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Törvények

2011. évi LXXII. törvény
egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról*
1. Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló
1994. évi LXXX. törvény módosítása
1. §

(1) Az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX. törvény (a továbbiakban:
Üsztv.) 21. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A legfõbb ügyész helyettes megbízatása megszûnik:)
„g) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár (a továbbiakban: felsõ korhatár) betöltésével;”
(2) Az Üsztv. 25. § (2) bekezdésének g) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A legfõbb ügyész helyettes ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:)
„g) a felsõ korhatár betöltésével;”
(3) Az Üsztv. 26. § k) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A legfõbb ügyész által kinevezett ügyész ügyészségi szolgálati viszonya megszûnik:)
„k) a felsõ korhatár betöltésével;”
(4) Az Üsztv. 28. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az ügyész ügyészségi szolgálati viszonya csak különösen indokolt esetben szüntethetõ meg felmentéssel:)
„a) a felsõ korhatár betöltését megelõzõ öt éven belül;”

2. §

Az Üsztv. 81/N. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép, egyidejûleg a § a következõ (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem alkalmazhatók az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó ügyészségi szolgálati viszonyára a törvénynek a
következõ rendelkezései: a 8–13. §, a 14. § (4)–(6) bekezdése, a 14/C–14/D. §, a 24/A–24/E. §, a 26. § k) pontja, a 28. §
(4) bekezdés a) pontja, a 46/A. §, a 46/H–46/I. §, továbbá – az ügyészségi fogalmazó és nyomozó esetében – a 14/B. §.
(3) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó ügyészségi szolgálati viszonya a hetvenedik életévének betöltésével is
megszûnik. A legfõbb ügyész az ügyészségi szolgálati viszonyt felmentéssel akkor is megszüntetheti, ha az ügyészségi
titkár, fogalmazó és nyomozó nyugdíjasnak minõsül.
(4) Az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó ügyészségi szolgálati viszonya csak különösen indokolt esetben
szüntethetõ meg felmentéssel az ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó öregségi nyugdíjra való jogosultságának
megszerzését megelõzõ öt éven belül.
(5) A 28. § (8) bekezdésében foglaltak az öregségi nyugdíjra jogosult ügyészségi titkár, fogalmazó és nyomozó
esetében is alkalmazandók.”

3. §

Az Üsztv. 87. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A közös megegyezésre, a felmentésre, a lemondásra, a rendkívüli lemondásra, a határozott idõre létesített ügyészségi
szolgálati viszony megszüntetésére, a végkielégítésre és az ügyészségi szolgálati viszony jogellenes megszüntetésére a
törvénynek az ügyészekre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelõen alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy)
„a) a tisztviselõ, az írnok és a fizikai alkalmazott
aa) ügyészségi szolgálati viszonya felmentéssel akkor is megszüntethetõ, ha nyugdíjasnak minõsül,
ab) ügyészségi szolgálati viszonya csak különösen indokolt esetben szüntethetõ meg felmentéssel a tisztviselõ, az
írnok és a fizikai alkalmazott öregségi nyugdíjra való jogosultságának megszerzését megelõzõ öt éven belül,
ac) esetében a 28. § (8) bekezdésében foglaltak akkor is alkalmazandók, ha a tisztviselõ, az írnok és a fizikai alkalmazott
az öregségi nyugdíjra jogosult;”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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4. §

Az Üsztv. 95. § (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(6) Ahol jelen törvény a „nyugdíjas”, „nyugdíjasnak minõsül”, „öregségi nyugdíjra jogosult”, „öregségi nyugdíjra való
jogosultság”, „rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül” kifejezést használja, e fogalmak tekintetében
a Munka Törvénykönyve 87/A. §-át kell alkalmazni azzal, hogy a legfõbb ügyész helyettes és az ügyész esetében
e fogalmakat a felsõ korhatárt be nem töltött személyre kell alkalmazni. Nyugdíjasnak minõsül az ügyészségi titkár,
fogalmazó, nyomozó, továbbá a tisztviselõ, írnok és fizikai alkalmazott, valamint a felsõ korhatárt be nem töltött
legfõbb ügyész helyettes és ügyész abban az esetben is, ha felmentését a Tny. 18. § (2a) bekezdésére hivatkozással
maga kéri.”

5. §

Az Üsztv. a következõ 109. §-sal egészül ki:
„109. § (1) E törvénynek az egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi
LXXII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit a felsõ korhatárt 2013. január 1-jét megelõzõen betöltött legfõbb
ügyész helyettes és ügyész (a továbbiakban: e §-ban együtt: ügyész) esetében a (2)–(4) bekezdésben foglalt eltéréssel
kell alkalmazni.
(2) Ha az ügyész a felsõ korhatárt 2012. január 1-jét megelõzõen betöltötte, szolgálati viszonyát felmentéssel
– végkielégítés, felmentési tilalom és korlát nélkül – kell megszüntetni; a felmentési idejének kezdõ idõpontja
2012. január 1., záró idõpontja 2012. június 30., és az ügyész szolgálati jogviszonya 2012. június 30. napjával szûnik
meg.
(3) Ha az ügyész a felsõ korhatárt a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idõszakban tölti be, szolgálati
viszonyát felmentéssel – végkielégítés, felmentési tilalom és korlát nélkül – kell megszüntetni; a felmentési idejének
kezdõ idõpontja 2012. július 1., záró idõpontja 2012. december 31., és az ügyész szolgálati jogviszonya
2012. december 31. napjával szûnik meg.
(4) A 32/A. §-ban foglaltakat a (2) és (3) bekezdésben szabályozott esetben azzal kell alkalmazni, hogy az ügyészt
háromhavi átlagilletményének megfelelõ összeg illeti meg.”

6. §

Az Üsztv. 28. § (8) bekezdésében az „Az öregségi nyugdíjra jogosult vagy a felmentését” szövegrész helyébe az
„A felmentését” szövegrész lép.

7. §

Hatályát veszti az Üsztv.
a) 14. § (4) bekezdésében az „, illetõleg nyugdíjkorhatárt betöltött” szövegrész,
b) 14/B. § (2) bekezdésében, 14/C. § (1) bekezdésében és a 14/D. § (6) bekezdésében az „, illetõleg a nyugdíjkorhatárt
betöltött” szövegrész és
c) 28. § (1) bekezdés d) pontjának db) és dc) alpontja.

2. A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény módosítása
8. §

A bíróságok szervezetérõl és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény a következõ 106. §-sal egészül ki:
„106. § (1) A 2012. január 1-jéig terjedõ idõszakban bírósági vezetõi tisztségre pályázat nem írható ki, a már kiírt
pályázat nem bírálható el, továbbá bírósági vezetõ nem nevezhetõ ki és – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – bírósági
vezetõi tisztség egyéb módon sem tölthetõ be.
(2) Ha a tanácselnök tisztsége a 2012. január 1-jéig terjedõ idõszakban szûnik meg, a tanácselnöki tisztség legfeljebb
1 évre megbízás útján betölthetõ.”

3. A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997 . évi LXVII. törvény módosítása
9. §

(1) A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 9. § (7) bekezdése helyébe
a következõ rendelkezés lép:
„(7) Ha a nyertes pályázó bírói kinevezéssel már rendelkezik, a (3)–(5) bekezdésben foglalt eljárás során a pályázat
elbírálója a köztársasági elnökhöz való felterjesztés helyett az áthelyezésre jogosultnál kezdeményezi a bíró
áthelyezését, vagy ha a pályázat elbírálója jogosult az áthelyezésre, határoz a bíró áthelyezésérõl.”
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(2) A Bjt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„14. § (1) A bírót elsõ kinevezésekor a pályázat elbírálója, ezt követõen a Legfelsõbb Bíróságra a Legfelsõbb Bíróság
elnöke, az ítélõtáblára az ítélõtábla elnöke, a megyei bíróságra, továbbá a helyi és a munkaügyi bíróságra a megyei
bíróság elnöke osztja be.”
(3) A Bjt. 20. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„20. § A bíró más bírósághoz történõ kirendelésére az OIT elnöke, áthelyezésére a pályázat elbírálója, ha a kirendelés
vagy az áthelyezés a megyei bíróság és az illetékességi területén mûködõ helyi bíróság között vagy a megyei bíróság
illetékességi területén mûködõ helyi bíróságok között történik, a megyei bíróság elnöke jogosult.”
(4) A Bjt. 57. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A bírót fel kell menteni,)
„h) ha a bíró
ha) a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár (a továbbiakban: felsõ korhatár) betöltése elõtt a társadalombiztosítási
nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tny.) 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételek
fennállására hivatkozással maga kéri nyugállományba helyezését vagy
hb) a felsõ korhatárt – Magyarország Alaptörvényében meghatározott eset kivételével – elérte,”
(5) A Bjt. 61. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) Ha a felmentés a felsõ korhatár elérése miatt történik, az elõterjesztést olyan idõpontban kell megtenni, hogy a
felmentési idõ a felsõ korhatár betöltését megelõzõen járjon le.”
10. §

(1) A Bjt. a következõ 138. §-sal egészül ki:
„138. § (1) E törvénynek az egyes jogállási törvényeknek az Alaptörvénnyel összefüggõ módosításáról szóló 2011. évi
LXXII. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv.) megállapított rendelkezéseit a felsõ korhatárt 2013. január 1-jét
megelõzõen betöltött bírák esetében a (2) és (3) bekezdésben foglalt eltéréssel kell alkalmazni.
(2) Ha a bíró a felsõ korhatárt 2012. január 1-jét megelõzõen betöltötte, a felmentési idejének kezdõ idõpontja
2012. január 1., záró idõpontja 2012. június 30., és a bírói tisztség 2012. június 30. napjával szûnik meg. A felmentésre
vonatkozó elõterjesztést olyan idõpontban kell megtenni, hogy a felmentésre vonatkozó határozat legkésõbb
2012. június 30-án meghozatalra kerülhessen.
(3) Ha a bíró a felsõ korhatárt a 2012. január 1. és 2012. december 31. közötti idõszakban tölti be a felmentési idejének
kezdõ idõpontja 2012. július 1., záró idõpontja 2012. december 31., és a bírói tisztség 2012. december 31. napjával
szûnik meg. A felmentésre vonatkozó elõterjesztést olyan idõpontban kell megtenni, hogy a felmentésre vonatkozó
határozat legkésõbb 2012. december 31-én meghozatalra kerülhessen.”
(2) A Bjt. a következõ 138/A. §-sal egészül ki:
„138/A. § E törvénynek a Módtv.
a) 9. § (1) bekezdésével megállapított 9. § (7) bekezdését,
b) 9. § (2) bekezdésével megállapított 14. § (1) bekezdését, valamint
c) 9. § (3) bekezdésével megállapított 20. §-át
az annak hatályba lépésekor folyamatban lévõ bírói beosztásokra és áthelyezésekre is alkalmazni kell, amennyiben a
bírói beosztásról, vagy áthelyezésrõl szóló döntés még nem került meghozatalra.”

4. A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény módosítása
11. §

A kormánytisztviselõk jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény a következõ 63/A. §-sal egészül ki:
„63/A. § A Kormánytisztviselõk Napja július 1-je, amely az e törvény hatálya alá tartozó szerveknél – a
munkaviszonyban állókra is kiterjedõen – munkaszüneti nap. Az ügyfélszolgálati feladatok ellátásával összefüggõ
munkakört betöltõk esetében a Kormánytisztviselõk Napja nem minõsül munkaszüneti napnak.”

5. Záró rendelkezések
12. §

(1) E törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) E törvény 1–7. §-a, valamint 9. § (4) és (5) bekezdése, továbbá 10. § (1) bekezdése 2012. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke
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2011. évi LXXIII. törvény
a Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény, a szabálysértésekrõl szóló
1999. évi LXIX. törvény, a közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló
2000. évi CXXVIII. törvény, valamint a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói
tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény módosításáról*
1. A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása
1. §

A Rendõrségrõl szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 33. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következõ
rendelkezés lép:
(A rendõr a hatóság vagy az illetékes szerv elé állíthatja azt,)
„c) akitõl bûncselekmény gyanúja vagy szabálysértés, valamint közúti közlekedéssel kapcsolatban kiszabható,
közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés bizonyítása érdekében vizeletvétel vagy véralkohol-vizsgálat céljából
vérvétel, valamint mûtétnek nem minõsülõ módon egyéb mintavétel szükséges;”

2. §

Az Rtv. 44. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A rendõr az e törvényben és a külön jogszabályban meghatározott közlekedésrendészeti feladatának ellátása során)
„c) a jármû vezetõjét a rendszeresített eszközzel légzésminta, ha nála a vezetési képességére hátrányosan ható szer
befolyása vagy alkoholfogyasztás miatt bûncselekmény vagy szabálysértés, illetve a közúti közlekedéssel
kapcsolatban kiszabható, közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés elkövetésének gyanúja merül fel, az
egészségügyi szolgálat igénybevételével vér-, vizelet- és mûtétnek nem minõsülõ módon egyéb minta adására
kötelezheti;”

2. A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény módosítása
3. §

A szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény (a továbbiakban: Sztv.) 128/A. §-a a következõ (5a) bekezdéssel
egészül ki:
„(5a) A rendõri szerv az elõkészítõ eljárás anyagának bírósághoz történõ áttételét megelõzõen – az
érték-egybefoglalás megállapíthatósága érdekében – ellenõrzi, hogy az eljárás alá vont személlyel szemben tulajdon
elleni szabálysértés elkövetése miatti elõkészítõ eljárás más rendõri szervnél folyik-e.”

4. §

Az Sztv. a következõ 165/A. §-sal és az azt megelõzõ címmel egészül ki:
„Átmeneti rendelkezés
165/A. § A közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény 2011. július 1-jén hatályba lépõ, az egyes közlekedési tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CLXXII. törvény 10. § (1) bekezdése szerinti módosítása miatt azon
szabálysértéseket, amelyek 2011. július 1-jétõl közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés hatálya alá esnek, de
2011. július 1. elõtt követték el, a 4. § elsõ mondatában foglaltak szerint kell elbírálni.”

3. A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény módosítása
5. §

A közúti közlekedési elõéleti pontrendszerrõl szóló 2000. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: Kpt.) 1. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) E törvény rendelkezéseit a Magyar Köztársaság területén
a) magyar hatóság által kiállított vagy annak alapján külföldi hatóság által kiadott jármûvezetésre jogosító okmánnyal
(a továbbiakban: vezetõi engedéllyel) rendelkezõ, illetve
b) jármûvezetéstõl eltiltás, illetõleg a vezetõi engedély visszavonásának hatálya alatt álló
személy által – a vezetõi engedéllyel vezethetõ jármûvekkel elkövetett – a közúti közlekedéssel összefüggõ
bûncselekmény, továbbá a közúti közlekedés biztonságát fokozottan veszélyeztetõ szabálysértés és közigazgatási
bírsággal sújtandó szabályszegés esetén (a továbbiakban együtt: szabályszegés) kell alkalmazni.”

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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6. §

A Kpt. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A pontrendszer alapján – a jogszabályban meghatározott – olyan szabályszegésre állapítható meg pont, amely
miatt a jármûvezetõt mint elkövetõt a bíróság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, valamint a
szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXIX. törvény 30. §-ában meghatározott fegyelmi hatóság jogerõs határozatával
elmarasztalta – ide nem értve a fegyelmi hatóság által alkalmazott megrovást, feddést –, vagy az elkövetõ a helyszíni
bírság, illetve a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság kiszabását a jogkövetkezményekrõl szóló tájékoztatás
után tudomásul vette.
(2) A szabályszegés miatt eljáró hatóság által hozott határozatban, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a
helyszíni bírság esetén az elismervényben (tájékoztatóban) tájékoztatni kell az elkövetõt az elbírált cselekményhez
– jogszabály által – rendelt pontok számáról. A határozat megváltoztatása, illetve téves tájékoztatás miatt az elsõ fokon
eljárt hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság és a helyszíni bírság kiszabása esetén a bírságot kiszabó
hatóság értesíti az elkövetõt a jogszabály által a szabályszegéshez rendelt pontszámról.”

7. §

(1) A Kpt. 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § (1) bekezdése alapján a szabályszegésekhez rendelhetõ pontok száma:
a) gondatlan bûncselekmény elkövetése esetén 9,
b) szándékos bûncselekmény elkövetése esetén 11,
c) szabálysértés elkövetése esetén 1–8,
d) a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés esetén 1–8 pont.”
(2) A Kpt. 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A pontrendszer hatálya alá tartozó több szabályszegés egy eljárásban történõ elbírálása esetén az elbírált)
„a) bûncselekmények közül a legmagasabb pontszámmal járó bûncselekményhez rendelt pontszámot 5 ponttal kell
növelni,”
(3) A Kpt. 4. § (2) bekezdése a következõ c) ponttal egészül ki:
(A pontrendszer hatálya alá tartozó több szabályszegés egy eljárásban történõ elbírálása esetén az elbírált)
„c) a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegések esetén a b) pontban foglaltak szerint kell eljárni.”
(4) A Kpt. 4. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szabályszegés tárgyi súlyát és gyakoriságát figyelembe véve]
„b) kormányrendelet határozza meg a pontrendszer hatálya alá tartozó
ba) egyes szabálysértéseket és az azokhoz rendelt pontok számát,
bb) egyes közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegéseket, és az azokhoz rendelt pontok számát.”

8. §

A Kpt. 9. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A jármûvezetõ nyilvántartott pontjainak számát utánképzésen való önkéntes részvétellel csökkentheti. Az
utánképzés igazolásakor nyilvántartott pontok számát 13 pontig 9 ponttal, 14–17 pont között 6 ponttal kell
csökkenteni.”

9. §

A Kpt. 15. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„15. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg a 4. § (1) bekezdés c) és d) pontjában
meghatározott ponthatárok között – a szabálysértés és a közigazgatási bírsággal sújtandó szabályszegés tárgyi súlyát
és gyakoriságát figyelembe véve – a pontrendszer hatálya alá tartozó szabálysértéseket és közigazgatási bírsággal
sújtandó szabályszegéseket, az azokhoz rendelt pontok számát, valamint a pontrendszer alkalmazásának részletes
szabályait.”

10. §

A Kpt. 1. számú melléklete helyébe e törvény Melléklete lép.
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4. A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló
2005. évi CXXXIII. törvény módosítása
11. §

A személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény a
következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § (1) Ha személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy ilyen tevékenységet végzõ személy
a megbízás teljesítése során, távfelügyeleti rendszer alkalmazásával, ellenérték fejében távfelügyeleti tevékenységet
végez, riasztás esetén köteles
a) meggyõzõdni arról, hogy a riasztás nem a rendszer nem megfelelõ üzemeltetésébõl ered, valamint
b) a riasztás valódiságát és kiváltó okát ellenõrizni.
(2) A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy ilyen tevékenységet végzõ személy az
(1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítését követõen – ha ez szükséges – kezdeményezheti a
rendõrség intézkedését. A személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy ilyen tevékenységet
végzõ személy köteles a naplóba bejegyezni az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítését, a
kötelezettséget teljesítõ személy nevét, a teljesítés idejét és módját.
(3) Ha személy- és vagyonvédelmi tevékenységet folytató vállalkozás vagy ilyen tevékenységet végzõ személy az
(1) bekezdésben meghatározott kötelezettsége teljesítése nélkül rendõrségi intézkedést kezdeményez, a rendõrség
jogosult az azzal összefüggésben felmerülõ – az önköltségszámítás szabályai alapján kiszámított – költségeit a
tevékenységet végzõvel szemben érvényesíteni.”

12. §

(1) Ez a törvény 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az Rtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában „a menekültügyi hatóság és” szövegrész helyébe „a menekültügyi
hatóság, az állampolgársági ügyekben eljáró, Kormány által kijelölt szerv” szöveg lép.
(3) A Kpt. 5. § (1) bekezdés e) pontjában a „helyszíni bírság” szövegrész helyébe a „helyszíni bírság és a helyszínen
alkalmazott közigazgatási bírság” szöveg, a (2) bekezdésében a „fegyelmi hatóság” szövegrész helyébe a
„közigazgatási hatóság, fegyelmi hatóság, a helyszínen alkalmazott közigazgatási bírság” szöveg, a 6. §
(2) bekezdésében a „12-t elérte” szövegrész helyébe a „13-at elérte” szöveg lép.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

Melléklet a 2011. évi LXXIII. törvényhez
„1. melléklet a 2000. évi CXXVIII. törvényhez
A pontrendszer hatálya alá tartozó bûncselekmények
Kódszám

01
02
03
04
05
06

Tényállás

Segítségnyújtás elmulasztása (közúti közlekedés körében) [Btk. 172. §]
Közúti veszélyeztetés [Btk. 186. §]
Közúti baleset okozása [Btk. 187. §]
Jármûvezetés ittas vagy bódult állapotban [Btk. 188. §]
Jármûvezetés tiltott átengedése [Btk. 189. §]
Cserbenhagyás [Btk. 190. §]

Pontszám

11
11
9
11
11
11
”
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2011. évi LXXIV. törvény
a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról*
1. §

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 1. számú melléklet Harmadik rész II/6. pontja
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. A pedagógus kötelezõ óráját az óvodában a gyermekekkel való közvetlen, a teljes óvodai életet magában foglaló
foglalkozásra (óvodai foglalkozások), az iskolában és a kollégiumban a tanulókkal való közvetlen foglalkozásra
(kötelezõ és nem kötelezõ tanórai, tanórán kívüli foglalkozás, egyéni foglalkozás), kollégiumi foglalkozásra, napközis
és tanulószobai foglalkozásra kell fordítani. A gyakorlati oktatásvezetõ és a gyakorlati oktatásvezetõ-helyettes
a kötelezõ órája keretében ellátja a tanulók gyakorlati és elméleti képzését. A tanulókkal való közvetlen foglalkozás
körébe tartozik az osztály közösségi programjainak és a tanulókkal való egyéni törõdés feladatainak [52. §
(7) bekezdés] megtartása, azoknak a szakköröknek, érdeklõdési köröknek, önképzõ köröknek, tanulmányi, szakmai és
kulturális versenyeknek, házi bajnokságoknak, iskolák közötti versenyeknek, továbbá más tanórán kívüli
foglalkozásoknak [53. § (2) bekezdés b)–d) pontja] megtartása, amelyeket az iskolai nem kötelezõ tanórai foglalkozás
idõkeretének terhére szerveznek, kollégiumban a szabadidõ eltöltését szolgáló és az egyéni törõdést biztosító
foglalkozások [53. § (7) bekezdés] megtartása. A rendes munkaidõn belül a heti kötelezõ óraszám felett végzett
többlettanításért a pedagógust óradíj illeti meg.”

2. §

Hatályát veszti a Kt. 94. § (3) bekezdés l) pontjában „a tanítási idõkeret,” szövegrész.

3. §

(1) Ez a törvény 2011. szeptember 1-jén lép hatályba.
(2) Ez a törvény a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Dr. Schmitt Pál s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyûlés elnöke

* A törvényt az Országgyûlés a 2011. június 20-i ülésnapján fogadta el.

MAGYAR KÖZLÖNY

IV.

•

15073

2011. évi 70. szám

A Magyar Nemzeti Bank, a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyelete és a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság elnökének rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelete
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségérõl
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1. §

(1) E rendelet hatálya a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézményekre (a továbbiakban: adatszolgáltató)
terjed ki.
(2) Az adatszolgáltató jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban:
Felügyelet) részére.
(3) A jelentések elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus
nyilvántartások képezik.

2. §

Az adatszolgáltató az adatszolgáltatási kötelezettséget az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelõ tartalommal és
formában, valamint a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint köteles teljesíteni és a Felügyelet
részére megküldeni.

3. §

(1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettségét a Felügyelet által meghatározott
elektronikus formában, minõsített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az megfelel a 2. melléklet I. rész
3. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat az adatszolgáltatás
esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megõrizni.

4. §

(1) Az adatszolgáltató
a) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap 20. munkanapjáig;
b) az éves jelentést az éves beszámolót elfogadó közgyûlést követõ 15. munkanapig, de legkésõbb a tárgyévet
követõ év május 31-ig;
c) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ jelentést a második negyedévre
vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig, az idõközi
változások miatti törzsadatjelentést a változást követõ 15 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti
változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy idõben, a tárgyévre
számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év második negyedévére
vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.

