KTABERT610000103 Székhely*
005 KTABERT6100001031 Irányítószám
006 KTABERT6100001032 Város
007 KTABERT6100001033 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTABERT6100001034 Ország
009 KTABERT610000104 Telefon
010 KTABERT610000105 Telefax
011 KTABERT610000106 E-mail
012 KTABERT610000107 Weblap
013 KTABERT610000108 Kiszervezett tevékenység típusa*
014 KTABERT610000109 Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*

...... ......

015 KTABERT6199999
Kiszervezett tevékenységet végz
intézmény/egyéni vállalkozó adatai

016 KTABERT619999901 Intézmény/egyéni vállalkozó neve*
017 KTABERT619999902 Adószám*
018 KTABERT619999903 Székhely*
019 KTABERT6199999031 Irányítószám
020 KTABERT6199999032 Város
021 KTABERT6199999033 Utca, házszám, emelet, ajtó
022 KTABERT6199999034 Ország
023 KTABERT619999904 Telefon
024 KTABERT619999905 Telefax
025 KTABERT619999906 E-mail
026 KTABERT619999907 Weblap
027 KTABERT619999908 Kiszervezett tevékenység típusa*
028 KTABERT619999909 Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*

KTABERT6
Kiszervezés adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Biztosítási- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
KTABERT1 KTABERT2

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
KTABERT3 KTABERT4

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap) KTABERT5

Bizonylat jellege (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

TÖRZSADAT  JELENTÉS
(Biztosító zrt. számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 2003.  évi LX. törvény
            235.§ e)  pontja alapján rendelte el.

      2.  A Törzsadat jelentést elektronikus úton a II. Negyedéves jelentéssel egyidej leg kell teljesíteni. 

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE



15850 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABERT101 Az intézmény neve*
002 KTABERT102 Az intézmény régi neve****
003 KTABERT103 Rövid név***
004 KTABERT104 Cégforma***
005 KTABERT105 Adószám*
006 KTABERT106 Intézmény jogi státusza*
007 KTABERT107 Székhely*
008 KTABERT1071 Irányítószám
009 KTABERT1072 Város
010 KTABERT1073 Utca, házszám, emelet, ajtó
011 KTABERT1074 Ország
012 KTABERT108 Levelezési cím
013 KTABERT1081 Irányítószám
014 KTABERT1082 Város
015 KTABERT1083 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTABERT1084 Ország
017 KTABERT109 Telefon
018 KTABERT110 Telefax
019 KTABERT111 E-mail
020 KTABERT112 Weblap
021 KTABERT113 Minimális biztonsági t keszükséglet
022 KTABERT114 Biztonsági t ke
023 KTABERT115 Cégjegyzékszám***
024 KTABERT116 Cégbírosági bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)***
025 KTABERT117 Alapítás id pontja(éééé.hh.nn)***
026 KTABERT118 Jegyzett t ke összesen*
027 KTABERT1181 ebb l: jegyzett t ke pénzbeni*
028 KTABERT119 Hivatalos levelek címzettjének neve
029 KTABERT120 Beosztása/ hivatali rangja

Tilos

Jelmagyarázat

KTABERT1
Intézményi alapadatok

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABERT20101 Tisztségvisel k
002 KTABERT2010101 Tisztségvisel  neve*
003 KTABERT2010102 Születési név
004 KTABERT2010103 Anyja neve**
005 KTABERT2010104 Születési helye**
006 KTABERT2010105 Születés ideje(éééé.hh.nn)
007 KTABERT2010106 Személyi igazolvány száma
008 KTABERT2010107 Útlevél szám
009 KTABERT2010108 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
010 KTABERT2010109 Állampolgársága*
011 KTABERT2010110 Legmagasabb iskolai végzettsége*
012 KTABERT2010111 Lakcím*
013 KTABERT20101111 Irányítószám
014 KTABERT20101112 Város
015 KTABERT20101113 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTABERT20101114 Ország
017 KTABERT2010112 Tisztség megnevezése*
018 KTABERT2010113 Tisztség betöltésének kezdete(éééé.hh.nn)*
019 KTABERT2010114 Els  számú vezet *
020 KTABERT2010115 Vezet  tisztségvisel *
021 KTABERT2010116 Cégbejegyzési joggal rendelkezik*
022 KTABERT2010117 Tisztség betöltésének alapja*
023 KTABERT2010118 Az intézmény alkalmazottja*

...... ......
024 KTABERT20199 Tisztségvisel k
025 KTABERT2019901 Tisztségvisel  neve*
026 KTABERT2019902 Születési név
027 KTABERT2019903 Anyja neve**
028 KTABERT2019904 Születési helye**
029 KTABERT2019905 Születés ideje(éééé.hh.nn)
030 KTABERT2019906 Személyi igazolvány száma
031 KTABERT2019907 Útlevél szám
032 KTABERT2019908 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
033 KTABERT2019909 Állampolgársága*
034 KTABERT2019910 Legmagasabb iskolai végzettsége*
035 KTABERT2019911 Lakcím*
036 KTABERT20199111 Irányítószám
037 KTABERT20199112 Város
038 KTABERT20199113 Utca, házszám, emelet, ajtó
039 KTABERT20199114 Ország
040 KTABERT2019912 Tisztség megnevezése*
041 KTABERT2019913 Tisztség betöltésének kezdete(éééé.hh.nn)*
042 KTABERT2019914 Els  számú vezet *
043 KTABERT2019915 Vezet  tisztségvisel *
044 KTABERT2019916 Cégbejegyzési joggal rendelkezik*
045 KTABERT2019917 Tisztség betöltésének alapja*
046 KTABERT2019918 Az intézmény alkalmazottja*

Tilos

Jelmagyarázat

KTABERT2
Tisztségvisel

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15852 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABERT300001 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)
002 KTABERT30000101 Tulajdonos neve*
003 KTABERT30000102 Adószáma*
004 KTABERT30000103 Székhely*
005 KTABERT3000010301 Irányítószám
006 KTABERT3000010302 Város
007 KTABERT3000010303 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTABERT3000010304 Ország
009 KTABERT30000104 Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte éééé.hh.nn)*
010 KTABERT30000105 Tulajdoni rész %*
011 KTABERT30000106 Tulajdoni rész Ft.*
012 KTABERT30000107 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
013 KTABERT30000108 Értékpapír ISIN kódja
014 KTABERT30000109 Értékpapír mennyisége
015 KTABERT30000110 Szavazati jog*

...... ......
016 KTABERT300099 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)
017 KTABERT30009901 Tulajdonos neve*
018 KTABERT30009902 Adószáma
019 KTABERT30009903 Székhely
020 KTABERT3000990301 Irányítószám
021 KTABERT3000990302 Város
022 KTABERT3000990303 Utca, házszám, emelet, ajtó
023 KTABERT3000990304 Ország
024 KTABERT30009904 Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte éééé.hh.nn)*
025 KTABERT30009905 Tulajdoni rész %*
026 KTABERT30009906 Tulajdoni rész Ft*
027 KTABERT30009907 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
028 KTABERT30009908 Értékpapír ISIN kódja
029 KTABERT30009909 Értékpapír mennyisége
030 KTABERT30009910 Szavazati jog*
031 KTABERT301 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)
032 KTABERT30101 Tulajdonos neve*
033 KTABERT30102 Születési név
034 KTABERT30103 Születési helye**
035 KTABERT30104 Születés ideje (éééé.hh.nn)**
036 KTABERT30105 Anyja neve**
037 KTABERT30106 Lakcím*
038 KTABERT301061 Irányítószám
039 KTABERT301062 Város
040 KTABERT301063 Utca, házszám, emelet, ajtó
041 KTABERT301064 Ország
042 KTABERT30107 Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte éééé.hh.nn)*
043 KTABERT30108 Tulajdoni rész %*
044 KTABERT30109 Tulajdoni rész Ft*
045 KTABERT30110 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
046 KTABERT30111 Értékpapír ISIN kódja
047 KTABERT30112 Értékpapír mennyisége
048 KTABERT30113 Szavazati jog %*

...... ......
049 KTABERT399 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)
050 KTABERT39901 Tulajdonos neve*
051 KTABERT39902 Születési név
052 KTABERT39903 Születési helye**
053 KTABERT39904 Születés ideje (éééé.hh.nn)**
054 KTABERT39905 Anyja neve**
055 KTABERT39906 Lakcím*
056 KTABERT399061 Irányítószám
057 KTABERT399062 Város
058 KTABERT399063 Utca, házszám, emelet, ajtó
059 KTABERT399064 Ország
060 KTABERT39907 Tulajdonszerzés id pontja (szerz dés kelte éééé.hh.nn)*
061 KTABERT39908 Tulajdoni rész %*
062 KTABERT39909 Tulajdoni rész Ft*
063 KTABERT39910 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
064 KTABERT39911 Értékpapír ISIN kódja
065 KTABERT39912 Értékpapír mennyisége
066 KTABERT39913 Szavazati jog %*

Tilos

Jelmagyarázat

KTABERT3
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABERT400001 Befolyásoló részesedést szerzett intézmény adatai
002 KTABERT40000101 Intézmény neve*
003 KTABERT40000102 Adószáma*
004 KTABERT40000103 Székhely*
005 KTABERT400001031 Irányítószám
006 KTABERT400001032 Város
007 KTABERT400001033 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTABERT400001034 Ország
009 KTABERT40000104 Befolyásoló részesedés szerzés id pontja (éééé.hh.nn)*
010 KTABERT40000105 Tulajdoni rész %*
011 KTABERT40000106 Tulajdoni rész Ft.*
012 KTABERT40000107 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
013 KTABERT40000108 Értékpapír ISIN kódja
014 KTABERT40000109 Értékpapír mennyisége
015 KTABERT40000110 Szavazati jog %*
016 KTABERT40000111 Összes befolyás %*
017 KTABERT40000112 Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
018 KTABERT40000113 Közzététel helye*
019 KTABERT40000114 Befolyás típusa*
020 KTABERT40000115 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
021 KTABERT400001151 Név*
022 KTABERT400001152 Székhely*
023 KTABERT4000011521 Irányítószám
024 KTABERT4000011522 Város
025 KTABERT4000011523 Utca, házszám, emelet, ajtó
026 KTABERT4000011524 Ország
027 KTABERT400001153 Adószám*

...... ......
028 KTABERT400099 Befolyásoló részesedést szerzett intézmény adatai
029 KTABERT40009901 Intézmény neve*
030 KTABERT40009902 Adószáma*
031 KTABERT40009903 Székhely*
032 KTABERT400099031 Irányítószám
033 KTABERT400099032 Város
034 KTABERT400099033 Utca, házszám, emelet, ajtó
035 KTABERT400099034 Ország
036 KTABERT40009904 Befolyásoló részesedés szerzés id pontja (éééé.hh.nn)
037 KTABERT40009905 Tulajdoni rész %*
038 KTABERT40009906 Tulajdoni rész Ft.*
039 KTABERT40009907 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
040 KTABERT40009908 Értékpapír ISIN kódja
041 KTABERT40009909 Értékpapír mennyisége
042 KTABERT40009910 Szavazati jog %*
043 KTABERT40009911 Összes befolyás %*
044 KTABERT40009912 Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
045 KTABERT40009913 Közzététel helye*
046 KTABERT40009914 Befolyás típusa*
047 KTABERT40009915 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
048 KTABERT400099151 Név*
049 KTABERT400099152 Székhely*
050 KTABERT4000991521 Irányítószám
051 KTABERT4000991522 Város
052 KTABERT4000991523 Utca, házszám, emelet, ajtó
053 KTABERT4000991524 Ország
054 KTABERT400099153 Adószám
055 KTABERT401 Befolyásoló részesedést szerzett személy adatai
056 KTABERT40101 Befolyásoló neve*
057 KTABERT40102 Születési név
058 KTABERT40103 Anyja neve**
059 KTABERT40104 Születési helye**

KTABERT4
Befolyásoló részesedés

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15854 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

KTABERT4
Befolyásoló részesedés

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

060 KTABERT40105 Lakcím*
061 KTABERT401051 Irányítószám
062 KTABERT401052 Város
063 KTABERT401053 Utca, házszám, emelet, ajtó
064 KTABERT401054 Ország
065 KTABERT40106 Befolyásoló részesedés szerzés id pontja(éééé.hh.nn)*
066 KTABERT40107 Tulajdoni rész %*
067 KTABERT40108 Tulajdoni rész Ft.*
068 KTABERT40109 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
069 KTABERT40110 Értékpapír ISIN kódja
070 KTABERT40111 Értékpapír mennyisége
071 KTABERT40112 Szavazati jog %*
072 KTABERT40113 Összes befolyás %*
073 KTABERT40114 Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
074 KTABERT40115 Közzététel helye*
075 KTABERT40116 Befolyás típusa*
076 KTABERT40117 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
077 KTABERT401171 Név*
078 KTABERT401172 Székhely*
079 KTABERT4011721 Irányítószám
080 KTABERT4011722 Város
081 KTABERT4011723 Utca, házszám, emelet, ajtó
082 KTABERT4011724 Ország
083 KTABERT40118 Adószám*

...... ......
084 KTABERT499 Befolyásoló részesedést szerzett személy adatai
085 KTABERT49901 Befolyásoló neve*
086 KTABERT49902 Születési név
087 KTABERT49903 Anyja neve**
088 KTABERT49904 Születési helye**
089 KTABERT49905 Lakcím*
090 KTABERT499051 Irányítószám
091 KTABERT499052 Város
092 KTABERT499053 Utca, házszám, emelet, ajtó
093 KTABERT499054 Ország
094 KTABERT49906 Befolyásoló részesedés szerzés id pontja(éééé.hh.nn)*
095 KTABERT49907 Tulajdoni rész %*
096 KTABERT49908 Tulajdoni rész Ft.*
097 KTABERT49909 Értékpapír neve (Rt. esetében kötelez )
098 KTABERT49910 Értékpapír ISIN kódja
099 KTABERT49911 Értékpapír mennyisége
100 KTABERT49912 Szavazati jog %*
101 KTABERT49913 Összes befolyás %*
102 KTABERT49914 Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
103 KTABERT49915 Közzététel helye*
104 KTABERT49916 Befolyás típusa*
105 KTABERT49917 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
106 KTABERT499171 Név*
107 KTABERT499172 Székhely*
108 KTABERT4991721 Irányítószám
109 KTABERT4991722 Város
110 KTABERT4991723 Utca, házszám, emelet, ajtó
111 KTABERT4991724 Ország
112 KTABERT49918 Adószám*

Tilos
Jelmagyarázat



2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15855

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABERT501 Könyvvizsgáló társaság neve*
002 KTABERT502 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*
003 KTABERT503 Adószáma*
004 KTABERT504 Székhely*
005 KTABERT5041 Irányítószám
006 KTABERT5042 Város
007 KTABERT5043 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTABERT5044 Ország
009 KTABERT505 Telefon
010 KTABERT506 Telefax
011 KTABERT507 E-mail
012 KTABERT508 Weblap
013 KTABERT509 Kamarai tagság száma*
014 KTABERT510 Kamarai státusz
015 KTABERT511 Biztosítási azonosító*
016 KTABERT512 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*
017 KTABERT513 Könyvvizsgáló személy neve*
018 KTABERT514 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*
019 KTABERT515 Születési név
020 KTABERT516 Anyja neve**
021 KTABERT517 Születés helye**
022 KTABERT518 Lakcím*
023 KTABERT5181 Irányítószám
024 KTABERT5182 Város
025 KTABERT5183 Utca, házszám, emelet, ajtó
026 KTABERT5184 Ország
027 KTABERT519 Kamarai tagság száma*
028 KTABERT520 Kamarai státusz
029 KTABERT521 Biztosítási azonosító*
030 KTABERT522 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)
031 KTABERT523 Helyettes könyvvizsgáló személy neve*
032 KTABERT524 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*
033 KTABERT525 Születési név
034 KTABERT526 Anyja neve**
035 KTABERT527 Születés helye**
036 KTABERT528 Lakcím*
037 KTABERT5281 Irányítószám
038 KTABERT5282 Város
039 KTABERT5283 Utca, házszám, emelet, ajtó
040 KTABERT5284 Ország
041 KTABERT529 Kamarai tagság száma*
042 KTABERT530 Kamarai státusz
043 KTABERT531 Biztosítási azonosító*
044 KTABERT532 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)

Tilos

Jelmagyarázat

KTABERT5
Könyvvizsgáló adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15856 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Biztosítási- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap) 42C1A 42C2A 42C9A

Auditált Auditált észrevétellel 42C9D 42C15A1 42C15

Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap) 42C15C 42C15D 42C19

Bizonylat jellege (E,M) 41C 41D

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

ÉVES JELENTÉS
(Biztosító egyesület számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése büntetend , illet leg szabálysértési eljárást von maga után!

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 2003.  évi LX. törvény
            235. § e)  pontja alapján rendelte el.

      2.   Az Éves jelentést elektronikus úton - a Bit 147.  § (1) bekezdésében meghatározottak szerint - az éves 
           beszámolóval egyidej leg, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva, a Felügyelet jelentésfogadó 
           rendszerén keresztül kell teljesíteni.

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók.