5. §

(1) Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba.
(2) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatást
a) a negyedéves jelentés esetében 2011. július 1-jével kezdõdõ vonatkozási idõszakokra,
b) az éves jelentés esetében 2011. január 1-jétõl kezdõdõ vonatkozási idõszakokra
kell alkalmazni.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke

Sorszám PSZÁF kód
001
002
003
004

76N11
76N111
76N112
76N12

Megnevezés
Tárgyidőszaki nyitó állomány
Tagi számlák állományát növelő tételek a tárgyidőszakban
Tagi számlák állományát csökkentő tételek a tárgyidőszakban
Tárgyidőszaki záró állomány

Értékek

Mód

1

2

a

z
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Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

1. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez

76N1
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
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76N1A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

76N1A1
76N1A101
76N1A1011
76N1A1012
76N1A102
76N1A103
76N1A1031
76N1A10311
76N1A10312
76N1A1032
76N1A104
76N1A1041
76N1A1042
76N1A1043
76N1A105
76N1A106
76N1A1061
76N1A10611
76N1A10612
76N1A10613

021

76N1A10614

022
023
024
025

76N1A10615
76N1A10616
76N1A10617
76N1A1062

026

76N1A107

027

76N1A108

028
029
030
031

76N1A109
76N1A110
76N1A2
76N1A201

032

76N1A202

033

76N1A203

Tagokkal kapcsolatos eseti elszámolásokban (tagsági jogviszony
megszűnése, szolgáltatás megállapítása esetén) felmerülő, a
csatlakozásról szóló szerződésben, illetve az alapszabályban
meghatározott költségek, ráfordítások

034

76N1A204

Biometriai kockázatot nem tartalmazó nyugdíjszolgáltatás
fedezetére a szolgáltatási tartalékba átcsoportosítás

035

76N1A205

036

76N1A206

037

76N1A207

Foglalkoztatói hozzájárulások, tagi kiegészítések visszatérítése

038
039

76N1A208
76N1A2081

Befektetési eredményt csökkentő tételek
Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

Bevételek (befizetések) összesen
Foglalkoztatói hozzájárulás
Alapító foglalkoztatói hozzájárulás
Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás
Tagi kiegészítések
Meg nem fizetett hozzájárulások
Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett tagi kiegészítés
Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások
Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások
Utólag befolyt tagi kiegészítések
Egyéb szolgáltatási célú bevételek
Befektetési eredményt növelő tételek
Tartalék befektetése utáni hozamok bevétele
Kapott kamat
Kapott osztalék, részesedés
Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
továbbértékesítéséből származó bevétel
Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Más intézményből átlépő, befizetéssel meghatározott
nyugdíjkonstrukcióban taggá váló személyek áthozott
követeléseinek összege
Kedvezményezetti jogon más intézménytől áthozott tagi számla
értéke
Adóhatóság által átutalt tagi adójóváírások
Támogatások, adományok
A tartalékot terhelő kifizetések, ráfordítások összesen
Egyösszegű szolgáltatás a tagnak
Kedvezményezettek, vagy örökösök részére egyösszegben
kifizetett összegek

Biometriai kockázatot tartalmazó szolgáltatásra nyugdíjtechnikai
tartalékok javára átcsoportosítás
Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átlépő tagok,
illetve kedvezményezettjeik átvitt követelésének piaci értéken
meghatározott összege

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z
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76N1A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

040

76N1A2082

A tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások

041

76N1A2083

Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)

042

76N1A2084

Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége

043

76N1A2085

044
045

76N1A2086
76N1A2087

Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség

046

76N1A2088

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások

047
048
049
050
051
052
053

76N1A209
76N1A210
76N1A2101
76N1A21011
76N1A21012
76N1A2102
76N1A3

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Vagyonkezelői, letétkezelői díjak
Vagyonkezelői díjak
Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség
Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj
Letétkezelői díjak
Tagi számlák tárgyidőszaki eredménye

Jelmagyarázat
Tilos

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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76N1B
Szolgáltatási tartalék állományváltozása
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

PSZÁF kód

Megnevezés

76N1B1
76N1B11

Nyitó állomány

76N1B111
76N1B112
76N1B113

Átcsoportosítás tagi számlákról szolgáltatási tartalékba
Szolgálatatási céltartlék feloldás

76N1B1131
76N1B11311
76N1B11312
76N1B11313
76N1B11314

Állománynövekedés összesen

Befektetési eredményt növelő tételek
Szolgáltatási tartalék befektetései utáni hozamok
bevétele
Kapott kamat
Kapott osztalék, részesedés
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
Befektetési célú ingatlanok, beruházások
hasznosításából, eladásából származó bevétel
Befektetési célú készletek eladásából származó
bevételek
Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Állománycsökkenés összesen
Határozott idejű járadékszolgáltatás a tagnak
Intézmény által nyújtott szolgáltatás
Kiszervezett szolgáltatónak kifizetés
Biztosítól vásárolt szolgáltatás
Maradékjog alapján való kifizetés

012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

76N1B11315
76N1B11316
76N1B11317
76N1B1132
76N1B12
76N1B121
76N1B1211
76N1B1212
76N1B1213
76N1B1214
76N1B122

022

76N1B1221

023

76N1B1222

024

76N1B12221

025

76N1B12222

026

76N1B12223

027

76N1B12224

Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása

028

76N1B12225

029

76N1B12226

030

76N1B1223

031

76N1B1224

032
033
034
035

76N1B12241
76N1B122411
76N1B122412
76N1B12242

Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Vagyonkezelői, letétkezelői díjak tartalékra felosztott
része
Vagyonkezelői díjak
Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség
Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj

036

76N1B13

Szolgáltatási tartalék eredménye (76N1B11-76N1B12)

76N1B2

Záró állomány a negyedév záró napján
(76N1B1+76N1B13)

037

Befektetési eredményt csökkentő tételek
Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű
ráfordítások
Szolgáltatási tartalék befektetéseivel kapcsolatos
ráfordítások
Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal
kapcsolatos ráfordítások

Letétkezelői díjak

Jelmagyarázat
Tilos

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z
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76N2A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfoliói
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Negyedév záró napi állomány

Sorszám

001
002
003
004
005
006

PSZÁF kód

76N2A01
76N2A011
76N2A0111
76N2A01111
76N2A01112
76N2A0111201
...
76N2A0111299

Megnevezés

Portfolió azonosítója
Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

007

76N2A01113

008

009

76N2A01113001
...
76N2A01113999
76N2A0112

Értékpapírok összesen

010

76N2A01121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

011

76N2A0112101

Magyar állampapír

012

76N2A0112101001
...

...

...

76N2A0112101999
013
014

76N2A0112102

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
a magyar állam készfizető kezességet vállal

76N2A0112102001
...

...

76N2A0112102999
015

76N2A0112103

016

76N2A0112103001
...

Külföldi állampapír

...

76N2A0112103999
017
018

76N2A0112104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
külföldi állam készfizető kezességet vállal

76N2A0112104001
...

...

76N2A0112104999
019
020

76N2A0112105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

76N2A0112105001
...

...

76N2A0112105999
021
022

76N2A0112106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

76N2A0112106001
...

...

76N2A0112106999
023
024

76N2A0112107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

76N2A0112107001
...

...

76N2A0112107999
025

76N2A0112108

026

76N2A0112108001
...

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

...

76N2A0112108999
027
028

76N2A0112109

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

76N2A0112109001
...
76N2A0112109999

...

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték

5

6

7

e

f

z
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Negyedév záró napi állomány

Sorszám

029
030

PSZÁF kód

76N2A0112110

Megnevezés

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény

76N2A0112110001
...

...

76N2A0112110999
031

76N2A01122

032

76N2A011221

Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott részvény

033

76N2A011221001
...
76N2A011221999

...

034

76N2A011222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

035

76N2A011222001
...
76N2A011222999

...

036

76N2A011223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

037

76N2A011223001
...
76N2A011223999

...

038

76N2A011224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v.
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

039

76N2A011224001
...
76N2A011224999

...
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot

040

76N2A01123

041

76N2A011231

042

76N2A011231001
...
76N2A011231999

...

043

76N2A011232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

044

76N2A011232001
...
76N2A011232999

...

045

76N2A011233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye,
ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

046

76N2A011233001
...
76N2A011233999

...

047

76N2A011234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

048

051

76N2A011234001
...
76N2A011234999
76N2A011235
76N2A011235001
...
76N2A011235999
76N2A01124

052

76N2A011241

053

76N2A011241001
...
76N2A011241999

...

054

76N2A011242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

055

76N2A011242001
...
76N2A011242999
76N2A0113
76N2A0113001
...
76N2A0113999
76N2A0114

049
050

056
057

058

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Határidős ügyletek
...
Opciós ügyletek

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték

5

6

7

e

f

z
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Negyedév záró napi állomány

Sorszám

059

060
061

062
063

064
065

PSZÁF kód

76N2A0114001
...
76N2A0114999
76N2A0115
76N2A0115001
...
76N2A0115999
76N2A0116
76N2A0116001
...
76N2A0116999
76N2A0117
76N2A0117001
...
76N2A0117999

Megnevezés

...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...
Ingatlan
...

066

76N2A0118

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések

067

76N2A0118001
...
76N2A0118999
76N2A0119
76N2A0119001
...
76N2A0119999

Kockázatitőkealap-jegy

070

76N2A0120

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett
értékpapír

071

76N2A0120001
...
76N2A0120999
76N2A0121
76N2A0121001
...
76N2A0121999
76N2A0122
76N2A0122001
...
76N2A0122999

068
069

072
073

074
075

076
077
078
079
080
081

76N2A99
76N2A991
76N2A9911
76N2A99111
76N2A99112
76N2A9911201
...
76N2A9911299

...

...

...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

Portfolió azonosítója
Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

082

76N2A99113

083

084

76N2A99113001
...
76N2A99113999
76N2A9912

Értékpapírok összesen

085

76N2A99121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

086

76N2A9912101

Magyar állampapír

087

76N2A9912101001
...

...

...

76N2A9912101999
088
089

76N2A9912102

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
a magyar állam készfizető kezességet vállal

76N2A9912102001
...

...

76N2A9912102999
090

76N2A9912103

091

76N2A9912103001
...

Külföldi állampapír

...

76N2A9912103999
092
093

76N2A9912104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
külföldi állam készfizető kezességet vállal

76N2A9912104001
...

...

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték

5

6

7

e

f

z
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Negyedév záró napi állomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

76N2A9912104999
094
095

76N2A9912105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

76N2A9912105001
...

...

76N2A9912105999
096
097

76N2A9912106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

76N2A9912106001
...

...

76N2A9912106999
098

76N2A9912107

099

76N2A9912107001
...

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

...

76N2A9912107999
100
101

76N2A9912108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

76N2A9912108001
...

...

76N2A9912108999
102
103

76N2A9912109

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

76N2A9912109001
...

...

76N2A9912109999
104
105

76N2A9912110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba
hozott kötvény

76N2A9912110001
...

...

76N2A9912110999
106

76N2A99122

107

76N2A991221

Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott részvény

108

76N2A991221001
...
76N2A991221999

...

109

76N2A991222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

110

76N2A991222001
...
76N2A991222999

...

111

76N2A991223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

112

76N2A991223001
...
76N2A991223999

...

113

76N2A991224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v.
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

114

76N2A991224001
...
76N2A991224999

...
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot

115

76N2A99123

116

76N2A991231

117

76N2A991231001
...
76N2A991231999

...

118

76N2A991232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

119

76N2A991232001
...

...

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték
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Negyedév záró napi állomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

76N2A991232999
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye,
ide nem értve az ingatlan befektetési alapot

120

76N2A991233

121

76N2A991233001
...
76N2A991233999

...

122

76N2A991234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

123

126

76N2A991234001
...
76N2A991234999
76N2A991235
76N2A991235001
...
76N2A991235999
76N2A99124

127

76N2A991241

128

76N2A991241001
...
76N2A991241999

...

129

76N2A991242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

130

76N2A991242001
...
76N2A991242999
76N2A9913
76N2A9913001
...
76N2A9913999
76N2A9914
76N2A9914001
...
76N2A9914999
76N2A9915
76N2A9915001
...
76N2A9915999
76N2A9916
76N2A9916001
...
76N2A9916999
76N2A9917
76N2A9917001
...
76N2A9917999

124
125

131
132

133
134

135
136

137
138

139
140

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Határidős ügyletek
...
Opciós ügyletek
...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...
Ingatlan
...
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések

141

76N2A9918

142

76N2A9918001
...
76N2A9918999
76N2A9919
76N2A9919001
...
76N2A9919999

Kockázatitőkealap-jegy

145

76N2A9920

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett
értékpapír

146

76N2A9920001
...
76N2A9920999
76N2A9921
76N2A9921001
...
76N2A9921999
76N2A9922
76N2A9922001
...
76N2A9922999

143
144

147
148

149
150

...

...

...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

Jelmagyarázat
Tilos

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték

5

6

7

e

f

z

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15083
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76N2B
Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Negyedév záró napi állomány

Sorszám

001
002
003
004
005

PSZÁF kód

76N2B1
76N2B11
76N2B111
76N2B112
76N2B11201
...
76N2B11299

006

76N2B113

007

008

76N2B113001
...
76N2B113999
76N2B12

009

76N2B121

010
011

76N2B12101
76N2B12101001
...
76N2B12101999

012

76N2B12102

013

76N2B12102001
...
76N2B12102999
76N2B12103
76N2B12103001
...
76N2B12103999

014
015

Megnevezés

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg
...
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír
...
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal
...
Külföldi állampapír
...

016

76N2B12104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal

017

76N2B12104001
...
76N2B12104999

...

018

76N2B12105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

019

76N2B12105001
...
76N2B12105999

...

020

76N2B12106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021

76N2B12106001
...
76N2B12106999

...

022

76N2B12107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

023

76N2B12107001
...
76N2B12107999

...

024

76N2B12108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

025

76N2B12108001
...
76N2B12108999

...

026

76N2B12109

Magyarországi helyi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

027

76N2B12109001
...
76N2B12109999

...

028

76N2B12110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

029

76N2B12110001
...
76N2B12110999
76N2B122

030

...
Részvények

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

a

b

c

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke
(Ft)
4
5
d

e

Könyv
szerinti
érték

Mód

6

7

f

z

15084

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 70. szám

Negyedév záró napi állomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

031

76N2B1221

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény

032

76N2B1221001
...
76N2B1221999

...

033

76N2B1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

034

76N2B1222001
...
76N2B1222999

...

035

76N2B1223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

036

76N2B1223001
...
76N2B1223999

...

037

76N2B1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

038

76N2B1224001
...
76N2B1224999

...
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot

039

76N2B123

040

76N2B1231

041

76N2B1231001
...
76N2B1231999

...

042

76N2B1232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye

043

76N2B1232001
...
76N2B1232999

...

044

76N2B1233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot

045

76N2B1233001
...
76N2B1233999

...

046

76N2B1234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

047

050

76N2B1234001
...
76N2B1234999
76N2B1235
76N2B1235001
...
76N2B1235999
76N2B124

051

76N2B1241

052

76N2B1241001
...
76N2B1241999

...

053

76N2B1242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

054

76N2B1242001
...
76N2B1242999
76N2B13
76N2B13001
...
76N2B13999

048
049

055
056

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Határidős ügyletek
...

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

a

b

c

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke
(Ft)
4
5
d

e

Könyv
szerinti
érték

Mód

6

7

f

z

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15085

2011. évi 70. szám

Negyedév záró napi állomány

Sorszám

057
058

059
060

061
062

063
064

PSZÁF kód

76N2B14
76N2B14001
...
76N2B14999
76N2B15
76N2B15001
...
76N2B15999
76N2B16
76N2B16001
...
76N2B16999
76N2B17
76N2B17001
...
76N2B17999

065

76N2B18

066

76N2B18001
...
76N2B18999
76N2B19
76N2B19001
...
76N2B19999

067
068

069

76N2B20

070

76N2B20001
...
76N2B20999
76N2B21
76N2B21001
...
76N2B21999
76N2B22
76N2B22001
...
76N2B22999

071
072

073
074

Megnevezés

Opciós ügyletek
...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...
Ingatlan
...
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések
...
Kockázatitőkealap-jegy
...
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon
jegyzett értékpapír
...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

Jelmagyarázat
Tilos

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

a

b

c

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke
(Ft)
4
5
d

e

Könyv
szerinti
érték

Mód

6

7

f

z

15086

76N3A
Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

76N3A1

Portfolió összesen

002

76N3A11

Bankszámlák összesen

003

76N3A12

Értékpapírok befektetései alapján elért hozam

004

76N3A13

Határidős ügyletek befektetései alapján elért hozam

005

76N3A14

Opciós ügyletek befektetései alapján elért hozam

006

76N3A15

Repó ügyletek befektetései alapján elért hozam

007

76N3A16

SWAP ügyletek befektetései alapján elért hozam

008

76N3A17

009

76N3A18

010

76N3A19

Ingatlan befektetései alapján elért hozam
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések
befektetései alapján elért hozam
Kockázatitőkealap-jegy befektetései alapján elért hozam

011

76N3A20

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír
befektetései alapján elért hozam

012

76N3A21

Követelés értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam

013

76N3A22

Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért
hozam
Jelmagyarázat
Tilos

Befektetések
eredménye
összesen
(1+2)

Azonosítatlan
befizetések
Mód
portfolió
befektetési
eredménye

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

MAGYAR KÖZLÖNY

001

Vagyonkezelésre
nem kiadott
állomány
befektetési
eredménye

Vagyonkezelésre
kiadott állomány
befektetési
eredménye

•
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Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Megnevezés

001

76N3B1

Portfolió összesen

002

76N3B11

Bankszámlák összesen

003

76N3B12

Értékpapírok befektetései alapján elért hozam

004

76N3B13

Határidős ügyletek befektetései alapján elért hozam

005

76N3B14

Opciós ügyletek befektetései alapján elért hozam

006

76N3B15

Repó ügyletek befektetései alapján elért hozam

007

76N3B16

SWAP ügyletek befektetései alapján elért hozam

008

76N3B17

009

76N3B18

010

76N3B19

Ingatlan befektetései alapján elért hozam
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések
befektetései alapján elért hozam
Kockázatitőkealap-jegy befektetései alapján elért hozam

011

76N3B20

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett
értékpapír befektetései alapján elért hozam

012

76N3B21

Követelés értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért
hozam

013

76N3B22

Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetései alapján
elért hozam

1
a

b

3

4

c

z

2011. évi 70. szám

PSZÁF
kód

Befektetések
eredménye Mód
összesen

•

Sorszám

Vagyonkezelésre
nem kiadott
állomány
befektetési
eredménye
2

Vagyonkezelésre
kiadott állomány
befektetési
eredménye

MAGYAR KÖZLÖNY

76N3B
Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről

Jelmagyarázat
Tilos

15087

15088

76N4
Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján
(állomány piaci értéken)
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Tagi számlák portfoliója

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005

76N401
76N4011
76N4012
76N4013
76N4014

Összesen
Bankszámla és készpénz
30 napon belül lejáró eszközök
31-90 napon belül lejáró eszközök
91-180 napon belül lejáró eszközök

006

76N4015

181-365 napon belül lejáró eszközök

007
008
009
010

76N4016
76N4017
76N4018
76N402

1-5 éven belül lejáró eszközök
5-10 éven belül lejáró eszközök
10 éven túl lejáró eszközök
Lejárat nélküli eszközök

Tilos

Forgatási célú Befektetett Forgatási célú Befektetett
pénzügyi
pénzügyi
pénzügyi
pénzügyi
eszközök
eszközök
eszközök
eszközök

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

MAGYAR KÖZLÖNY

Jelmagyarázat

Szolgáltatási tartalék
portfoliója

•
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Sorszá
m

PSZÁF
kód

001
002
003

76N501
76N502
76N503

004

76N504

005

76N505

006
007
008

76N506
76N507
76N508

009

76N509

010

76N510

Megnevezés

Befizetéssel
meghatározott
nyugdíjkonstrukció

Szolgáltatással
meghatározott
nyugdíjkonstrukció

Azonosítatlan
befizetések

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

Intézményi
Mód
összesen

2011. évi 70. szám

Nagyságrend: ezer forint

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:

MAGYAR KÖZLÖNY

76N5
Befizetések devizánkénti kimutatása

HUF
EUR
GBP
További Európai Uniós valuták
együtt
Európai Gazdasági Térség
valutái összesen
USD
CHF
JPY
További nem Európai Uniós
valuták együtt
Összesen
Jelmagyarázat
Tilos

15089

15090

76N6A
A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő
Befizetéssel meghatározott
nyugdíjkonstrukció

Szolgáltatással maghatározott
nyugdíjkonstrukció

Összesen
Mód.

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

76N6A1
76N6A21

Tárgyidőszaki nyitó taglétszám
Tárgyidőszaki új tagok száma

003

76N6A22

Más intézményből felhalmozási szakaszban belépők

004

76N6A23

Kedvezményezetti jogon létrejött tagsági jogviszony

005

76N6A24

006

76N6A25

007

76N6A26

Elhalálozottak (felhalmozási időszakban)
Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez
átlépők
Járadékszolgáltatás miatti megszűnés

008
009

76N6A261
76N6A262

010

76N6A27

011
012

76N6A271
76N6A272

013

76N6A28

014

76N6A3

015

76N6A31

016

76N6A32

Nyugdíjazás
Rokkantság
Egyösszegű szolgáltatás
(de ez nem lehet kombinált)
Nyugdíjazás
Rokkantság
Tagsági jogviszony megszűnése feltételes jogszerzési
időtartam alatt
Tárgyidőszaki záró taglétszám
Ebből: Befizetésre nem kötelezett tagi számlával
rendelkezők
Feltételes jogszerzési időtartam alatt állók

Jelmagyarázat
Tilos

csatlakozott
foglalkoztató

alapítói
foglalkoztató

csatlakozott
foglalkoztató

alapítói
foglalkoztató

csatlakozott
foglalkoztató

1

2

a

b

3

4

5

6

7

c

d

e

f

z

MAGYAR KÖZLÖNY

001
002

alapítói
foglalkoztató

•
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001

76N6B1

002

76N6B21

003

76N6B22

004

76N6B23

005

76N6B24

006

76N6B25

007

76N6B26

008

76N6B3

Megnevezés

5-10 év
közötti
időtartamú
járadék

10-20 év
közötti
időtartamú
járadék

20 évnél
hosszabb
időtartamú
járadék

Összes
határozott
Mód.
idejű
járadékban
részesülő tag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z
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Sorszám PSZÁF kód

1 éves
2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
időtartamú időtartamú időtartamú időtartamú időtartamú
járadék
járadék
járadék
járadék
járadék

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő

MAGYAR KÖZLÖNY

76N6B
Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása

Tárgyidőszak első napján nyitólétszám
Intézmény saját járadékszolgáltatását
igénybevevő tagok
Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban
belépők
Kedvezményezetti jogon létrejött szolgáltatási
jogviszony
Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak
Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási
szakaszban kilépők
Tagsági jogviszony megszűnése a
szolgáltatás teljesítésével
Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám

Jelmagyarázat
Tilos

15091

15092

MAGYAR KÖZLÖNY

76N7
Működési eredmény alakulása
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki
Mód
adatok
1
2
a

001
002
003
004
005
006
007

76N71
76N711
76N7111
76N7112
76N712
76N713
76N7131

008

76N71311

009

76N71312

010
011
012

76N7132
76N7133
76N71331

Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói
hozzájárulások
Meg nem fizetett tagi kiegészítés
Utólag befolyt hozzájárulások és kiegészítések
Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások

013

76N71332

Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások

014
015
016
017
018
019

76N71333
76N714
76N715
76N7151
76N71511
76N7152

020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050

Működési célú bevételek összesen
Foglalkoztatói hozzájárulás
Alapító foglalkoztatói hozzájárulás
Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás
Tagi kiegészítések
Meg nem fizetett hozzájárulások
Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások

Utólag befolyt tagi kiegészítések
Működési célú támogatások
Egyéb működési célú bevételek
Számviteli törvény szerinti egyéb bevételek
Ebből céltartalék felhasználás
Különféle egyéb bevételek
Átlépéshez kapcsolódó díjak működési tartalékban való
76N716
megtérülése
76N72
Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen
76N7201
Anyagköltség
76N7202
Anyagjellegű ráfordítások
76N72021 Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak
76N7203
Személyi jellegű ráfordítások
76N72031 Alkalmazottak munkabére
76N72032 Bérjárulékok
76N72033 Tisztségviselők tiszteletdíja
76N72034 Járulékok
76N72035 Személyi jellegű egyéb kifizetés
76N7204
Értékcsökkenései leírás
76N7205
Egyéb ráfordítás
76N72051 Szt. szerinti egyéb ráfordítások
76N720511 Ebből: céltartalékképzés
76N72052 Különféle egyéb ráfordítások
76N7206
Tagszervezéssel kapcsolatos költségek
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó
76N7207
szervezetnek fizetett díjak
76N7208
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
76N7209
Felügyeleti díj
Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek,
76N7210
ráfordítások
Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
76N73
értékvesztése, értékvesztés visszaírása eredménye
Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
76N731
értékvesztése
Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
76N732
értékvesztés visszaírása
Befektetési eredmény
76N74
(76N741-76N742)
76N741
Befektetési bevételek
76N7411
Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele
76N74111 Kapott kamat
76N74112 Kapott osztalék, részesedés
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
76N74113
árfolyamnyeresége
Befektetési célú ingatlanok, beruházások
76N74114
hasznosításából, eladásából származó bevétel

051

76N74115

Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek

052
053
054
055
056

76N74116
76N74117
76N7412
76N742
76N7421

Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Befektetési ráfordítások
Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások

057

76N7422

058

76N74221

059

76N74222

060

76N74223

061

76N74224

Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása

062

76N74225

063

76N74226

064
065
066
067
068

76N74227
76N7423
76N75
76N751
76N752

069

76N76

Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
Értékelési különbözet céltartalékának képzése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Rendkívüli eredmény
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Működési tevékenység eredménye
(76N71-76N72±76N73+76N74+76N75)

Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások
Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal
kapcsolatos ráfordítások

Jelmagyarázat
Tilos

z

•

2011. évi 70. szám

PSZÁF kód

001

76N8A1

002

76N8A11

003
004
005
006
007

76N8A12
76N8A13
76N8A14
76N8A15
76N8A16

008

76N8A17

009
010

76N8A18
76N8A19

Megnevezés

Összesen

Mód

1

2

a

z

2011. évi 70. szám

Sorszám

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

MAGYAR KÖZLÖNY

76N8A
Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján

A rendelkezésre álló szavatoló tőke
Befizetett jegyzett tőke a befizetett
osztalékelsőbbségi részvény nélkül
Tőketartalék
Lekötött tartalék
Az értékelési tartalék *0.2 (20%)
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az
elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is
feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
Immateriális javak könyv szerinti értéke (-)
Visszavásárolt saját részvények értéke (-)

Jelmagyarázat
Tilos

15093

15094

MAGYAR KÖZLÖNY

76N8B
Minimális szavatoló tőke szükséglet
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
001

PSZÁF
kód

Megnevezés

76N8B1
Jelmagyarázat
Tilos

Összeg

Mód

1

2

a

z

•

2011. évi 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15095

2011. évi 70. szám

76N8C
Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001

Megnevezés

76N8C1

Az intézmény biztonsági tőkéje (003 sor*0,33)

002

76N8C11

Járadékszolgáltatás minimális biztonsági tőkéje
(A 2007. évi CXVII. Tv. 41 §-ban nevesített
biztonsági tőke összege 3,5 M Euronak megfelelő
a 2003. évi LX tv. 9/A. §. (2) bekezdése szint
számított forint összege)

003

76N8C2

Az intézmény minimális szavatoló tőke
szükséglete
Jelmagyarázat
Tilos

Összeg

Mód

1

2

a

z

15096

MAGYAR KÖZLÖNY

76N8D
Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

001
002
003
004
005

PSZÁF kód

76N8D1
76N8D11
76N8D111
76N8D112
76N8D11201

Megnevezés

Eszközök összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...

76N8D11299
006

76N8D113

007

76N8D11301

008

76N8D11399
76N8D12

009

76N8D121

010
011

76N8D1211
76N8D1211001

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg
...
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír
...

76N8D1211999
012

76N8D1212

013

76N8D1212001

014
015

76N8D1212999
76N8D1213
76N8D1213001

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal
...
Külföldi állampapír
...

76N8D1213999
016

76N8D1214

017

76N8D1214001

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal
...

76N8D1214999
018

76N8D1215

019

76N8D1215001

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1215999
020

76N8D1216

021

76N8D1216001

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1216999
022

76N8D1217

023

76N8D1217001

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1217999
024

76N8D1218

025

76N8D1218001

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1218999
026

76N8D1219

027

76N8D1219001

Magyarországi helyi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1219999
028

76N8D1219

029

76N8D1219001

030

76N8D1219999
76N8D122

031

76N8D1221

032

76N8D1221001

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
...
Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény
...

76N8D1221999

1

2

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
3

a

b

c

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

Piaci érték

Mód

4

6

d

z

•

2011. évi 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 70. szám

033

76N8D1222

034

76N8D1222001

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére
vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya
...

76N8D1222999
035

76N8D1223

036

76N8D1223001

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény
...

76N8D1223999

037

76N8D1224

038

76N8D1224001

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére
v. elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére
és a bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya
...

76N8D1224999
039

76N8D123

040

76N8D1231

041

76N8D1231001

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot
...

76N8D1231999
042

76N8D1232

043

76N8D1232001

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye
...

76N8D1232999
044

76N8D1233

045

76N8D1233001

046

76N8D1233999

047

76N8D1234

048

76N8D1234001

049
050

76N8D1234999
76N8D1235
76N8D1235001

051

76N8D1235999
76N8D124

052

76N8D1241

053

76N8D1241001

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
...
Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye
...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél
...

76N8D1241999
054

76N8D1242

055

76N8D1242001

056
057

76N8D1242999
76N8D13
76N8D13001

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél
...
Egyéb eszközök

76N8D13999
Jelmagyarázat
Tilos

15097

15098

76N9A
Tulajdonosok részesedésének kimutatása a tárgyidőszak végén
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

001
002
……
003

PSZÁF kód

Megnevezés

76N9A1
76N9A101

Összesen

……

…..

Honosság
megjelölése

A
tulajdonrész
névértéke
(ezer Ft)

1

2

3

Tulajdonrész
aránya a
jegyzett
tőkében
(%)
4

a

b

c

d

Tulajdonosok
megnevezése

Befizetési
kvóta
(%)

Szavazati
Mód
arány (%)

5

6

7

e

f

z

76N9A199
Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 70. szám

Sorszám

001
002
……
003

PSZÁF kód

76N9B1
76N9B101
……
76N9B199

Megnevezés

Befizetési
kvóta
(%)

Szavazati
Mód
arány (%)

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

2011. évi 70. szám

Vállalkozás megnevezése

A jegyzett
Részesedés tőkében való
részesedés
névértéke
aránya
(ezer Ft)
(%)

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

MAGYAR KÖZLÖNY

76N9B
Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Összesen
…..

Jelmagyarázat
Tilos

15099

15100

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 70. szám

76N10
Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

001
002

76N101
76N1011

003

76N10111

004
005

76N1011101
76N1011101001
...
76N1011101999

Megnevezés

Eszközök összesen
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír
...
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

006

76N1011102

007

76N1011102001
...
76N1011102999
76N1011103
76N1011103001
...
76N1011103999

Külföldi állampapír

010

76N1011104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

011

76N1011104001
...
76N1011104999

...

012

76N1011105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

013

76N1011105001
...
76N1011105999

...

014

76N1011106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

015

76N1011106001
...
76N1011106999

...

016

76N1011107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

017

76N1011107001
...
76N1011107999

...

018

76N1011108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

019

76N1011108001
...
76N1011108999

...

020

76N1011109

Magyarországi helyi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021

76N1011109001
...
76N1011109999

...

022

76N1011110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

023

024

76N1011110001
...
76N1011110999
76N10112

025

76N101121

026

76N101121001
...
76N101121999

008
009

...

...

...
Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény
...

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke (Ft)

Beszámítás
szerinti érték

Mód

5

6

7

e

f

z

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

•

15101
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PSZÁF kód

Megnevezés

027

76N101122

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

028

76N101122001
...
76N101122999

...

029

76N101123

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

030

76N101123001
...
76N101123999

...

031

76N101124

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

032

76N101124001
...
76N101124999

...
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot

033

76N10113

034

76N101131

035

76N101131001
...
76N101131999

...

036

76N101132

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye

037

76N101132001
...
76N101132999

...

038

76N101133

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot

039

76N101133001
...
76N101133999

...

040

76N101134

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

041

045

76N101134001
...
76N101134999
76N101135
76N101135001
...
76N101135999
76N10114

046

76N101141

047

76N101141001
...
76N101141999

...

048

76N101142

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

049

76N101142001
...
76N101142999
76N1012
76N1012001
...
76N1012999

042
043
044

050
051

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Egyéb eszközök

Jelmagyarázat
Tilos

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke (Ft)

Beszámítás
szerinti érték

Mód

5

6

7

e

f

z

15102

76N11
Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Tárgyidőszaki
Mód
adatok
1
2
a

001
002
003
004
005
006
007

76N111
76N1111
76N11111
76N11112
76N1112
76N1113
76N1114

z

Bevételek összesen
Foglalkoztatói rendszeres hozzájárulás
Alapító foglalkoztatói hozzájárulás
Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás
Tag egyéni rendszeres kiegészítés
Tag egyéni eseti befizetés
Foglalkoztatói rendkívüli befizetések
Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 70. szám

a
001

76N121

002

76N1211

003
004

76N1212
76N1213

005

76N12131

006

76N12132

007

76N1214

008
009

76N1215
76N1216

2011. évi 70. szám

Megnevezés

•

Sorszám PSZÁF kód

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Tartalék értéke
tárgyidőszak záró Mód.
napján
1
2

MAGYAR KÖZLÖNY

76N12
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok

z

Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen
Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi
kiegészítések tartaléka
Matematikai tartalékok
Függőkár tartalékok
Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes
függőkár)
Bekövetkezett de még be nem jelentett károk
tartaléka (IBNR)
Eredménytől függő hozzájárulás-visszatérítési
tartalék
Törlési tartalék
Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok

Jelmagyarázat
Tilos

15103

15104

76N13
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

002
003
004
005
006

PSZÁF kód

76N13011
76N130111
76N1301111
76N1301112
76N130111201
...
76N130111299

Megnevezés

009

76N1301113001
...
76N1301113999
76N130112

010

76N1301121

011
012

76N130112101
76N130112101001
...
...
76N130112101999
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
76N130112102
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal
76N130112102001
...
...
76N130112102999
76N130112103
Külföldi állampapír
76N130112103001
...
...
76N130112103999
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
76N130112104
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal
76N130112104001
...
...
76N130112104999

3
c

d

e

f

g

h

i

z

...
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír

•
2011. évi 70. szám

018

2
b

MAGYAR KÖZLÖNY

017

1
a

Matematikai tartalék
További tartalékok
Darabszám
Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve
Piaci érték
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
kötvény
névértéke (Ft)
névértéke
4
5
6
7
8
9
10

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

008

015
016

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

...

76N1301113

014

Tétel
neve

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla

007

013

ISIN/
azonosító
kód

PSZÁF kód

Megnevezés

76N130112105

020

76N130112105001
...
...
76N130112105999
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
76N130112106
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N130112106001
...
...
76N130112106999
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
76N130112107
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N130112107001
...
...
76N130112107999
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
76N130112108
forgalomba hozott kötvény
76N130112108001
...
...
76N130112108999
Magyarországi helyi önkormányzat által
76N130112109
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N130112109001
...
...
76N130112109999
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
76N130112110
forgalomba hozott kötvény
76N130112110001
...
...
76N130112110999
76N1301122
Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
76N13011221
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény
76N13011221001
...
...
76N13011221999

021
022

023
024

025
026

027
028

029
030

031
032
033

1

2

3

a

b

c

Matematikai tartalék
További tartalékok
Darabszám
Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve
Piaci érték
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
kötvény
névértéke (Ft)
névértéke
4
5
6
7
8
9
10
d

e

f

g

h

i

z

2011. évi 70. szám

019

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

•

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

Tétel
neve

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

ISIN/
azonosító
kód

15105

15106

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

034

76N13011222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

035

76N13011222001
...
76N13011222999

...

036

76N13011223

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény

037

76N13011223001
...
76N13011223999

...

038

76N13011224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

039

76N13011224001
...
76N13011224999

...

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

a

b

c

Matematikai tartalék
További tartalékok
Darabszám
Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve
Piaci érték
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
kötvény
névértéke (Ft)
névértéke
4
5
6
7
8
9
10
d

e

f

g

h

i

z

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot

76N13011231

042

76N13011231001
...
76N13011231999

...

043

76N13011232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye

044

76N13011232001
...
76N13011232999

...

045

76N13011233

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot

046

76N13011233001
...
76N13011233999

...

2011. évi 70. szám

041

•

76N1301123

MAGYAR KÖZLÖNY

040

PSZÁF kód

Megnevezés

048

051

76N13011234001
...
76N13011234999
76N13011235
76N13011235001
...
76N13011235999
76N1301124

052

76N13011241

053

76N13011241001
...
76N13011241999

...

054

76N13011242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

055

76N13011242001
...
76N13011242999
76N130113
76N130113001
...
76N130113999
76N130114
76N130114001
...
76N130114999
76N130115
76N130115001
...
76N130115999
76N130116
76N130116001
...
76N130116999
76N130117
76N130117001

049
050

056
057

058
059

060
061

062
063

2

3

b

c

d

e

f

g

h

i

z

Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Határidős ügyletek
...
Opciós ügyletek
...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...
Ingatlan

15107

064
065

...

1
a

Matematikai tartalék
További tartalékok
Darabszám
Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve
Piaci érték
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
kötvény
névértéke (Ft)
névértéke
4
5
6
7
8
9
10

2011. évi 70. szám

76N13011234

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

•

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

047

Tétel
neve

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

ISIN/
azonosító
kód

15108

Sorszám

PSZÁF kód

...
76N130117999

Megnevezés

067

76N130118001
...
76N130118999
76N130119
76N130119001
...
76N130119999

Kockázatitőkealap-jegy

070

76N130120

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon
jegyzett értékpapír

071

76N130120001
...
76N130120999
76N130121
76N130121001
...
76N130121999
76N130122
76N130122001
...
76N130122999

074
075

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

a

b

c

Matematikai tartalék
További tartalékok
Darabszám
Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve
Piaci érték
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
kötvény
névértéke (Ft)
névértéke
4
5
6
7
8
9
10
d

e

f

g

h

i

z

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések

76N130118

072
073

Tétel
neve

...

066

068
069

ISIN/
azonosító
kód

...

...

...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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001

76N1401

002

76N1402

003
004

76N1403
76N1404

005

76N1405

006

76N1406

Megnevezés

1

2

3

a

b

z

2011. évi 70. szám

Sorszám PSZÁF kód

Tartalékok összege A tartalék fedezetének
a tárgyidőszak
átlagos hátralévő
Mód.
végén
futamideje (év)

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

MAGYAR KÖZLÖNY

76N14
A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén

Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen
Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi
kiegészítések tartaléka
Matematikai tartalékok
Függőkár tartalékok
Befektetési egységekhez kötött
nyugdíjkonstrukciók tartaléka
Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok
Jelmagyarázat
Tilos

15109

15110

76N15
Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Időszak (a tárgyidőszak végétől számítva)
További nyugdíjtechnikai
t t lék Várható
Várható
Likvid eszköz
Likvid eszköz
kifizetés
kifizetés
1
2
3
4
Matematikai tartalék

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

a
001
002
003

76N1501
76N1502
76N1503

b

c

d

Mód

5
z

1-30 nap
31-90 nap
91-180 nap

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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001

76N161

002

76N1611

003

76N1612

004

76N1613

005

76N1614

006

76N1615

007

76N162

Életjáradék

Mód.

1

2

a

z

Megnevezés

2011. évi 70. szám

Sorszám PSZÁF kód

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő

MAGYAR KÖZLÖNY

76N16
Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása

Tárgyidőszak első napján nyitólétszám
Intézmény saját járadékszolgáltatását
igénybevevő tagok
Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban
belépők
Kedvezményezetti jogon létrejött szolgáltatási
jogviszony
Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak
Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási szakaszban
kilépők
Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám

Jelmagyarázat
Tilos

15111

15112

76N20
A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén
Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Létszám
(fő)
1
a

001
002
003
004

76N201
76N2011
76N20111
76N20112

005

76N2012

Bérköltség
Mód
és
közterhei
2
3
b

z

MINDÖSSZESEN
Alkalamzotti jogviszony
Felsővezetés
Dolgozók
Megbízásos jogviszonyban
foglakoztatottak
Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2011. évi 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15113

2011. évi 70. szám

76NPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

Tárgyidőszak
Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008
009

76NPM1
76NPM11
76NPM12
76NPM2
76NPM21
76NPM22
76NPM221
76NPM23
76NPM31

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
ebből: ügyfélkövetelés
ebből: ügyfél kötelezettség
Összes ügyfél-átvilágítás
Egyszerűsített ügyfél átvilágítás
Fokozott ügyfél átvilágítás
-Ebből kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása
Normál ügyfél átvilágítás
Első kifizetéskor történt átvilágítás
Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy meghaladó
összegű tarnzakció miatti átvilágítás
Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció
miatti átvilágítás
Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával
kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

010

76NPM32

011

76NPM33

012

76NPM34

013

76NPM35

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

014
015
016

76NPM36
76NPM41
76NPM42

017

76NPM431

018
019
020
021

76NPM432
76NPM433
76NPM434
76NPM435

022

76NPM44

Közvetítők által végzett átvilágítás
Saját bejelentések
Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek
Bejelentésekből:
1. legnagyobb összegű bejelentés
2. legnagyobb összegű bejelentés
3. legnagyobb összegű bejelentés
4. legnagyobb összegű bejelentés
5. legnagyobb összegű bejelentés
Bejelentésekből: Közvetítők által végzett tranzakciók
bejelentése

023

76NPM5

Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

024

76NPM6

Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

025

76NPM7

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

026

76NPM8

Terrorista lista alapján zárolt követelések
Jelmagyarázat
Tilos

Darabszám Összeg
1
2
a
b

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Halmozott (naptári év elejétől
Mód
kumulált)
Darabszám
Összeg
3
4
5
c
d
z

15114

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 70. szám

FNYIVDN
Felügyeleti díj változó része (negyedéves)

Sorszám

PSZÁF kód

001
002

FNYIVDN01
FNYIVDN02

003

FNYIVDN03

004

FNYIVDN04

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Tárgynegyedévi
Mód
érték
1
2
a
z

Megnevezés
Tárgynegyedév működési napjainak száma (nap)
Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon piaci értéke)
Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
piaci értéke alapján)
Tárgynegyedévi változó díj fiuetési kötelezettsége összesen
(76N142-76N1411)

(vagyon

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok:
005

FNYIVDN05

006

FNYIVDN06

007
008
009
010
011

012

013

Előző évi működés napjainak száma (nap)*
Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után -auditált adatok
alapján*
Előző évre számított változó díj - a vagyon piaci értéke után - auditált
FNYIVDN07
adatok alapján
FNYIVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
Előző évre számított változó díj korrekciója
FNYIVDN09
(76N1408 - 76N1407)
Előző éven összesen tényleges befizetett felügyeleti változó díj
FNYIVDN10
( 76N14101 +76N14102)
Előző évben a korábbi évekre vonatkozóan befizetett felügyeleti változó
FNYIVDN101 díj
(korábbi évekre vonatkozó korrekció)
Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó
FNYIVDN102 díjként pénzügyileg rendezett összeg
(korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)
Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen
FNYIVDN11 (túlfizetés + / hiány -)
(76N14102-76N1407)
Jelmagyarázat
Tilos
* Csak a második negyedéves jelentésben kell kitölteni

Csak II.
negyedévben
töltendő

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:

001

76NPA01

Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen

002

76NPA02

Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen

003

76NPA03

Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján)

004

76NPA04

Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján)

005
006
007
008

76NPA05
76NPA051
76NPA052
76NPA053

009

76NPA06

010
011
012
013
014

76NPA071
76NPA072
76NPA073
76NPA074
76NPA08

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:
Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma
Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE
ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN
Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
Az intézmény előzetes alávetési nyilatkozatot tett
Az intézmény a békéltető testületi döntést végrehajtotta
Az intézmény egyezségre jutott a panaszossal
Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)

10
i

11
j

12
k

Megalapozott

9
h

Részben megalapozott

8
g

Elutasított panaszügyek

7
f

Jogszabályban meghatározott határidőn túl

6
e

Egyéb
(az előzőekben nem nevesítetteken kívüli
ügyek)

5
d

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére (a
tagsági jogviszony fennállása alatt, az
előbb nevesített jogcímeken kívül)

Tagdíjelszámolások
(bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói
adatszolgáltatás)

4
c

Egyéb jogcímen történő jogviszony
megszűnések

Tagi számla értesítő

3
b

(elszámolása, nagysága)

Tagszervezői tevékenység

2
a2

Szolgáltatások
(elszámolás, kifizetés)

Tagsági jogviszony létrejötte
(Tagszervezői panaszok nélkül)

1
a1

Hozamok

Tárgyidőszakban
nyilvántartásba
vett panaszok
összesen

Tárgyévi halmozott adatok összesen

Lezárt panaszügyek:
Előző negyedéves tábla
"18/q" és a tárgy
negyedéves tábla "1/a1"
oszlopaiban szereplő
adatok összege

13
l

14
m

15
n

16
o

17
p

18
q

Nyilvántartásba vett
panaszügyek:
Előző negyedéves tábla Mód
"19/r" és a tárgy
negyedéves tábla
"1/a2" oszlopaiban
szereplő adatok
összege

19
r
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Megnevezés

Tárgyidőszakban
lezárt panaszok
összesen
(negyedéves)

Panaszügyek
megalapozottsága

•

Sorszám PSZÁF kód

Panaszkezelés
(lezárt ügyek)

Panasztípusok szerinti megoszlás

A jogszabályban meghatározott határidőn
belül

Tárgyidőszaki
adatok összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

76NPA
Nyilvántartásba vett panaszügyek

20
z

Jelmagyarázat
Tilos

15115

15116

77ME
Mérleg - Eszközök

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

77ME1122

010
011
012
013
014
015

77ME1123
77ME1124
77ME1125
77ME1126
77ME1127
77ME1128

016

77ME1129

9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete

017
018
019
020

77ME113
77ME1131
77ME1132
77ME1133

021

77ME1134

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

77ME1135
77ME1136
77ME11361
77ME11362
77ME11363
77ME12
77ME121
77ME1211
77ME1212
77ME12121
77ME12122
77ME1213
77ME1214
77ME122
77ME12201
77ME12202

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak
3. Befektetési célú egyéb tartós részesedések
4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
c) egyéb piaci értékítéletből
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Áruk
a) követelés fejében kapott eladási célú eszközök
b) eladási célú ingatlanok
3. Készletekre adott előlegek
4. Készletek értékelési különbözete
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

2
b

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

4
d

5
e
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009

Eszközök (aktívák) összesen
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Immateriális javak
2. Immateriális javakra adott előlegek
3. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű
jogok
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
4. Beruházások, felújítások
5. Befektetési célú beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1
a

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
3
c

•

77ME1
77ME11
77ME111
77ME1111
77ME1112
77ME1113
77ME112
77ME1121

Megállapított
eltérések (+/-)

MAGYAR KÖZLÖNY

001
002
003
004
005
006
007
008

Előző évi
beszámoló záró
adatai

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint
Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
f
z

77ME12204
77ME12205
77ME12206
77ME12207
77ME12208
77ME12209
77ME122091
77ME122092
77ME122093
77ME12210
77ME123
77ME1231
77ME1232
77ME1233
77ME12331
77ME12332
77ME12333
77ME124
77ME1241
77ME1242
77ME1243
77ME1244
77ME1245
77ME1246
77ME1247
77ME1248
77ME12481
77ME12482
77ME13
77ME131
77ME132
77ME133
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039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Foglalkoztatóval szembeni követelések
6. Tagokkal szembeni követelések
7. Értékpapírkölcsön követelések
8. Egyéb követelések
9. Követelések értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
c) egyéb piaci értékítéletből
Származékos ügyletek értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Értékpapírok értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
c) egyéb piaci értékítéletből
IV. Pénzeszközök
1. Forint pénztár
2. valuta pénztár
3. Csekkek
4. Elszámolási betétszámla
5. Befektetési számla
6. Egyéb forint bankbetétek
7. Deviza betétszámla
8. Pénzeszközök értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások