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Nyitó állomány Szaporulat Törlés díjnemfizetés miatt
Törlés érdekmúlás, egyéb 

megsz nés miatt
Állományvesztés Záróállomány Mód

1 2 3 4 5 6 7

a c d e g h

001 42C1A1 Összesen
002 42C1A11 T z- és elemi károk
003 42C1A12 Egyéb vagyoni károk
004 42C1A13 Segítségnyújtás

005 42C1A21 Növénybiztosítás
006 42C1A22 Állatbiztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

Részletez  sorok

42C1A
A biztosító nem-élet üzletág állományának bemutatása a tárgyid szak végén (darab)

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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2007/186.szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Díjbevétel összege

Viszontbiztosításba

adott díjbevétel 

(passzív)

Tárgyid szaki kárkifizetés összesen
A viszontbiztosító 

kármegtérítése
Mód

1 2 3 4 5

a b c d

001 42C2A1 Összesen
002 42C2A11 T z- és elemi károk
003 42C2A12 Egyéb vagyoni károk
004 42C2A13 Segítségnyújtás

005 42C2A21 Növénybiztosítás
006 42C2A22 Állatbiztosítás

Tilos

Jelmagyarázat

Részletez  sorok

42C2A
Díjbevétel, kárkifizetés, viszontbiztosításba adott díjbevétel és viszontbiztosítói kármegtérítés biztosítási ágazatonként

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15859

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összesen
Biztosítástechnikai tartalékok 

fedezete
A biztosító saját eszközei Mód

1 2 3 4

a b c z

001 42C9A1 Összesen
002 42C9A11 Befektetések összesen
003 42C9A111 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

004 42C9A1111
Állam által garantált, vagy egyéb 
biztosítékkal fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  eszközök

005 42C9A11111  ebb l: magyar állampapírok
006 42C9A1112 Vállalati kötvények
007 42C9A1113 Jelzálog levelek
008 42C9A1114 Egyéb
009 42C9A112 Kölcsönök
010 42C9A1121 Biztosítékkal fedezett kölcsönök
011 42C9A11211 Jelzáloggal fedezett kölcsönök
012 42C9A1122 Biztosítékkal nem fedezett kölcsönök

013 42C9A11221
Tagállami székhely  hitelintézetnek, 
biztosítónak, befektetési vállalkozásnak 
nyújtott kölcsönök

014 42C9A113
Részesedési viszonyt megtestesít
értékpapírok, részesedések

015 42C9A1131 Részvények
016 42C9A1132 Egyéb részesedések
017 42C9A114 Befektetési jegyek

018 42C9A11411
Értékpapír alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

019 42C9A11412
Ingatlan alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

020 42C9A11413
Származékos ügyletekbe fektet  alap által 
kibocsátott befektetési jegy

021 42C9A115
Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó 
vagyoni érték  jogok

022 42C9A1151 Ingatlanok

023 42C9A1152
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték
jogok

024 42C9A12 Követelések összesen

025 42C9A121
  ebb l: - követelések viszontbiztosítói 
ügyletekb l

026 42C9A122  - letéti követelések

027 42C9A123
 - közvetlen biztosítási ügyletb l származó 
követelések

028 42C9A1231 3 hónapnál nem régebbi követelések
029 42C9A1232 3 hónapnál régebbi követelések
030 42C9A124   biztosítási kötvénykölcsönök
031 42C9A13 Egyéb eszközök

032 42C9A131
  ebb l: - betétek hitelintézeteknél, 
bankbetétek, pénztár

033 42C9A1311 Betétek hitelintézeteknél
034 42C9A1312 Pénztári készpénz állomány

035 42C9A132
 - elhatárolt kamatok, bérleti díjak 
részösszesen

036 42C9A133  - elhatárolt halasztott szerzési költségek
037 42C9A14 További eszközök

038 42C9A2

Biztosítékkal nem fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  értékpapírok és kölcsönök, 
valamint elismert értékpapírpiacra be nem 
vezetett részvény, kötvény

039 42C9A3
Elismert értékpapírpiacra be nem vezetett 
részvény, részesedés

040 42C9A4
Elismert értékpapírpiacra be nem vezetett 
kötvények

041 42C9A5
UCIT alapok befektetési jegyei részösszesen 
(85/611 EGK irányelv alapján)

042 42C9A51
Európai (értékpapírokba fektet ) befektetési 
alap által kibocsátott befektetési jegy

043 42C9A52
Európai (ingatlanokba fektet ) befektetési 
alap által kibocsátott befektetési jegy

044 42C9A53
Európai (származtatott ügyletekbe fektet )
befektetési alap által kibocsátott befektetési 
jegy

045 42C9A6
Nem UCIT alapok befektetési jegyei (85/611 
EGK alapján)

046 42C9A7
Legalább egy tagállam részvételével m köd
nemzetközi pénzügyi intézmény által 
kibocsátott eszközök

047 42C9A8 Másodlagos értékpapírok

Tilos

Jelmagyarázat

Részletez  sorok

42C9A
Kimutatás a biztosító egyesület befektetéseir l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15860 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód

1 2

a z

001 42C15A101 A nem-életbiztosítási minimális szavatoló t ke szükséglete [S]

002 42C15A102 Tárgyévi záró nettó függ kártartalék a nem-életbiztosítási ágban [f(1)]

003 42C15A103
Tárgyévi nyitó nettó függ kártartalék a nem-életbiztosítási ágban 
[f(0)]

004 42C15A104
Az el z  évi minimális szavatoló t ke szükséglet a nem-
életbiztosítási ágban [S*]

005 42C15A105
A bevételi indexként adódó els  eredmény és a kárindexként adódó 
második eredmény közül a nagyobbik [S(0)]

006 42C15A106 Els  eredmény (bevételi index) [E(1)]

007 42C15A107
Az aggregált tárgyévi bruttó díjel írás és az aggregált tárgyévi bruttó 
megszolgált díj közül a nagyobbik [a]

008 42C15A108 Aggregált tárgyévi bruttó díjel írás [a(w)]
009 42C15A109 Aggregált tárgyévi bruttó megszolgált díj [a(e)]

010 42C15A110
Az utolsó három üzleti év káralakulása alapján számított saját 
megtartási arányszám [c]

011 42C15A111
Az utolsó három üzleti év kárfelhasználásának saját megtartásban 
maradó része [d(n)]

012 42C15A112 Az utolsó három üzleti év bruttó kárfelhasználása [d(b)]

013 42C15A113
Az utolsó három üzleti év kárkifizetésének és szolgáltatásának saját 
megtartásban maradó része [b(n)]

014 42C15A114 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(n3)]
015 42C15A115 A nettó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(n0)]

016 42C15A116 Az utolsó három üzleti év bruttó kárkifizetése és szolgáltatása [b(b)]

017 42C15A117 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak végén [F(b3)]
018 42C15A118 A bruttó függ kártartalék a hároméves id szak kezdetén [F(b0)]
019 42C15A119 Második eredmény (kárindex) [E(2)]

020 42C15A120
A 22. sor szerinti b-vel jelölt összeg 8750 millió forintot meg nem 
haladó része [b(1)]

021 42C15A121
A 22. sor szerinti b-vel jelölt összeg 8750 millió forintot meghaladó 
része [b(2)]

022 42C15A122 Az átlagolási id szak átlagos bruttó kárfelhasználása [b]
023 42C15A123 Az átlagolási id szak hossza években [k]

024 42C15A124
Az átlagolási id szak bruttó kárkifizetése (15A2 tábla összesen 
értéke)

025 42C15A125 A bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak végén [F(k)]

026 42C15A126 A bruttó függ kártartalék értéke az átlagolási id szak kezdetén [F(0)]

Tilos

Jelmagyarázat

42C15A1
Minimális szavatoló t ke számítás, nem-élet ág

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15861

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Tárgyid szaki

hozam

összesen

Biztosítástechnikai

tartalékok fedezetén

elért hozam

A biztosító saját eszközein

elért hozam
Mód

1 2 3 4

a b c z

001 42C9D1 Összesen
002 42C9D11 Befektetések összesen
003 42C9D111 Hitelviszonyt megtestesít  értékpapírok

004 42C9D1111
Állam által garantált, vagy egyéb 
biztosítékkal fedezett hitelviszonyt 
megtestesít  eszközök

005 42C9D11111  ebb l: magyar állampapírok
006 42C9D1112 Vállalati kötvények
007 42C9D1113 Jelzálog levelek
008 42C9D1114 Egyéb
009 42C9D112 Kölcsönök
010 42C9D1121 Biztosítékkal fedezett kölcsönök
011 42C9D11211 Jelzáloggal fedezett kölcsönök
012 42C9D1122 Biztosítékkal nem fedezett kölcsönök

013 42C9D11221
Tagállami székhely  hitelintézetnek, 
biztosítónak, befektetési vállalkozásnak 
nyújtott kölcsönök

014 42C9D113
Részesedési viszonyt megtestesít
értékpapírok, részesedések

015 42C9D1131 Részvények
016 42C9D1132 Egyéb részesedések
017 42C9D114 Befektetési jegyek

018 42C9D11411
Értékpapír alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

019 42C9D11412
Ingatlan alap által kibocsátott befektetési 
jegyek

020 42C9D11413
Származékos ügyletekbe fektet  alap által 
kibocsátott befektetési jegy

021 42C9D115
Ingatlanok és ingatlanokhoz kapcsolódó 
vagyoni érték  jogok

022 42C9D1151 Ingatlanok

023 42C9D1152
Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni érték
jogok

024 42C9D12 Követelések összesen

025 42C9D121
  ebb l: - követelések viszontbiztosítói 
ügyletekb l

026 42C9D122  - letéti követelések

027 42C9D123
 - közvetlen biztosítási ügyletb l származó 
követelések

028 42C9D1231 3 hónapnál nem régebbi követelések
029 42C9D1232 3 hónapnál régebbi követelések
030 42C9D124   biztosítási kötvénykölcsönök
031 42C9D13 Egyéb eszközök

032 42C9D131
  ebb l: - betétek hitelintézeteknél, 
bankbetétek, pénztár

033 42C9D1311 Betétek hitelintézeteknél
034 42C9D1312 Pénztári készpénz állomány

035 42C9D132
 - elhatárolt kamatok, bérleti díjak 
részösszesen

036 42C9D133  - elhatárolt halasztott szerzési költségek
037 42C9D14 További eszközök

Tilos

Jelmagyarázat

42C9D
Kimutatás a biztosító egyesület befektetéseinek hozamáról

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



15862 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Év megnevezése Bruttó kárkifizetés összesen [b(j)] Mód

1 2 3

a b z

001 42C15A21 Összesen
002 42C15A211

... ...
42C15A219

Tilos

Jelmagyarázat

42C15A2
A károk részletezése (az elmúlt k üzleti év káradatai a nem-élet ágban)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód

1 2

a z

001 42C15C1 A biztosító biztonsági t kéje

002 42C15C2
A biztosító összes minimális biztonsági 
t kéje

003 42C15C3
A biztosító összes minimális szavatoló t ke
szükséglete

Tilos

Jelmagyarázat

42C15C
Összefoglaló táblázat a t keszükségletr l

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Összeg Mód

1 2

a z

001 42C15D1
A biztosító rendelkezésre álló szavatoló 
t kéje

002 42C15D101 Tényleges alapt ke
003 42C15D102 T ketartalék
004 42C15D103 Lekötött tartalék
005 42C15D104 Az értékelési tartalék 20%-a
006 42C15D105 Eredménytartalék
007 42C15D106 Mérleg szerinti eredmény

008 42C15D107
A korrigált alárendelt kölcsönt ke figyelembe 
vehet  mértéke

009 42C15D1071 Korrigált alárendelt kölcsönt ke
010 42C15D1072 Az alárendelt kölcsönt ke teljes összege

011 42C15D10721
Az alárendelt kölcsönt ke teljes összegéb l
5 éven belül visszafizetend

012 42C15D10722
Az alárendelt kölcsönt ke teljes összegéb l
határozott lejárati idej

013 42C15D108 Immateriális javak könyv szerinti értéke

014 42C15D109
Diszkontálás el tti és diszkontált 
függ kártartalékok különbözete

Tilos

Jelmagyarázat

42C15D
Szavatoló t ke a tárgyév végén

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Darab szám Összeg Mód.

1 2 3

a b z

1 42C191
2 42C1911
3 42C1912
4 42C192
5 42C1921
6 42C1922
7 42C19221
8 42C1923
9 42C1931

10 42C1932

11 42C1933

12 42C1934

13 42C1935
14 42C1936
15 42C1941
16 42C1942
17 42C19431
18 42C19432
19 42C19433
20 42C19434
21 42C19435
22 42C1944
23 42C195
24 42C196
25 42C197
26 42C198

Tilos

Egyszer sített ügyfél átvilágítás
Fokozott ügyfél átvilágítás

42C19
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyév

Nem teljes kör en átvilágított ügyfél
ebb l: ügyfélkövetelés
ebb l: ügyfél-kötelezettség
Összes ügyfél-átvilágítás

Bejelentésekb l:1. legnagyobb összeg  bejelentés
2. legnagyobb összeg  bejelentés

-Ebb l kiemelt közszerepl  (PEP) ügyfél átvilágítása
Normál ügyfél átvilágítás
Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás
Hárommillió-hatszázezer forintot elér  vagy meghaladó összeg
tranzakció miatti átvilágítás

Több, egymással ténylegesen összefügg , hárommillió-hatszázezer 
forintot meghaladó összeg  tranzakció miatti átvilágítás

Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség 
felmerülése miatti átvilágítás
Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
Függ  ügynök által végzett átvilágítás
Saját bejelentések
Bejelentésekb l devizában bonyolított ügyletek

5. legnagyobb összeg  bejelentés
Bejelentésekb l függ  ügynök által végzett tranzakciók bejelentése 
Bejelentésekb l 24/48 órára felfüggesztett tranzakció
Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
Terrorista lista alapján zárolt követelések

3. legnagyobb összeg  bejelentés
4. legnagyobb összeg  bejelentés

Jelmagyarázat



15866 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3

a b z

001 41C01
01. Megszolgált díjak, viszontbiztosítás 
nélkül

002 41C011 a) bruttó díj
003 41C012 b) viszontbiztosítónak átadott díj (-)

004 41C013
c) Meg nem szolgált díjak tartalékának 
változása (+/-)

005 41C014
d) A viszontbiztosító részesedése a meg 
nem szolgált díjaktartalékának változásából 
(+/-)

006 41C02
02. Biztosítástechnikai bevételek 
befektetésekb l

007 41C03 03. Egyéb biztosítástechnikai bevétel
008 41C04 04. Károk ráfordításai
009 41C041 a) kárfizetések és kárrendezési költségek
010 41C0411 aa) kárkifizetések
011 41C04111 1. bruttó összeg
012 41C04112 2. viszontbiztosító részesedése (-)
013 41C0412 ab) kárrendezési költségek

014 41C0413
ac) bevételek kármegtérítésb l és 
kárrendezési költségtérítésekb l (-)

015 41C042
b) függ  károk tartalékainak változása (+/-) 
(tételes, IBNR)

016 41C0421 ba) bruttó összeg
017 41C0422 bb) viszontbiztosító részesedése (-)

018 41C05
05. Biztosítástechnikai tartalékok változása 
(04. Sor kiv) (+/-)

019 41C051 a) bruttó összeg

020 41C052
b) viszontbiztosító részesedése (kockázati 
biztosítás) (-)

021 41C06 6. Nettó m ködési költségek
022 41C061 a) tárgyévben felmerült szerzési költségek

023 41C062
b) elhatárolt szerzési költségek változása (+/-
)

024 41C063
c) igazgatási költségek (befektetési 
költségek kivételével)

025 41C064
d) viszontbiztosítótól járó jutalékok és 
nyereségrészesedések (-)

026 41C07
07. Biztosítástechnikai ráfordítások 
befektetésekb l

027 41C08 08 Egyéb biztosítástechnikai ráfordítások

028 41C09
A) Biztosítástechnikai eredmény (01+02+03-
04-05-06-07-08)

029 41C10 09. Befektetések bevételei
030 41C11 10. Befektetések ráfordításai
031 41C12 11. Egyéb bevételek
032 41C13 12. Egyéb ráfordítások

033 41C14
B) Szokásos vállalkozási eredmény (A+9-
10+11+12)

034 41C15 13 Rendkívüli bevételek
035 41C16 14. Rendkívüli ráfordítások
036 41C17 15. Rendkívüli eredmény (13-14)

037 41C18
C. ADÓZÁS EL TTI EREDMÉNY (+/-B+/-
15)

038 41C19 16. Adófizetési kötelezettség
039 41C20 D.) ADÓZOTT EREDMÉNY (+/-C-16)
040 41C21 E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY

Tilos

Jelmagyarázat

41C
Egyszer sített éves beszámoló eredménykimutatása (biztosító egyesületek)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év

Összesen Nem-életbiztosítás Egyéb tevékenység Összesen Mód

1 2 3 4 5

a b c d z

001 41D1 Eszközök összesen
002 41D11 A. Immateriális javak
003 41D12 B. Befektetések
004 41D121 I. Ingatlanok

005 41D122 II. Befektetések kapcsolt vállalkozásokban

006 41D123 III. Egyéb befektetések

007 41D124
IV. Viszontbiztosításba vett biztosítási 
ügyletb l ered  letéti követelések

008 41D125 V. A befektetések értékhelyesbítése
009 41D126 VI. Befektetések értékelési különbözete

010 41D13
C. A befektetési egységekhez kötött (unit-
linked) életbiztosítások szerz d i javára 
végrehajtott befektetések

011 41D14 D. Követelések

012 41D141
I. Közvetlen biztosítási ügyletb l származó 
követelések

013 41D142 II. Követelések viszontbiztosítói ügyletekb l

014 41D143
III. Viszontbiztosítóra jutó tartalékrész az 
életbiztosítási díjtartalékból

015 41D144 IV. Egyéb követelések
016 41D145 V. Követelések értékelési különbözete

017 41D146
VI. Származékos ügyletek értékelési 
különbözete

018 41D15 E. Egyéb eszközök
019 41D16 F. Aktív id beli elhatárolások
020 41D2 Források összesen
021 41D21 A. Saját t ke
022 41D211 I. Jegyzett t ke

023 41D212 II. Jegyzett, de még be nem fizetett t ke (-)

024 41D213 III. T ketartalék
025 41D214 IV. Eredménytartalék (+/-)
026 41D215 V. Lekötött tartalék
027 41D216 VI. Értékelési tartalék
028 41D2161 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
029 41D2162 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
030 41D21621 ebb l: biztosítottakra jutó rész
031 41D217 VII. Mérleg szerinti eredmény (+/-)
032 41D22 B. Alárendelt kölcsönt ke
033 41D23 C. Biztosítástechnikai tartalékok

034 41D231 1. Meg nem szolgált díjak tartaléka [a) + b)]

035 41D2311 a) bruttó összeg
036 41D2312 b) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
037 41D232 2. Matematikai tartalékok
038 41D2321 a) életbiztosítási díjtartalék [aa)+ab)]
039 41D23211 aa) bruttó összeg
040 41D232111 ebb l: viszontbiztosítóra jutó tartalékrész

041 41D23212
ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész 
(kockázati biztosítás) (-)

042 41D2322 b) betegségbiztosítási díjtartalék [ba)+bb)]
043 41D23221 ba) bruttó összeg
044 41D23222 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

045 41D2323
c) balesetbiztosítási járadéktartalék 
[ca)+cb)])

046 41D23231 ca) bruttó összeg
047 41D23232 cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

048 41D2324
d) felel sségbiztosítási járadéktartalék 
[(da)+db)]

049 41D23241 da) bruttó összeg
050 41D23242 db) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

41D
Egyszer sített mérleg (biztosító egyesületek)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyév
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

El z  év

Összesen Nem-életbiztosítás Egyéb tevékenység Összesen Mód

1 2 3 4 5

a b c d z

41D
Egyszer sített mérleg (biztosító egyesületek)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgyév

051 41D233 3. Függ kár tartalékok [a)+b)]
052 41D2331 a) tételes függ kár tartalék [aa) + ab)]
053 41D23311 aa) bruttó összeg
054 41D23312 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
055 41D2332 b) IBNR tartalék [ba) + bb)]
056 41D23321 ba) bruttó összeg
057 41D23322 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
058 41D234 4. Díj-visszatérítési tartalék [a)+b)]

059 41D2341
a) eredményt l függ  díj-visszatérítési 
tartalék [aa) + ab)]

060 41D23411 aa) bruttó összeg
061 41D23412 ab) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

062 41D2342
b) eredményt l független díj-visszatérítési 
tartalék [ba) + bb)]

063 41D23421 ba) bruttó összeg
064 41D23422 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)
065 41D235 5. Káringadozási tartalék

066 41D236
6. Egyéb biztosítástechnikai tartalékok 
[a)+b)+c)]

067 41D2361 a) nagy károk tartaléka
068 41D2362 b) törlési tartalék [ba) + bb)]
069 41D23621 ba) bruttó összeg
070 41D23622 bb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

071 41D2363
c) egyéb biztosítástechnikai tartalék [ca) + 
cb)]

072 41D23631 ca) bruttó összeg
073 41D23632 cb) viszontbiztosítóra jutó tartalékrész (-)

074 41D24
D. Biztosítástechnikai tartalékok a 
befektetési egységekhez kötött (unit-linked) 
életbiztosítás szerz d i javára (1+2)

075 41D25 E. Céltartalékok

076 41D26
F. Viszontbiztosítóval szembeni letéti 
kötelezettségek

077 41D27 G. Kötelezettségek

078 41D271
I. Kötelezettségek közvetlen biztosítási 
ügyletekb l

079 41D272
II. Kötelezettségek viszontbiztosítási 
ügyletekb l

080 41D273 III. Kötelezettségek kötvénykibocsátásból
081 41D274 IV. Hitelek
082 41D275 V. Egyéb kötelezettségek

083 41D276 VI. Kötelezettségek értékelési különbözete

084 41D277
VII. Származékos ügyletek negatív értékelési
különbözete

085 41D28 H. Passzív id beli elhatárolások

Tilos

Jelmagyarázat
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Biztosítási- és üzleti titok

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
KTABEE1 KTABEE2

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
KTABEE3 KTABEE4

Kitöltés dátuma: (év/hó/nap)

Bizonylat jellege (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve:

A kitöltésért felel s személy telefonszáma:

A kitöltésért felel s személy email címe:

A  PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet  neve:
(nyomtatott bet kkel)                                  (aláírás)

(telefonszám)                                  (e-mail cím)

Cégszer  aláírás:

TÖRZSADAT  JELENTÉS
(Biztosító egyesületek számára)

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

      Adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.