•

77ME12203

MAGYAR KÖZLÖNY

038

Jelmagyarázat
Tilos

15117

15118

77MF
Mérleg - Források
Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

77MF123

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

77MF13
77MF131
77MF1311
77MF13111
77MF13112
77MF13113
77MF1312
77MF13121
77MF13122
77MF13123
77MF132

025

77MF1321

026
027

77MF1322
77MF133

028

77MF1331

029
030

77MF1332
77MF1333

2
h

i

j

Megállapított
eltérések (+/-)
5
k

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
l

z
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FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési
különbözetének céltartaléka
F. Nyugdíjtartalékok
I. Fedezeti tartalék
1. Egyéni számla tartalék
a) szolgáltatási célú bevételekből
b) realizált hozambevételekből
c) értékelési különbözetből
2. Szolgáltatási tartalék
a) egyéni számláról átvezetett
b) realizált hozambevételekből
c) értékelési különbözetből
II. Szolgáltatási céltartalék
a) szolgáltatási céltartalék befektetései értékelési
különbözetének tartaléka
b) szolgáltatási céltartalék egyéb része
III. Nyugdíjtechnikai tartalékok
1.Meg nem szolgálta hozzájárulások és tagi kiegészítések
tartaléka
2. matematikai tartalék
3. Függőkár tartaléka

1
g

Előző évi
Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
beszámoló záró
adatai
adatai
3
4

•

77MF1
77MF11
77MF111
77MF112
77MF113
77MF114
77MF115
77MF116
77MF117
77MF12
77MF121
77MF122

Megállapított
eltérések (+/-)

MAGYAR KÖZLÖNY

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Megnevezés

Előző évi
beszámoló záró
adatai

77MF1337

037

77MF134

038

77MF14

039

77MF141

040

77MF142

041

77MF143

042
043
044
045

77MF15
77MF151
77MF152
77MF1521

046

77MF1522

047

77MF1523

048
049
050
051
052
053
054

77MF1524
77MF1525
77MF1526
77MF16
77MF161
77MF162
77MF163
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a) tételes függőkár tartalék
b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka
4. Eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék
5. Törlési tartalék
6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék
7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetései értékelési
különbözetének tartaléka
IV. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
nyugdíjtechnikai tartaléka
G. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartaléka
I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan
II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz
kapcsolódóan
III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz
kapcsolódóan
H. Kötelezettségek
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Rövidlejáratú kötelezettségek
1. Vevőktől kapott előlegek

•

77MF13331
77MF13332
77MF1334
77MF1335
77MF1336

MAGYAR KÖZLÖNY

031
032
033
034
035

2. Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek
5. Tagokkal szembeni kötelezettségek
6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
I. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

Jelmagyarázat
Tilos

15119

15120

77EE1A
Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004

77EE1A
77EE1A1
77EE1A101
77EE1A102

005

77EE1A103

006

77EE1A104

007

77EE1A105

008

77EE1A106

009

77EE1A107

010

77EE1A108

011
012
013
014

77EE1A109
77EE1A110
77EE1A1101
77EE1A1102

015

77EE1A1103

016

77EE1A1104

017

77EE1A1105

e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek

018
019
020
021
022

77EE1A1106
77EE1A1107
77EE1A111
77EE1A112
77EE1A113

f) forgalmoban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
12. Befektetési bevételek (77EE1A110+77EE1A111)
13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások

023

77EE1A114

14. Fedezeti taralék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások

024

77EE1A1141

025

77EE1A1142

026

77EE1A1143

027
028

77EE1A1144
77EE1A1145

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint
Előző évi
Tárgyévi
Előző évi
Tárgyévi
Megállapított
Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
adatai
adatai
adatai
adatai
1
2
3
4
5
6
7
a
b
c
d
e
f
z

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
I. Fedezeti tartalékot érintő eredménylevezetés
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartlékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések
(77EE1A101+77EE1A102+77EE1A103+77EE1A104)
6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
7. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú bevételek
(77EE1A105+77EE1A106)
8. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú
ráfordítások
9.Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás
10. Fedezeti tartalék utáni hozamok bevétele
a) Kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség

77EE1A115

031

77EE1A116

032

77EE1A117

033
034

77EE1A118
77EE1A1181

035

77EE1A11811

036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

77EE1A11812
77EE1A11813
77EE1A11814
77EE1A1182
77EE1A11821
77EE1A11822
77EE1A11823
77EE1A11824
77EE1A1182
77EE1A11821
77EE1A11822
77EE1A11823
77EE1A11824
77EE1A1183

050

77EE1A119

051
052
053

77EE1A2
77EE1A201
77EE1A202

054

77EE1A203

055

77EE1A204

056

77EE1A205

057

77EE1A206

058
059

77EE1A2061
77EE1A2062

060

77EE1A2063

061

77EE1A2064

062
063
064
065

77EE1A2065
77EE1A2066
77EE1A2067
77EE1A207

066

77EE1A208

067

77EE1A209

aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből
(77EE1A107-77EE1A108)
ab) befektetések nettó hozamából
ac) értékelési különbözetből
ad) szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredményből
b) egyéni számla tartalékának felhasználása
ba) egyösszegű kifizetésben történő nyugdíjszolgáltatásra
bb) szolgáltatási tartalékba való átvezetésre
bc) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre
bd) szolgáltatási céltartalékba való átvezetés miatt
c) szolgáltatási tartalék képzése
ca) befektetések nettó hozamából
cb) értékelési különbözetből
cc) egyéni számla tartalékából
cd) szolgáltatási céltartalékból
d) szolgáltatási tartalék felhasználása nyugdíjszolgáltatásokra
19. Fedezeti tartalékot érintő eredmény (77EE1A10777EE1A108-77EE1A109±77EE1A117±77EE1A118)
II. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredménylevezetés
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartalékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen
(77EE1A201+77EE1A202-77EE1A203+77EE1A204)
6. Szolgáltatási céltartalék befektetései utáni hozamok
bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
7. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
8. Befektetési bevételek
(77EE1A206+77EE1A207)
9. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások

2011. évi 70. szám

030

f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
16. Befektetési ráfordítások
(77EE1A113+77EE114+77EE115)
17. Befektetési eredmény
(77EE112-77EE1A116)
18. Fedezeti tartalék képzése/felhasználása (+/-)
a) egyéni számlák tartalékának képzése

•

77EE1A1146

MAGYAR KÖZLÖNY

029

15121

77EE1A210

069

77EE1A2101

070

77EE1A2102

071

77EE1A2103

072
073

77EE1A2104
77EE1A2105

074

77EE1A2106

075
076

77EE1A2107
77EE1A211

077

77EE1A212

078

77EE1A213

079

77EE1A214

080

77EE1A215

081

77EE1A216

082

77EE1A217

10. Szolgáltatási céltartalék befektetéseivel kapcsolatos
ráfordítások
a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
g) értékelési különbözet céltartalékának képzése
11. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
12. Befektetési ráfordítások
(77EE1A209+77EE1A210+77EE1A211)
13. Befektetési eredmény
(77EE1A208-77EE1A212)
14. Szolgáltatási céltartalék képzés/felszabadítás
15. Szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredmény
(77EE1A205±77EE1A213±77EE1A214)
16. Szolgáltatási céltartalék felhasználás szolgáltatási tartalék
kiegészítésére
17. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredmény
(77EE1A215+77EE1A216)

15122

068

Jelmagyarázat
Tilos
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77EE1B1

002
003

77EE1B101
77EE1B102

004

77EE1B103

005

77EE1B104

006

77EE1B105

007

77EE1B106

008

77EE1B107

009
010
011
012
013

77EE1B108
77EE1B109
77EE1B110
77EE1B1101
77EE1B1102

014

77EE1B1103

015

77EE1B1104

016
017
018
019
020
021
022

77EE1B1105
77EE1B1106
77EE1B1107
77EE1B111
77EE1B112
77EE1B113
77EE1B114

023

77EE1B1141

024

77EE1B1142

025

77EE1B1143

026
027

77EE1B1144
77EE1B1145

028

77EE1B1146

029

77EE1B115

030

77EE1B116

031

77EE1B117

A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
eredménylevezetése
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartalékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen
(77EE1B101+77EE1B102-77EE1B103+77EE1B104)
6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
7. Szolgáltatási célú bevételek összesen
(77EE1B105+77EE1B106)
8. Szolgáltatási célú ráfordítások
9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás
10. Befektetések utáni hozamok bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
12. Befektetési bevételek (77EE1B110+77EE1B111)
13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások
14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások
a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
16. Befektetési ráfordítások
(77EE1B113+77EE1B114+77EE1B115)
17. Befektetési eredmény (77EE1B112-77EE1B116)

1
a

2
b

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+/-)

4
d

5
e

15123

001

Megnevezés

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai
3
c

2011. évi 70. szám

PSZÁF kód

Megállapított
eltérések
(+/-)

•

Sorszám

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint
Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
f
z

MAGYAR KÖZLÖNY

77EE1B
Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

PSZÁF kód

032

77EE1B118

033

77EE1B1181

034
035

77EE1B1182
77EE1B1183

036

77EE1B119

037
038

77EE1B1191
77EE1B1192

039

77EE1B120

Megnevezés

Megállapított
eltérések
(+/-)

1
a

2
b

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai
3
c

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+/-)

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
f
z

15124

Sorszám

Előző évi
beszámoló
záró adatai

18. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
tartalékának képzése
aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből
(77EE1B107-77EE1B108)
ab) befektetések nettó hozamából
ac) értékelési különbözetből
19. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
tartalékának felhasználása
a) nyugdíjszolgáltatások kifizetésére
b) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre
20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékát
érintő eredmény
(77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109±77EE1B11777EE1B118+77EE1B119)

Jelmagyarázat
Tilos
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•
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77EE2
77EE201
77EE202

004

77EE203

005

77EE204

006

77EE205

007
008
009
010
011

77EE206
77EE207
77EE208
77EE209
77EE210

012

77EE211

013

77EE2111

014
015
016

77EE2112
77EE2113
77EE21131

017

77EE21132

018
019
020

77EE2114
77EE2115
77EE2116

021

77EE212

022

77EE213

023
024

77EE2131
77EE2132

025

77EE2133

026

77EE2134

027
028
029
030

77EE2135
77EE2136
77EE2137
77EE214

031

77EE215

032

77EE216

033

77EE217

Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartlékáűnak képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések
(77EE201+77EE202+77EE203+77EE204)
6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
7. Szolgáltatási célú bevételek (77EE205+77EE206)
8. Szolgáltatási célú ráfordítások
9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítások
10. Hozzájárulás visszatérítési ráfordítások
11. Nyugdíjtechnikai tartalékok képzésének, felhasználásának
különbözete (±)
a) meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések
tartalékának változása
b) matematikai tartalék változása
c) függőkár tartaléka változása
ca) tételes függő kár tartalék változása
cb) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának
változása
d) eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék
e) törlési tartalék
f) egyéb nyugdíjtechnikai tartalék
12. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
nyugdíjtechnikai tartalékának változása (±)
13. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetései utáni hozamok
bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
14. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
15. Befektetési bevételek
(77EE213+77EE214)
16. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások
17. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseivel kapcsolatos
ráfordítások

1
a

2
b

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
3
c

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

4
d

5
e
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001
002
003

Megnevezés

Megállapított
eltérések (+/-)

•

Sorszám PSZÁF kód

Előző évi
beszámoló záró
adatai

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint
Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
f
z

MAGYAR KÖZLÖNY

77EE2
Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

15125

15126

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

034

77EE2171

035

77EE2172

036

77EE2173

037
038

77EE2174
77EE2175

039

77EE2176

040
041

77EE2177
77EE218

a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
g) értékelési különbözet tartalékának képzése
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

042

77EE219

19. Befektetési ráfordítások (77EE216+77EE217+77EE218)

043

77EE220

044

77EE221

20. Befektetési eredmény (77EE215-77EE219)
21. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
eredménye
(77EE207-77EE208-77EE20977EE210±77EE211±77EE212±77EE220)

Előző évi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

1
a

2
b

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
3
c

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
f
z

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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Megnevezés

77EE3
77EE301
77EE302

004

77EE303

005

77EE304

006

77EE305

007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

77EE306
77EE3061
77EE30611
77EE3062
77EE307
77EE3071
77EE30711
77EE3072
77EE30721
77EE30722
77EE30723
77EE3073
77EE308
77EE3081
77EE30811
77EE3082

023

77EE309

024

77EE310

025
026
027

77EE311
77EE3111
77EE3112

028

77EE3113

029

77EE3114

030
031
032
033

77EE3115
77EE3116
77EE3117
77EE312

034

77EE313

035

77EE314

Működési tevékenység
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartalékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen
(77EE301+77EE302-77EE303+77EE304)
6. Egyéb bevételek
a) Szt. szerinti egyéb bevételek
Ebből: céltartalék felhasználás
b) Különféle egyéb bevételek
7. Működési költségek
a) anyagjellegű ráfordítások
Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak
b) személyi jellegű ráfordítások
ba) bérköltség
bb) személyi jellegű egyéb kifizetés
bc) bérjárulék
c) értékcsökkenései leírás
8. Egyéb ráfordítás
a) Szt. szerinti egyéb ráfordítások
Ebből: céltartalékképzés
b) Különféle egyéb ráfordítások
9. Szokásos működési tevékenység eredménye
(77EE305+77EE306-77EE307-77EE308)
10. Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
értékvesztése, értékvesztés visszaírása (±)
11. Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
12. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
13. Befektetési bevétek
(77EE310+77EE311+77EE312)
14. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások

036

77EE315

15. Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások

1
a

2
b

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
3
c

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

4
d

5
e
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001
002
003

Megállapított
eltérések (+/-)

•

Sorszám PSZÁF kód

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint
Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
f
z

MAGYAR KÖZLÖNY

77EE3
Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység

15127

037

77EE3151

038

77EE3152

039

77EE3153

040
041

77EE3154
77EE3155

042

77EE3156

043
044

77EE3157
77EE316

045

77EE317

046

77EE318

047
048

77EE319
77EE320

049

77EE321

050

77EE322

051

77EE323

052

77EE324

053

77EE325

054

77EE326

055
056

77EE327
77EE328

057

77EE329

Megnevezés

Megállapított
eltérések (+/-)

1
a

2
b

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
3
c

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
6
f

15128

Sorszám PSZÁF kód

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Mód
7
z

a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
g) értékelési különbözet céltartalékának képzése
16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
17. Befektetési ráfordítások
(77EE314+77EE315+77EE316)
18. Befektetési eredmény
(77EE313-77EE317)
19. Rendkívüli bevétel
20. Rendkívüli ráfordítás
21. Rendkívüli eredmény
(77EE319-77EE320)
22. Működési tevékenység adózás előtti eredménye (9±18±21)
23. Nyugdíjkonstrukciók eredménye
(77EE1A119±77EE1A217±77EE221)
24. Adózás előtti eredmény
(77EE322±77EE323)
25. Adófizetési kötelezettség
26. Adózott eredmény
(77EE324-77EE325)
27. Eredménytartalék igénybevétele osztalék kifizetésére
28. Fizetett (jóváhagyott) osztalék
29. Mérleg szerinti eredmény
(77EE326+77EE327-77EE328)

MAGYAR KÖZLÖNY

Jelmagyarázat
Tilos

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

FNYIAD
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása

•

(éves)

Sorszám PSZÁF kód
001
002

FNYIAD1
FNYIAD2

Megnevezés

Érték
1
a

Mód
2
b

2011. évi 70. szám

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

Előírt alapdíj
Megfizetett alapdíj

Jelmagyarázat
Tilos

15129

15130

MAGYAR KÖZLÖNY

KTAFNY1
Intézményi alapadatok
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005

KTAFNY11
KTAFNY1101
KTAFNY1102
KTAFNY1103
KTAFNY1104

006

KTAFNY1105

007

KTAFNY1106

008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

KTAFNY1107
KTAFNY1108
KTAFNY1109
KTAFNY1110
KTAFNY1111
KTAFNY1112
KTAFNY1113
KTAFNY1114
KTAFNY1115
KTAFNY1116
KTAFNY1117
KTAFNY1118
KTAFNY1119
KTAFNY1120
KTAFNY1121

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény neve*
Rövid név*
Intézmény régi neve*
Névváltozás időpontja (éééé.hh.nn)*
Gazdálkodási forma megjelölése*
Gt. szerinti zártkörűen működő magyarországi
székhelyű részvénytársaság
EGT tagállamban székhellyel rendelkező foglalkoztató
magyarországi fióktelephelye
Adószám*
Intézmény jogi státusza*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Levelezési cím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Postafiók*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*

023

KTAFNY12

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény alapítója*

024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

KTAFNY1201
KTAFNY1202
KTAFNY1203
KTAFNY1204
KTAFNY1205
KTAFNY1206
KTAFNY1207
KTAFNY1208
KTAFNY1209
KTAFNY1210
KTAFNY1211
KTAFNY1212
KTAFNY1213
KTAFNY1214
KTAFNY1215
KTAFNY1216
KTAFNY1217
KTAFNY13
KTAFNY131
KTAFNY132
KTAFNY14
KTAFNY141
KTAFNY142
KTAFNY15
KTAFNY151
KTAFNY152

Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)*
Tevékenység kezdetének dátuma (éééé.hh.nn)*
Cégbírósági végzés kelte (éééé.hh.nn)*
Számlavezető intézmény neve*
Adószáma*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám,emelet, ajtó*
Ország*
Pénzforgalmi számla száma*
Számlanyitás dátuma (éééé.hh.nn)*
Számla megszüntetésének dátuma (éééé.hh.nn)
A felügyeleti kapcsolattartásért felelős személy*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Adatszolgáltatásért felelős személy*
Telefonszáma*
E-mail címe*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
b

•

2011. évi 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15131

2011. évi 70. szám

KTAFNY2
Vezető állású személyek/egyéb vezetők
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

KTAFNY201

Tisztség/alkalmazotti pozíció megnevezése*

002
003
004
005
006
007
008

KTAFNY20101
KTAFNY20102
KTAFNY20103
KTAFNY20104
KTAFNY20105
KTAFNY20106
KTAFNY20107

009

KTAFNY20108

010
011
012
013
014

KTAFNY20109
KTAFNY20110
KTAFNY20111
KTAFNY20112
KTAFNY20113

Név*
Születési név*
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn)*
Személyi igazolvány száma*
Útlevélszám*
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezése*
Állampolgársága*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*

015

KTAFNY20114

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*

016
017
018
019
020
021

KTAFNY20115
KTAFNY20116
KTAFNY20117
KTAFNY20118
KTAFNY20119
KTAFNY20120
………..

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)*
Vezető állású személy*
Képviseleti joggal rendelkezik*
Cégjegyzési joggal rendelkezik*
Tisztség betöltésének alapja*
Az intézmény alkalmazottja*
…………………

022

KTAFNY299

Tisztség/alkalmazotti pozíció megnevezése*

023
024
025
026
027
028
029

KTAFNY29901
KTAFNY29902
KTAFNY29903
KTAFNY29904
KTAFNY29905
KTAFNY29906
KTAFNY29907

030

KTAFNY29908

031
032
033
034
035

KTAFNY29909
KTAFNY29910
KTAFNY29911
KTAFNY29912
KTAFNY29913

Név*
Születési név*
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn)*
Személyi igazolvány száma*
Útlevélszám*
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezése*
Állampolgársága*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*

036

KTAFNY29914

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*

037
038
039
040
041
042

KTAFNY29915
KTAFNY29916
KTAFNY29917
KTAFNY29918
KTAFNY29919
KTAFNY29920

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)*
Vezető állású személy*
Képviseleti joggal rendelkezik*
Cégjegyzési joggal rendelkezik*
Tisztség betöltésének alapja*
Az intézmény alkalmazottja*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

………

Mód
2
z

…..

15132

MAGYAR KÖZLÖNY

KTAFNY3
Tulajdonos adatai
Sorszá
m

PSZÁF kód

Adat
1
a

Megnevezés

001

KTAFNY301

Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)

002
003
004
005
006
007

KTAFNY30101
KTAFNY30102
KTAFNY30103
KTAFNY30104
KTAFNY30105
KTAFNY30106

008

KTAFNY30107

009
010
011
012
013
014
015

KTAFNY30108
KTAFNY30109
KTAFNY30110
KTAFNY30111
KTAFNY30112
KTAFNY30113
......
KTAFNY399

Tulajdonos neve*
Adószáma*
Székhely (város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Tulajdonszerzés időpontja
(szerződés kelte éééé.hh.nn)*
Tulajdoni rész %*
Tulajdoni rész Ft*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog*
......
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)

016
017
018
019
020
021

KTAFNY39901
KTAFNY39902
KTAFNY39903
KTAFNY39904
KTAFNY39905
KTAFNY39906

Tulajdonos neve
Adószáma
Székhely (város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország

022

KTAFNY39907

Tulajdonszerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)

023
024
025
026
027
028

KTAFNY39908
KTAFNY39909
KTAFNY39910
KTAFNY39911
KTAFNY39912
KTAFNY39913

Tulajdoni rész (%)
Tulajdoni rész (Ft)
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)
Értékpapír ISIN kódja
Értékpapír mennyisége
Szavazati jog

029

KTAFNY310

Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)

030
031
032
033
034
035
036
037
038

KTAFNY31001
KTAFNY31002
KTAFNY31003
KTAFNY31004
KTAFNY31005
KTAFNY31006
KTAFNY31007
KTAFNY31008
KTAFNY31009

039

KTAFNY31010

040
041
042
043
044
045

KTAFNY31011
KTAFNY31012
KTAFNY31013
KTAFNY31014
KTAFNY31015
KTAFNY31016
......

Tulajdonos neve
Születési név
Születési helye
Születés ideje (éééé.hh.nn)
Anyja neve
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja
(szerződés kelte éééé.hh.nn)
Tulajdoni rész (%)
Tulajdoni rész (Ft)
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)
Értékpapír ISIN kódja
Értékpapír mennyisége
Szavazati jog (%)
......

046

KTAFNY31099

Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)

047
048
049
050
051
052
053
054
055

KTAFNY3109901
KTAFNY3109902
KTAFNY3109903
KTAFNY3109904
KTAFNY3109905
KTAFNY3109906
KTAFNY3109907
KTAFNY3109908
KTAFNY3109909

056

KTAFNY3109910

057
058

KTAFNY3109911
KTAFNY3109912

059

KTAFNY3109913

060
061
062

KTAFNY3109914
KTAFNY3109915
KTAFNY3109916

Tulajdonos neve
Születési név
Születési helye
Születés ideje (éééé.hh.nn)
Anyja neve
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja
(szerződés kelte éééé.hh.nn)
Tulajdoni rész (%)
Tulajdoni rész (Ft)
Értékpapír neve
(Rt. esetében kötelező)
Értékpapír ISIN kódja
Értékpapír mennyisége
Szavazati jog (%)

Jelmagyarázat
Tilos

Mód
2
z

......

......

......

......

•

2011. évi 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15133

2011. évi 70. szám

KTAFNY4
Könyvvizsgálói adatok
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

KTAFNY401
KTAFNY40101
KTAFNY40102
KTAFNY40103
KTAFNY40104
KTAFNY40105
KTAFNY40106
KTAFNY40107
KTAFNY40108
KTAFNY40109
KTAFNY40110

012

KTAFNY40111

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027

KTAFNY40112
KTAFNY40113
KTAFNY40114
KTAFNY40115
KTAFNY40116
KTAFNY402
KTAFNY40201
KTAFNY40202
KTAFNY40203
KTAFNY40204
KTAFNY40205
KTAFNY40206
KTAFNY40207
KTAFNY40208
KTAFNY40209

028

KTAFNY40210

029

KTAFNY40211

Megnevezés
Könyvvizsgáló társaság neve*
Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Kamarai tagság száma*
Kamarai tagság kezdete
(éééé.hh.nn)*
Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)*
Kamarai státusz*
PSZÁF névjegyzék szám*
Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*
Megbízás vége (éééé.hh.nn)*
Könyvvizsgáló személy neve*
Születési név*
Anyja neve*
Születési helye*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Kamarai státusz*
PSZÁF névjegyzék szám*
Kamarai tagság kezdete
(éééé.hh.nn)*
Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z

15134

MAGYAR KÖZLÖNY

KTAFNY5
Megbízás/Kiszervezés adatai
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

KTAFNY501

002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

KTAFNY50101
KTAFNY50102
KTAFNY50103
KTAFNY50104
KTAFNY50105
KTAFNY50106
KTAFNY50107
KTAFNY50108
KTAFNY50109
KTAFNY50110
KTAFNY50111
KTAFNY50112
KTAFNY50113
KTAFNY50114
KTAFNY50115
KTAFNY50116
KTAFNY50117
KTAFNY50118
KTAFNY50119
KTAFNY501191
KTAFNY501192
KTAFNY501193
KTAFNY501194
KTAFNY501195

Megbízott/Kiszervezett tevékenységet végző
intézmény neve*
Adószám*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Megbízott személy neve*
Születési neve
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn)
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Megbízás/Kiszervezés típusa:*
Letétkezelés
Számlavezetés
Könyvelés
Aktuáriusi tevékenység
Vagyonkezelés

026

KTAFNY501196

Adminisztráció/Gazdálkodás nyilvántartása

027
028

KTAFNY501197
KTAFNY501198

029

KTAFNY50120

030

KTAFNY50121
......

031

KTAFNY599

032
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057

KTAFNY59901
KTAFNY59902
KTAFNY59903
KTAFNY59904
KTAFNY59905
KTAFNY59906
KTAFNY59907
KTAFNY59908
KTAFNY59909
KTAFNY59910
KTAFNY59911
KTAFNY59912
KTAFNY59913
KTAFNY59914
KTAFNY59915
KTAFNY59916
KTAFNY59917
KTAFNY59918
KTAFNY59919
KTAFNY599191
KTAFNY599192
KTAFNY599193
KTAFNY599194
KTAFNY599195

Ingatlan értékelés
Egyéb:
Megbízás/Kiszervezés kezdete
(éééé.hh.nn)*
Megbízás/Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)*
......
Megbízott/Kiszervezett tevékenységet végző
intézmény neve*
Adószám*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mailWeblap*
Megbízott személy neve*
Születési neve
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn)
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Megbízás/Kiszervezés típusa:*
Letétkezelés
Számlavezetés
Könyvelés
Aktuáriusi tevékenység
Vagyonkezelés

058

KTAFNY599196

Adminisztráció/Gazdálkodás nyilvántartása

059
060

KTAFNY599197
KTAFNY599198

061

KTAFNY59920

062

KTAFNY59921

Ingatlan értékelés
Egyéb:
Megbízás/Kiszervezés kezdete
(éééé.hh.nn)*
Megbízás/Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z

•

2011. évi 70. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15135

2011. évi 70. szám

KTAFNY6
Telephely adatok
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008
009

KTAFNY601
KTAFNY60101
KTAFNY60102
KTAFNY60103
KTAFNY60104
KTAFNY60105
KTAFNY60106
KTAFNY60107
KTAFNY60108

Telephely neve*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó *
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*

010

KTAFNY60109

Tevékenység megkezdésének időpontja (ééé.hh.nn)*

011

KTAFNY60110

Tevékenység befejezésének időpontja (éééé.hh.nn)*

012
013
014
015
016
017
018
019
020

…..
KTAFNY699
KTAFNY69901
KTAFNY69902
KTAFNY69903
KTAFNY69904
KTAFNY69905
KTAFNY69906
KTAFNY69907
KTAFNY69908

021

KTAFNY69909

…..
Telephely neve*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Tevékenység megkezdésének időpontja
(éééé.hh.nn)*

022

KTAFNY69910

Tevékenység befejezésének időpontja (éééé.hh.nn)*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z

15136

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 70. szám

63/66

KTAFNY7
Minősített befolyásra vonatkozó adatok
Sorszá
m

PSZÁF kód

001

KTAFNY7A0101

002
003
004
005
006
007
009
010

KTAFNY7A0101011
KTAFNY7A0101012
KTAFNY7A0101013
KTAFNY7A0101014
KTAFNY7A0101015
KTAFNY7A0101016
KTAFNY7A0101017
KTAFNY7A0101018

011

KTAFNY7A010102

012

KTAFNY7A010103

013

KTAFNY7A010104

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

KTAFNY7A010105
KTAFNY7A010106
KTAFNY7A010107
KTAFNY7A010108
KTAFNY7A010109
KTAFNY7A010110
KTAFNY7A010111
KTAFNY7A010112
KTAFNY7A010113
KTAFNY7A010114

024

KTAFNY7A010115

025
026
027
028
029
030
032
033
034
035
036

KTAFNY7A01011501
KTAFNY7A01011502
KTAFNY7A01011503
KTAFNY7A01011504
KTAFNY7A01011505
KTAFNY7A01011506
KTAFNY7A01011507
KTAFNY7A01011508
KTAFNY7A01011509
KTAFNY7A01011510
KTAFNY7A01011511

037

KTAFNY7A010116

038
039
040
042
043
044

KTAFNY7A0101161
KTAFNY7A0101162
KTAFNY7A0101163
KTAFNY7A0101164
KTAFNY7A0101165
KTAFNY7A0101166
......

045

KTAFNY7A9901

046
047
048
049
050
051
052
053

KTAFNY7A9901011
KTAFNY7A9901012
KTAFNY7A9901013
KTAFNY7A9901014
KTAFNY7A9901015
KTAFNY7A9901016
KTAFNY7A9901017
KTAFNY7A9901018

054

KTAFNY7A990102

055

KTAFNY7A990103

056

KTAFNY7A990104

057
058
059
060

KTAFNY7A990105
KTAFNY7A990106
KTAFNY7A990107
KTAFNY7A990108

Megnevezés
Minősített befolyást szerző személy (ha a befolyásoló
természetes személy)
Minősített befolyást szerző neve*
Születési név*
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás %*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Minősített befolyásnál figyelembe veendő közeli
hozzátartozó személy azonosító adatai*
Közeli hozzátartozó neve*
Születési név
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*
Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai*
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelt, ajtó*
Ország*
Adószám*
......
Minősített befolyást szerző személy
(ha a befolyásoló természetes személy)*
Minősített befolyást szerző neve*
Születési név*
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*

Adat
1
a

Mód
2
z
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KTAFNY7
Minősített befolyásra vonatkozó adatok
Sorszá
m

PSZÁF kód

061
062
063
064
065
066

KTAFNY7A990109
KTAFNY7A990110
KTAFNY7A990111
KTAFNY7A990112
KTAFNY7A990113
KTAFNY7A990114

067

KTAFNY7A990115

068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078

KTAFNY7A99011501
KTAFNY7A99011502
KTAFNY7A99011503
KTAFNY7A99011504
KTAFNY7A99011505
KTAFNY7A99011506
KTAFNY7A99011507
KTAFNY7A99011508
KTAFNY7A99011509
KTAFNY7A99011510
KTAFNY7A99011511

079

KTAFNY7A990116

080
081
082
083
084
085
…….

KTAFNY7A9901161
KTAFNY7A9901162
KTAFNY7A9901163
KTAFNY7A9901164
KTAFNY7A9901165
KTAFNY7A9901166
…….

089

KTAFNY7B01

090
091
092
093
095
096

KTAFNY7B0101
KTAFNY7B0102
KTAFNY7B0103
KTAFNY7B0104
KTAFNY7B0105
KTAFNY7B0106

097

KTAFNY7B0107

098

KTAFNY7B0108

099

KTAFNY7B0109

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

KTAFNY7B0110
KTAFNY7B0111
KTAFNY7B0112
KTAFNY7B0113
KTAFNY7B0114
KTAFNY7B0115
KTAFNY7B0116
KTAFNY7B0117
KTAFNY7B0118
KTAFNY7B0119

110

KTAFNY7B0120

111
112
113
115
116
117

KTAFNY7B01201
KTAFNY7B01202
KTAFNY7B01203
KTAFNY7B01204
KTAFNY7B01205
KTAFNY7B01206
......

118

KTAFNY7B99

119
120
121
122

KTAFNY7B9901
KTAFNY7B9902
KTAFNY7B9903
KTAFNY7B9904

Megnevezés

Adat
1
a

Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás (%)*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Minősített befolyásnál figyelembe veendő közeli
hozzátartozó személy azonosító adatai*
Közeli hozzátartozó neve*
Születési név*
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*
Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai*
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Adószám*
…….
…….
Minősített befolyást szerzett intézmény (ha a
befolyásoló jogi személy)*
Intézmény neve*
Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás (%)*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai*
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám*
Ország*
Adószám*
......
......
Minősített befolyást szerzett intézmény (ha a
befolyásoló jogi személy)
Intézmény neve*
Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*

Mód
2
z

…….

......
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Minősített befolyásra vonatkozó adatok
Sorszá
m

PSZÁF kód

124
125

KTAFNY7B9905
KTAFNY7B9906

126

KTAFNY7B9907

127

KTAFNY7B9908

128

KTAFNY7B9909

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

KTAFNY7B9910
KTAFNY7B9911
KTAFNY7B9912
KTAFNY7B9913
KTAFNY7B9914
KTAFNY7B9915
KTAFNY7B9916
KTAFNY7B9917
KTAFNY7B9918
KTAFNY7B9919

139

KTAFNY7B9920

140
141
142
144
145
146

KTAFNY7B99201
KTAFNY7B99202
KTAFNY7B99203
KTAFNY7B99204
KTAFNY7B99205
KTAFNY7B99206

Megnevezés
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte (éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás (%)*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Adószám*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z
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KTAFNY8
Jogutódlás adatok
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002

KTAFNY801
KTAFNY802

003

KTAFNY8021 Beolvadás

004
005

KTAFNY8022 Kiválás
KTAFNY8023 Összeolvadás

006

KTAFNY8024 Különválás

007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017

KTAFNY803
KTAFNY8031
KTAFNY8032
KTAFNY804
KTAFNY805
KTAFNY806
KTAFNY807
KTAFNY808
KTAFNY809
KTAFNY810
KTAFNY811

Átalakulás napja (éééé.hh.nn)*
Jogutódlás típusa*

019

Bejelentő intézmény szerepe*
jogelőd
jogutód
Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
Jogutódlásban érintett másik intézmény neve*
Adószáma*
Székhely*
Irányítószám*
Város*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Jogutódlásban érintett további érintett intézmény
KTAFNY812
szerepe*
KTAFNY8121 jogelőd

020

KTAFNY8122 jogutód

021

KTAFNY813

018

Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
(éééé.hh.nn)*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z
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2. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. Jogszabályok rövidítése
–
–
–
–
–
–
–
–

a biztosítókról és a biztosítási tevékenységrõl szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.);
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeirõl szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnytv.);
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnykr.);
a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.);
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelõzésérõl és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI.
törvény (a továbbiakban: Pmt.);
a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban Ptk.);
a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.);
a tõkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.).

2. Fogalmak
Adatfeldolgozás: a személyes adat, illetve üzleti, foglalkoztatói nyugdíjtitkot képezõ adat tekintetében végzett, a
személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényben meghatározott
adatfeldolgozási tevékenység;
Adatkezelés: a személyes adat, illetve üzleti, foglalkoztatói nyugdíjtitkot képezõ adat tekintetében végzett, a személyes
adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló törvényben meghatározott adatkezelési
tevékenység;
Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió más
államának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír;
Befektetési egységekhez kötött nyugdíjkonstrukció, illetve nyugdíjszolgáltatás (unit linked): olyan biometriai kockázatot
tartalmazó, szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció vagy olyan nyugdíjszolgáltatás, amelynél a
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a nyugdíjtechnikai tartalékot az általa létrehozott, önálló befektetési
politikával rendelkezõ, elkülönítetten kezelt – azonos értékû, elméleti elszámolási részekbõl (befektetési egységekbõl)
álló – eszközállományokba (eszközalapokba) vagy más, befektetési alapkezelésre jogosult társaság által kezelt
befektetési alapokba helyezi befektetés céljából, a csatlakozott foglalkoztató vagy a tag választásától függõen, a
csatlakozásról szóló szerzõdésben elõre meghatározott szabályok szerint;
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció: meghatározott mértékû és rendszerességû foglalkoztatói vagy
foglalkoztatói és tagi befizetések és azok befektetésébõl származó hozam felhalmozása alapján számított összegû
nyugdíjszolgáltatást tartalmazó nyugdíjkonstrukció;
Biometriai kockázat: a tag élettartamának hosszával, valamint megrokkanásával összefüggõ bizonytalanságból eredõ
kockázat;
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes más állam,
továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségrõl szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerzõdés alapján az Európai
Gazdasági Térségrõl szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
Életjáradék: a járadékos számára élete végéig, elõre meghatározott, rendszeres idõközönként folyósított elõleges vagy
utólagos járadék;
Feltételes jogszerzési idõtartam: az a munkaviszonyban töltött legrövidebb idõtartam, amelynek elteltével az addig
jóváírt foglalkoztatói hozzájárulások és azok hozamai, illetve az addig keletkezett jogosultságok a tag tulajdonává
válnak;
Foglalkoztató: az, akivel a tag munkaviszonyban áll, és aki hozzájárulást fizet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézménybe;
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Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás: a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a nyugdíjkorhatár elérésekor a
járadékos részére folyósított kifizetés;
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: olyan, az Fnytv. alapján létrehozott zártkörûen mûködõ részvénytársaság,
továbbá valamely más EGT-államban bejegyzett intézmény, amely foglalkoztatótól vagy szakmai szervezettõl
elkülönítetten mûködik, és amelynek célja munkaviszonyhoz kapcsolódó nyugellátás biztosítása a foglalkoztatók és a
munkavállalók vagy képviselõik között megkötött tagi, illetve több munkavállalót érintõ megállapodás alapján,
feltéve, hogy az intézmény a megállapodásban foglaltak szerinti tevékenységet folytat;
Járadékos: foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatást igénybevevõ tag a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás megállapításának
idõpontjától, valamint a kedvezményezett és a hozzátartozó a jogosultság hatálybalépésétõl;
Kiszervezés: a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény feladatkörébe tartozó tevékenységének e tevékenység
ellátásával üzletszerûen foglalkozó szervezet által, szerzõdés alapján történõ ellátása;
Közeli hozzátartozó: a Ptk. 685. §-ának b) pontjában megjelölt közeli hozzátartozók és az élettárs;
Minimális biztonsági tõke: a tevékenység megkezdésekor és folytatásakor a vállalt kockázatokból adódó
kötelezettségek teljesítésére szolgáló tõkerész;
Minõsített befolyás: a befektetési vállalkozásokról és az árutõzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhetõ
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben meghatározott fogalom.
Munkavállaló: a foglalkoztatóval az Fnytv. 2. § 23. pontjában meghatározott munkaviszonyban álló személy;
Munkaviszony: a Munka Törvénykönyvérõl szóló 1992. évi XXII. törvény szerinti munkaviszony, továbbá minden olyan
munkavégzésre irányuló jogviszony, amelyre külön törvény szerint a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit is
alkalmazni kell; munkaviszony e törvény alkalmazásában továbbá a köztisztviselõk jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény szerinti közszolgálati jogviszony, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszony, az ügyészségi szolgálati viszonyról és az ügyészségi adatkezelésrõl szóló 1994. évi LXXX.
törvény szerinti ügyészségi szolgálati viszony, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 1997. évi LXVII. törvény
szerinti szolgálati viszony, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény szerinti
szolgálati jogviszony, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII.
törvény szerinti szolgálati viszony, a Magyar Honvédség hivatásos és szerzõdéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szolgálati jogviszony; e törvény alkalmazásában az egyházi személyt is
munkaviszonyban állónak kell tekinteni;
Nyugdíjkonstrukció: egy foglalkoztató munkavállalói részére nyújtott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás feltétel- és
teljesítésrendszere;
Nyugdíjkorhatár:
a) az az életkor, melyet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény az öregségi nyugdíjra
való jogosultság feltételeként meghatároz,
b) a nyugdíjkorhatár betöltésével esik egy tekintet alá az az idõpont, amelytõl a tag társadalombiztosítási
nyugellátásban, így öregségi nyugdíjban (ideértve a korengedményes nyugdíjat, a bányásznyugdíjat, az egyes
mûvészeti tevékenységet folytatók öregségi nyugdíját, a Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által nyújtott
öregségi nyugdíjat, valamint a szolgálati nyugdíjat is), rokkantsági és baleseti rokkantsági nyugdíjban (ideértve a
Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány által nyújtott rendszeres rokkantsági segélyt is), továbbá növelt összegû
öregségi és munkaképtelenségi járadékban részesül.
Szavatoló tõke: a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezésére álló, Fnytv. szabályai szerint
megállapított tõkeösszeg, amely a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szemben fennálló követelések
kielégítésébe tõkeként azonnal, harmadik fél hozzájárulása nélkül bevonható, és amely arra szolgál, hogy a
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit, ha erre a beérkezett
hozzájárulások, illetve a nyugdíjtechnikai tartalékok nem nyújtanak fedezetet;
Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció: elõre meghatározott mértékû nyugellátás nyújtásáról szóló ígéretet
tartalmazó nyugdíjkonstrukció;
Szolgáltató: olyan vállalkozás, amely a nyugdíjszolgáltató intézmény számára a kiszervezett tevékenységet végzi;
Tag: az a természetes személy, aki munkaviszonya vagy más EGT-állam jogszabálya szerinti munkaviszonya alapján a
foglalkoztatói nyugellátás feltételeit meghatározó alapszabályban, csatlakozásra vonatkozó szerzõdésben,
munkaszerzõdésben, kollektív szerzõdésben meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó
jogosultságokat szerez vagy feltételes jogszerzés alapján várhatóan jogosultságot szerez;
Tagszervezés: e fogalom alatt a rendeletben a foglalkoztató szervezést kell érteni.
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Tagi számla: az a nyilvántartás, amelyen a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén a felhalmozási
idõszakban a tag követelése, illetve nyugdíjba vonuláskor a részére járó nyugdíjszolgáltatás megállapítása alapul;
Várakozási idõ: a tagsági jogviszonynak a belépéstõl számított, a nyugdíjkonstrukció által elõírt azon idõszaka,
amelynek elteltével a tag a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatáshoz – az egyéb feltételek teljesülése esetén –
legkorábban hozzájuthat;

3. Az adatszolgáltatás formai követelményei
Az adatküldés formai és technikai követelményeit részletesen tartalmazza a „Kihelyezett Adatküldõ Program
Felhasználói kézikönyv”.
Az adatfogadó rendszer (a feltöltött küldemény jogosultsági, a kihelyezett ellenõrzõ program szerinti szabályok
teljesülésének és technikai ellenõrzésének eredménye függvényében) legkésõbb a beküldéstõl számított 24 órán
belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az
adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig (a küldeményazonosító számot is tartalmazó) „feldolgozott” üzenetet
kap az adatszolgáltató.
A „feldolgozott” üzenet tekintendõ a teljesítés igazolásának.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell küldeni. Ilyen esetben a
tábla elsõ sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés miatt), a javított jelentést a
felszólítás kézhezvételétõl számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenõrzési, vagy belsõ ellenõrzési, stb. tevékenysége során kiderül, hogy a jelentett adatok
korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentõs mértékû eltérés mutatkozik), akkor a
módosítást visszamenõleg is végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést
beküldeni minden olyan idõszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejûleg tájékoztatja a felügyeletet ellátó szakfõosztályt a
módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegzõ sorokat is) a
„Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is)
ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni
– az ismétlõ sorok mezõibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis az ismétlõ sor minden
jelentett értéke nulla lenne,
– a valós értékelést bemutató mezõkbe, ha az adatszolgáltató még nem alkalmaz valós értékelést.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezõben.
A táblák „Megnevezés” mezõibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezõibe történõ adatbevitelkor vesszõ karakter nem használható.
A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: ezer Ft, illetve az adott deviza egysége. Ez alól kivételt jelentenek a
felügyeleti díjra vonatkozó táblák, amelyeknél ezer forintban kell jelenteni az adatokat.
A felügyeleti jelentéssel egyidejûleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezõen beküldendõ file-okat az
alábbi általános formai elõírások figyelembe vételével kell csatolni:
– a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
– a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának elsõ nyolc karaktere.
A vonatkozás vége a tárgyidõszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel egyidejûleg küldendõ
dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja. Pl. a 2010. évre vonatkozóan: „20101231”.
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A melléklet típusa (a Rendelet vonatkozó elõírása alapján) a Felügyelet felé elektronikusan megküldendõ alábbi
dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza a következõk szerint:
Megnevezés

Éves beszámoló – mérleg
Éves beszámoló – eredménykimutatás
Éves beszámoló – cash-flow
Éves beszámoló – kiegészítõ melléklet
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés
Közgyûlési határozat vagy jegyzõkönyv
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
Üzleti jelentés

Rövid név

merleg
erkim
cashflow
kiegmell
konyvzar
kozgyhat
erfeloszt
uzljel

A fentiekben foglaltak szerint például
– az elsõ negyedévre vonatkozó szöveges jelentés azonosítója az alábbi: xxxxxxxx_20100331_szovjel, ahol
xxxxxxxx az adatszolgáltató törzsszáma,
– az éves beszámoló mellékletét képezõ kiegészítõ melléklet azonosítója: xxxxxxxx_20101231_erkim.

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az adatgyûjtését, analitikáját,
nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az
adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített gazdasági eseményekrõl kerüljön be adat.
A nyilvántartási rendszernek meg kell felelnie a jogszabályi elõírásoknak és felügyeleti ellenõrzésre is alkalmasnak kell
lennie. Biztosítani kell, hogy az adatszolgáltató mûködését szolgáló belsõ szabályzatok, elõírások, az ügyletekre
vonatkozó dokumentációk, szerzõdések, valamint a számviteli és egyéb nyilvántartások magyar nyelven álljanak
rendelkezésre.
A felügyeleti jelentésben szereplõ állományoknak meg kell egyezniük a negyedév végére lezárt mérleg- és mérlegen
kívüli tételek állományaival. Az éves jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenõrzött (auditált) mérlegadatok és
mérlegen kívüli nyilvántartások alapján kell a Felügyelet részére megküldeni.
Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése az Szmt., valamint az Fnykr. szerinti
elõírásoknak megfelelõen történik.
A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal történik az intézmény
számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelõen.