      1.   Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 2003.  évi LX. törvény
            235.§ e)  pontja alapján rendelte el.

      2. A Törzsadat jelentést elektronikus úton az Éves jelentéssel egyidej leg kell teljesíteni. 

      3.   A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók. 

PÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETEPÉNZÜGYI SZERVEZETEK ÁLLAMI FELÜGYELETE



15870 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABEE101 Az intézmény neve*
002 KTABEE102 Az intézmény régi neve****
003 KTABEE103 Rövid név***
004 KTABEE104 Cégforma***
005 KTABEE105 Adószám*
006 KTABEE106 Intézmény jogi státusza*
007 KTABEE107 Székhely*
008 KTABEE1071 Irányítószám
009 KTABEE1072 Város
010 KTABEE1073 Utca, házszám, emelet, ajtó
011 KTABEE1074 Ország
012 KTABEE108 Levelezési cím
013 KTABEE1081 Irányítószám
014 KTABEE1082 Város
015 KTABEE1083 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTABEE1084 Ország
017 KTABEE109 Telefon
018 KTABEE110 Telefax
019 KTABEE111 E-mail
020 KTABEE112 Weblap
021 KTABEE113 Egyesület típusa*
022 KTABEE114 Minimális biztonsági t keszükséglet
023 KTABEE115 Biztonsági t ke
024 KTABEE116 Bírósági végzés száma***
025 KTABEE117 Bírósági végzés kelte(éééé.hh.nn)***
026 KTABEE118 Alapítás id pontja(éééé.hh.nn)***
027 KTABEE119 Jegyzett t ke összesen*
028 KTABEE1191 ebb l: jegyzett t ke pénzbeni*
029 KTABEE120 Hivatalos levelek címzettjének neve
030 KTABEE121 Beosztása/ hivatali rangja

Tilos

Jelmagyarázat

KTABEE1
Intézményi alapadatok

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABEE20101 Tisztségvisel k
002 KTABEE2010101 Tisztségvisel  neve*
003 KTABEE2010102 Születési név
004 KTABEE2010103 Anyja neve**
005 KTABEE2010104 Születési helye**
006 KTABEE2010105 Születés ideje(éééé.hh.nn)**
007 KTABEE2010106 Személyi igazolvány száma
008 KTABEE2010107 Útlevél szám

009 KTABEE2010108 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése

010 KTABEE2010109 Állampolgársága*
011 KTABEE2010110 Legmagasabb iskolai végzettsége*
012 KTABEE2010111 Lakcím*
013 KTABEE20101111 Irányítószám
014 KTABEE20101112 Város
015 KTABEE20101113 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTABEE20101114 Ország
017 KTABEE2010112 Tisztség megnevezése*
018 KTABEE2010113 Tisztség betöltésének kezdete(éééé.hh.nn)*
019 KTABEE2010114 Els  számú vezet *
020 KTABEE2010115 Vezet  tisztségvisel *
021 KTABEE2010116 Cégbejegyzési joggal rendelkezik*
022 KTABEE2010117 Tisztség betöltésének alapja*
023 KTABEE2010118 Az intézmény alkalmazottja*

...... ......
024 KTABEE20199 Tisztségvisel k
025 KTABEE2019901 Tisztségvisel  neve*
026 KTABEE2019902 Születési név
027 KTABEE2019903 Anyja neve**
028 KTABEE2019904 Születési helye**
029 KTABEE2019905 Születés ideje(éééé.hh.nn)
030 KTABEE2019906 Személyi igazolvány száma
031 KTABEE2019907 Útlevél szám

032 KTABEE2019908 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése

033 KTABEE2019909 Állampolgársága*
034 KTABEE2019910 Legmagasabb iskolai végzettsége*
035 KTABEE2019911 Lakcím*
036 KTABEE20199111 Irányítószám
037 KTABEE20199112 Város
038 KTABEE20199113 Utca, házszám, emelet, ajtó
039 KTABEE20199114 Ország
040 KTABEE2019912 Tisztség megnevezése*
041 KTABEE2019913 Tisztség betöltésének kezdete(éééé.hh.nn)*
042 KTABEE2019914 Els  számú vezet *
043 KTABEE2019915 Vezet  tisztségvisel *
044 KTABEE2019916 Cégbejegyzési joggal rendelkezik*
045 KTABEE2019917 Tisztség betöltésének alapja*
046 KTABEE2019918 Az intézmény alkalmazottja*

Tilos
Jelmagyarázat

KTABEE2
Tisztségvisel

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABEE301 Könyvvizsgáló társaság neve*
002 KTABEE302 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*
003 KTABEE303 Adószáma*
004 KTABEE304 Székhely*
005 KTABEE3041 Irányítószám
006 KTABEE3042 Város
007 KTABEE3043 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTABEE3044 Ország
009 KTABEE305 Telefon
010 KTABEE306 Telefax
011 KTABEE307 E-mail
012 KTABEE308 Weblap
013 KTABEE309 Kamarai tagság száma*
014 KTABEE310 Kamarai státusz
015 KTABEE311 Biztosítási azonosító*
016 KTABEE312 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*
017 KTABEE313 Könyvvizsgáló személy neve*
018 KTABEE314 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*
019 KTABEE315 Születési név
020 KTABEE316 Anyja neve**
021 KTABEE317 Születés helye**
022 KTABEE318 Lakcím*
023 KTABEE3181 Irányítószám
024 KTABEE3182 Város
025 KTABEE3183 Utca, házszám, emelet, ajtó
026 KTABEE3184 Ország
027 KTABEE319 Kamarai tagság száma*
028 KTABEE320 Kamarai státusz
029 KTABEE321 Biztosítási azonosító*
030 KTABEE322 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*
031 KTABEE323 Helyettes könyvvizsgáló személy neve*
032 KTABEE324 Megbízás kezdete(éééé.hh.nn)*
033 KTABEE325 Születési név
034 KTABEE326 Anyja neve**
035 KTABEE327 Születés helye**
036 KTABEE328 Lakcím*
037 KTABEE3281 Irányítószám
038 KTABEE3282 Város
039 KTABEE3283 Utca, házszám, emelet, ajtó
040 KTABEE3284 Ország
041 KTABEE329 Kamarai tagság száma*
042 KTABEE330 Kamarai státusz
043 KTABEE331 Biztosítási azonosító*
044 KTABEE332 Kamarai tagság kezdete(éééé.hh.nn)*

Tilos

Jelmagyarázat

KTABEE3
Könyvvizsgáló adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási id  vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Adat Mód

1 2

a b

001 KTABEE4101
Kiszervezett tevékenységet végz
intézmény/egyéni vállalkozó adatai

002 KTABEE410101 Intézmény/egyéni vállalkozó neve*
003 KTABEE410102 Adószám*
004 KTABEE410103 Székhely*
005 KTABEE4101031 Irányítószám
006 KTABEE4101032 Város
007 KTABEE4101033 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTABEE4101034 Ország
009 KTABEE410104 Telefon
010 KTABEE410105 Telefax
011 KTABEE410106 E-mail
012 KTABEE410107 Weblap
013 KTABEE410108 Kiszervezett tevékenység típusa*
014 KTABEE410109 Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*

...... ......

015 KTABEE4199
Kiszervezett tevékenységet végz
intézmény/egyéni vállalkozó adatai

016 KTABEE419901 Intézmény/egyéni vállalkozó neve*
017 KTABEE419902 Adószám*
018 KTABEE419903 Székhely*
019 KTABEE4199031 Irányítószám
020 KTABEE4199032 Város
021 KTABEE4199033 Utca, házszám, emelet, ajtó
022 KTABEE4199034 Ország
023 KTABEE419904 Telefon
024 KTABEE419905 Telefax
025 KTABEE419906 E-mail
026 KTABEE419907 Weblap
027 KTABEE419908 Kiszervezett tevékenység típusa*
028 KTABEE419909 Kiszervezés kezdete(éééé.hh.nn)*

Tilos

Jelmagyarázat

KTABEE4
Kiszervezés adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



A pénzügyminiszter

44/2007. (XII. 29.) PM

rendelete

a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók

és adók módjára behajtandó köztartozások

nyilvántartásáról, kezelésérõl és elszámolásáról szóló

13/1991. (V. 21.) PM rendelet módosításáról

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. §-ában, a
gépjármûadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 19. §
(6) bekezdésében, valamint az adózás rendjérõl szóló
2003. évi XCII. törvény 175. § (7) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján, a pénzügyminiszter feladat- és ha-
táskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a kö-
vetkezõket rendelem el:

1. §

A települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és
adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról,
kezelésérõl és elszámolásáról szóló 13/1991. (V. 21.) PM
rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése a követke-
zõ h) ponttal egészül ki:

[Az adóhatóságnak az (1) bekezdésben foglaltak teljesí-

téséhez a következõ nyilvántartásokat kell létrehoznia:]

„h) mûemléképület felújításához kapcsolódó épít-
ményadó-mentesség nyilvántartása.”

2. §

Az R. 3. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki,
egyidejûleg a jelenlegi (6)–(8) bekezdés számozása
(7)–(9) bekezdésre változik:

„(6) A mûemléképület felújításához kapcsolódó épít-
ményadó-mentesség nyilvántartása [2. § (2) bekezdés
h) pontja] tartalmazza:

a) az adózó nevét, adóazonosító számát, statisztikai
számjelét,

b) a mûemléképület címét, helyrajzi számát,
c) a mûemléképületben lévõ önálló adótárgy címét, faj-

táját, adóalapját, helyrajzi számát,
d) a mentességet biztosító határozat számát, jogerõre

emelkedésének idõpontját,
e) az adómentesség kezdõ évét és befejezõ évét,
f) éves bontásban a határozatban elõírt adó összegét és

a felszámított kamat összegét, a jelzálog bejegyzésének
idõpontját,

g) a jelzálogjog törlésének idõpontját,
h) a felújítás meg nem történte esetén a kivetett fizetési

kötelezettség összegét (adó és kamat), a kiadott határozat
számát és jogerõre emelkedésének idõpontját,

i) a befizetett adó és a kamat összegét, a befizetés idõ-
pontját.”

3. §

Az R. 4/B. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ
rendelkezések lépnek:

„(4) Az iparûzési adóbevallásokat településsorosan a
13. számú melléklet alapján úgy kell feldolgozni, hogy va-
lamennyi vállalkozás 2 500 000 Ft iparûzési adóalapot
meg nem haladó, 2 500 001–5 000 000 Ft közötti iparûzési
adóalappal rendelkezõ, 5 000 001–10 000 000 Ft közötti
iparûzési adóalappal rendelkezõ, 10 000 001–50 000 000
Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 50 000 001–
100 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ,
100 000 001–300 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal
rendelkezõ, 300 000 001–500 000 000 Ft közötti iparûzési
adóalappal rendelkezõ, 500 000 001–1 000 000 000 Ft kö-
zötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 1 000 000 000 Ft
adóalapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljön ki-
gyûjtésre, továbbá:

a) a magánszemély vállalkozók 2 500 000 Ft iparûzési
adóalapot meg nem haladó, 2 500 001–5 000 000 Ft közöt-
ti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 5 000 000 Ft iparûzési
adóalapot meghaladó vállalkozók, a nem magánszemély
vállalkozások esetében 2 500 000 Ft iparûzési adóalapot
meg nem haladó, 2 500 001–10 000 000 Ft közötti iparûzé-
si adóalappal rendelkezõ, 10 000 001–100 000 000 Ft kö-
zötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 100 000 001–
300 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ,
300 000 001–500 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal
rendelkezõ, 500 000 001–1 000 000 000 Ft közötti ipar-
ûzési adóalappal rendelkezõ, 1 000 000 000 Ft adóalapot
meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyûjtésre;

b) a hitelintézetek, pénzügyi vállalkozások, biztosítók,
befektetési vállalkozások, kockázati tõke társaságok, koc-
kázati tõkealapok 50 000 000 Ft iparûzési adóalapot meg
nem haladó, 50 000 001–100 000 000 Ft közötti iparûzési
adóalappal rendelkezõ, 100 000 001–300 000 000 Ft kö-
zötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 300 000 001–
500 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ,
500 000 001–1 000 000 000 Ft közötti iparûzési adóalap-
pal rendelkezõ, 1 000 000 000 Ft iparûzési adóalapot meg-
haladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyûjtésre.

(5) Az iparûzési adóbevallásokat településsorosan,
nemzetgazdasági ágazatok szerint a 13. számú melléklet-
ben meghatározott adattartalommal úgy kell feldolgozni,
hogy 2 500 000 forint iparûzési adóalapot meg nem hala-
dó, 2 500 001–10 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal
rendelkezõ, 10 000 001–100 000 000 Ft közötti iparûzési
adóalappal rendelkezõ, 100 000 001–300 000 000 Ft kö-
zötti iparûzési adóalappal rendelkezõ, 300 000 001–
500 000 000 Ft közötti iparûzési adóalappal rendelkezõ,
500 000 001–1 000 000 000 Ft közötti iparûzési adóalap-
pal rendelkezõ, valamint 1 000 000 000 Ft iparûzési adó-
alapot meghaladó vállalkozások szerint kerüljenek kigyûj-
tésre. A nemzetgazdasági ágazatokat a KSH Gazdasági
Tevékenységek Egységes Osztályozási Rendszere 2008.
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január 1-jétõl (a továbbiakban: TEÁOR’08) hatályos be-
sorolása szerint kell meghatározni.”

4. §

Az R. 4/B. §-t követõ alcíme helyébe a következõ alcím
lép, egyidejûleg az R. a következõ 4/C. §-sal egészül ki:

„Az építményadó és a telekadó kivetési összesítõk

készítésének általános szabályai

4/C. § Az építményadó és a telekadó kivetési összesítõ-
ket településsorosan az 5–7. számú melléklet alapján nem-
zetgazdasági ágazatonként, ingatlantípusonként (lakás,
üdülõ, egyéb nem lakás céljára szolgáló építmény),
valamint az önkormányzat képviselõtestülete által rende-
letben meghatározott adómértékenként kell elkészíteni.
Amennyiben az önkormányzat képviselõ-testülete több
adómértéket állapít meg rendeletében, akkor valamennyi
adómérték mellett szerepelnie kell a hozzátartozó kivetési
adatoknak. A nemzetgazdasági ágazatokat a TEÁOR’08
alapján kell meghatározni.”

5. §

(1) Az R. 14. § (1) bekezdés utolsó mondata helyébe a
következõ rendelkezés lép:

„A féléves megyei szintû zárási összesítõket, valamint a
településsoros zárási összesítõket tárgyév július 30. napjáig,
az év végi (megyei és településsoros) zárási összesítõket a
tárgyévet követõ év január 30. napjáig a kincstár területi szer-
ve a kincstár részére elektronikus úton megküldi.”

(2) Az R. 14. § (5) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(5) A kincstár az (1) és a (3)–(4) bekezdés szerinti me-
gyei (fõvárosi) összesítõkbõl 5 munkanapon belül orszá-
gos összesítõt készít, és az állományba rendezett település-
soros összesítõket, a megyesoros összesítõket, valamint az
országos összesítõt az adópolitikáért felelõs miniszter által
vezetett minisztérium részére elektronikus úton meg-
küldi.”

(3) Az R. 14. §-a a következõ (13) bekezdéssel egészül
ki:

„(13) Az adóhatóság az (1), a (3)–(4), a (6)–(7),
valamint a (11) bekezdés alapján teljesítendõ adatszolgál-
tatása során a megyekódot és a KSH településazonosító
törzsszámát feltünteti. A kincstár területi szerve az adóha-

tóságok által szolgáltatott összesítéseket állományba ren-
dezve, településsorosan is megküldi a kincstár részére.”

6. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, 2008.
január 2-án hatályát veszti az 1–5. §, a 6. § (2), (4) és
(5) bekezdése, valamint az 1–13. számú melléklet.

(2) Az R. 15. számú mellékletében a helyi iparûzési adó
nettó árbevétel oszlopban az „‰-e” szövegrész helyébe a
„%-a” szöveg lép.

(3) Az adóhatóságnak a 2007. évrõl szóló helyi ipar-
ûzési adóbevallási nyomtatványt az R. 16. számú mellék-
let szerinti, a 2006. évre rendszeresített helyi iparûzési
adóbevallási nyomtatvány alapján kell elkészítenie.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg
a) az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. szá-

mú melléklete lép,
b) az R. 5. számú melléklete helyébe e rendelet 2. szá-

mú melléklete lép,
c) az R. 6. számú melléklete helyébe e rendelet 3. szá-

mú melléklete lép,
d) az R. 7. számú melléklete helyébe e rendelet 4. szá-

mú melléklete lép,
e) az R. 8. számú melléklete helyébe e rendelet 5. szá-

mú melléklete lép,
f) az R. 9. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú

melléklete lép,
g) az R. 10. számú melléklete helyébe e rendelet 7. szá-

mú melléklete lép,
h) az R. 10/a. számú melléklete helyébe e rendelet

8. számú melléklete lép,
i) az R. 11. számú melléklete helyébe e rendelet 9. szá-

mú melléklete lép,
j) az R. 13. számú melléklete helyébe e rendelet

10. számú melléklete lép,
k) az R. 20. számú melléklete helyébe e rendelet

11. számú melléklete lép,
l) az R. 22. számú melléklete helyébe e rendelet

12. számú melléklete lép.

(5) Az R. az e rendelet 13. számú melléklete szerinti
16/A. számú melléklettel egészül ki.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[1. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

15876 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

A Z  A D Ó H A T Ó S Á G  T Ö L T I  K I !  
Az adóhatóság megnevezése:...................................
Azonosítószáma:..................................................... 

B e j e l e n t é s
a belföldi forgalmi rendszámú gépjárm  utáni adófizetési kötelezettség változáshoz 

1.  Az adóalany neve:….....................................................................................................................…..…... 

születési helye és ideje:......................................................................................................................…... 

anyja leánykori családi és utóneve:....................................................................................................…... 

adóazonosító jele, adószáma:............................................................................................................…... 

lakcíme: ……………………:...................................................................................................................… 

székhelyének vagy telephelyének címe: .................................................................................................. 

......................................................................................................................................................…....….. 

a gépjárm  rendszáma, alvázszáma: ………………………………………………………………….............

2.  Az adómentesség jogcíme (a megfelel  válasz bet jelét karikázza be): 
a) költségvetési szerv,  
b) társadalmi szervezet, alapítvány a tulajdonában lév  gépjárm  után, ha az adóévet megel z

évben társasági adófizetési kötelezettsége nem volt, 
c) helyi és helyközi tömegközlekedést lebonyolító gépjárm ,
d) egyház tulajdonában lév  gépjárm ,
e) t zoltó szerkocsi, 
fa)  súlyos mozgáskorlátozott járm tulajdonos adóalany, 
fb)  súlyos mozgáskorlátozott kiskorú személyt szállító gépjárm  utáni adóalany szül ,
fc) cselekv képességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott 

nagykorú személyt rendszeresen szállító gépjárm  utáni adóalany szül ,
g)  az a gépjárm , amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság 

biztosítja, 
h)  az Észak-atlanti Szerz dés Szervezete, továbbá az Észak-atlanti Szerz dés tagállamainak és 

az 1995. évi LXVII. törvényben kihirdetett Békepartnerség más részt vev  államainak 
Magyarországon tartózkodó fegyveres er i tulajdonában lév  gépjárm .

3. A 2. pont szerinti mentességhez kapcsolódó feltételek beálltának/megsz nésének id pontja 
(a megfelel  aláhúzandó): 

…………év ………………………….hó …….. nap 

4. A súlyos mozgáskorlátozott kiskorú születési ideje: 
….……..év ..…..…………....………..hó ………nap 

5. A rend rség igazolása szerinti id pont, amikor a gépjárm  jogellenesen kikerült az adóalany 
birtokából:

………..év…………………………….hó………nap 

Felel ségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

............................................, 20.... év........................................hó.........nap

....................................................... 
(cégszer ) aláírás  



2. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[5. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]
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É P Í T M É N Y A D Ó
(hasznos alapterület után)

20    . évi kivetési összesít

Megnevezés Adótárgyak Jellemz  Adómegál-

összesen száma érték lapítás

tulajdonos
vagyoni érték
jog jogosítottja tulajdonos

vagyoni érték
jog jogosítottja

(f ,db) (db) (m2) (Ft)

 1. Lakás

 2. Htv.*13. § a)-b)  pontja alapján mentes

 3. Htv. 13. § d), f) pontja alapján mentes 

 L  4. Htv. 13. § g) pontja alapján mentes 

 A  5. Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

 K  6. Önkormányzati döntés alapján mentes 

Á  7. LAKÁS ADÓKÖTELES TERÜLETE  [1-(2+3+4+5+6)]

S  8. LAKÁS ADÓJA 

 9. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

10. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

11. FIZETEND  ADÓ [8-(9+10)]

12. Üdül

13. Htv. 13. § d), f) pontja alapján mentes 

 Ü 14. Htv. 13.§ g)  pontja alapján mentes 

 D 15. Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

 Ü 16. Önkormányzati döntés alapján mentes 

 L 17. ÜDÜL  ADÓKÖTELES TERÜLETE  [12-(13+14+15+16)]

18. ÜDÜL  ADÓJA 

19.Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

20. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

21. FIZETEND  ADÓ  18-(19+20)]

22. Garázs

 E 23. M hely,gazdasági épület

 G 24. Üzlethelyiség, raktár, pince

 Y 25. M terem, iroda

É 26. Egyéb

 B 27. Htv. 13.§ d) pontja alapján mentes

28. Htv. 13.§ f) pontja alapján mentes

É 29. Htv. 13.§ h) pontja alapján mentes

 P 30. Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

 Ü 31. Önkormányzati döntés alapján mentes

 L 32. EGYÉB ADÓKÖTELES TERÜLETE [(22+23+24+25+26)-(27+28+29+30+31)]

 E 33. EGYÉB ÉPÜLET ADÓJA

 T 34. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

35. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

36. FIZETEND  ADÓ [33-(34+35)]

37. ÖSSZES TERÜLET (7+17+32)

38. ÖSSZES ADÓ (8+18+33)

39. ÖSSZES MENTESSÉG, KEDVEZMÉNY (2+3+4+5+6+9+13+14+15+16+19+27+28+29+30+31+34)

40. AZ ÖSSZES FIZETEND  ADÓ (11+21+36)

* A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény ( továbbiakban Htv.)

** Ideértve az egyéni vállalkozókat is.

(f ) (f , db)

Adóalanyok száma

magánszemély vállalkozó**
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[6. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]
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Megnevezés Adótárgyak Korrigált forgalmi Adómegállapítás

összesen száma érték (adóalap)

tulajdonos

vagyoni
érték  jog 

jogo-
sítottja

tulajdonos

vagyoni
érték  jog 

jogo-
sítottja

(f ,db) (db) (Ft) (Ft)

 1. Lakás 

 2. Üdül

 3. Nem lakás céljára szolgáló épület

 4. Az építmény összesen (1+2+3)

 5.  Htv. 13.§  a) - b) pontja alapján mentes

 6.  Htv. 13.§  d),  f) pontja alapján mentes

 7.  Htv. 13.§  g) - h) pontja alapján mentes

 8.  Htv. 13/A. § (1) bekezdése alapján mentes

 9. Önkormányzati döntés alapján mentes

10. Adóköteles építmény  [4-(5+6+7+8+9)]

11. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény 

12. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

13. KORRIGÁLT FORG.ÉRTÉK UTÁN FIZETEND  ADÓ [10-(11+12)]

* Ideértve az egyéni vállalkozókat is.

(f , db)

Adóalanyok száma

É P Í T M É N Y A D Ó
(korrigált forgalmi érték után)
20    . évi kivetési összesít

magánszemély vállalkozó*

(f )
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Megnevezés Adótárgyak Jellemz  érték Adómegállapítás

összesen száma

tulajdonos
vagyoni érték
jog jogosítottja tulajdonos

vagyoni érték  jog 
jogosítottja (db) (m2, Ft) (Ft)

(f ,db)

  1. Belterületi földrészlet teljes alapterülete

  2. Építménnyel lefedett terület

  3. Htv. 19. §  a)  pontja alapján mentes

 T   4. Htv. 19. §  b)  pontja alapján mentes 

 E   5. Htv. 19  §  c)  pontja alapján mentes 

 R   6. Htv. 19. §  d)  pontja alapján mentes

 Ü   7. Htv. 19. §  e)  pontja  alapján mentes

 L   8. Htv. 19. §  f)  pontja  alapján mentes

 E   9. Önkormányzati döntés alapján mentes 

 T 10. ADÓKÖTELES TERÜLET [1-(2+3+4+5+6+7+8+9)]

11. BELTERÜLETI FÖLDRÉSZLET ADÓJA

12. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

13. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bekezdése alapján csökkentés

14. FIZETEND  ADÓ [ 11-(12+13)]

 F  15. Belterületi földrészlet 

 O  16. Korrigált forgalmi érték 

 R  17. Htv. 19 §  a)  pontja alapján mentes

 G  18. Htv. 19. §  b)  pontja alapján mentes 

 A  19. Htv. 19. §  c)  pontja alapján mentes 

 L  20. Htv. 19. §  d)  pontja alapján mentes

 M  21. Htv. 19. §  e)  pontja alapján mentes 

 I  22. Htv. 19. §  f)  pontja alapján mentes 

 23. Önkormányzati döntés alapján mentesség 

 É  24. ADÓKÖTELES FORGALMI ÉRTÉK [16(17+18+19+20+21+22+23)]

 R  25. BELTERÜLETI FÖLDRÉSZLET ADÓJA 

 T  26. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

É  27. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bekezdése alapján csökkentés

 K  28. FIZETEND  ADÓ [25-(26+27)]

* Ideértve az egyéni vállalkozókat is.

(f ) (f , db)

T  E  L  E  K  A  D  Ó
20    . évi kivetési összesít

Adóalanyok száma

magánszemély vállalkozó*



5. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[8. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

15880 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

Magánszemély kommunális adója
20   . évi kivetési összesít

Megnevezés Adóalanyok száma Adótárgyak száma Adómegállapítás
(f ) (db) (Ft)

  1. Építmény

      Ezen belül:

           – lakás 

           – nem lakás

  2. Telek 

  3. Bérleti jog

  4.  KOMMUNÁLIS ADÓ ÖSSZESEN (1+2+3)

  5. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény 

  6. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

  7. FIZETEND  KOMMUNÁLIS ADÓ [4-(5+6)]



6. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[9. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15881

Idegenforgalmi adó
(üdül épület után)

20    . évi kivetési összesít

Megnevezés Adóalanyok száma Adótárgyak Jellemz  érték Adómegállapítás
száma

(f ) (db) (m2) (Ft)

 1. Üdül épület

 2. Önkormányzati döntés alapján mentesség 

 3. Összesen  (1-2)

 4. Önkormányzati döntés alapján kedvezmény

 5. Az 1995. évi XCVIII. tv. 10.§ (2) bekezdése alapján csökkentés

 6. Összesen [3-(4+5)]



7. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[10. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]
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Megnevezés*

 db
adóalap
(kilowatt)

adó összeg (Ft)  db
adóalap
(kilowatt)

adó összeg (Ft)

 1. Adóköteles személygépkocsi

 2. Adómentes személygépkocsi

    (3+4+5+6+7+8)

 3. a gépjárm adó törvény 5. § a) pontja

 4. a gépjárm adó törvény 5. § b) pontja

 5. a gépjárm adó törvény 5. § d) pontja

 6. a gépjárm adó törvény 5. § f) pontja

 7. a gépjárm adó törvény 5. § j) pontja

 8. a gépjárm adó törvény 5. § k) pontja

 9.  Összes személygépkocsi (1+2)

10.  Adóköteles motorkerékpár

11. Adómentes motorkerékpár

    (12+13+14+15+16)

12. a gépjárm adó törvény 5. § a) pontja

13. a gépjárm adó törvény 5. § b) pontja

14. a gépjárm adó törvény 5. § d) pontja

15. a gépjárm adó törvény 5. § j) pontja

16. a gépjárm adó törvény 5. § k) pontja

17. Összes motorkerékpár (10+11)

18. KEK KH által átadott adatok: 

    -  személygépkocsi

    -  motorkerékpár

19.  MINDÖSSZESEN (9+17)

* A megnevezés címszó alatt található sorokat 0-20 kilowatt (kW), 21-30 kW, 31-40 kW, 41-50 kW, 51-60 kW,

  61-70 kW, 71-80 kW, 81-90 kW, 91-100 kW, 101-110 kW, 111-120 kW  és 120 kW feletti kategóriák szerint

  kell kigy jteni.

** 0-16 éves korig évente, 16 éves kor után halmozottan kell az adatokat összesíteni.

*** A gépjárm adóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: gépjárm adó törvény)

 ………..  éves** Mindösszesen

G É P J Á R M  A D Ó I.

20    . évi kivetési összesít

Személygépkocsi és motorkerékpár
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Megnevezés
száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes* száma adóköteles kedvezmény, fizetend összes*

adóalap mentesség adó adó adóalap mentesség adó adó adóalap mentesség adó adó adóalap mentesség adó adó
összege összege összege összege

db kg Ft Ft Ft db kg Ft Ft Ft db kg Ft Ft Ft db kg Ft Ft Ft

  1) Nem kedvezményezett és 
nem mentes gépjárm vek

  2) Kedvezmény összesen
     (3+4+5+6)
  3) 20 %-os adókedvezménnyel 
érintett gépjárm vek
  4) 30 %-os adókedvezménnyel 
érintett gépjárm vek

  5) 50 %-os adókedvezménnyel 
érintett gépjárm vek
  6) Kombinált áruszállítás után 
járó kedvezmény

  7) Mentesség összesen
      (8+9+10+11+12+13+14)
 8) a gépjárm adó törvény 5. § a)

 9) a gépjárm adó törvény 5. § b)

10) a gépjárm adó törvény 5. § c)

11) a gépjárm adó törvény 5. § d)

12) a gépjárm adó törvény 5. § e)

13) a gépjárm adó törvény 5. § j)
14) a gépjárm adó törvény 5. § k)

15) MINDÖSSZESEN (1+2+7)

* Az „összes adó” oszlop rovataiba  az adókedvezmény és a  fizetend  adó együttes összegét kell beírni.

G É P J Á R M  A D Ó II.
20    . évi kivetési összesít

AUTÓBUSZ (ideértve lakópótkocsi, lakókocsi) TEHERGÉPJÁRM NYERGESVONTATÓ ÖSSZESEN



9. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[11. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

15884 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

IDEGENFORGALMI ADÓ
(tartózkodási id  után vagy szállásdíj, ellenérték alapján)

20 .   évi feldolgozási összesít

Megnevezés Jellemz  érték  Adómegállapítás
(szám) (Ft)

     Tartózkodási id  után
    1.Vendégek száma

     2. Vendégéjszakák száma

     3. IDEGENFORGALMI ADÓ

     4. Htv. 31. § a) pontja alapján mentes

     5. Htv. 31. § b) pontja alapján mentes

     6. Htv. 31. § c) pontja alapján mentes

          Ezen belül:

               - szolgálati kötelezettség teljesítése

               - vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban

     7. Htv. 31. § d) pontja alapján mentes

     8. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

     9. IDEGENFORGALMI ADÓ [3-(4+5+6+7+8)]

     Szállásdíj, ellenérték alapján
  10. Vendégek száma

   11. Vendégéjszakákra es  szállásdíj, ellenérték

   12. IDEGENFORGALMI ADÓ

   13. Htv. 31. § a) pontja alapján mentes

   14. Htv. 31. § b) pontja alapján mentes

   15. Htv. 31. § c) pontja alapján mentes

          Ezen belül:

               - szolgálati kötelezettség teljesítése

               - vállalkozási tevékenységgel kapcsolatban

   16. Htv. 31. § d) pontja alapján mentes

   17. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény

   18. IDEGENFORGALMI ADÓ [12-(13+14+15+16+17)]

   19. IDEGENFORGALMI ADÓ ÖSSZESEN [9+18]

   20. Htv. alapján mentes (4+5+6+7+13+14+15+16)

   21. Önkormányzati döntés alapján mentesség, kedvezmény (8+17)

   22. BESZEDETT IDEGENFORGALMI ADÓ ADÓ ÖSSZESEN [19-(20+21)]



10. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[13. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]
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Megnevezés Összesen Adózók
száma

(Ft) (f , db)
  1. Számviteli tv. szerinti éves nettó árbevétel (ÁFA nélkül) (+)
  2. Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei (+)
  3. Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek (+)
  4. Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó árbevétele (+)
  5. Befektetési szolgáltatás bevétele (+)
  6. Nem befektetési szolgáltatási tevékenység bevétele (+)
  7. Biztosítástechnikai eredmény (+)
  8. Biztosítóknál nettó müködési költségek (+)
  9. Befektetésekb l származó biztosítástechnikai ráfordítások, egyéb biztosítástechnikai ráfordítások (+)
 10. Nem biztosítási tevékenység bevétele, befektetések nettó bevétele, egyéb növel  tételek (+)
 11. A Htv. 52. § 22. j ) pontjában megfogalmazott árfolyamnyereség, osztalék és részesedés (+)
 12. Fedezeti ügyletek veszteségének/nyereségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 13. Alapügyletek (fedezett ügyletek) nyereségének/veszteségének nyereségjelleg  különbözete (+)
 14. Biztosítóknál a Htv. 52. § 22. c) pontjában foglalt csökkentések (-)
 15. Az egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb ráforditások között kimutatott jövedéki adó (-)
 16. Egyéb ráfordítások között kimutatott, az adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó (-)
 17. Felszolgálási díj árbevétele (-)
 18. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként 
       elszámolt ellenérték (-)
 19. Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások (-)
 20. HTV. SZERINTI NETTÓ ÁRBEVÉTEL (ÁFA nélkül) 
       [(1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)-(14+15+16+17+18+19)]
 21. Eladott áruk beszerzési értéke (-)
 22. Közvetített szolgáltatások értéke (-)
 22/a. A 22. sorból az alvállalkozói teljesítések értéke
 23. Anyagköltség (a Htv. 39. § (1) bek.) (-)
 24. HTV. SZERINTI ADÓALAP [20-(21+23+24)]
 25. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség (-)
 26. Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap (-)
 27. A foglalkoztatás csökkenéséhez kapcsolódó adóalap növekedés (+)
 28. HTV. SZERINTI ADÓALAP MENTESSÉGGEL KORRIGÁLVA [(24-25-26)+27]
 29. Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján (-)
 30. Adózás alá es  adóalap  (28-29)
 31. ADÓKÖTELES ADÓALAP SZERINTI IPAR ZÉSI ADÓ
 32. Kedvezmény az adóból az önkormányzat döntése alapján (-)
 33.  Az 1995.  évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján csökkentés (-)
 34. Az ideiglenes jelleggel megfizetett adóátalány levonható összege (-)
 35. FIZETEND  IPAR ZÉSI  ADÓ [31-(32+33+34)]
 36. A Htv. 40. § (3)-(4) bek. alapján megfizetett adóátalány önkormányzatra jutó összege 

Ipar zési adó
2007. évi feldolgozási összesít
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Megnevezés Adóztatott Alapérték Számított Adómegállapítás
összesen ingatlanok érték

tulajdonos

vagyoni érték

jog jogosítottja tulajdonos

vagyoni érték

jog jogosítottja

száma

(f , db) (db) (Ft) (Ft) (Ft)

 1.  Egylakásos épületben lév  lakás

 2.  Többlakásos épületben, egyéb épületben lév  lakás

 3.  Üdül

 4.  Épületrész 

 5.  Összesen (1+2+3+4)

 6.  Kivetett (fizetend ) luxusadó összesen 
 7.  A fizetett adóból a luxusadóról szóló
     2005. évi CXXI. törvny 7. §-a alapján
     levonható helyi

       adók összege

 8.  Luxusadó  összesen (6-7)

* Ideértve az egyéni vállalkozókat is.

(f ) (f , db)

Luxusadó kivetési irat

Adóalanyok száma

20    . évi kivetési összesít

magánszemély vállalkozó*



12. számú melléklet a 44/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

[22. számú melléklet a 13/1991. (V. 21.) PM rendelethez]

2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15887

BEVALLÁS
a luxusadóról 

20  . adóévre 

(Benyújtandó az ingatlan fekvése szerinti települési önkormányzat, f városban a f városi 
önkormányzat adóhatóságához.)