5. Értékelési alapelvek a piaci érték megállapításához
Az Szmt. és az Fnykr. elõírásai alapján készült intézményi számviteli politika részét képezõ belsõ szabályzatban
meghatározott irányelvekben javasolt a következõ szempontok érvényesítése is:
– A tõzsdén nem forgalmazott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapír esetében a piaci érték meghatározása a
tõzsdén kívüli kereskedelem szerinti, a Felügyelet honlapján közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó
átlagár és a fordulónapig felhalmozott kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ha
az adott hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírnak nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor a nettó
beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó
kamatfizetés óta a fordulónapig felhalmozott kamatokat.
– A tõzsdén nem forgalmazott részvény esetében a tõzsdén kívüli kereskedelem szerinti, a Felügyelet honlapján
közzétett utolsó, forgalommal súlyozott átlagárfolyam alapján kell meghatározni az eszköz értékelési árfolyamát,
ha az nem régebbi 30 napnál. Ha az adott részvénynek nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor függetlenül
annak régiségétõl, az utolsó, tõzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe
venni.
– Egyéb, a fentiekben nem szabályozott értékpapírok esetében a nyilvántartási értéket kell feltüntetni.
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II. RÉSZ
ÉVES BESZÁMOLÓ JELENTÉS TARTALMA, TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
Általános szabályok
A táblázatok értékadatait alapértelmezésben ezer Ft-ban kell kitölteni, az ettõl eltérõ mértékegységet minden táblázat
esetében egyedileg jelezzük.
Éves beszámoló táblázatai
77ME
77MF
77EE1A
77EE1B
77EE2
77EE3

Mérleg – Eszközök
Mérleg – Források
Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
Eredménylevezetés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
Intézményi eredménykimutatás – szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
Intézményi eredménykimutatás – mûködési tevékenység

77ME Mérleg – Eszközök; 77MF Mérleg – Források
Az éves beszámoló mérlegének tartalmán az Fnykr. 4–6. §-ai elõírásait, formáján az 1. melléklete elõírásait kell
értelmezni és alkalmazni.
Az éves beszámoló mérlegét számítógépes feldolgozásra alkalmas módon ezen táblázatok kitöltésével is teljesíteni
kell.
77EE Intézményi eredménykimutatás
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények eredménykimutatását az alábbi táblázatok kitöltésével kell
teljesíteni:
77EE1A
77EE1B
77EE2
77EE3
FNYIAD

Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
Eredménylevezetés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
Intézményi eredménykimutatás – szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
Intézményi eredménykimutatás – mûködési tevékenység
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása (éves)

77EE1A Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
A táblázat tartalmán az Fnykr. 13. §-a, formáján a 2. melléklete A) pontja elõírásait kell értelmezni és alkalmazni.
77EE1B Eredménylevezetés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
A táblázat tartalmán a Rendelet 13. § és 14. § (3), (4) bekezdései, formáján a 3. melléklete elõírásait kell értelmezni és
alkalmazni.
77EE2 Intézményi eredménykimutatás – szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
A táblázat tartalmán az Fnykr. 13. § és 14. § (1), (2), (5) bekezdései alapján a 2. melléklete B) pontja elõírásait kell érteni
és alkalmazni.
77EE3 Intézményi eredménykimutatás – mûködési tevékenység
Az éves beszámoló eredménykimutatásainak tartalmán az Fnykr. 15. § (1), (2), (3) bekezdései, formáján a 2. melléklete
C) pontja elõírásait kell értelmezni és alkalmazni.
FNYIAD Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása
A táblázatban kell megadni az Fnytv. 71. § (3) bekezdése rendelkezése alapján számított felügyeleti éves alapdíj
összegét.
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III. RÉSZ
FOGLALKOZTATÓI NYUGDÍJSZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNYEK NEGYEDÉVES FELÜGYELETI
JELENTÉSÉNEK TÁBLÁZATAI ÉS KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓJA
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az Fnykr. 16. § (3) és (4) bekezdéseinek elõírásai szerinti negyedéves
jelentési kötelezettségét az alábbi táblázatok kitöltésével teljesíti.
Negyedéves jelentés táblázatai
76N1
76N1A
76N1B
76N2A
76N2B
76N3A
76N3B
76N4
76N5
76N6A
76N6B
76N7
76N8A
76N8B
76N8C
76N8D
76N9A
76N9B
76N10
76N11
76N12
76N13
76N14
76N15
76N16
76N20
76NNPM
FNYIVDN
76NPA

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidõszaki eredménye
Szolgáltatási tartalék állományváltozása
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfoliói
Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója
Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményérõl
Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményérõl
Fedezeti tartalék befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidõszak zárónapján (állomány
piaci értéken)
Befizetések devizánkénti kimutatása
A felhalmozási szakaszban lévõ taglétszám alakulása
Határozott idejû járadékszolgáltatásban részesülõ taglétszám alakulása
Mûködési eredmény alakulása
Szavatoló tõke a tárgyidõszak záró napján
Minimális szavatoló tõkeszükséglet
Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl
Szavatoló tõkét megtestesítõ befektetések megoszlása tárgyidõszak végén
A tulajdonosi részesedések megoszlása a tárgyidõszak végén
Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidõszak végén
Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök
Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötõdõ nyugdíjtechnikai tartalékok
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötõdõ nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési
portfoliója a tárgyidõszak záró napján
A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidõszak végén
Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidõszakot követõ 6 hónapban
Életjáradékban részesülõ taglétszám alakulása
A nyugdíjszolgáltató személyi állománya a tárgy idõszak végén
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok
Felügyeleti díj változó része (negyedéves)
A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgyidõszak folyamán

A táblázatok kitöltése során tárgyidõszakon az adott negyedévet kell érteni. Az ettõl eltérõ idõszakokat egyedileg
jelezzük.
76N1 Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
A befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciót kialakított foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek a
szolgáltatások fedezetének gyûjtésére és a biometriai kockázatot nem tartalmazó szolgáltatások finanszírozására
fedezeti tartalékot köteles létrehozni.
A fedezeti tartalékon belül elkülönítetten kell kezelni a tagi számlákat és a szolgáltatási tartalékot.
A felhalmozási idõszakban lévõ tagok összes nyilvántartott követelése megegyezik tagi számláik egyenlegének
összegével.
A táblázat az intézmények tagi számlák állományának negyedéves alakulását mutatja be.
A tárgyidõszak elsõ napján nyilvántartott állományhoz hozzá kell adni a fedezeti tartalék állományában bekövetkezett
növelõ tételeket, és le kell vonni a tartalék állományát csökkentõ tételeket.
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A Tárgyidõszaki nyitó állomány (76N11) értéke meg kell egyezzen az elõzõ negyedévi, illetve az utolsó módosított
jelentésben közölt, a Tárgyidõszaki záró állomány (76N12) adatmezõben közölt értékkel.
76N1A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidõszaki eredménye
A táblázatban kell szerepeltetni a tárgyidõszak során elszámolt bevételeket, ezen belül a tagi kiegészítéseket és a
foglalkoztatói hozzájárulásokat, a befektetésekbõl képzõdött hozamokat, a kifizetett szolgáltatások összegét, a tagi
számlákat érintõ nem szolgáltatás célú kifizetéseket és a nyugdíjkonstrukció vagyonkezelésének költségeit a
táblázatban jelzett jogcímenkénti bontásban.
A nyugdíjkonstrukció tárgyidõszaki bevételeinek és ráfordításainak növelõ és csökkentõ értékét (elõjel helyesen) kell
szerepeltetni a 76N1 táblázat megfelelõ adatsoraiban.
Abban az esetben, ha a tag(ok) egyösszegû szolgáltatást igényelt(ek), és ezen taggal vagy tagokkal az intézmény már
elszámolt, de a tag(ok) követelésének pénzügyi rendezése nem történt meg maradéktalanul, a tag(ok) követelését
nem lehet átvezetni a szolgáltatási tartalékba. Ezen tagok követelésének állományát a tagokkal szembeni
kötelezettségek közé kell átvezetni a teljes pénzügyi rendezés idõpontjáig.
76N1B Szolgáltatási tartalék állományváltozása
A szolgáltatási tartalék azon tagok követelésállományának összessége, akik az intézmény által kialakított, befizetéssel
meghatározott, kizárólag járadéktípusú nyugdíjkonstrukciók valamelyikét választották, és ennek kifizetését kérték az
intézménytõl. A tartalékba a taggal való elszámolást követõen kell átvezeti a járadékszolgáltatás fedezetét.
A táblázat a szolgáltatási tartalék állományának növelõ és csökkentõ tételeit mutatja be, jogcím szinti bontásban, a
tárgyidõszak záró napjára vonatkozóan.
76N2A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfoliója
A táblázatban kell megjeleníteni a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számláinak befektetési
portfolióják állományát a tárgyidõszak záró napján.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Ha az intézmény a tagi számlákat több, választható portfolióra megbontotta, az egyes portfoliókat az
adatszolgáltatónak egyedi beazonosítására alkalmas kóddal (lehetõség szerint négyjegyû számmal) kell
megkülönböztetnie, melyet a táblázat 1. oszlopában kell megadni. A 2. oszlopban a portfolió rövid elnevezését kell
megadni.
Az egyedi portfoliókhoz rendelt értékpapírok összetételét a táblázatban 001–999 szám közötti ismétlõ blokkos
rendszerben kell bemutatni.
Az egyei portfoliókhoz rendelt értékpapírok azonosítására, az értékpapír ISIN kódját és tétel pontos nevét kötelezõ
kitölteni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelõ által használt egyedi
azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a tagi befektetett portfolió állományát a tárgyidõszak záró napján érvényes, az Szmt., az
Fnykr. és az intézmény hatályos belsõ szabályzatai elõírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci
értékét kell megadni az intézményi analitikus és fõkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelõi
adatszolgáltatásokkal egyezõen.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek állományi adatait bruttó
módon kell feltüntetni.
76N2B Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója
A táblázat a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciók szolgáltatási tartaléka állománya befektetési
portfoliójának eszközösszetételét mutatja be a tárgyidõszak záró napjára vonatkozóan, könyv szerinti és piaci értéken.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelezõ kitölteni. Amennyiben egy
értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelõ által használt egyedi azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát a tárgyidõszak záró napján érvényes Szmt. és a Fnykr.
elõírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi analitikus és
fõkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelõi adatszolgáltatásokkal egyezõen.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek állományi adatait bruttó
módon kell feltüntetni.
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76N3A Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményeirõl
A tagi számlák befektetésinek eredményét az Fnytv. „Befektetési és likviditási szabályok” címû III. fejezete 47–49. § és a
Fnykr. 7. és 8. §-ai elõírásainak figyelembevételével kell megállapítani.
Ebben a táblázatban a nyugdíjszolgáltató intézmény a tagi követelések fedezetét képezõ befektetésein, ezen belül a
vagyonkezelésbe adott és saját befektetett eszközein, valamint az azonosítatlan (függõ) befizetések befektetései
alapján elért, pénzügyileg realizált, nettó hozamot mutatja be, eszközcsoportonkénti bontásban.
76N3B Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményeirõl
A szolgáltatási tartalék befektetéseinek hozamelszámolását az Fnytv. „Befektetési és likviditási szabályok” címû
III. fejezete 47–49. § és a Rendelet 7. és 8. §-ai elõírásainak figyelembevételével kell elvégezni.
Ebben a táblázatban a nyugdíjszolgáltató intézmény szolgáltatási tartalékának fedezetét biztosító, ezen belül a
vagyonkezelésbe adott és saját eszközei befektetéseivel elért, pénzügyileg realizált, nettó hozamot kell bemutatni
fõbb eszközcsoportonkénti bontásban.
76N4 Fedezeti tartalék befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidõszak zárónapján (állomány piaci értéken)
A táblában a negyedév zárónapján a nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában befektetési céllal nyilvántartott
eszközök piaci értéke szerint számított állományát kell bemutatni az értékpapírok lejáratig hátralévõ idõszak szerinti
bontásban.
A táblázatban a fedezeti tartalékban nyilvántartott befektetett eszközök állományát tovább kell bontani a tagi
számlák, illetve a szolgáltatási tartalék eszközeire. Az egyes tartalékok eszközei között külön kell kimutatni a forgatási
célú, és a befektetett pénzügyi eszközöket, rövid, közép, hosszú lejárat szerinti, valamint a lejárat nélküli eszközök
bontásban.
76N5 Befizetések devizánkénti kimutatása
A nyugdíjszolgáltató intézményeknek a tagi és foglalkoztatói befizetéseket meg kell bontania a táblázatban kiemelt,
fõbb devizanemenként.
Külön oszlopban kell megjeleníteni a befizetéssel meghatározott, a szolgáltatással meghatározott
nyugdíjkonstrukciók befizetéseit, illetve az azonosítatlan (függõ) befizetéseket devizanemenkénti bontásban.
76N6A A felhalmozási szakaszban lévõ tagok létszáma
A táblában kell bemutatni a még felhalmozási szakaszban lévõ taglétszám adataiban – a tárgyidõszak során –
bekövetkezett változásokat.
A tárgyidõszak végi létszámadatok megállapításakor az idõszak elsõ napján nyilvántartott taglétszám adatát növelni
kell az újonnan belépõ tagok, más intézménytõl átlépett tagok, illetve a kedvezményezetti jogon létrejött (egy elhunyt
tag tagsági jogviszonyát folytató) tagok számával.
Az adatszolgáltatás ezen táblájának kitöltése során azt kell figyelembe venni, hogy a tagsági jogviszonyukat
megszüntetõ tagok esetén csak az olyan tagok jogviszonyának megszûnése vehetõ figyelembe csökkenésként,
amelyek tagi követelésével az intézmény pénzügyileg is maradéktalanul elszámolt.
A tárgyidõszak végi záró állományi taglétszám adatán belül fel kell tüntetni a tagdíj befizetésre már nem kötelezett
tagok, valamint a feltételes jogszerzõ idõtartam alatt álló tagok létszámának adatát.
A tárgyidõszaki létszám adatokat meg kell bontani egyrészt a befizetéssel-, illetve szolgáltatással meghatározott
nyugdíjkonstrukciók szerint, másrészt a konstrukciókon belül az alapítói és csatlakozott foglalkoztatókénti
csoportosításban is. Az alapítói foglalkoztatói létszámban kell kimutatni a saját illetve az alapító cégcsoportjába
tartozó tagokat is.
76N6B határozott idejû járadékszolgáltatásban részesülõ taglétszám alakulása
A táblázatban kell bemutatni az intézménynél járadékszolgáltatási szakaszban lévõ tagok taglétszámadatait,
járadéktípusok szerinti bontásában.
76N7 Mûködési eredmény alakulása
76N71 Mûködési célú bevételek összesen sor
A táblázatban kell kimutatni a foglalkoztatói és tagi befizetésekbõl az intézmény mûködésére a Rendelet 17. §
(4) bekezdésének elõírásai alapján levonható, a tárgyidõszakban bevételként elszámolt összegét.
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76N72 Mûködéssel kapcsolatos ráfordítások összesen sor
Itt kell kimutatni az intézmény mûködésével kapcsolatban felmerült, az 5-ös és 8-as számlaosztályban elszámolt
költségek, és ráfordítások együttes összegét a táblázatban feltûntetett jogcímek szerinti bontásban, valamint külön
soron az összes egyéb nem nevesített ráfordításokat.
Az alkalmazottak és tisztségviselõk részre fizetett bérköltség: itt kell szerepeltetni az ilyen jogcímen a tárgyévben
elszámolt bérköltség összegét. A bérköltség fogalmát az Szmt. 79. § (2) bekezdése határozza meg.
A táblázatban kell kimutatni a tagszervezés, a reklám, a marketing tevékenység költségeit.
Amennyiben az intézménnyel kiszervezési szerzõdésben álló szolgáltató szervezet végez tagszervezési
tevékenységet, akkor szolgáltató szervezetnek olyan számlát kell kiállítania, amely elkülönítetten tartalmazza a
nyilvántartással és a tagszervezéssel kapcsolatos költségeket.
A táblázatban kell kimutatni a ráfordításként elszámolt felügyeleti díj összegét. Az egyéb költségek között kell
kimutatni a mûködési célra fizetett bírságok és egyéb befizetéseket, valamint a tárgyév során képzett mûködési
céltartalék összegét. Ezen a soron kell kimutatni a tagok tagsági viszonyuk megszûnésekor az intézménynél
kimutatott mûködési célú tagdíjhátralékának hitelezési veszteségként elszámolt összegét. Itt kell kimutatni a hiányzó,
a tárgyidõszakban megsemmisült, az eladott és az intézményi könyvekbõl kivezetett mûködési célú immateriális
javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értékét, továbbá a követelések, készletek elszámolt értékvesztésének
összegét. Itt kell kimutatni az elszámolt káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket, a fizetett bírságok, kötbérek,
késedelmi kamatok, kártérítések összegét, a behajthatatlannak minõsített – külön nem nevesített – követelésnek az
üzleti évben leírt összegét, az intézmény által mûködtetett ingatlanok és mûködésre szolgáló egyéb tárgyi eszközök
könyv szerinti értékét.
Ahol a táblázat „Szmt. szerinti egyéb ráfordítások” megnevezést említ, ott az Szmt. elõírásainak megfelelõen kell a
ráfordításokat megjeleníteni.
76N8A Szavatoló tõke a negyedév záró napján
A nyugdíjszolgáltató intézmények tartalékképzéseire vonatkozó rendelkezéseit az Fnytv. „A tartalékok, a szavatoló
tõke és a biztonsági tõke szabályai” címû II. fejezete tartalmazza.
Ebben a táblázatban kell kimutatnia az Fnytv. 40. §-ában rendelkezett módon számított intézményi szavatoló tõke
értékét, és annak minden elemét a negyedév záró napjára vonatkozóan.
76N8B Minimális szavatoló tõke szükséglet
A Bit. 8. számú mellékletének alapján kell számítani az intézményi minimális szavatoló tõke szükséglet összegét.
76N8C Összefoglaló táblázat a tõkeszükségletrõl
Ebben a táblázatban kell kimutatni az Fnytv. 41. §-ában rendelkezett módon számított intézményi tõkeszükséglet
tárgyidõszak záró napján fennálló értékét.
76N8D Szavatoló tõkét megtestesítõ befektetések megoszlása tárgyidõszak végén
A táblázat a szavatoló tõkét megtestesítõ befektetések portfoliója eszközösszetételét mutatja be a tárgyidõszak záró
napjára vonatkozóan.
A táblázatban kell megjeleníteni a befektetési portfolió állományát piaci értéken.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelezõ kitölteni. Amennyiben egy
egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelõ által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát az tárgyidõszak záró napján érvényes, az Szmt., Fnykr. és
az adatszolgáltató belsõ szabályzatai elõírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell
megadni az intézményi analitikus és fõkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelõi
adatszolgáltatásokkal egyezõen.
76N9A Tulajdonosok részesedésének megoszlása a tárgyidõszak végén
Ebben a táblázatban kell bemutatni az adatszolgáltató saját részvénycsomagjának tulajdonosok közötti megoszlását.
A táblázat kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 111. § (1) bekezdése, a 114. § (3) bekezdésében és a 3. számú
mellékletében foglalt elõírásokat.
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76N9B Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidõszak végén
Ebben a táblázatban kell bemutatni az intézmény birtokában lévõ, más vállalkozásokban fennálló
részvénycsomagjának, és részesedéseinek megoszlását, vállalkozások szerinti bontásban.
A táblázat kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 111. § (1) bekezdése, a 114. § (3) bekezdésében és a 3. számú
mellékletében foglalt elõírásokat.
76N10 Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök
Ebben a táblázatban kell bemutatni a foglalkoztatói hozzájárulási kötelezettség kiegyenlítéseként, ellenértékeként
átadott, nem pénzbeni eszközök értékét.
A követelések kiegyenlítésére átvett eszközök állományi adatait eszközcsoportonként és azon belül egyedi
eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelezõ kitölteni. Amennyiben egy
értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor az értékpapír egyedi azonosítására alkalmas kódot, megnevezést kell
megadni.
Az értékpapírok esetében az eszközök állományát a tárgyidõszak záró napján érvényes, az Szmt. az Fnykr. és az
intézmény belsõ szabályzatinak elõírásai figyelembevételével számított piaci értékét és a követelés beszámítása
szerinti értéket kell megadni az intézményi analitikus és fõkönyvi nyilvántartásokkal, valamint az átadásban résztvevõ
vagyon- és letétkezelõi adatszolgáltatásokkal egyezõen.
76N11 Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei
A táblázatban kell szerepeltetni a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciók bevezetését követõen, az
intézmény által ajánlott szolgáltatások fedezetére teljesített tagi és foglalkoztatói befizetéseket, jogcímek szerinti
bontásban.
A szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételeit jogcímenként, számvitelileg és analitikusan is
elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciók pénzforgalmi adataitól.
76N12 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötõdõ nyugdíjtechnikai tartalékok
A táblázatban (bruttó módon) kell bemutatni a biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötõdõ
nyugdíjtechnikai tartalékok alakulását a tárgyidõszak záró napján a táblázatban felsorolt jogcímek szerinti bontásban.
A függõ tartalék (tételes) összegét, valamint az IBNR tartalék összegét költségrésszel együtt kérjük bemutatni. A
besorolást naptári negyedévekre számítva kell elvégezni (pl. egy tag a szolgáltatásra jogosultságot tárgyév május
13-án éri el, így ezen tag követelésre képzett tartalék összegét a II. negyedévi jelentésben kell szerepeltetni, a tag a
szolgáltatást a tárgyév I. negyedévben nem vette igénybe).
76N13 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötõdõ nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója a
tárgyidõszak záró napján
A táblázatban az intézmény biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötõdõ nyugdíjtechnikai tartalékok
befektetési portfoliója állományát kell szerepeltetni Matematikai tartalék és További tartalékok szerinti bontásban a
tárgyidõszak záró napján, az intézményi analitikák és a vonatkozó idõszaki fõkönyvi kivonat adataival egyezõen.
A táblázatban a tartalék befektetési portfoliója állományát könyv szerinti és piaci értéken kell megjeleníteni.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelezõ kitölteni. Amennyiben egy
egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelõ által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát az tárgyidõszak záró napján érvényes, az Szmt., az Fnykr.
és az intézmény belsõ szabályzatai elõírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni
az intézményi analitikus és fõkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelõi adatszolgáltatásokkal
egyezõen.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek állományi adatait bruttó
módon kell feltüntetni.
76N14 A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidõszak végén
A táblázatban kell bemutatni az intézményi tartalékok és azok fedezetére képzett portfoliók között összefüggést,
valamint a tartalékok átlagos hátralévõ futamidejét (években kimutatva).
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Hátralévõ átlagos futamidõt a Tpt. 5. § 49. és 56. pontja szerinti értelmezésben, két tizedesre kerekítve kell
meghatározni. Hátralévõ átlagos futamidõ megállapításakor mind az eszközoldal, mind a forrásoldal esetén azt kell
megállapítani, hogy az aktuális hozamgörbe 1 százalékpontos változásakor az eszközök és források piaci értéke hány
százalékkal változna. Eszközoldalon az aktuális hozamgörbe alatt az adott eszköz devizanemének megfelelõ és
meghatározó kereskedési piacain kialakult hozamgörbét, míg a forrásoldalon az adott forrás devizanemének
megfelelõ hozamgörbét kell érteni. Aktuális hozamgörbe alatt hazai valutában történõ számolás esetében az ÁKK által
közzétett állampapír referencia hozamgörbét kell érteni.
76N15 Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidõszakot követõ 6 hónapban
Ebben a táblázatban kell bemutatni az intézmény rövid- és középtávú likviditási helyzetét, a várható kifizetéseinek
lejárati szerkezetét, illetve ezek likvid eszközfedezetét a tárgyidõszakot követõ 180 napra vonatkozóan.
A táblázatban a jövõben felmerülõ várható kifizetéseknek, illetve várhatóan rendelkezésre álló likvid eszközöknek
becsült értékét kell megadni az egyes idõszakokra. A lejárati intervallumba való besorolás a szerint történik, hogy
mikor várható a kifizetés, illetve melyik idõszakban szándékozik felhasználni az intézmény az adott likvid eszközt.
Likvid eszközként kell bemutatni a táblában azon eszközöket, amelyeket az intézmény – a tárgyidõszak végén
rendelkezésre álló információi alapján – mobilizálni képes és a táblázatban megadott idõszakok valamelyikében
várhatóan meg is történik az eszköz mobilizálása.
Az intézmény maga határozza meg, hogy mely instrumentumokat milyen arányban tekint likvidnek. Teljes mértékben
likvidnek tekinthetõk az intézményi készpénz instrumentumai, a hitelviszonyt megtestesítõ értékpapírok közül az
adott idõsávban lejáró értékpapírok, a hitelintézetnél az adott idõsávban rendelkezésre álló betétek, illetve
bankbetétek.
A likvid eszközöket piaci értéken kell szerepeltetni.
A várható kifizetéseket és az ezzel szemben álló likvid eszközöket aszerint is meg kell bontani, hogy a kifizetés melyik
tartalék fedezetébõl történik.
76N16 Életjáradékban részesülõ taglétszám alakulása
A táblázatban kell bemutatni az intézménynél életjáradék kifizetési szakaszban lévõ tagok taglétszámadatait,
járadéktípusok szerinti bontásában.
76N20 A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy idõszak végén
Az intézmény személyi állománya összetételének bemutatására szolgál ez a táblázat.
Az alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók esetében az átlagos állományi létszámot kell megadni.
Felsõ vezetés: ide sorolandó az intézmény elsõ számú vezetõje, elnök, vezérigazgató, a vezetõ biztosításmatematikus,
a vezetõ jogtanácsos, a számviteli rendért felelõs vezetõ és belsõ ellenõr, és azon egyéb személyek is, akik a felsõ
vezetést alkotják.
Dolgozók: ide sorolandók azon alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók, akik nem minõsülnek felsõvezetõnek.
Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak: idetartoznak a szerzõdéssel, megbízással (nem alkalmazotti, vagy
munkaviszonyban foglalkoztatott) dolgozó munkatársak.
A „Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak” sorokban a számított létszámot kell közölni.
76NPM Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok
A jelentés a Pmt. végrehajtása hatásainak felmérését célozza.
A foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézményekre a Pmt. 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján a törvény hatálya kiterjed.
Minden a Pmt. hatálya alá esõ tevékenységet (is) végzõ intézménynek a törvény végrehajtására belsõ szabályzattal kell
rendelkeznie, és képesnek kell lennie a vonatkozó információk kimutatására.
A táblát a Pmt. rendelkezései alapján, és azokkal teljes összhangban kell kitölteni.
A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozások,
stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.
Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétõl halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni.
Devizában felmerülõ 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.
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Az adatokat értelemszerûen az adott tárgynegyedévi oszlopokban darabszámra, illetve az értékösszegeket ezer
forintban kell megadni.
Az oszlopok:
a) Tárgynegyedév – darabszám,
b) Tárgynegyedév – összeg
Az egyes sorok:
76NPM1 Nem teljes körûen átvilágított ügyfél
A nem teljes körûen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát,
amelyeknél az intézménynek nem áll rendelkezésre ügyfelérõl az összes szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt.
8. §-ban elõírt és annak megfelelõ nyilatkozat a tényleges tulajdonosról.
76NPM11 Ebbõl ügyfélkövetelés
A 76NPM1 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfélnek az intézménnyel szemben
fennálló követelése az adott tárgyidõszak végén, azaz tagi számla aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a
tagnak a járadékszolgáltatási idõszak végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható.
76NPM12 Ebbõl: ügyfélkötelezettség
A 76NPM1 sorból az ügyfélkötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfélkötelezettség: az ügyfél összes tartozása az
intézménnyel szemben, itt célszerû kimutatni az ügyfélnek az intézménnyel szemben a tárgyidõszak végén fennálló
esetleges díjtartozását is. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható.
76NPM2 Összes ügyfél átvilágítás
Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes, ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát. Összesített
adatokat tartalmazó sor.
76NPM21 Egyszerûsített ügyfél átvilágítás
Az egyszerûsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12–13. §-a alapján egyszerûsített ügyfél-átvilágításon
átesett ügyfelek számát.
76NPM22 Fokozott ügyfél átvilágítás
A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14–17. §-a alapján fokozott ügyfél átvilágításon átesett
ügyfelek számát.
76NPM221 Ebbõl kiemelt közszereplõ ügyfél (PEP) átvilágítása
A kiemelt közszereplõ ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél az intézmény
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
ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelõzõ egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen
személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.
76NPM23 Normál ügyfél átvilágítás
A normál ügyfél átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik ügyfél átvilágítása nem esik sem a
fokozott, sem az egyszerûsített ügyfél átvilágítás típusába.
76NPM34 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás
A korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás sorban kell
feltüntetni azon ügyfeleket, akiket az intézmény már korábban átvilágított, de kétség miatt új átvilágításra került sor.
76NPM35 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A más szolgáltató által végzett átvilágítás sorban a más szolgáltató által végzett és az intézmény által elfogadott
átvilágítások számát kell feltüntetni.
76NPM41 Saját bejelentések
A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban az intézmény által a pénzügyi információs egységként mûködõ
hatóság 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 az intézménynek átadott,
vagy az ügyfél részére kifizetésre került.
76NPM42 Bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek
A bejelentésekbõl devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az intézmény
devizában bonyolított.