II. Adótárgy  
A lakóingatlan 
fajtája:

Egylakásos 
lakóépületben
lév  lakás

Többlakásos
épületben, egyéb 
épületben lév  lakás 

Üdül Épületrész

Címe: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

     

Helyrajzi száma:  / / /

III. Adótárgy hasznos alapterülete:     _____________m2

IV. Adótárgy értékelésénél figyelembe veend  korrekciós tényez k

Lakással, üdül vel, épületrésszel  
kapcsolatos tényez k

Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lév
 lakással kapcsolatos tényez k

1. Lakóépület, üdül  kora:
Épült:________ évben 

2. Lakóépület, üdül  teljes felújítása az adóévet megel z en
nem történt
________ évben történt 

3. Lakóépület, üdül  falazata (alkalmazott építési technológia):
tégla, k  falazatú, illetve monolit betonszerkezet  épület
házgyári panelszerkezet  épület, illetve egyéb nem 
hagyományos épít anyagból készült, illetve könny
szerkezet  épület, 
fa, vályog, vert falú és egyéb hagyományos 
épít anyagból épült épület

4. Lakóépület, üdül  komfort fokozata:

összkomfortos (egyedi központi vagy etage f téssel)
összkomfortos (távf téssel) vagy komfortos 
félkomfortos

5. Szobák és félszobák együttes száma:
4-nél több
4
4-nél kevesebb

6. Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lév  lakás 
lakószobáinak tájolása 

a lakás egyik szobájának ablaka sem nyílik udvari vagy északi 
irányba
minden egyéb megoldás  
a lakás szobáinak legalább felében az ablakok udvarra vagy 
északi irányba nyílnak 

7. Többlakásos lakóépületben, egyéb épületben lév  lakás 
megközelíthet sége

a lakás az épület els  vagy második emeletén helyezkedik el 
és az épület felvonóval rendelkezik
minden más esetben
a lakás az épület harmadik vagy ennél magasabb emeletén 
helyezkedik el és nem rendelkezik felvonóval az épület
a lakás az alagsorban helyezkedik el 

I. Bevallás benyújtásának oka  
Bejelentkezés Változás bejelentése  Adókötelezettség

megsz nése
Lakóingatlan elidegenítése, 
vagyoni érték  jog megsz nése

V. Adóalany 
Adóalany 
min sége:

Tulajdonos
Tulajdoni hányad: ________

Vagyoni érték  jog jogosultja
 Jog jellege: Jogosultsági hányad: _______

kezel i jog
vagyonkezel i jog
haszonélvezet
használat joga

Adózó neve (cégneve): ll

Születési helye: ll Ideje:
    

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k
Adószáma:         - -

Adóazonosító jele: 
                      

Székhelye, lakóhelye: k       város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

     

Levelezési címe: k       város 
község 

   közterület neve 
közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

                           

Pénzintézeti számlaszáma: k
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VI. Adótárgy elidegenítése esetén a vev :

Neve: ll
Székhelye, lakóhelye: város 

község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

VII. Megállapodás 
Alulírott tulajdonostársak, vagyoni érték  jog jogosultjai (továbbiakban: tulajdonostárs) kijelentik, hogy a II. pont szerinti adótárgy 
vonatkozásában valamennyi, adóval kapcsolatos kötelezettséget a V. pont szerinti adóalany tulajdonostárs (a bevallás benyújtója)
teljesíti, illetve az adóval kapcsolatos jogokat gyakorolja. 

V. pont szerinti adóalany tulajdonostárs  

Adózó neve (cégneve): l __________________
          

       adóalany tulajdonostárs aláírása 

Tulajdonostárs 2. 

Tulajdonostárs neve (cégneve): l  Tulajdoni/jogosultsági hányad:_________________ 

Születési helye: ll Ideje:
   

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k

Adószáma:         - -

Adóazonosító jele: 
                      

Székhelye, lakóhelye:       város 
község

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

          

helység  év  hó  nap tulajdonostárs aláírása 

Tulajdonostárs 3. 

Tulajdonostárs neve (cégneve):____________________________________: l Tulajdoni/jogosultsági hányad:_________________ 

Születési helye: ll Ideje:
   

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k

Adószáma:         - -

Adóazonosító jele: 
                      

Székhelye, lakóhelye:        város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

          

helység  év  hó  nap tulajdonostárs aláírása 

Tulajdonostárs 4. 

Tulajdonostárs neve (cégneve) :____________________________________ l Tulajdoni/jogosultsági hányad:_________________ 

Születési helye: ll Ideje:
   

év hó nap
     

Anyja születési családi és utóneve: k

Adószáma:         - -

Adóazonosító jele: 
                      

Székhelye, lakóhelye:        város 
község 

   közterület 
neve 

közterület 
jellege hsz. ép. lh. em. ajtó 

Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

          

helység  év  hó  nap az adózó vagy képvisel je (meghatalmazottja) aláírása 
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H E L Y I  I P A R Z É S I  A D Ó B E V A L L Á S  

2008. adóévr l __________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l

Az adóhatóság tölti ki!

Benyújtás, postára adás napja:  

Az adóhatóság megnevezése:   _________________________________________________________________________ 

Az adóhatóság  azonosító száma: _______________________________________________________________________ 

                                                                                                                  ____________________________________________ 
          Az átvev  aláírása

1. Azonosító adatok 

 Az adózó neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________

 címe (lakóhelye, székhelye): 

___________________________________________________________________________________________________________ 

telephelye:   

___________________________________________________________________________________________________________ 

Levelezési címe: 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 adószáma:   

 azonosító jele:

 statisztikai számjele:

 bankszámlaszáma:  

 A bevallás kitölt jének neve, telefonszáma: ________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________

2. Bevallás jellege (A bevallás jellegét a megfelel  négyzetbe x-szel jelölje.) 

  2.1. Éves bevallás  
  2.2. Záró bevallás 
  2.3. El társasági bevallás 
  2.4. Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó bevallása    
  2.5. Évközben kezd  adózó bevallása 
  2,6  Naptári évt l eltér  üzleti évet választó adózó áttérésének 

évér l készült évközi bevallása 
2.7  A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint mez -

 gazdasági stermel  bevallása 
  2.8 A Htv. 37. § (2) b) pontja alapján állandó jelleg  ipar zési

  tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott   bevallás 

3. A záró bevallás benyújtásának oka: (A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.) 

    3.1    Felszámolás                                                                              
    3.2    Végelszámolás                                                                         
    3.3    Átalakulás                                                                                 
    3.4    A tevékenység saját elhatározásból történ  megszüntetése        
    3.5    Hatósági megszüntetés                                                              
    3.6    El társaságként m köd  társaság cégbejegyzés iránti   kérelmét
             elutasították  vagy kérelmét a bejegyzés el tt  visszavonta
    3.7   Székhely áthelyezése 
    3.8   Telephely megszüntetése                                                          
    3.9    Egyszer sített vállalkozói adóalanyiság megsz nése                
    3.10  A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül  helyezése  
    3.11  Egyéb                                                                                        

    év  hó nap 

               

                          

        _  _   

          

      _     _ _

      - -    
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4. Bevallási id szak:

5.

            

A benyújtott kiegészít  lapok jelölésének megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.

6. Az adó alapjának egyszer sített meghatározási módját választók nyilatkozata
6.1 A 2008. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározási módját választottam/választom (a személyi 
jövedelemadóban átalányadózást választó adózók, azon egyéb adóalanyok részére, akik a 2007. adóévben 4 millió 
Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.2 A 2009. adóévre az adóalap egyszer sített meghatározásának módját választom (a személyi jövedelemadóban 
átalányadózást választó adózók, azon vállalkozási tevékenységet folytató adóalanyok részére, akik a 2008. 
adóévben 4 millió Ft nettó árbevételt nem értek el). Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

6.3 A 2008. adóévben, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az adóalap egyszer sített megállapítási módját 
választottam/választom. 

6.4 A 2009. adóévre, mint az egyszer sített vállalkozói adó alanya az ipar zési adónál az egyszer sített adóalap 
meghatározási módot választom. Ha igen a négyzetben x-szel jelölje. 

7. Könyvvezetés módja: (A megfelel  kockába tegyen egy x-et!) 

1. egyszeres                                                       
2. kett s                                            
3. bevételi és költségnyilvántartás     
4. bevételi nyilvántartás 

9. AZ ADÓ KISZÁMÍTÁSA
Az adatokat 
forintban kell 

megadni 

Az
adóhatóság 

tölti ki! 

911 Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó árbevétel (részletezése  
külön lapon található) 

912  Eladott áruk beszerzési értéke
913  Közvetített szolgáltatások értéke 
    9131 A 913. sorból az alvállalkozói teljesítmények értéke
914  Anyagköltség 
915 Htv. szerinti  - vállalkozási szint  – adóalap  [911-(912+913+914)]   
916 A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó adóalap-mentesség 
917 Külföldön létesített telephelyen végzett tevékenységre jutó adóalap mentessége 
918 A foglalkoztatás csökkentéséhez kapcsolódó adóalap-növekmény 
919 Mentességekkel korrigált Htv. szerinti - a vállalkozási szint  - adóalap  
[(915-916-917)+918] 
920 Az önkormányzat illetékességi területére jutó – a 919. sorban lév  adóalap 
megosztása szerinti – települési szint  adóalap
921 Adómentes adóalap önkormányzati döntés alapján  
922 Az önkormányzati rendelet szerinti adóköteles adóalap (920-921) 
923 Adóalapra jutó ipar zési adó összege (922. sor  x    %) 
924 Önkormányzati döntés szerinti adókedvezmény   
925 Az ideiglenes jelleg  ipar zési tevékenység után az adóévben megfizetett és az 
önkormányzatnál levonható adóátalány összege 
926 Kommunális beruházás miatt magánszemély által levonható  
kedvezmény összege (1995. évi XCVIII. tv. 10. § (2) bek. alapján) 
927 Ipar zési adófizetési kötelezettség [923-(924+925+926)] 
928 Adóel legre befizetett összeg 
929 Feltöltési kötelezettség miatt befizetett összeg 
930 Még fizetend  adó [927-(928+929)] 
931 Adótúlfizetés összege [(927+928)-926] 

    év hó naptól év hó napig

A B  C  D  E  F  G  I

8. Alkalmazott adóalap megosztás módszere:

(A Htv. mellékletének 2.2 pontjában egyetemes szolgáltatónak, közüzemi szolgáltatónak, elosztói engedélyesnek,  
villamosenergia keresked nek, földgázkeresked nek ezt a pontot nem kell kitölteni.) 
(A megfelel  négyzetbe tegyen egy x-et.)  

- személyi jelleg  ráfordítással arányos  
 - eszközérték arányos 
 - személyi jelleg  ráfordítás és eszközérték arányos együtt 
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10. Az önkormányzatra jutó adóátalány összege: 

Nyilatkozat
                                                                                                                                                                                     
Társasági adóel legnek az adóévi várható fizetend  adó összegére történ  kiegészítésére kötelezett:  igen     nem 

1. Más adóhatóságnál (állami, önkormányzati adóhatóságnál, vámhatóságnál) nincs tartozásom. (Ha nincs 
tartozás, azt a négyzetben x-szel jelölje.)     
Amennyiben tartozása van, az I jel  kiegészít  lapot is ki kell tölteni! 

2. Amennyiben az adótúlfizetés egész összegét visszakéri azt a négyzetben x-szel jelölje!  

3. Az adótúlfizetés összegéb l visszatéríthet  adót az alábbi összegben kérem  
esedékességkor, helyi adó-fizetési, helyi adóel leg-fizetési kötelezettségemre elszámolni.      Ft 

4 Az adótúlfizetés fennmaradó összegét kérem visszatéríteni:        

Figyelem! 
Az önkormányzati adóhatóság az adókötelezettség ellen rzése érdekében a bevalláshoz további részletez
táblázatokat rendszeresíthet. Ebben az esetben azok kitöltése is kötelez .
Felel sségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

_________________________________________,  
___________________________________ 

cégszer ) aláírás 

A bevallás ellenjegyzése esetén az ellenjegyz  személy neve: ______________________________________________ 

adószáma:  

adóazonosító jele: 

adótanácsadói oklevelének száma, kelte, vagy adószakért i engedélyének száma, kelte: ______________________ 
_____________________________________________________________________________________________ 

Ellenjegyzés dátuma:  

A bevallást ellenjegyzem: 

 ____________________________________________ 
 adótanácsadó, adószakért  aláírása 

év hó nap

     _  _

         

    év hó nap
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A

Vállalkozók nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi 

ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„A” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve:___________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

Adószáma:  

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):   

__________________________________________,  

                                                                                    ____________________________________________
                                                                                         (cégszer ) aláírás

_ _

         

Az adatokat forintban 
kell megadni 

Az adóhatóság tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel (9111-9112-9113-9114-9115) 
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel    

9112 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény
szerinti jogdíjból származó, árbevételként elszámolt 
ellenérték 
9113 Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 
9114 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó 
összege
9115 Felszolgálási díj árbevétele   

    év hó nap
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B

Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások 
 nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévr l _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

„B” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

Adószáma:  

Technikai száma: _______________________________

__________________________________________,  

                                                                                                         _______________________________________ 
                                                                                                            (cégszer ) aláírás 

 Az adatokat forintban  
       kell megadni 

       Az adóhatóság 
             tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)-9117]
9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek   

9112 Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei   

9113 Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás nettó ár-
bevétele
9114 Befektetési szolgáltatás bevétele   

9115 Fedezeti ügyletek vesztességének/nyereségének 
nyereségjelleg  különbözete 
9116 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
vesztességének nyereségjelleg  különbözete 
9117 Fizetett kamatok és kamatjelleg  ráfordítások   

_ _

    év hó nap



15894 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2007/186. szám

 C 

Biztosítók nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévr l ___________________________önkormányzat  illetékességi 
területén folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni 

adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„C” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Technikai száma: ____________________________________ 

Az adatokat Ft-ban kell 
megadni 

Az adóhatóság  
tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel [(9111+9112+9113+9114+9115+9116)-9117] 

9111  Biztosítástechnikai eredmény   

9112 Nettó m ködési költségek   

9113 Befektetésekb l származó biztosítástechnikai 
ráfordítások (csak életbiztosítási ágnál) és az egyéb 
biztosítás-technikai ráfordítások együttes összege 
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjelleg  különbözete  

9115 Alapügyletek (fedezett tételek) 
nyereségének/veszteségének nyereségjelleg
különbözete 
9116 Nem biztosítási tevékenység bevétele, 
befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. § 22. c) alpontja 
szerint egyéb növel  tételek 

9117 Htv. 52. § 22. c) alpontjában foglalt csökkentések   

__________________________________________,  
    

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás

_ _

    év hó nap
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D

Befektetési vállalkozások 
nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

„D” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve : ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adószáma:        

Technikai száma: _______________________________________________

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

_ _

 Az adatokat forintban 
    kell megadni 

 Az adóhatóság  
         tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel (9111+9112+9113+9114+9115) 
9111 Kapott kamatok és kamatjelleg  bevételek 
együttes összege 
9112 Befektetési szolgáltatási tevékenység bevételei   

9113 Nem befektetési szolgáltatási tevékenység 
bevétele
9114 Fedezeti ügyletek nyereségének/veszteségének 
nyereségjelleg  különbözete  

9115 Alapügyletek (fedezett tételek) nyereségének/ 
veszteségének nyereségjelleg  különbözete 

    év hó nap
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E

Kockázati t ketársaságok és kockázati t kealapok 
 nettó árbevételének a kiszámítása 

2008. adóévr l ___________________________önkormányzat illetékességi területén 
folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló 

helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó 

„E” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: ________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Technikai száma: ______________________________________________________________________ 

  Az adatokat Ft-ban  
kell megadni 

    Az adóhatóság  
            tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel [9111+9112-(9113+9114+9115)] 
9111 A számviteli törvény szerinti nettó árbevétel  

9112 Befektetett pénzügyi eszközöknek min sül
részvények, részesedések a mérlegkészítés id pontjáig
pénzügyileg realizált árfolyamnyereség, továbbá az ilyen 
befektetések után kapott (járó) osztalék és részesedés 
együttes összege 
9113 A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 
törvény szerinti jogdíjból származó, árbevételként 
elszámolt ellenérték 
9114 Egyéb szolgáltatások értékeként illetve egyéb 
ráfordítások között kimutatott jövedéki adó összege 
9115 Egyéb ráfordítások között kimutatott, az 
adóhatósággal elszámolt regisztrációs adó, energia adó 
összege

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

_ _ _

    év hó nap
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F

Egészségbiztosítási pénztár 
nettó árbevételének a kiszámítása

2008. adóévr l ______________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

„F” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve : ____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Adószáma:        

Technikai száma: _______________________________________________

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás 

_ _

 Az adatokat forintban 
    kell megadni 

 Az adóhatóság  
         tölti ki! 

911 A Htv. szerinti - vállalkozási szint  - éves nettó 
árbevétel (9111+9112-9113) 
9111 Egészségbiztosítási szolgáltatási bevételek   

9112 Többes ügynöki és az ügynöki tevékenység 
bevétele
9113 Egészségbiztosítási szolgáltatási ráfordítások   

    év hó nap
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G

A vállalkozási szint  adóalap megosztása

2008. adóévr l ________________önkormányzat illetékességi területén folytatott 
állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési

adóbevalláshoz kapcsolódó 

 „G” jel  kiegészít  lap 

Az adózó neve, cégneve: __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Adószáma:    

Adóazonosító jele (vagy technikai száma):  

Az adatokat 
forintban/m3-ben/

kwattban
kell megadni 

101 A vállalkozás által az adóévben – a Htv. melléklete szerint – figyelembeveend
összes személyi jelleg  ráfordítás összege 

102 Az önkormányzat illetékességi területén foglalkoztatottak után az adóévben - a 
Htv. melléklete szerint – figyelembeveend  személyi jelleg  ráfordítás összege 

103 A vállalkozásnak az adóévben a székhely, telephely szerinti településekhez 
tartozó – a Htv. melléklete szerinti – összes eszközérték összege 

104 Az önkormányzat illetékességi területén figyelembeveend  – a Htv. melléklete 
szerinti – eszközérték összege 
105 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkeresked
villamosenergia vagy földgáz végs  fogyasztók részére történ  értékesítésb l
származó összes számviteli törvény szerinti nettó árbevétele
106 Egyetemes vagy közüzemi szolgáltató, villamosenergia- vagy földgázkeresked
villamosenergia vagy földgáz végs  fogyasztók részére történ  értékesítésb l
származó az önkormányzat illetékességi területére jutó számviteli törvény szerinti 
nettó árbevétele 

107 Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az összes végs  fogyasztónak továbbított villamosenergia vagy földgáz 
mennyisége
108 Villamos energia elosztó hálózati engedélyes és földgázelosztói engedélyes 
esetén az önkormányzat illetékességi területén lév  végs  fogyasztónak továbbított 
villamosenergia vagy földgáz mennyisége 

__________________________________________, 

_______________________________________ 
(cégszer ) aláírás

_ - -

         

    év hó nap
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                              I 
Nyilatkozat a fennálló köztartozásokról 

_________ adóévr l  _______________________ önkormányzat illetékességi területén folytatott állandó jelleg  ipar zési tevékenység utáni  

adókötelezettségr l szóló helyi ipar zési adóbevalláshoz kapcsolódó "G" jel  kiegészít  lap 
                  

Az adózó neve (cégneve): .    

Adószáma, adóazonosító jele:        

Kijelentem, hogy az adóbevallás benyújtásának napján az alábbi lejárt esedékesség  köztartozásaim állnak fenn: 

A tartozást nyilvántartó szervezet A tartozás 

megnevezése számlavezet  pénzintézetének neve bankszámla pénzforgalmi jelz száma összege (Ft) 

01.                 

02.                 

03.                 

04.                 

05.                 

06.                 

07.                 

08.                 

09.                 

10.                 

11.         

12.         

Felel ségem tudatában kijelentem, hogy a nyilatkozatban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
               ____________________________________ 

(cégszer ) aláírás 



A pénzügyminiszter
45/2007. (XII. 29.) PM

rendelete
a független biztosításközvetítõi

(alkuszi vagy többes ügynöki) jelentés szabályairól

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló
2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 235. §
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a pénzügymi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 169/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § g) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A független biztosításközvetítõ (alkusz vagy többes
ügynök) éves jelentést és a független biztosításközvetítõ
törzsadatairól szóló jelentést készít, melyet az 1. számú
melléklet szerinti táblázatok kitöltésével kell teljesíteni.
Az e táblázatok kitöltéséhez szükséges kitöltési útmutatót
a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) A független biztosításközvetítõ (alkusz vagy többes
ügynök) az éves jelentést – elektronikus úton, minõsített
vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva –
a tárgyévet követõ év május 31-éig a Pénzügyi Szerveze-
tek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) jelen-
tésfogadó rendszerén keresztül megküldi.

(3) A független biztosításközvetítõ (alkusz vagy többes
ügynök) a törzsadatairól szóló jelentést a törzsadatban tör-
tént változást követõ 30 napon belül, elektronikus úton,
minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírás-
sal ellátva, a mellékletekben foglaltakat is figyelembe

véve köteles a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén ke-
resztül megküldeni.

(4) A független biztosításközvetítõ (alkusz vagy többes
ügynök) a Felügyelet által kiadott alapítási engedélyrõl
szóló határozat jogerõre emelkedésének napjától, a fel-
ügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerõ-
re emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére.

2. §

(1) Az adatszolgáltatás alapját a hatályos magyar szám-
viteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.

(2) A jelentések alapjául szolgáló bizonylatoknak alaki-
lag és tartalmilag hiteleseknek, megbízhatóknak és helyt-
állóknak kell lenniük.

3. §

(1) E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit elõször a 2007. évre vonat-
kozó független biztosításközvetítõi (alkuszi vagy többes
ügynöki) jelentés esetében kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejûleg hatályát
veszti a független biztosításközvetítõi (alkuszi vagy töb-
bes ügynöki) jelentés szabályairól szóló 33/2004. (VI. 23.)
PM rendelet.

Dr. Veres János s. k.,
pénzügyminiszter
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1. számú melléklet a 45/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

I. FEJEZET 
JELENTÉSTÁBLÁK 

BIZTOSÍTÁSI és ÜZLETI TITOK

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
48A 48B1A 48B1B

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
48B2 48C

Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve (nyomtatott bet kkel), aláírása:

telefonszáma:
e-mail címe:

A PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet
neve(nyomtatott bet kkel), aláírása:

telefonszáma:
e-mail címe:

Cégszer  aláírás:

(független biztosításközvetít k részére)
ÉVES JELENTÉS

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !
   
 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.
 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 2003. évi
     LX. törvény 235.§-ának a) pontja alapján rendelte el.
 2. Az éves jelentést elektronikus úton, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva a tárgyévet követ
      év  május 31. napjáig kell a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jelentésfogadó rendszerén 
      keretsztül megküldeni.
 3.  A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók.
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48A
A független biztosításközvetít  adatai a szakmai felel sség vagyoni fedezetér l és a foglalkoztatottak 

létszámáról 
Nagyságrend: ezer forint

Érték Mód 

1 2 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 

a b 

001 48A01 Szakmai felel sségbiztosítás 
002 48A02 Felel sségbiztosító neve     
003 48A03 Szerz dés id tartama, kezdete     
004 48A04 Szerz dés id tartama, vége     
005 48A05 Vagyoni biztosíték     
006 48A06 Megnevezése 
007 48A07 Biztosíték összege     
008 48A08 A fedezetb l történt kárkifizetés összege     

      Tájékoztató adatok 

009 48A20 
A független biztosításközvetít vel 
biztosításközvetít i munkaviszonyban állók 
létszáma 

    

010 48A21 
A független biztosításközvetít i tevékenységre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló nyilvántartott 
személyek száma 

    

011 48A30 Biztosítási díjak átvétele 
012 48A301 Els  díj     
013 48A302 Folytatólagos díj     
014 48A31 Ügyfélszámla vezetés     
015 48A32 Kárrendezési tevékenység végzése     

     

Jelmagyarázat 

Tilos   
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48B1A 
Biztosításközvetít i tevékenységb l származó bevételek 

Nagyságrend: ezer forint

Biztosító 
megnevezése 

Tárgyévre járó 
jutalékbevétel 

éves bruttó 
összege - élet 

Tárgyévre járó 
jutalékbevétel 

éves bruttó 
összege - nem 

élet

Tárgyévre 
be nem 

folyt 
jutalék 

összege - 
élet

Tárgyévre 
be nem 

folyt 
jutalék 

összege - 
nem élet 

Mód

1 2 3 4 5 6 

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 

a b c d e f 
001 48B1A01 Összesen           
002 48B1A0101               

... ...             
48B1A0199               

Jelmagyarázat 

Tilos   

48B1B 
Biztosításközvetít i tevékenységb l származó nem jutalék bevételek 

Nagyságrend: ezer forint

Érték Mód 

1 2 Sorszám 
PSZÁF 

kód
Megnevezés 

a b 

001 48B1B1 
Nem jutalék fejében végzett biztosításközvetít i
szolgáltatások bevétele összesen 

    

002 48B1B11 ebb l: kockázatelbírálás     
003 48B1B12 ebb l: módozatfejlesztés     
004 48B1B13 ebb l: kárrendezés     
005 48B1B14 ebb l: szaktanácsadás     
006 48B1B15 ebb l: oktatás     
007 48B1B16 ebb l: nyugdíjpénztári tagszervezés     
008 48B1B17 ebb l: pénzügyi szolgáltatás teljesítése     
009 48B1B18 ebb l: egyéb     

     

Jelmagyarázat 

Tilos   
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 48B2 
A közvetített biztosítási szerz dések száma, díja 

Folyamatos díjfizetés  biztosítási 
szerz dések 

Egyszeri díjfizetés  biztosítási 
szerz dések 

Díjmentesített 
biztosítási 

szerz dések 

darabszáma (db) 
éves

állománydíjának 
összege (eFt) 

darabszáma (db) 
éves biztosítási 
díjának összege 

(eFt) 
darabszáma (db) 

Mód

Biztosító 
megnevezése

él
et

ne
m

 é
le

t 

vi
sz

on
t-

b
iz

to
sí

tá
s 

él
et

ne
m

 é
le

t 

vi
sz

on
t-

b
iz

to
sí

tá
s 

él
et

ne
m

 é
le

t 

vi
sz

on
t-

b
iz

to
sí

tá
s 

él
et

ne
m

 é
le

t 

vi
sz

on
t-

b
iz

to
sí

tá
s 

él
et

ne
m

 é
le

t 

vi
sz

on
t-

b
iz

to
sí

tá
s 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 

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

1 48B21
Tárgyévben közvetített 
szerz dések összesen                         

2 48B2101                             

... ...                           

48B2199                             

3 48B22
Él  (záró) állományban lév
szerz dések összesen                           

4 48B2201                               

... ...                             

48B2299                               

Jelmagyarázat 

Tilos   
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48C
A független biztosításközvetít re vonatkozó f bb mérleg és eredménykimutatás adatok 

Nagyságrend: ezer forint

El z  év Tárgyév Mód

1 2 3 Sorszám PSZÁF kód Megnevezés 

a b c 

001 48C01 Eszközök összesen       
002 48C02 Befektetett pénzügyi eszközök       
003 48C03 Követelések       
004 48C04 Pénzeszközök       
005 48C041 ebb l: pénztár, csekkek       
006 48C042 ebb l: bankbetétek       
007 48C05 Források összesen       
008 48C06 Saját t ke       
009 48C07 Jegyzett t ke       
010 48C08 Mérleg szerinti eredmény       
011 48C09 Céltartalékok       
012 48C10 Kötelezettségek       
013 48C11 Értékesítés nettó árbevétele összesen       
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BIZTOSÍTÁSI és ÜZLETI TITOK

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
KTABK1 KTABK2

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)
KTABK3

Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve (nyomtatott bet kkel), aláírása:

telefonszáma:
e-mail címe:

A PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet
neve(nyomtatott bet kkel), aláírása:

telefonszáma:
e-mail címe:

Cégszer  aláírás:

( független biztosításközvetít k részére )
TÖRZSADAT JELENTÉS

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !
   
 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.
 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 
2003. évi LX. törvény 235.§-ának a) pontja alapján rendelte el.
 2. A törzsadat jelentést  elektronikus úton, fokozott biztonságú aláírótanúsítvánnyal  ellátva, a 
törzsadatokban történt változást követ  30 napon belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
jelentésfogadó rendszerén keresztül kell megküldeni. 
 3.  A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók
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KTABK1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
…..… év ..……… hó …… napi állapot 

Az intézmény neve* 

Az intézmény régi neve**** 

Cégforma*** 

Adószám* 

Intézmény jogi státusza* 

Székhely* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Levelezési cím város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Telefon Telefax 

E-mail Weblap 

Cégjegyzékszám *** 

Cégbírósági bejegyzés kelte*** 

Alapítás id pontja*** 

Jegyzett t ke összesen* 

ebb l: jegyzett t ke pénzbeni*** 

Hivatalos levelek címzettjének neve 

Beosztása/hivatali rangja 

Telephely címe* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Külföldi fiók neve* 

Külföldi fiók 
címe* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Külföldi képviselet neve* 

Külföldi
képviselet címe* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Kelt: év hó nap

Kitöltésért felel s

neve

telefon

e-mail 

………………………………….. 

cégszer  aláírás 

* Kitöltése kötelez

*** Csak a beszámolási id szakot megel z  egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni 

**** A beszámolási id szakot megel z  egy évben történt változás esetén kitöltése kötelez
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KTABK2 TISZTSÉGVISEL
…..… év ..……… hó …… napi állapot 

Bejelent  intézmény neve* 

Adószáma* 

Igazgató/Ügyvezet  neve* 

Születési név 

Anyja neve** 

Születési helye**……………………………………………….. dátuma** év hónap nap

Személyi igazolvány száma 

Útlevélszám 

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése 

Állampolgársága* 

Legmagasabb iskolai végzettsége* 

Lakcím* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Szakmai vezet  neve* 

Születési név 

Anyja neve** 

Születési helye**……………………………………………….. dátuma** év hónap nap

Személyi igazolvány száma 

Útlevélszám 

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése 

Állampolgársága* 

Legmagasabb iskolai végzettsége* 

Lakcím* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Kelt: év hó nap

Kitöltésért felel s

neve

telefon

e-mail 

………………………………….. 

cégszer  aláírás 

* Kitöltése kötelez

** Legalább az egyik mez  kötelez en kitöltend
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KTABK3 TULAJDONI RÉSZESEDÉS MÁS FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍT BEN
…..… év ..……… hó …… napi állapot 

Bejelent  adatai  

Bejelent  intézmény neve* 

Adószám* 

Székhely* …………….. város……………………… utca……….. hsz……….. em/ajtó 

Ország ………………………… 

Tulajdonolt intézmény adatai  

Tulajdonolt intézmény neve* 

Adószáma* 

Székhely* …………….. város……………………… utca……….. hsz……….. em/ajtó 

Ország ………………………… 

Tulajdonszerzés id pontja*

Tulajdon megsz nésének id pontja* 

Tulajdoni rész %* 

Tulajdoni rész Ft* 

Kelt……………………………………….., ……….. év …………………………….hó ……….. nap

Kitöltésért felel s

neve ………………………………….. 

telefon ………………………………….. 

e-mail ………………………………….. 

………………………………….. 

cégszer  aláírás 

* Kitöltése kötelez
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BIZTOSÍTÁSI és ÜZLETI TITOK

Vonatkozási id  kezdete: (év/hó/nap)
KTAFBK1 KTAFBK2

Vonatkozási id  vége: (év/hó/nap)

Kitöltés dátuma: (év / hónap / nap)

Bizonylat jellege (E,M)

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete tölti ki!

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Az adatszolgáltató neve (nyomtatott bet vel):

Az adatszolgáltató törzsszáma:

A kitöltésért felel s személy neve (nyomtatott bet kkel), aláírása:

telefonszáma:
e-mail címe:

A PSZÁF felé kapcsolattartással megbízott vezet
neve(nyomtatott bet kkel), aláírása:

telefonszáma:
e-mail címe:

Cégszer  aláírás:

( független biztosításközvetít  fióktelep részére )
TÖRZSADAT JELENTÉS

AZ ADATSZOLGÁLTATÁS KÖTELEZ !

 Az adatszolgáltatás megtagadása, valótlan adatok közlése felügyeleti eljárást von maga után.
 1. Az adatszolgáltatást a pénzügyminiszter a biztosítókról és a biztosítási tevékenységr l szóló 
2003. évi LX. törvény 235.§-ának a) pontja alapján rendelte el.
 2. A törzsadat jelentést elektronikus úton, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva a 
törzsadatokban történt változást követ  30 napon belül a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
jelentésfogadó rendszerén keresztül kell  megküldeni. 
 3. A jelentés kitöltésével kapcsolatos információk a Rendelet mellékletében találhatók
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KTAFBK1 BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍT  FIÓKTELEP ALAPADATOK 
…..… év ..……… hó …… napi állapot 

Az intézmény neve* 

Az intézmény régi neve**** 

Cégforma*** 

Adószám* 

Intézmény jogi státusza* 

Székhely* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Levelezési cím város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Telefon Telefax 

E-mail Weblap 

Cégjegyzékszám *** 

Cégbírósági bejegyzés kelte*** 

Alapítás id pontja*** 

Jegyzett t ke összesen* 

ebb l: jegyzett t ke pénzbeni*** 

Hivatalos levelek címzettjének neve 

Beosztása/hivatali rangja 

Anyaintézmény neve* 

Anyaintézmény 
címe* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Kelt: év hó nap

Kitöltésért felel s

neve

telefon

e-mail 

………………………………….. 

cégszer  aláírás 

* Kitöltése kötelez

*** Csak a beszámolási id szakot megel z  egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek kell kitölteni 

**** A beszámolási id szakot megel z  egy évben történt változás esetén kitöltése kötelez
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KTAFBK2 TISZTSÉGVISEL
…..… év ..……… hó …… napi állapot 

Bejelent  intézmény neve* 

Adószáma* 

Igazgató/Ügyvezet  neve* 

Születési név 

Anyja neve** 

Születési helye**……………………………………………….. dátuma** év hónap nap

Személyi igazolvány száma 

Útlevélszám 

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése 

Állampolgársága* 

Legmagasabb iskolai végzettsége* 

Lakcím* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Szakmai vezet  neve* 

Születési név 

Anyja neve** 

Születési helye**……………………………………………….. dátuma** év hónap nap

Személyi igazolvány száma 

Útlevélszám 

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése 

Állampolgársága* 

Legmagasabb iskolai végzettsége* 

Lakcím* város utca hsz em/ajtó

Ország Irányítószám 

Kelt: év hó nap

Kitöltésért felel s

neve

telefon

e-mail 

………………………………….. 

cégszer  aláírás 

* Kitöltése kötelez

** Legalább az egyik mez  kötelez en kitöltend



2. számú melléklet a 45/2007. (XII. 29.) PM rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

Az adatszolgáltatás formai és technikai követelményei

Az adatszolgáltatást elektronikus úton, fokozott biztonságú aláíró tanúsítvánnyal ellátva a Felügyelet jelentésfogadó
rendszerén keresztül kell teljesíteni.

Az adatot nem tartalmazó valamint nemleges táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére elektronikus formában oly
módon, hogy ezen táblák elsõ adatsorát ki kell tölteni 0 értékkel.

A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegzõ sorokat is) a Mód elnevezésû osz-
lopban „M”-mel kell megjelölni. Elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerébe küldött módosításnál a tel-
jes jelentést kell megküldeni.

A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.

Az Éves jelentés kitöltése

48A tábla A független biztosításközvetítõ adatai a szakmai felelõsség vagyoni fedezetérõl és a foglalkoztatottak lét-

számáról

A független biztosításközvetítõvel biztosításközvetítõi munkaviszonyban állók létszáma (fõ): itt kell bemutatni azokat
a biztosításközvetítõket, akik a független biztosításközvetítõvel létesített munkaviszony keretében fejtik ki tevékenysé-
güket. Az átlagos állományi létszámot kell megadni.

A független biztosításközvetítõi tevékenységre irányuló egyéb jogviszonyban álló nyilvántartott személyek száma:
azon biztosításközvetítõk átlagos létszámát kell megadni, amelyek közvetlenül a független biztosításközvetítõvel létesí-
tett megbízási vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony keretében fejtik ki tevékenységüket, valamint azokat a
természetes személyeket is, akik a független biztosításközvetítõ megbízásából eljáró nem engedélyköteles gazdálkodó
szervezeten belül közvetítenek.

Elsõ díj: Amennyiben a független biztosításközvetítõ az ügyféltõl a biztosítási ajánlat aláírásakor az elsõ díjat/díjrész-
letet – készpénzben nyugta ellenében, vagy a független biztosításközvetítõ által kiállított számla alapján a független biz-
tosításközvetítõ bankszámlájára érkezõen – átveszi, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkezõ esetben
„0”-val kell jelölni.

Folytatólagos díj: Ha a független biztosításközvetítõ és a biztosító(k) között létrejött megállapodás alapján, a függet-
len biztosításközvetítõhöz pénztáron, vagy bankszámlán keresztül érkezett be (nem elsõdíjas) pénzösszeg, akkor a tábla
„érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkezõ esetben „0”-val kell jelölni.

Ügyfélszámla vezetése: Amennyiben a független biztosításközvetítõ a Bit. 42. §-ban meghatározott ügyfélszámlát ve-
zet, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, nemleges válasz esetén „0”-val kell jelölni.

Kárrendezési tevékenység: Amennyiben a független biztosításközvetítõ valamely biztosítóval kötött megállapodás
alapján kárrendezési tevékenységet lát el, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, annak hiányában „0”-val kell
jelölni.

48B1A tábla Biztosításközvetítõi tevékenységbõl származó bevételek

Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó összege: alatt a biztosítók felé tárgyévre kiszámlázott jutalékbevételt (fenn-
tartási, szerzési, extra, céljutalék). A jutalékbevételt élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként kell bemutatni.
Itt kell bemutatni a biztosító vezérügynökétõl, a külföldi biztosítótól, viszontbiztosítótól, továbbá egy másik független
biztosításközvetítõvel együtt közvetített biztosítási ajánlat/szerzõdés alapján nem közvetlenül a biztosító(k)tól, hanem a
másik független biztosításközvetítõtõl kapott jutalék összegét is, a jutalékot ténylegesen kifizetõ biztosító megjelölésé-
vel. Nem ebben a táblában, hanem a 48B1B táblában (egyéb bevételként) kell bemutatni az alkuszi tevékenységet foly-
tató független biztosításközvetítõ által az ügyfelével kötött megbízási szerzõdés alapján kapott megbízási díjat.