15152

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2011. évi 70. szám

76NPM431–76NPM435 Saját bejelentésekbõl: 1–5. legnagyobb összegû bejelentés
A bejelentésekbõl az öt legnagyobb összegû sorban a 76NPM41 sorból az öt legnagyobb összegû ügyletet kell
felsorolni csökkenõ sorrendben.
76NPM44 Bejelentésekbõl közvetítõk által végzett tranzakciók bejelentése
A bejelentésekbõl közvetítõk által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések kerülnek, amelyeknél
közvetítõ útján végzett tevékenység során került sor bejelentésre.
76NPM5 Bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakció
A bejelentésekbõl 24/48 órára felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során az
intézmény 24, vagy 48 órás felfüggesztést alkalmazott.
76NPM6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt számlák számát és összegét kell feltüntetni.
76NPM7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket
az intézmény a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett.
76NPM8 Terrorista lista alapján zárolt követelések
A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni,
amelyet az intézmény 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 terrorista listák a
PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetõk el, illetõleg a Pmt. alapján a következõ
közösségi jogforrásokon keresztül érhetõk el: 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a
2006/70/EK bizottsági irányelv.
FNYIVDN Felügyeleti díj változó része (negyedéves)
Az intézmény által fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértéke az Fnytv. 71. § (5) bekezdése értelmében az
intézmény által kezelt vagyon tárgyévet megelõzõ év utolsó napján számított piaci értékének 0,25 ezreléke. Így
értelemszerûen a negyedéves változó díj összege a számított változó díj értékének egy negyede.
A felügyeleti változó díj évenkénti korrekciója a bevallás keretében történik.
Az éves korrekció alatt a negyedévenként kiszámított, bevallott, befizetett felügyeleti változó díj, illetve az auditált
éves beszámoló adatai alapján kiszámított felügyeleti változó díj összehasonlítása, ez alapján a teljes tárgyévre járó
felügyeleti változó díj végleges összegének meghatározása értendõ.
A tábla kitöltése a jelentés többi táblája adatainak felhasználásával:
FNYIVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma (nap): ebbe a sorba a tárgynegyedévi tényleges mûködési
napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét negyedév közben kezdi meg, a mûködési napok
száma: 90 nap mínusz a nem mûködéssel töltött napok száma, mivel minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni,
így teljes tárgynegyedévi mûködés esetén 90 nap jelentendõ.
FNYIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja: ebbe a sorba a tárgynegyedévet megelõzõ év december 31-én az
intézmény által kezelt vagyon piaci értékét kell megadni.
FNYIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen: A negyedéves díj összege a tárgynegyedévet megelõzõ
év december 31-én az intézmény által kezelt vagyon piaci értéke 0,25 ezrelékének egy negyedévre számított értéke.
(FNYIVDN02 *0,0025/4)
FNYIVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen: E soron feltüntetett összeg tárgyév második
negyedéve kivételével megegyezik az FNYIVDN03 sor értékével. (FNYIVDN03 – FNYIVDN11)
Az alábbi sorokat csak a II. negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni:
FNYIVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap): ebbe a sorba az elõzõ évi tényleges mûködési napok számát kell
beírni. Amennyiben az intézmény a tevékenységét év közben kezdte meg, a mûködési napok száma: 360 nap mínusz a
nem mûködéssel töltött napok száma, mivel az évet 360 naposnak kell tekinteni, így teljes évi mûködés esetén 360 nap
jelentendõ.
FNYIVDN06 Elõzõ évi változó díj alapja: az Fnytv. 71. § (5) bekezdésében foglaltak alapján számított vagyon piaci értéke
auditált adatok alapján.
FNYIVDN07 Elõzõ évre számított változó díj auditált adatok alapján: {(FNYIVDN06 sor értéke * 0,00025)*
FNYIVDN05/360 (teljes éves mûködés esetén értéke:1)}
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FNYIVDN08 Elõzõ évre számított és negyedévente bevallott változó díj: az intézmény saját nyilvántartása alapján
(a vonatkozó idõszaki fõkönyvi kivonattal alátámasztva)
FNYIVDN09 Elõzõ évre számított változó díj korrekciója: FNYIVDN08 – FNYIVDN07
FNYIVDN10: ezen a soron az elõzõ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat kell jelenteni, mely
az elõzõ évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (FNYIVDN101) és az elõzõ évben
kizárólag az adott évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (FNYIVDN102) összege.
Az elõzõ évben kizárólag az elõzõ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg
(FNYIVDN102) csak abban az esetben térhet el az elõzõ évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétõl
(FNYIVDN08), amennyiben elõzõ évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
FNYIVDN11: a soron az elõzõ évben kizárólag az elõzõ évre vonatkozóan – felügyeleti változó díjként – ténylegesen
pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az elõzõ évre számított változó díj különbségét kell
jelenteni (FNYIVDN102 – FNYIVDN07).
A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
Az elsõ, a harmadik és a negyedik negyedévben a sor értéke 0.
76NPA A nyilvántartásba vett panaszbejelentések felmérése a tárgyidõszak folyamán
A tábla fogyasztóvédelemi célból az intézményeknél nyilvántartásba vett panaszbejelentések, és azok
feldolgozásának, kezelésének felmérését célozza. Ebben a táblázatban az intézményhez írásban beérkezett
(papíralapon és/vagy elektronikus úton), valamint ügyfélszolgálaton keresztül, személyesen megtett és
nyilvántartásba vett, az intézmény tevékenységével kapcsolatos panaszokat kell bemutatni.
A táblázat elsõ része áttekintést ad a tárgyidõszak során beérkezett és nyilvántartásba vett, valamint lezárt
panaszügyek számáról.
A tábla második részében szereplõ adatok a peresített panaszügyekrõl adnak mennyiségi információt.
A táblázat harmadik részében szereplõ adatok a peresítést követõen a lezárt panaszügyek megbontását tartalmazza
abból a szempontból, hogy az intézmény vagy a panaszos javára zárult-e a per.
A táblázat tartalmazza még a panaszügyekkel foglalkozó munkatársak létszámát is.
A táblában szürkére színezett mezõkben értéket megjelentetni nem lehet.
Tárgyidõszak az 1–17. oszlopok esetében: az aktuális negyedév elsõ napjától a negyedév utolsó napjáig tartó idõszak.
Tárgyidõszak az 18–19. oszlopok esetében: az aktuális év 01. 01-tõl az aktuális negyedév utolsó napjáig tartó idõszak.
76NPA01 Tárgyidõszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen
Adatszolgáltatás a tárgyidõszak során beérkezett és nyilvántartásba vett panaszügyek számáról.
76NPA02 Tárgyidõszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen
Adatszolgáltatás tárgyidõszak során véglegesen lezárt panaszügyek számáról.
76NPA03 Folyamatban lévõ panaszügyek darabszáma az idõszak elején (negyedév elsõ napján)
Az aktuális negyedév elsõ napján még folyamatban lévõ panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt (azokat) az
intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA04 Folyamatban lévõ panaszügyek darabszáma az idõszak végén (negyedév utolsó napján)
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévõ panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt (azokat) az
intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA05 Peresített panaszügyekre vonatkozó adatok
címsor, nem tölthetõ ki.
76NPA051 Folyamatban lévõ peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévõ peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt
(azokat) az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napjáig a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy azt
(azokat) az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA053 Az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napjáig az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma, függetlenül attól, hogy
azt (azokat) az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA06 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban
A tárgyidõszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a kártérítés összegét jogerõs
ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással, vagy az intézmény önkéntes döntése alapján állapították meg.
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76NPA071 Békéltetõ Testület elé került panaszügyek száma
A tárgyidõszakban az intézményt, mint panaszoltat érintõ ügyek száma, amelyek kapcsán a Békéltetõ Testület az
eljárását megindította és errõl a tárgynegyedévben értesítette az intézményt.
76NPA072 Az intézmény elõzetes alávetési nyilatkozatot tett
A tárgyidõszakban az ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban az intézmény a tárgynegyedévben igenlõ alávetési
nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
76NPA073 Az intézmény a békéltetõ testületi döntést végrehajtotta
A tárgyidõszakban az intézmény a Békéltetõ Testület döntését (határozatát, ajánlását) teljes körûen végrehajtotta,
függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
76NPA074 Az intézmény egyezségre jutott a panaszossal
A tárgyidõszakban a Békéltetõ Testület elé került ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban az intézmény egyezségre
jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
76NPA08 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fõ)
Ezen a soron kell megadni, hogy tárgyidõszakban hány fõ foglalkozik teljes munkaidõben a panaszügyekkel,
panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás, vagy kiszervezés keretében (tárgynegyedév végi
állományi létszám).
A táblázat oszlopai:
Az 1. és 2. oszlopban a tárgyidõszakban lezárt (a1), ill. a tárgyidõszakban nyilvántartásba vett (a2) panaszügyek
darabszámát kell szerepeltetni, majd ezeket tovább kell bontani panasztípusok szerint a 3–12. oszlopban. Ha egy ügy
több területet is érint, azt mindig a legjellemzõbb panasztípusnál kell szerepeltetni.
A 3–12. oszlopok határozzák meg a beérkezett panaszügyek fõbb típusok szerinti megoszlását a következõk szerint:
3. oszlop Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezõi panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervezõ személyre, vagy szervezetre,
tagszervezõ eljárására tett panaszok nélkül). A tagsági jogviszony létrejöttén túl, az intézményváltáshoz kapcsolódó
panaszokat is itt kell jelenteni.
4. oszlop Tagszervezési tevékenység
A tagszervezõ személyre, vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
5. oszlop Egyéni számla értesítõk
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számla értesítõk adattartalmához, kiküldésének
határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
6. oszlop Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, kiküldésének határidejéhez, stb.
kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
7. oszlop Tagdíjelszámolások
(bevallás, befizetés, korrekció, foglalkoztatói adatszolgáltatás)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
Pl.: foglalkoztatói bevallások-, korrekciós bevallások adattartalma, megküldésük határideje, tagdíj befizetések
helyessége, fizetési késedelem, foglalkoztatói hozzájárulás, tagi eseti befizetések, támogatások adománylevele(i) és
befizetése(i) miatt és a tag egyéni számláján történõ intézményi jóváírásokkal kapcsolatban tett panaszok.
8. oszlop Hozamok
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán és/vagy számlaértesítõjén feltüntetett hozam,
értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal kapcsolatban küldenek a panaszosok.
9. oszlop Szolgáltatások
(elszámolás, kifizetés)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, összegszerûségével, pénzügyi
rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10. oszlop Egyéb jogcímen történõ tagsági jogviszony megszûnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) az intézménytagság
egyéb jogcímen megszûnéséhez kapcsolódó (elhunyt, átlépõ, kilépõ, esetleg kizárt tag, stb.) elszámolással,
összegszerûséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban küldenek a panaszosok.
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11. oszlop Tájékoztatás tagok, foglalkoztatók részére
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az elõbb nevesített jogcímeken kívül)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagok, foglalkoztatók részére nyújtott írásbeli, ügyfélszolgálati,
honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
12. oszlop Egyéb
Az elõzõekben nevesítetteken kívüli, az intézmény által kiemelten kezelt, egyedi, vagy rendkívüli körülmény alapján
felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmezõ.
A 13. és 14. oszlopok szolgálnak a panaszügyek lezárási határidõinek kategorizálására, mely szerint a panaszügy a
jogszabályban rögzített határidõn belül, illetve ezen határidõ lejártát követõen került lezárásra.
A 15–17. oszlopok arra szolgálnak, hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy a panaszos által közölt kifogást – az
intézményi felülvizsgálatot követõen – milyen mértékben tekintik megalapozottnak.
A 18. oszlop szolgál a tárgyévben lezárt, halmozott panaszügyi adatok közlésére (a jelentésben figyelembe veendõ
idõszak: tárgyév január 01-tõl az aktuális negyedév utolsó napjáig).
A 19. oszlop szolgál a tárgyévben nyilvántartásba vett, halmozott panaszügyi adatok közlésére (a jelentésben
figyelembe veendõ idõszak: tárgyév január 01-tõl az aktuális negyedév utolsó napjáig).

IV. RÉSZ
A KÖZPONTI TÖRZSADATTÁRBA KÜLDENDÕ TÖRZSADATOK TÁBLÁZATIARA VONATKOZÓ
RÉSZLETES SZABÁLYOK
KTAFNY1
KTAFNY2
KTAFNY3
KTAFNY4
KTAFNY5
KTAFNY6
KTAFNY7
KTAFNY8

Intézményi alapadatok
Vezetõ állású személyek/egyéb vezetõk
Tulajdonos adatai
Könyvvizsgálói adatok
Megbízás/Kiszervezés adatai
Telephely adatok
Minõsített befolyásra vonatkozó adatok
Jogutódlás adatok

A foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézmények törzsadatainak közlésére szolgáló táblázatok.
A táblázatokat értelemszerûen kell kitölteni.
A táblázatokban a „*”-al jelölt sorok kitöltése kötelezõ.
Alakuló intézmények esetében a KTAFNY7-es és a KTAFNY8-as táblázat kivételével minden táblázat adatait meg kell
küldeni a Felügyeletnek.
Ha egy táblázat esetében több adatlap kitöltése indokolt (pl. alkalmazottak, tisztségviselõk, megbízások), akkor annyi
db adatlapot kell megküldeni ahány szükséges.
KTAFNY1 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.
KTAFNY2 Vezetõ állású személyek/egyéb vezetõk
Ezt az adatlapot az Fnytv. 10–15. §-ai rendelkezései alapján vezetõ állású személynek minõsülõ tisztségviselõre és
kötelezõen foglalkoztatott alkalmazottra vonatkozóan kell kitölteni.
KTAFNY3 Tulajdonos adatai
Ezt az adatlapot azon tulajdonosok adatairól kall kitölteni, akik az intézmény részvényeit tulajdonosi minõségben
birtokolják.
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KTAFNY4 Könyvvizsgálói adatok
Ez az adatlap az Fnytv. 16. §-a rendelkezésének megfelelõen könyvvizsgáló társaság és természetes személy
megbízása esetén is kötelezõen kitöltendõek.
KTAFNY5 Megbízás, kiszervezés adatai
Attól függõen, hogy a kiszervezett tevékenységet természetes személy vagy intézmény végzi, a megfelelõ sorok
értelemszerûen kitöltendõk.
KTAFNY6 Telephely adatok
Ha az intézménynek székhelyén kívül, földrajzilag is jó elkülöníthetõ telephelye is van, abban az esetben az intézmény
ezt ezen az adatlapon köteles bejelenteni.
KTAFNY7 Minõsített befolyásra vonatkozó adatok
Ezt az adatlapot azon tulajdonosok adatairól kell kitölteni, akik az intézmény részvényeibõl legalább 5%-nak megfelelõ
részvénycsomaggal rendelkeznek, figyelemmel a Bit. 111. § és 114. §-aiban foglaltakra.
KTAFNY8 Jogutódlás adatok
Ezt az adatlapot abban az esetben kell kitölteni, ha az Fnytv. 68., 69., 74–81. §-ai következtében az intézmény
jogutódlással szûnne meg.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti erõforrás miniszter 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelete
a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló
12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet módosításáról
A muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló 1997. évi CXL. törvény 100. §
(6) bekezdésében, valamint a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló 31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet 4. §-ában
foglalt felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az igazgatási szolgáltatási díj
tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010.
(VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben –
a következõket rendelem el:
1. §

A népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatok végrehajtásáról szóló 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelet
(a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletében felsorolt alkotások népi iparmûvészeti alkotássá minõsítését a 4. mellékletben meghatározott
adattartalmú kérelemben a fõigazgatónál kell kezdeményezni. A kérelemhez mellékelni kell a minõsíttetni kívánt
alkotást, vagy amennyiben annak a helyszínre történõ szállítása és bemutatása jelentõs nehézségbe ütközik, úgy
a minõsítendõ alkotásról megfelelõ minõségben elkészített fotódokumentációt. Indokolt esetben a Bizottság
a helyszínen is megtekintheti az alkotást.”

2. §

Az R. 4. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A benyújtott kérelem szakmai szempontú értékelésére a fõigazgató – a népi iparmûvészet országos szakmai
szervezeteivel történt egyeztetés alapján a népi iparmûvészettel foglalkozó elméleti és gyakorlati szakemberek közül
esetenként kiválasztott – 3–7 fõs Bizottságot kér fel. A Bizottság szakmai értékelésérõl készült jegyzõkönyv kötelezõ
adatait az 5. melléklet tartalmazza.”

3. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A fõigazgató határozata a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvényben foglaltakon túl tartalmazza a népi iparmûvészeti alkotás azonosítását lehetõvé tevõ jellemzõket és
azonosító számot (zsûriszám), valamint a „népi iparmûvészeti alkotás” jelölés használati jogára vonatkozó
megállapítást.”

4. §

Az R. 7. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A „Népi Iparmûvész”-nek minõsített személyt a személyi azonosításra alkalmas hatósági igazolvánnyal
(a továbbiakban: igazolvány) kell ellátni. Amennyiben a „Népi Iparmûvész”-nek minõsített személy több, a
2. mellékletben meghatározott foglalkozási ágban nyerte el a „Népi Iparmûvész” minõsítést, úgy errõl az igazolványt
foglalkozási áganként, külön-külön kell kiállítani.
(2) Az igazolvány a kiállítás napjától számított öt évre adható ki, hatályossága háromszor öt-öt évre
meghosszabbítható. A meghosszabbítás feltétele a folyamatos magas szintû alkotói munka és az alkotások öt év alatt
történõ minõsíttetése, amelynek során legalább két alkotást „A” kategóriába, négy alkotást pedig „B” kategóriába
sorol a zsûri. Az igazolvány negyedik alkalommal történõ meghosszabbítása esetén az igazolványt határozatlan idõre
kell kiadni. A meghosszabbítást a fõigazgatónál kell kérelmezni. A meghosszabbításra javaslatot tevõ szerv a Testület.”
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5. §

Az R. 3. melléklete 1.–4. pontja helyébe a következõ rendelkezések lépnek, egyúttal kiegészül az alábbi 5. ponttal:
„1. A minõsítésre, zsûrizésre beadott alkotásokért, illetve tárgycsoportért, garnitúráért, tárgy-együttesért
meghatározott összeget, egységenként 1500 Ft igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
2. A népi iparmûvészeti igazolvány kiadásának igazgatási szolgáltatási díja 2000 Ft, amely tartalmazza az igazolvány
elõállítási, valamint az eljárási díjat. Az ötévenként történõ érvényesítési eljárás igazgatási szolgáltatási díja 1200 Ft.
3. Az elsõfokú közigazgatási döntés elleni fellebbezés díja 33 000 Ft.
4. Az 1. és 2. pontban meghatározott igazgatási szolgáltatási díjat postai úton vagy átutalással a Hagyományok Háza
10032000–01739716–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni.
A 3. pontban meghatározott fellebbezési díjat az Nemzeti Erõforrás Minisztérium
10032000–01425190–00000000 számú bankszámlájára kell befizetni. A befizetésrõl szóló igazolást a kérelemhez,
fellebbezéshez csatolni kell.
5. A díjfizetési kötelezettség tekintetében az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 3. §
(4) bekezdésben foglaltakat, a fellebbezési díj visszatérítésére az Itv. 32. §-át, az elévülés tekintetében az Itv. 86. §-ában
foglaltakat, a díjak kezelésére, elszámolására, nyilvántartására a költségvetés alapján gazdálkodó szervek beszámolási
és könyvvezetési kötelezettségérõl szóló jogszabályi elõírásokat kell értelemszerûen alkalmazni.”

6. §

Az R. 4. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

7. §

Az R. 5. mellékletének helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

8. §

(1) Az R. 9. § (1) bekezdésében „az R.” szövegrész helyébe „a népi iparmûvészettel kapcsolatos állami feladatokról szóló
31/2011. (III. 17.) Korm. rendelet” szövegrész lép.
(2) Az R. 1. mellékletének 9. pontja és a 6. mellékletének 9. pontja kiegészül a „szalma” szövegrésszel.

9. §

Hatályát veszti az R. 8. §-a és a 6. melléklet 18. pontjában a „(komplett felszerelés)” szövegrész.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és az azt követõ napon hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter

1. melléklet a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
„4. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez

Kérelem tárgyak népi iparmûvészeti alkotássá minõsítéséhez
1. Fejléc: feltüntetendõ a
„Hagyományok Háza
Népi Iparmûvészeti Osztály
nepiiparmuveszet@hagyomanyokhaza.hu
www.hagyomanyokhaza.hu
1011 Budapest, Corvin tér 8. Postacím: 1251 Budapest, Pf.: 23. Tel/fax: (36–1)201–8734
A zsûri eljárási díjat a Hagyományok Háza által kibocsátott befizetési postautalványon vagy átutalással lehet befizetni.
A Hagyományok Háza számlaszámát tartalmazó csekk igényelhetõ a Hagyományok Háza – Népi Iparmûvészeti
Osztályán
A befizetés igazolását kérjük a jegyzõkönyvhöz csatolni!
Az adatokat pontosan, olvashatóan kérjük kitölteni!” szöveg
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2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.5.4.
2.6.
2.7.
2.8.
2.8.1.
2.8.2.
2.8.3.
2.8.4.
2.9.
2.10.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.
2.11.6.
2.11.7.
2.11.8.
2.12.
2.13.