Tárgyévre be nem folyt jutalék összege: alatt a kiszámlázott, de még pénzügyileg be nem folyt jutalékok tárgyévre
vonatkozó összege értendõ, élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként részletezve.
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48B1B tábla Biztosításközvetítõi tevékenységbõl származó nem jutalék bevételek

Nem jutalék fejében végzett biztosításközvetítõi szolgáltatások bevétele összesen: az itt kimutatott összeget kell meg-
bontani kockázat-elbírálás, módozatfejlesztés, kárrendezés, szaktanácsadás, oktatás, nyugdíjpénztári tagszervezésért
kapott díj, pénzügyi intézménytõl pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kapott díj, és egyéb csoportosításban. Fontos,
hogy a kockázatelbírálási tevékenység és a szaktanácsadás a 67.20 biztosításközvetítõi tevékenység keretein belül vé-
gezhetõ, azonban a felnõttoktatás csak felügyeleti engedéllyel végezhetõ.

48B2 tábla A közvetített biztosítási szerzõdések száma, díja

Tárgyévben közvetített folyamatos díjfizetésû biztosítási szerzõdések száma: itt kell bemutatni a január 1.–december
31. közötti idõszak alatt közvetített szerzõdések darabszámát élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként. Azon
biztosításokat, melyeket a tárgyévben kötnek meg, de a tárgyévet követõ évtõl szól a biztosítási idõszak, nem ebben az
évben kell kimutatni. Egy adott biztosításhoz kapcsolódó kiegészítõ biztosításokat nem kell megbontani, hanem az alap-
biztosítás jellegének megfelelõen kell szerepeltetni. A más biztosításközvetítõtõl átvett biztosítási szerzõdések állo-
mányápolási tevékenysége esetében a biztosításközvetítõhöz került szerzõdéseket a tárgyévben közvetített szerzõdések
között nem kell bemutatni, csak a tárgyév december 31-i záró élõ állományban kell szerepeltetni. Itt kell bemutatni azon
biztosítási szerzõdések darabszámát is, amelyeket a tárgyévben közvetítettek, de azok a tárgyévben törlésre is kerültek.
Azokat a korábban közvetített és a biztosítási kötvény tanúsága szerint határozott idõtartamra kötött biztosítási szerzõdé-
seket, amelyek a felek megállapodása alapján az évfordulót követõen automatikusan újabb egy évvel meghosszabbod-
nak, ha meghatározott idõn belül egyik fél sem kezdeményezi a szerzõdés megszûnését, a szerzõdés második évétõl
kezdve folyamatos díjfizetésû szerzõdéseknek kell tekinteni, de azokat a tárgyévben közvetített szerzõdések között nem,
hanem a december 31-i élõ állományban kell bemutatni.

Tárgyévben közvetített folyamatos díjfizetésû biztosítási szerzõdések éves állománydíja: a január 1.– december 31. kö-
zött közvetített szerzõdések éves állománydíját kell szerepeltetni a táblázatban, élet, illetve nem-élet ági bontásban, biz-
tosítónként részletezve. Itt kell bemutatni azon biztosítási szerzõdések éves állománydíját is, amelyeket a tárgyévben
közvetítettek, de azok a tárgyévben törlésre is kerültek.

Tárgyévben közvetített egyszeri díjas biztosítási szerzõdések darabszáma: itt kell bemutatni a január 1.–december 31.
közötti idõszak alatt közvetített egyszeri díjas szerzõdések darabszámát élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítón-
ként.

Tárgyévben közvetített egyszeri díjas biztosítási szerzõdések díja: itt kell bemutatni a január 1.–december 31. közötti
idõszak alatt közvetített egyszeri díjas szerzõdések díját élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként.

Élõ állományban lévõ folyamatos díjas szerzõdések darabszáma, valamint az élõ állományban lévõ folyamatos díjas
szerzõdések éves állományi díja vonatkozó év december 31-én: a jelentés elkészítését megelõzõ év december 31-én fenn-
álló folyamatos díjfizetésû biztosítási szerzõdések darabszáma és éves díja.

Élõ állományban lévõ egyszeri díjas szerzõdések darabszáma: a jelentés elkészítését megelõzõ év december 31-én
fennálló egyszeri díjfizetésû biztosítások darabszáma.

Élõ állományban lévõ díjmentes szerzõdések darabszáma a vonatkozó év december 31-én: a jelentés elkészítését meg-
elõzõ év december 31-én fennálló díjmentes biztosítási szerzõdések darabszáma.

Fennálló biztosítási szerzõdés az a szerzõdés, amely érvényesen létrejött, függetlenül annak hatályától.

48C tábla A független biztosításközvetítõre vonatkozó fõbb mérleg és eredménykimutatás adatok

A független biztosításközvetítõre vonatkozó fõbb mérleg és eredménykimutatás táblázat adatait a független biztosítás-
közvetítõ által összeállított éves (egyszerûsített éves) beszámolóban kimutatott adatokkal egyezõen kell kitölteni.

A Törzsadat jelentés kitöltése

Az alább tételesen felsorolt adatlapok kitöltése kötelezõ, abban az esetben is, ha az általuk érintett területen az elmúlt
12 hónap folyamán változás nem történt.

A táblák adatainak minden esetben az elõzõ naptári évrõl készült éves (egyszerûsített éves) beszámolót elfogadó köz-
gyûlés/taggyûlés idõpontjában fennálló állapotot kell tükrözni.

Amennyiben az adott adatkörben történt változás több személyt, illetve intézményt érint, és ez egy adatlapon értelem-
szerûen nem jelölhetõ, az adatlap többszöri kitöltése szükséges.
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Az adatszolgáltatást érintõ adaton túl az új adat, illetve a változás érvényességének kezdeti dátuma, valamint az intéz-
mény beazonosítását szolgáló adatok, mint ,név’, ,adószám’, ,székhely’ megadása kötelezõ!

A *-gal jelölt mezõk kitöltése kötelezõ.

A **-gal jelölt mezõk közül legalább az egyik kitöltése kötelezõ.

A ***-gal jelölt mezõt csak a beszámolási idõszakot megelõzõ egy évben tevékenységi engedélyt kapott intézmény-
nek kell kitölteni.

A ****-gal jelölt mezõt csak a beszámolási idõszakban történt változás esetén kell kitölteni.

Az adatlapok kitöltése értelemszerû.

KTABK1 intézményi alapadatok

Az adatlapon megjelölésre kerültek a beszámolási idõszakban történt tevékenységi engedélyszerzés, illetve a tárgyév-
ben történt változás esetén kötelezõen kitöltendõ mezõk.

Külföldi fiók neve, címe sorokat akkor kell kitölteni, ha a magyarországi székhelyû biztosításközvetítõ külföldi fiók-
teleppel rendelkezik.

Az e-mail sorba az igazgató/ügyvezetõ e-mail címét kell feltüntetni.

Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetõségek választhatóak: aktív, cégbí-
rósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás
alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átala-
kult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.

KTABK2 tisztségviselõ

Ezt az adatlapot az intézmény igazgatójára/ügyvezetõjére és független biztosításközvetítõi tevékenység irányítójára
vonatkozóan kell kitölteni.

KTABK3 tulajdoni részesedés más független biztosításközvetítõben

A táblát abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltató intézmény tulajdoni résszel rendelkezik más független
biztosításközvetítõ társaságban.

KTAFBK1 biztosításközvetítõ fióktelep alapadatok

Az adatlapot akkor kell kitölteni, ha a biztosításközvetítõ a szolgáltatást külföldi engedéllyel rendelkezõ vállalkozás
(anyaintézmény) fióktelepeként végzi.

KTAFBK2 tisztségviselõ

Ezt az adatlapot a biztosításközvetítõ fióktelep igazgatójára/ügyvezetõjére és független biztosításközvetítõi tevékeny-
ség irányítójára vonatkozóan kell kitölteni.
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A szociális és munkaügyi miniszter
39/2007. (XII. 29.) SZMM

rendelete

a külföldiek magyarországi
foglalkoztatásának engedélyezésérõl szóló

8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (3) bekezdésében
foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munkaügyi mi-
niszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006. (VII. 28.)
Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott feladatkö-
römben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

(1) A külföldiek magyarországi foglalkoztatásának en-
gedélyezésérõl szóló 8/1999. (XI. 10.) SZCSM rendelet
(a továbbiakban: R.) 2/A. § (2) bekezdése helyébe a követ-
kezõ rendelkezés lép:

„(2) Az egyidejûleg engedéllyel foglalkoztatható kül-
földiek számába – a (3) bekezdésben foglaltak figye-
lembevételével – be kell számítani a foglalkoztatás kölcsö-
nös cseréjérõl szóló nemzetközi szerzõdések alapján ki-
adott engedély alapján foglalkoztatható külföldiek számát
is.”

(2) Az R. 2/A. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül
ki, egyidejûleg a jelenlegi (3) bekezdés számozása (4) be-
kezdésre változik:

„(3) Az egyidejûleg engedéllyel foglalkoztatható kül-
földiek számába nem kell beszámítani azokat a – az Flt.
7. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott – sze-
mélyeket, akiknek magyarországi foglalkoztatásához kü-
lön jogszabály szerint munkavállalási engedélyre van
szükség.”

2. §

Az R. 3. §-ának (6) bekezdése helyébe a következõ ren-
delkezés lép:

„(6) Az egyéni engedély – a (8) bekezdésben foglalt ki-
vétellel – legfeljebb két évre adható, és ezzel az idõtartam-
mal meghosszabbítható. A meghosszabbításra – a 12. §
(1) bekezdésében foglalt kivétellel – az engedélyezés sza-
bályait kell alkalmazni.”

3. §

Az R. 7. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:

[Nincs szükség engedélyre:]
„l) a Magyarország területén menekültkénti vagy oltal-

mazottkénti, valamint menedékeskénti elismerését kérõ-
nek, továbbá a befogadottnak a befogadó állomáson törté-
nõ munkavégzéséhez,”

4. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba, ezzel
egyidejûleg az R. 3. § (7) bekezdése, 7. § (1) bekezdés
r) pontja, 7. § (3)–(4) bekezdése, valamint 7. számú mel-
léklete hatályát veszti.

(2) Ez a rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter

A szociális és munkaügyi miniszter
40/2007. (XII. 29.) SZMM

rendelete
a regionális munkaügyi központok

illetékességérõl szóló
13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet

módosításáról

A foglalkoztatás elõsegítésérõl és a munkanélküliek el-
látásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. § (2) bekezdésé-
ben foglalt felhatalmazás alapján, a szociális és munka-
ügyi miniszter feladat- és hatáskörérõl szóló 170/2006.
(VII. 28.) Korm. rendelet 1. § a) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. §

A regionális munkaügyi központok illetékességérõl
szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet melléklete e ren-
delet melléklete szerint módosul.

2. §

(1) Ez a rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet 2008. január 2-án hatályát veszti.

Dr. Lamperth Mónika s. k.,
szociális és munkaügyi miniszter
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Melléklet
a 40/2007. (XII. 29.) SZMM rendelethez

1. A regionális munkaügyi központok illetékességérõl
szóló 13/2007. (III. 28.) SZMM rendelet (a továbbiakban:
R.) mellékletének az Észak-magyarországi Regionális
Munkaügyi Központ

a) Encsi Kirendeltségének illetékességi területét meg-
állapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Encsi Kirendeltség
Abaújalpár
Abaújkér
Alsógagy
Arka
Baktakék
Beret
Boldogkõújfalu
Boldogkõváralja
Csenyéte
Detek
Encs
Fáj
Fancsal
Felsõgagy
Fóny
Forró
Fulókércs
Gagyapáti
Garadna
Gibárt
Hejce
Hernádbüd
Hernádcéce
Hernádpetri
Hernádszentandrás
Hernádszurdok
Hernádvécse
Ináncs
Korlát
Litka
Méra
Mogyoróska
Novajidrány
Pere
Pusztaradvány
Regéc
Szalaszend
Szemere
Vizsoly”;

b) Szerencsi Kirendeltségének illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Szerencsi Kirendeltség

Abaújszántó
Alsódobsza
Baskó
Bekecs
Erdõbénye
Golop
Legyesbénye
Mád
Megyaszó
Mezõzombor
Monok
Prügy
Rátka
Sima
Sóstófalva
Szerencs
Taktaharkány
Taktakenéz
Taktaszada
Tállya
Tiszalúc
Újcsanálos”;
c) Gyöngyösi Kirendeltségének illetékességi területét

megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„Gyöngyösi Kirendeltség

Abasár
Adács
Atkár
Detk
Domoszló
Gyöngyösoroszi
Gyöngyös
Gyöngyöshalász
Gyöngyöspata
Gyöngyössolymos
Gyöngyöstarján
Halmajugra
Karácsond
Kisnána
Ludas
Markaz
Mátraszentimre
Nagyfüged
Nagyréde
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Pálosvörösmart
Szûcsi
Vámosgyörk
Vécs
Visonta
Visznek”;
d) Hatvani Kirendeltségének illetékességi területét

megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„Hatvani Kirendeltség
Apc
Boldog
Csány
Ecséd
Hatvan
Heréd
Hort
Kerekharaszt
Lõrinci
Nagykökényes
Petõfibánya
Rózsaszentmárton
Zagyvaszántó”.

2. Az R. mellékletének a Dél-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ

a) Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központjá-
nak illetékességi területét megállapító szövegrésze helyé-
be a következõ szöveg lép:

„Kaposvári Kirendeltség és Szolgáltató Központ
Alsóbogát
Bárdudvarnok
Baté
Bodrog
Bõszénfa
Büssü
Cserénfa
Csoma
Csombárd
Csököly
Ecseny
Edde
Felsõmocsolád
Fonó
Gadács
Gálosfa
Gige
Gölle
Hajmás

Hedrehely
Hencse
Hetes
Igal
Jákó
Juta
Kadarkút
Kaposfõ
Kaposgyarmat
Kaposhomok
Kaposkeresztúr
Kaposmérõ
Kaposszerdahely
Kaposújlak
Kaposvár
Kazsok
Kercseliget
Kisasszond
Kisgyalán
Kiskorpád
Kõkút
Magyaratád
Magyaregres
Mernye
Mezõcsokonya
Mike
Mosdós
Nagybajom
Nagyberki
Orci
Osztopán
Pálmajor
Patalom
Patca
Polány
Ráksi
Rinyakovácsi
Sántos
Simonfa
Somodor
Somogyaszaló
Somogygeszti
Somogyjád
Somogysárd
Somogyszil
Szabadi
Szenna
Szentbalázs
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Szentgáloskér

Szilvásszentmárton

Taszár

Újvárfalva

Várda

Visnye

Zimány

Zselickisfalud

Zselickislak

Zselicszentpál

(A szolgáltatások tekintetében a Kaposvári Kirendelt-
ség és Szolgáltató Központ mûködési területe: a Barcsi Ki-
rendeltség, a Kaposvári Kirendeltség, a Marcali Kirendelt-
ség, a Nagyatádi Kirendeltség, a Siófoki Kirendeltség, a
Balatonboglári Kirendeltség, a Csurgói Kirendeltség, a
Tabi Kirendeltség illetékességi területére terjed ki.)”;

b) Barcsi Kirendeltségének illetékességi területét meg-
állapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Barcsi Kirendeltség

Babócsa

Barcs

Bélavár

Bolhó

Csokonyavisonta

Darány

Drávagárdony

Drávatamási

Heresznye

Homokszentgyörgy

Istvándi

Kálmáncsa

Kastélyosdombó

Komlósd

Lad

Lakócsa

Patosfa

Péterhida

Potony

Rinyaújlak

Rinyaújnép

Somogyaracs

Szentborbás

Szulok

Tótújfalu

Vízvár”.

3. Az R. mellékletének a Közép-dunántúli Regionális
Munkaügyi Központ

a) Dorogi Kirendeltségének illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Dorogi Kirendeltség
Annavölgy
Bajna
Csolnok
Dág
Dorog
Epöl
Kesztölc
Leányvár
Máriahalom
Nagysáp
Piliscsév
Sárisáp
Tokod
Tokodaltáró
Uny”;
b) Ajkai Kirendeltségének illetékességi területét meg-

állapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:
„Ajkai Kirendeltség
Adorjánháza
Ajka
Apácatorna
Bakonypölöske
Borszörcsök
Csehbánya
Csögle
Dabrony
Devecser
Doba
Egeralja
Halimba
Iszkáz
Kamond
Karakószörcsök
Kerta
Kisberzseny
Kiscsõsz
Kislõd
Kispirit
Kisszõlõs
Kolontár
Magyarpolány
Nagyalásony
Nagypirit
Noszlop
Öcs

2007/186. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 15919



Oroszi

Pusztamiske

Somlójenõ

Somlószõlõs

Somlóvásárhely

Somlóvecse

Szõc

Tüskevár

Úrkút

Városlõd

Vid”.

4. Az R.

a) mellékletének a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Bajai Kirendeltségének illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Bajai Kirendeltség

Baja

Bácsbokod

Bácsborsód

Bácsszentgyörgy

Bátmonostor

Csátalja

Csávoly

Dávod

Dunafalva

Érsekhalma

Érsekcsanád

Felsõszentiván

Gara

Hercegszántó

Nagybaracska

Nemesnádudvar

Rém

Sükösd

Szeremle

Vaskút”;

b) melléklete a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Köz-
pont Bácsalmási Kirendeltségének illetékességi területét
megállapító szövegrészt követõen a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Jánoshalmi Kirendeltségének illeté-
kességi területét megállapító új szövegrésszel egészül ki:

„Jánoshalmi kirendeltség

Jánoshalma

Borota

Kéleshalom

Mélykút”;

c) mellékletének a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi
Központ Bácsalmási Kirendeltségének illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Bácsalmási Kirendeltség
Bácsalmás
Bácsszõlõs
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza”;
d) mellékletének a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi

Központ Gyulai Kirendeltségének illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Gyulai Kirendeltség
Elek
Gyula
Kétegyháza
Lökösháza”;
e) melléklete a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Köz-

pont Gyulai Kirendeltségének illetékességi területét meg-
állapító szövegrészt követõen a Dél-alföldi Regionális
Munkaügyi Központ Sarkadi Kirendeltségének illeté-
kességi területét megállapító új szövegrésszel egészül ki:

„Sarkadi kirendeltség
Biharugra
Geszt
Körösnagyharsány
Kötegyán
Méhkerék
Mezõgyán
Okány
Sarkad
Sarkadkeresztúr
Újszalonta
Zsadány”;
f) mellékletének a Dél-alföldi Regionális Munkaügyi

Központ Szeghalmi Kirendeltségének illetékességi területét
megállapító szövegrésze helyébe a következõ szöveg lép:

„Szeghalmi Kirendeltség
Bucsa
Füzesgyarmat
Kertészsziget
Körösladány
Körösújfalu
Szeghalom
Vésztõ”.
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 III. rész HATÁROZATOK

A Köz tár sa sá gi El nök
ha tá ro za tai

A Köztársasági Elnök
308/2007. (XII. 29.) KE

határozata

államtitkári megbízás megszûnésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, valamint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szóló 2006.
évi LVII. tör vé ny 48. § (2) be kez dé se alap ján a mi nisz ter -
el nök elõ ter jesz té sé re meg ál la pí tom, hogy Tát rai Mik lós -
nak, a Pénz ügy mi nisz té rium ál lam tit ká rá nak e meg bí za tá -
sa 2007. de cem ber 31-ei ha tállyal meg szû nik.

Bu da pest, 2007. de cem ber 28.

Só lyom Lász ló s. k.,
köz tár sa sá gi el nök

El len jegy zem:

A mi nisz ter el nök he lyett:

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

KEH ügy szám: V-1/5492/2007.

 VI. rész
KÖZLEMÉNYEK,
HIRDETMÉNYEK

A pénzügyminiszter
8011/2007. (MK 186.) PM

t á j é k o z t a t ó j a

a belföldön nem letelepedett adóalany általános
forgalmiadó-visszatéríttetési jogával összefüggõ

viszonosság fennállásáról

1. Az ál ta lá nos for gal mi adó ról  szóló 2007. évi
CXXVII. tör vény 245.  §-ának (3) be kez dé se alap ján a vi -
szo nos ság a kö vet ke zõ ál la mok kal áll fenn:

a) Li ech tens te i ni Her ceg ség,
b) Sváj ci Ál lam szö vet ség.

2. Ezt a tá jé koz ta tót azok ban az ese tek ben kell al kal -
maz ni elõ ször, ame lyek ben az adó-vissza té rít te té si jog
 2008. ja nu ár 1. nap ján vagy azt köve tõen ke let ke zik.

3. 2008. ja nu ár 1-jét kö ve tõ en a 8004/2004. (PK 7.) és a 
8009/2004. (PK 10.) PM tá jé koz ta tót nem le het al kal maz -
ni az zal, hogy ren del ke zé se it azok ban az ese tek ben al kal -
maz ni kell még, ame lyek ben a kül föl dön nyil ván tar tás ba
vett adó alany szá má ra ad ha tó ál ta lá nos for gal mi -
adó-vissza té rí tés rõl  szóló 2/1993. (I. 13.) Korm. ren de let -
ben meg ha tá ro zott adó vissza igény lé si jog 2007. de cem ber 
31. nap já ig be zá ró lag ke let ke zett.

Dr. Ve res Já nos s. k.,
pénz ügy mi nisz ter

Az Országos Érdekegyeztetõ Tanács megállapodása
a 2008. évi keresetnövelési ajánlásról

1. Az Or szá gos Ér dek egyez te tõ Ta nács (a továb biak -
ban: OÉT) meg ál la po dott ar ról, hogy 2008-ban a brut tó
ke re se tek 5–7,5%-os nö ve lé sét ajánl ja a vál lal ko zá si szfé -
rá nak, a kol lek tív bér tár gya lá so kat foly ta tó szo ciá lis part -
ne rek nek, és a je len meg álla po dás vég re haj tá sát a
2009. évi bér tár gya lá sok elõ ké szí té sé nek ke re té ben ér -
tékeli.

2. Az OÉT ja va sol ja az ága za ti és he lyi kol lek tív tár -
gya lá sok rész ve võ i nek, hogy az e meg ál la po dás ban fog lal -
tak figye lembe véte lével ál la pod ja nak meg a ke re se tek
2008. évi nö ve lé sé rõl.

3. Az OÉT kéri az ága za ti pár be széd sze rep lõ it, hogy
az ága za tok sa já tos sá ga i nak meg fe le lõ ga ran tált bér ta ri fák 
ki dol go zá sá ra és kol lek tív szer zõ dés be fog la lá sá ra össz -
pon to sít sák erõ fe szí té se i ket.

Szûcs György s. k., Pa ta ky Pé ter s. k.,
mun kál ta tói ol dal mun ka vál la lói ol dal

Csiz már Gá bor s. k.,
kor mány za ti ol dal

Felhívás
a személyes adatok kezelésével kapcsolatos elutasított

kérelmek és a közérdekû adatok megismerésére
irányuló elutasított kérelmek bejelentésére

Az adat vé del mi biz to s a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl
és a köz ér de kû ada tok nyil vá nos sá gá ról  szóló 1992. évi
LXIII. tör vény 13.  §-ának (3) és 20.  §-ának (9) be kez dé sé -
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ben fog lalt kö te le zett sé gük tel je sí té sé re fel hív ja a sze mé -
lyes ada tok és a köz ér de kû ada tok ke ze lõ it.

A 2007. évre vo nat ko zó össze sí tést a sze mé lyes ada tok
ke ze lé sé vel kap cso la tos el uta sí tott ké rel mek rõl és a köz ér -
de kû ada tok meg is me ré sé re irá nyuló el uta sí tott ké rel mek -
rõl az el uta sí tás in do ká nak meg je lö lé sé vel az adat vé del mi
biz tos nak 2008. feb ru ár 1-jé ig kell meg kül de ni a kö vet ke -
zõ cím re:

Adatvédelmi Biztos Irodája
1051 Budapest, Nádor u. 22.

(vagy postacím:
1387 Budapest, Pf. 40)

A vá lasz adá si kö te le zett ség szem pont já ból sze mé lyes
adat irán ti ké re lem min den, az érin tett ál tal be nyúj tott, sa -
ját ada ta i ra vo nat ko zó be te kin té si, tör lé si, he lyes bí té si ké -
re lem.

Köz ér de kû adat irán ti ké re lem az ál lam i vagy he lyi ön -
kor mány za ti fel ada tot, valamint egyéb köz fel ada tot el lá tó
szerv vagy sze mély ke ze lé sé ben lévõ, valamint te vé keny -
sé gé re vo nat ko zó ada tok meg is me ré sé re irá nyuló ké re lem.

Az ér te sí té si kö te le zett ség köz ér de kû ada tok te kin te té -
ben az ál lam i vagy he lyi ön kor mány za ti fel ada tot,
valamint jog sza bály ban meg ha tá ro zott egyéb köz fel ada tot 
el lá tó szer vek re vagy sze mé lyek re, sze mé lyes ada tok te -
kin te té ben az ál lam i szer vek és a ma gán szfé ra adat ke ze lõ i -
re vo nat ko zik.

Ké rem az adat ke ze lõ ket, ad ja nak tá jé koz ta tást a tel je sí -
tett ké rel mek rõl is.

Az adat vé del mi biz to s jog kö ré ben el jár va:

Dr. Sza bó Máté s. k.,
az ál lam pol gá ri jo gok or szág gyû lé si biz to sa
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Megjelent a

JOGTANÁCSADÓ

címû jogi szakfolyóirat decemberi száma.

Tájékozódjon a Jogtanácsadóból, s legyen a mindennapokban önmaga ügyvédje!

Kapható a hírlapárusoknál, a Közlönykiadó Jogi Könyvesboltjában (1085 Budapest, Somogyi B. u. 6.;
tel./fax: 318-8411), valamint a Budapest VII., Rákóczi út 30. szám (bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) alatti

Közlöny Centrumban (tel.: 321-5971; fax: 321-5275; e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu).

A következõ számok
tervezett témáiból

Adókedvezmények a 2007. évre n Új
nyugdíjszabályok n Büntetõjogi véde-
lem a fantomcégek ellen n A sztrájkjog
gyakorlata n Kamatszámítás n Az adó-
zásról – egyszerûen (sorozat) n Kisa-
játítás n Mire figyeljünk, ha jön az adó-
végrehajtó? n Gazdasági adatszolgál-
tatás n Önkormányzat elõvásárlási jo-
ga n Telepengedélyezés n Üzletek mû-
ködése n Orvosválasztás és a kórhá-
zak területi ellátási kötelezettsége n

Önkéntes nyugdíjpénztárak n Panel-
program n Eutanázia n Követelés-
behajtás n A végrendelet-készítés
buktatói n Ítélt dolog n Foglalkoztatást
elõsegítõ képzés n Felnõttképzést foly-
tató intézmények n A munkavégzés
módja a munkaviszonyban n A rendes
és a rendkívüli munkaidõ n A szabad-
idõ a munkaviszonyban n A munka-
vállalók bejelentése n Gondoskodás az
idõskorúakról n Házi õrizet, lakhely-
elhagyási tilalom n Bíróság elé állítás
n Tárgyalásról lemondás n Tanú-
védelem n Testi sértés n Magzat-
elhajtás n Hamis vád, hamis tanúzás n -
Büntetõ jogorvoslatok n Polgári jogi
kalauz A-tól Z-ig (sorozat)

ELÕFIZETÉSI SZELVÉNY

Elõfizetem a Jogtanácsadót .......... példányban. 2007. évi éves elõfizetési díja 6804 Ft áfával, fél évre 3402 Ft áfával.
2008. évi éves elõfizetési díja 6804 Ft áfával, fél évre 3402 Ft áfával.

A befizetéshez számlát�, csekket� kérek.
Elõfizetõ neve, címe: .....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................
Ügyintézõ neve, telefonszáma: ......................................................................................................................................
Dátum: ........................................................... Cégszerû aláírás: ..............................................................................
Az elõfizetési szelvényt a Magyar Hivatalos Közlönykiadó 1085 Budapest, Somogyi B. u. 6. címére vagy a 318-6668

faxszámára kérjük elküldeni, illetve megrendelhetõ a www.mhk.hu/jogtanacsado internetcímen található megrendelõ-
lapon. Az elõfizetésrõl további információ kérhetõ a 266-9290/239, 240-es telefonszámon.
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ELÕFIZETÉSI FELHÍVÁS

A jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör vény ren del ke zik – töb bek kö zött – a Ma gyar Köz tár sa ság  Kormánya hi va ta los
lap já nak, a Ha tá ro za tok Tá rának meg je len te té sé rõl.
A Ha tá ro za tok Tá rát 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, éven te mint egy
60 al ka lom mal je le nik meg.
A Ha tá ro za tok Tá ra a Kor mány nak azo kat a ha tá ro za ta it (két ez res) köz li, ame lyek nek köz zé té te lét a Kor mány
 elrendelte, to váb bá tar tal maz za a mi nisz ter el nök ha tá ro za ta it, a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt  vezetõ mi nisz ter ha tá ro za -
ta it, va la mint a mi nisz té ri u mok, az or szá gos ha tás kö rû szer vek, az ön kor mány za tok köz le mé nye it, hir det mé nye it,
kü lön fé le tá jé koz ta tó it, to váb bá azo kat a köz le mé nye ket stb., ame lye ket a Mi nisz ter el nö ki Hi va talt ve ze tõ mi nisz ter
en ge dé lyez.

A Ha tá ro za tok Tá ra meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó cí mén (Bu da pest VIII., So mogyi Béla u. 6.;
postacím: 1394 Bu dapest 62, Pf. 357) vagy a 318-6668 fax számán.
Éves elõ fizetési dí ja 2008. év re: 26 460 Ft áfá val.
Példányonként meg vásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. (be járat a Do hány u. és Nyár u. sar kán) szám alat ti
Köz löny  Centrumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: koz lony cent rum@mhk.hu), il let ve meg ren del he tõ
a  kiadó 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.

MEGRENDELÕLAP
Meg ren de lem a

HATÁROZATOK TÁRA

címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2008. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 26 460 Ft  áfá val.

fél év re: 13 230 Ft  áfá val.

Csek ket ké rek a be fi ze tés hez

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8 napo n be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: .......................................................

                         ......................................................................
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Mi nisz ter el nö ki Hi va tal, va la mint az Ön kor mány za ti és Terü let fej lesz té si Minisztérium kö zös szer-
kesz té sé ben ha von ta meg je le nõ

ÖNKORMÁNYZATOK KÖZLÖNYE

az ön kor mány za tok szá má ra mû kö dé sük so rán hasz nos és nél kü löz he tet len tá jé ko zó dá si for rás.
A ki ad vány el sõ há rom ré sze az ön kor mány za to kat érin tõ, új on nan ki hir de tett jog sza bá lyo kat (tör-
vények, ren de le tek – ide ért ve az ön kor mány za ti ren de le te ket is –, al kot mány bí ró sá gi és egyéb
 határozatok) köz li. Ne gye dik fõ ré sze köz le mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat és tá jé koz ta tá so kat (szak-
tár cák köz le mé nyei, az Ál la mi Szám ve võ szék aján lá sai, az ön kor mány za tok ál tal el nyer he tõ támoga-
tások pá lyá za ti fel té te lei, az ön kor mány za tok éves pénz ügyi be szá mo lói, ala pí tó ok ira tok stb.) tar tal-
maz.

Az Ön kor mány za tok Köz lö nye elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.
2008. évi éves elõfizetés dí ja: 6552 Ft áfával; fél éves elõ fizetés: 3276 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Ön kor mány za tok Köz lö nye címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS
Az

EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁSI KÖZLÖNY

– az egész ség biz to sí tá si ága zat köz pon ti igaz ga tá si szer ve, az Or szá gos Egész ség biz to sí tá si Pénz tár
 hivatalos lap ja – az elõ fi ze tõi ér de ke ket sze m elõtt tart va, ked ve zõ áron kí ván ja az egész ség ügyi
 ágazatban ér de kel tek ren del ke zé sé re bo csá ta ni a jog sza bá lyok szö ve gét, va la mint a mun ká hoz szük-
séges ak tu á lis OEP-köz le mé nye ket, -fel hí vá so kat, -tá jé koz ta tó kat. La punk cím zett jei el sõ sor ban: az alap-
ellátásban részt ve võ há zi or vo sok; fek võ be teg-el lá tó és szak el lá tó in téz mé nyek; gyógy szert, gyó gyá sza ti
se géd esz közt gyár tók, il let ve for gal ma zók; gyógy für dõk; ok ta tá si in téz mé nyek; tár sa da lom biz to sí tá si ki fi-
ze tõ he lyek, foglalkoz tatók; köny ve lõk; adó ta nács adók stb.

Az Egész ség biz to sí tá si Köz löny elõ fi ze tés ben meg ren del he tõ a Ma gyar Hi va ta los Közlöny kiadó
(1085 Bu da pest, So mogyi Bé la u. 6.) cí mén (pos tacím: 1394 Bu dapest 62., Pf. 357) vagy a 318-6668 fax -
szá mán.

2008. évi éves elõfizetési díj: 25 452 Ft áfá val, fél éves elõ fizetés: 12 726 Ft áfá val.

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.  sarkán)
szám alat ti Köz löny  Centrumban (tel.: 321-5971, fax: 321-5275, e-ma il: kozlonycentrum@mhk.hu), il letve
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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Egész ség biz to sí tá si Köz löny címû la pot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...........................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ........................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...........................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ...............................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: .....................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez-
vétele után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………
                               cég szerû aláírás
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A Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó meg je len tet te

a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt.

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti és Te rü let fej lesz té si Mi nisz-
té ri um, sem az Igaz ság ügyi és Ren dé sze ti Mi nisz té ri um nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bál ja rész ben
pó tol ni ez a ki ad vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te -
ket is egy sé ges szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den állam-
polgár el ér hes se, meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Köz löny ki adó Jo gi Köny ves bolt já ban (1085 Bu da pest, So mo gyi Béla
u. 6. Tel./fax: 318-8411), va lamint a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Cent rumban (te l.: 321-5971, fax: 321-5275, e-mail: kozlonycentrum@mhk.hu),
illetve 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.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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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.

HU ISSN 0076—2407

07.4414 – 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.

Tisz telt Elõ fi ze tõk!

Tá jé koz tat juk Önö ket, hogy a ki adónk ter jesz té sé ben le võ la pok ra és elekt ro ni kus ki ad vá nyok ra szó ló elõ fi ze té sü ket fo lya ma tos nak
te kint jük. Csak ak kor kell vál to zást be je len te ni ük a 2008. év re vo nat ko zó elõ fi ze tés re, ha a pél dány szá mot, eset leg a cím lis tát
 módosítják, vagy új lap ra sze ret né nek elõ fi zet ni (pon tos szál lí tá si, név- és ut ca cím-meg je lö lés sel). Az eset le ges mó do sí tást szí ves ked -
je nek le vél ben vagy fa xon meg kül de ni. Fel hív juk  szí ves fi gyel mü ket, hogy a lap szál lí tás ról ki zá ró lag az elõ fi ze té si díj be ér ke zé sét
kö ve tõ en in téz ke dünk. Fon tos, hogy az elõ fi ze té si dí ja kat a meg adott 10300002-20377199-70213285 sz. szám lá ra utal ják, il let ve
a ki adó ál tal ki kül dött kész pénz-át uta lá si meg bí zá son fi zes sék be.
Kész pén zes be fi ze tés ki zá ró lag a Ma gyar Hi va ta los Köz löny ki adó ügy fél szol gá la tán (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.) le het sé ges. (Le vél -
cím: Ma gyar  Hivatalos  Közlönykiadó, 1394 Bu da pest, 62. Pf. 357. Fax: 318-6668).

A 2008. évi elõ fi ze té si dí jak
(Az árak az áfát tar tal maz zák.)

Ma gyar Köz löny 121 212 Ft/év
Ha tá ro za tok Tá ra 26 460 Ft/év
Ön kor mány za tok Köz lö nye 6 552 Ft/év
Az Al kot mány bí ró ság Ha tá ro za tai 22 428 Ft/év
Bá nyá sza ti Köz löny 5 544 Ft/év
Bel ügyi Köz löny 29 232 Ft/év
Egész ség biz to sí tá si Köz löny 25 452 Ft/év
Egész ség ügyi Köz löny 31 752 Ft/év
El len õr zé si Fi gye lõ 4 284 Ft/év
Föld mû ve lés ügyi és Vi dék fej lesz té si Ér te sí tõ 21 924 Ft/év
Gaz da sá gi Köz löny 26 964 Ft/év
Hír köz lé si Ér te sí tõ 7 560 Ft/év
Hon vé del mi Köz löny 21 420 Ft/év
Igaz ság ügyi Köz löny 18 900 Ft/év
Kör nye zet vé del mi és Víz ügyi Ér te sí tõ 17 388 Ft/év

Köz igaz ga tá si Szem le 7 400 Ft/év
Köz le ke dé si Ér te sí tõ 28 476 Ft/év
Kul tu rá lis Köz löny 21 672 Ft/év
Kül gaz da sá gi Ér te sí tõ 23 940 Ft/év
Mun ka ügyi Köz löny 17 640 Ft/év
Nem zet kö zi Köz löny 7 400 Ft/év
Ok ta tá si Köz löny 25 200 Ft/év
Pénz ügyi Köz löny 35 028 Ft/év
Sport ér te sí tõ 6 048 Ft/év
Sta tisz ti kai Köz löny 15 120 Ft/év
Szo ci á lis Köz löny 17 892 Ft/év
Tu risz ti kai Ér te sí tõ 14 112 Ft/év
Ügyész sé gi Köz löny 7 560 Ft/év
Pénz ügyi Szem le 22 680 Ft/év
L'u do vé no viny 5 796 Ft/év
Ne ue Ze i tung 5 544 Ft/év

A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
ha tá lyos jog sza bá lyok hi va ta los szá mí tó gé pes gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí jai:

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft

Az EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)
Az Eu ró pai Unió Jog sza bá lyai gyûj te mé nyé nek 2008. évi éves elõ fi ze té si dí ja

(Ára ink a 20%-os áfát tar tal maz zák.)

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft
 5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft
10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft

 25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft
 50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft
100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft

Fa csi mi le Ma gyar Köz löny. A hi va ta los la p 2007-es év fo lya ma je le nik meg CD-n az ere de ti kül alak meg õr zé sé vel, de könnyen ke zel he tõ en. Ára: 18 480 Ft + áfa.