Adatok:
Benyújtó neve
Amennyiben van, a „Népi iparmûvész” igazolvány száma
Benyújtó születési helye, ideje
Benyújtó anyja neve
Benyújtó lakcíme:
megye
település
közterület neve és típusa, házszám
irányítószám
Telefonszám (munkaidõben elérhetõ)
Tervezõ neve
Tervezõ címe
megye
település
közterület neve és típusa, házszám
irányítószám
Benyújtó esetleges megjegyzése
Szakág (* -gal jelölt szakágak közül kérjük beírni)
Benyújtott tárgyak részletezése, tájegységi, etnikai jellemzõk tekintetében is
fotó-szám
megnevezés
méret (cm-ben)
alapanyag
szín
díszítmény stílus
forrás
éves elõállítható példányszám
A zsûrizés helyszíne (ahol az alkotás zsûrizésre kerül)
A „Büntetõjogi felelõsségem tudatában kijelentem, hogy a benyújtott tárgy(ak) a fent megnevezett tervezõ
alkotása(i).” szöveg
2.14. „A zsûrizésre beadott tárgyakat a zsûrizést követõen 30 napig tudja tárolni az intézmény. A tárgyak elszállításáról a
benyújtó gondoskodik.” szöveg
2.15. Dátum
2.16. Benyújtó aláírása”

2. melléklet a 35/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
„5. melléklet a 12/2004. (V. 21.) NKÖM rendelethez

A Bizottság jegyzõkönyve
/0/001.sz. ZSÛRIJEGYZÕKÖNYV
ADATOK:
BENYÚJTÓ NEVE
BENYÚJTÓ CÍME
TERVEZÕ NEVE
TERVEZÕ CÍME
BENYÚJTÓ MEGJEGYZÉSE
AZ „A ZSÛRISZÁMOT KAPOTT TERMÉK ÉRTÉKESÍTÉSÉNÉL A MINDENKORI ÁFA TÖRVÉNYBEN FOGLALTAK SZERINT
KELL ELJÁRNI.” SZÖVEG
1.7. MEGNEVEZÉS
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
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1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
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MÉRET
ALAPANYAG
SZÍNÁLLÁSA
DÍSZÍTMÉNY, STÍLUS
SZAKÁG
HATÁROZAT:
ZSÛRISZÁM
ÉVES ELÕÁLLÍTHATÓ PÉLDÁNYSZÁM
A ZSÛRI DÖNTÉSE
DÁTUM ÉS A BENYÚJTÓ ALÁÍRÁSA
DÁTUM, PECSÉTNYOMAT, A ZSÛRI NEVÉBEN ALÁÍRÁS”

A nemzeti erõforrás miniszter 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelete
az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ ellátások
szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról
A kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)
Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. § (1) bekezdése, valamint az 1. melléklet tekintetében a kötelezõ egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény
83. § (4) bekezdés l) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ
államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 7–8. § tekintetében az egészségügyrõl szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm.
rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva
a következõket rendelem el:
1. §

Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM
rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (21) bekezdés a) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(A*,++ 16M 7490, 7491 és 7492 HBCs-k – a határnapon belüli ismételt felvételre vonatkozó szabálytól eltérõen –)
„a) kúraszerû ellátásként, a 92249 Intravénás Immunglobulin kezelés (kezelési napban) OENO, valamint
a 92257 Kombinált (infúziós és subcután) immunglobulin kezelés (28 nap kezelési ciklusra) OENO egy 28 napos
kezelési ciklusra egyszer számolható el, figyelembe véve a felsõ határnapot,”

2. §

Az R1. 7. §-a a következõ (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Kézikönyvben szereplõ kemoterápiás protokollok módosítását, illetve az új protokollok összeállítását
a törzskönyvezett gyógyszerek és a különleges táplálkozási igényt kielégítõ tápszerek társadalombiztosítási
támogatásba való befogadásának szempontjairól és a befogadás vagy a támogatás megváltoztatásáról szóló
32/2004. (IV. 26.) ESZCSM rendelet szerint befogadott gyógyszerek, alkalmazási elõírások, továbbá indikációk szerint
az OEP végzi. Az OEP a javaslatát szakmai véleményezés céljából megküldi az egészségügyi szakmai kollégium
illetékes tagozata részére. Az OEP a javaslatát az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevételével
együtt megküldi a Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottságnak. A Finanszírozási Kódkarbantartó Bizottság az OEP
javaslata, valamint az egészségügyi szakmai kollégium illetékes tagozatának észrevétele alapján alakítja ki a javaslatát,
amit megküld az egészségbiztosításért felelõs miniszter részére. Az egészségbiztosításért felelõs miniszter dönt
a javaslatról, amelyet jóváhagyása esetén kihirdet.”
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4. §
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Az R1. a következõ 14. §-sal egészül ki:
„14. § Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseirõl szóló 9/1993. (IV. 2.) NM
rendelet, valamint az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002.
(XII. 12.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: Módr3.) 1. §-ával
módosított 1. § (21) bekezdést, a Módr3. 4. § (1) bekezdésével módosított 3. számú mellékletet, a Módr3. 4. §
(2) bekezdésével módosított 4. számú mellékletet, a Módr3. 4. § (3) bekezdésével megállapított 9. számú mellékletet,
a Módr3. 4. § (4) bekezdésével módosított 10. számú mellékletet, valamint a Módr3. 5. §-ával módosított 6. §
(1) bekezdést a 2011. júliusi teljesítésektõl kell alkalmazni.”
(1)
(2)
(3)
(4)

Az R1. 3. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
Az R1. 4. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
Az R1. 9. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
Az R1. 10. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

5. §

Az R1. 6. § (1) bekezdésében a „IV. pontjában” szövegrész helyébe a „III. pontjában” szöveg lép.

6. §

Hatályát veszti az R1. 7. § (4) bekezdésének utolsó mondata.

7. §

Az egynapos sebészeti és a kúraszerûen végezhetõ ellátások szakmai feltételeirõl szóló 16/2002. (XII. 12.) ESZCSM
rendelet (a továbbiakban: R2.) 3. § (1) bekezdése a „megfelel” szövegrészt követõen az „ , amennyiben azt az R.
9. számú melléklete engedi” szöveggel egészül ki.

8. §

Hatályát veszti az R2. 2. § (1) bekezdésében az „elõre tervezetten” szövegrész.

9. §

Ez a rendelet 2011. július 1-jén lép hatályba és 2011. július 2-án hatályát veszti.
Dr. Réthelyi Miklós s. k.,
nemzeti erõforrás miniszter
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1. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
1. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 02”, „02P”, „0700” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
02P

0700

Intraocularis mûtétek, kivéve retina, iris, lencse,
üvegtest mûtétei

1

26

6

0,75358

2. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 03”, „03P”, „0890” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
03P

0890

Nyálmirigymûtétek, a glandula parotis kivételével

1

32

5

0,66859

3. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 03”, „03P”, „0930” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
03P

0930

Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb mûtétei

1

34

4

0,77579

4. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 03”, „03P”, „100B” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
03P

100B

Maxillofaciális régió mûtéti ellátása

1

25

4

1,03575

5. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 04”, „04P”, „134D” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
04P

134D

Légzõrendszer egyéb mûtétei

1

38

8

1,06104

6. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 08”, „08P”, „384E” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
08P

384E

Felkar mûtétei

1

28

5

1,29676

7. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 08”, „08P”, „389A” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
08P

389A

Kéz, csukló nagyobb mûtétei

1

25

4

1,03426

8. Az R1. 3. számú mellékletében a „** Fõcsoport: 08”, „08P”, „399B” megjelölésû sor helyébe a következõ sor lép:
08P

399B

Vázizomrendszeri, kötõszöveti betegségek egyéb
mûtétei

1

28

5

0,89951

2. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
1. Az R1. 4. számú melléklet 125/b. pontja a „75261” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal egészül ki:
„75391
75392
75393

Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (01. fázis)
Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (02. fázis)
Kemoterápia, Bevacizumab + heti TAX protokoll szerint (03. fázis)”

2. Hatályát veszti az R1. 4. számú melléklet 125/b. pontjának „75251”, „75252” és „75253” megjelölésû sora.
3. Az R1. 4. számú melléklet 125/d. pontja a „74501” megjelölésû sorát követõen a következõ sorokkal egészül ki:
„74881
74882
74891
74892

Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítõ) protokoll szerint (01. fázis)
Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (telítõ) protokoll szerint (02. fázis)
Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (01. fázis)
Kemoterápia, CETUX+FOLFOX-6 (fenntartó) protokoll szerint (02. fázis)”

MAGYAR KÖZLÖNY

•

15163

2011. évi 70. szám

3. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
„9. számú melléklet a 9/1993. (IV. 2.) NM rendelethez

Egynapos beavatkozások (kivéve 1 éves kor alatt)

I.

Az egynapos ellátás keretében végezhetõ eljárások

OENO

Megnevezés

12219

Fotodinámiás kezelés
Verteporfin festékkel
Ranibizumab intravitreális
injektálása
Szívkatéterezés alapvizsgálat
Szívkatéterezés, vénás
percután behatolással
Szívkatéterezés, vénás
feltárásos behatolással
Szívkatéterezés, vénás
transseptális behatolással
Szívkatéterezés, egyéb artériás
percután behatolással
Szívkatéterezés, artéria
femorális behatolással
Szívkatéterezés, artéria
brachiális behatolással
Szívkatéterezés, artériás
feltárásos behatolással
Szívkatéterezés,
transthoracalis behatolással
Chorion biopsia,
transvaginalis, UH vezérelt
Chorion biopsia,
transabdominalis, UH vezérelt
Pancreato-cysto-gastrostoma
endoscopica
Endoscopos sphincterotomia
Endoscopos nasobiliaris
drénezés
Endoscopos kõextractio
Wirsungotomia endoscopica
et dilatatio eadem
Pyeloscopia merev eszközzel
Pyeloscopia flexibilis eszközzel
Falloposcopia laparoscopica
Arthroscopia
Arthroscopia csuklón
Arthroscopia könyökön
Arthroscopia vállon

12220
12660
12730
12731
12740
12750
12751
12752
12754
12780
14781
14782
16338
16361
16362
16363
16367
16510
16511
16611
16970
16971
16972
16973

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x
x

x
x
x
x
x
x
x

*
*
*
*
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OENO

Megnevezés

18460

Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus
Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus, UH. vez.
PTC cholangiographia
percutanea transhepatica
Szívüregek és coronariák
DSA-ja
Coronarographia
Haemodynamika
(diagnosztikus katéterezés)
Agyi gamma-sugár-sebészet
Naveus flammeus kez.
Neodynium-YAG-gal vagy
festéklézerrel 20 négyzetcentiméternél több
ESWL-vesekõ
ESWL-ureterkõ
ESWL-epekõ
Gasser dúc percutan
roncsolása
Periferiás neurotomia,
idegexcisio
Neurinoma eltávolítása
perifériás idegbõl
Epineuralis idegvarrat
(mikrosebészet)
Reanastomosis nervorum
Carpal tunnel felszabadítás
Egyéb Tunnel syndromák
mûtétei
Transpositio nervi periferialis
Invet. perif. idegsérülés revisio,
neurinoma eltáv.
Exstirpatio cystae colli
medialis
Dacryoadenectomia
Dacryocystectomia
Dacryocysto-rhinostomia
Resectio palpebrae
Tarsectomia
Ectropium ellenes mûtét
Entropium ellenes mûtét
Alsó szemhéj ectropium
ellenes mûtétje
Blepharorraphia totalis
Tenotomia seu myotomia
musculi oculi

18461
32630
33030
33110
33149
37288
39102

39430
39432
39480
50404
50406
50410
50420
50423
50432
50435
50450
50463
50660
50810
50850
50870
50910
50912
50930
50931
50932
50950
51000

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

•
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Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x

x
x

x
x

x

*
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OENO

Megnevezés

51010

Resectio musc. oculi cum/sine
retro-antepositionem
Retropositio musc. oculi
Antepositio musculi oculi
Transpositio musc. oculi
Szemizmok adhaesioinak
megszüntetése
Myotomia globularis oculi
Adhaesiolysis conjunctivae
seu/et palpebrae
Sutura conjunctivae
Keratoplastica conjunctivalis
Keratotomia, keratectomia
Pterygium excisio
Sutura corneae
Trabeculectomia
Cyclodiathermia
Cyclodialysis
Iridectomia antiglauc.
Iridectomia
Lencse extracapsularis
eltávolítása
Phakoemulsificatio
Anterior Chamber Lens
implantatio
Posterior Chamber Lens
implantatio
Anterior Chamber Lens
igazítás
Posterior Chamber Lens
igazítás
Szürkehályog mûtét
phacoemulsificatios
módszerrel, hajl.
mûlencse-beült.
Capsulotomia lentis
Scleralis plomb. implant.
Cryopexia transconj./transscl.
retinae/chorioideae
Cyclophotocoagulatio
Periauricularis congenitalis
fistula eltávolítása
Myringoplastica
Mucotomia nasi
Orr partialis resectioja (porcot
is érintõ)
Resectio submucosus septi
nasi sec. Killian

51020
51021
51030
51050
51090
51140
51150
51151
51210
51220
51240
51320
51331
51333
51334
51358
51450
51460
51470
51471
51472
51473
51474

51492
51520
51550
51590
51812
51940
52120
52131
52140
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Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

x

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x

*

x

*
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OENO

Megnevezés

52150

Turbinectomia, conchotomia,
operculumresectio
Repositio fracturae nasi aperta
Orrkorrekció
Septumperforatio zárása
Arcüreg drainage (intranas.
ablak Lothrop szerint)
Luc-Caldwell mûtét
Oro-antralis kommunikáció
zárás
Endoscopos (mikroszkópos)
arcüregmûtét
Intraorális sínezés
Excisio laesionis linguae
Nyálmirigy vagy nyálvezeték
bemetszése
Nyálmirigy vagy nyálvezeték
helyreállítása
Szájüreg plasztikai
helyreállítása
Resectio uvulae
Endolaryngealis indirect
mûtét
Endolaryngealis direct mûtét,
mikroszkóp nélkül
Microlaryngoscopias mûtét
Mûvi gégeképzés
Mediastinoscopia collaris sec.
Carlens
Pacemaker beültetés VVI mód
Pacemaker beültetés AAI mód
Pacemaker beültetés DDD
mód
Pacemaker beültetés DVI mód
Pacemaker beültetés VVIR
mód
Pacemaker (ideiglenes)
beültetés
Pacemaker és defibrillátor
beültetése
Pacemaker és defibrillátor
csere
Pacemaker csere VVI mód
Pacemaker csere AAI mód
Pacemaker csere DDD mód
Pacemaker csere DVI mód
Pacemaker csere VVIR mód
Pacemaker generátor csere

52160
52170
52172
52210
52220
52260
52270
52376
52500
52600
52630
52740
52760
53000
53001
53002
53163
53416
53771
53772
53773
53774
53775
53777
53778
53779
5377A
5377B
5377C
5377D
5377E
53781

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

x

x
x

x

x

•
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Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
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OENO

Megnevezés

53782

Pacemaker generátor és
elektróda csere
Pacemaker generátor rögzítés,
áthelyezés
Pacemaker elektróda bõralatti
rész, új rögzítés, áthelyezés
Pacemaker elektróda
epicardialis részének újbóli
rögzítése
Crossectomia femoralis
Stripping v.saphenae
Ligatura vv.perforantes
extr.inf.
Varicectomia
Crossectomia + stripping +
perf.ligatura + tágult vénák
eltávolítása
Crossectomia + stripping +
tágult vénák eltávolítása
Crossectomia + stripping
Perforans ligatura + tágult
vénák eltávolítása
Anastomosis arterio-venosus
sec. Cimino
Anastomosis arterio-venosus
proximalis sec. Cimino
Anastomosis arterio-venosus
extr.infer. sec. Cimino
Angioplastica arteriae
subclaviae PTA
Angioplastica extremitatis
inferioris PTA
Angioplastica aa.pelveos PTA
Dilatatio cardiae pneumaticus
Sclerotisatio varicosum
oesophagei (merev scopos)
Sclerotisatio varicorum
oesophagei fiberoscopica
Oesophagus varix ligatio
Endoscopos polypectomia a
felsõ tápcsatornában
Polypectomia colontos per
colonoscopiam
Polypectomia sigmae,
sigmoidoscopos
Proctotomia interna
Oncotomia perianalis
Denervatio perianalis
Exstirpatio fistulae ani

53783
53784
53785

53841
53842
53843
53844
53845

53846
53847
53848
53920
53921
53922
53957
5396A
5396B
54283
54291
54292
54293
54490
54523
54693
54820
54901
54902
54911
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Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

x

x
x
x
x

x

x

x

x

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma
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OENO

Megnevezés

54913

Exstirpatio fistulae ani sec
Hippokrates
Haemorrhoidectomia
Haemorrhoidectomia sec.
Parks
Haemorrhoidectomia sec.
Milligan-Morgan
Haemorrhoidectomia sec.
Eisenhammer
Haemorrhoidectomia sec.
Langenbeck
Haemorrhoidectomia sec.
Whithead
Sphincterotomia ani
Excisio condylomae perianalis
Cholelith eltávolítás
duodenoscopia során
Endoprothesis duct.
Wirsungiani
Hernioplastica
inguinofemoralis
Hernioplastica
inguinofemoralis c. implant.
Hernioplastica
inguinofemoralis
laparoscopica
Herniotomia inguinofemoralis
bilaterális
Hernioplastica
inguinofemoralis bilat. cum
implantationem
Hernioplastica umbilicalis
Excisio endometriosis
peritonei laparoscopica
Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica unilat.
Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica bilat.
Nephrostomia percutanea
Ureteroendoscopos
kõeltávolítás
Transurethralis ureterokele
incisio
Teflon inj. infiltr.
uretero-vesicalis szájadékba
(Csak nõknél)
Húgyhólyagkõ endoscopos
zúzása, ultrahanggal
Húgyhólyagkõ endoscopos
zúzása, hydraulikus

54930
54931
54932
54933
54934
54935
54940
54996
55185
55275
55300
55310
55311

55320
55330

55340
55433
55435
55436
55505
55600
5562A
5567P

55701
55702

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

•

2011. évi 70. szám

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x

x

x
x
x
**

MAGYAR KÖZLÖNY

•

OENO

Megnevezés

55703

Húgyhólyagkõ endoscopos
zúzása, mechanikusan
TUR ves. urin. therapeutic.
Transurethralis húgyhólyag
laserkezelés
Resectio transurethralis
vesicae urinariae diagnosticus
Urethrostomia
Húgycsõ resectio
Urethrotomia interna opticus
Urethrotomia interna Otis
Anti-inkontinencia mûtét
Ureterkatéter-dupla J
felhelyezés
Prosztata TUR
Transurethralis prostata incisio
Prostata transurethralis spirál
behelyezés
Prostata egyéb alternatív
LASER mûtétei
Bergmann f. hydrocele mûtét
Winkelmann f. hydrocele
mûtét
Hydrocele mûtét
Scrotum és tunica vaginalis
reconstructio
Semicastratio
Orchiectomia bilateralis
Castratio
Orchidopexia
Exploratio testis inguinalis
Here reconstructiós mûtétek
Implantatio prothesis testis
Herefüggöly eltávolítása
V.sperm.int.retroperitonealis
ligatura (Palomo)
Scrotalis varicocelectomia
Funiculocele resectio
Ligatura v. spermaticae
internae laparoscopica
Mellékhere cysta kiirtása
Spermatocele resectio
Epididymectomia
Detorquatio testis
Funiculus és mellékhere
reconstructio
Vasectomia
Vasovasostomia

55731
55735
55736
55801
55821
55840
55841
5597Z
55985
56011
56013
56015
56059
56110
56111
56112
56130
56220
56230
56231
56240
56242
56250
56261
56291
56301
56302
56303
56308
56310
56311
56330
56340
56342
56360
56370

15169

2011. évi 70. szám

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x

x

x
**
x

x

**

15170

MAGYAR KÖZLÖNY

OENO

Megnevezés

56400
56403
56435

Circumcisio
Phimotomia
Excisio indurationis penis
plastica
Ligatura venae penis propter
„Venous leak”
Priapismus inde infiltratio
penis
Erectiós zavarok mûtétei
Implantatio prothesis in penis
Cystectomia ovarii /
parovarialis laparoscopica
unilat.
Cystectomia ovarii /
parovarialis laparoscopica
bilat.
Cauterisatio ovarii
laparoscopica (drilling)
Resectio ovarii laparoscopica
unilateralis
Resectio ovariorum
laparoscopica bilateralis
Oophorectomia unilateralis
laparoscopica
Salpingo-oophoprectomia
laparoscopica unilateralis
Oophorectomia bilateralis
laparoscopica
Salpingo-oophorectomia
bilateralis laparoscopica
Adhaesiolysis laparoscopica
Detorquatio ovarii
laparoscopica
Salpingostomia unilat.
laparoscopica
Salpingostomia bilat.
laparoscopica
Salpingectomia laparoscopica
unilateralis
Salpingectomia laparoscopica
bilaterale
Salpingectomia partiale
laparoscopica
Salpingo-stomatoplastica
laparoscopica
Adnexectomia laparoscopica
Chromopertubatio
laparoscopica
Conisatio portionis uteri

5643W
5643X
56490
56491
56515

56516

56517
56518
56519
56521
56531
56541
56552
56571
56592
56602
56603
56611
56622
56651
5666A
5666C
56672
56710

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

•

2011. évi 70. szám

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x
x
x
x
x

**

x

x

x
x
x
x
x
x
x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

MAGYAR KÖZLÖNY

•

OENO

Megnevezés

56720
56721
56722
56723
56740

Cervix elváltozás kimetszése
Kryoconisatio portionis
Electroconisatio portionis
Méhpolyp eltávolítás
Méhnyak mûtéti
reconstructioja
Méhszáj plastica
Cerclage colli uteri
Septum uteri kiirtás
(hysteroscop)
Synechiolysis (hysteroscop)
Endometrium resectio
(hysteroscop)
Enucleatio myomae uteri
laparoscopica
Enucleatio myomae
hysteroscopica
Myolysis laparoscopica
Curettage uteri
Curettage-incomplett abortus
után
Frakcinált curettage
Ventrofixatio uteri
laparoscopica
Hüvelycsonk felfüggesztés,
laparoscopiás
Denervatio uteri laparoscopica
(LUNA)
Excisio septi vaginalis
Plastica vaginae anterior
posteriorque
Plastica vaginae anterior
Plastica vaginae posterior
Hátsó hüvelyboltozat
plasticaja
Synechiolysis vaginalis
Marsupialisatio glandulae
Bartholini
Clitoris mûtét
Fistulectomia perinei
Perineorrhaphia
Extrauterin garaviditas
laparoscopos mûtéte
Laparoscopos embryo
aspiratio, salpingotomiából
Terhességmegszakítás
intraamnialis gyógyszerrel
Terhességmegszakítás
extraamnialis gyógyszerrel

56741
56742
56812
56814
56815
56816
56817
56818
56899
56905
56906
56931
56932
56941
57023
57040
57041
57042
57043
57065
57110
57130
57161
57162
57435
57442
57500
57501

15171

2011. évi 70. szám

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x
x

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

15172

MAGYAR KÖZLÖNY

OENO

Megnevezés

57503

Méhen kívüli terhességbe
adott inj., laparoscopos
Interruptio vacuummal
Interruptio Hegar tágítással,
curettage-al
Interruptio laminaria tágítással
Gyógyszerrel végzett
interruptio befejezése
Amniocentezis
Járomcsont törés zárt
repositiója
Járomcsont nyílt repoziciója
Orbita törések nyílt repositiója
Arctörések zárt repositiója
Arctörések nyílt repositiója
Csont idegentest eltávolítás
Osteotomia metacarpi
Osteotomia metatarsi
Osteotomia s. Hohmann
Schede mûtét
Osteotomia sec. Brandes
Mayo mûtét hallux valgus
miatt
Metatarsus I. fej plastica
Metatarsus II-V. fej plastica
Hallux valgus miatt
osteotomia
Exostosis levésés
Osteotomia digiti seu
metatarsi
Radius fej resectio
Ulna fej resectio
Ulna proc. styl. resectio
Proc. styl. radii resectio
Csontfragmentum eltávolítás
Ectopiás csont kiirtása
Csontcsõr levésés
Spongiosa plastica, autolog
Spongiosa plastica, homolog
Csontpótlás syntethicus
Belsõ fémrögzítés eltávolítása
(tûzõdrót)
Belsõ fémrögzítés eltávolítása
(szeg, lemez stb., kivéve
tûzõdrót)
Ujj hosszabbítás, distractorral
Percutan tûzés

57510
57520
57521
57522
57530
57600
57610
57650
57660
57670
57800
57812
5781F
5781N
57820
57821
57822
57824
57827
57829
57831
57840
57843
57844
57845
57848
57849
5784A
5784B
57865
57866
5786A
57882
57883

5789C
57900

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

•

2011. évi 70. szám

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x

x

x

*

x

*

x
x
x

*
*
*

MAGYAR KÖZLÖNY

•

OENO

Megnevezés

5790B

Percutan tûzés, menetes
Kirschner
Intraossealis drótvarrat
Tûzés feltárással
Húzóhurkos rögzítés
Csavarozás
KFI lemezelés
KFI minicsavarozás
KFI mini lemezelés
KFI mini T lemezelés
Repositio epiphyseos aperta
operativa
Arthrotomia
Arthrotomia és drainage
Izületi szabadtest eltávolítás
(feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás
(feltárásból)
Arthrolysis
Arthroscopos Pridie fúrások
Meniscectomia partialis,
arthroscopos
Meniscus reinsertio,
arthroscopos
Meniscectomia totalis,
arthroscopos
Osteochondralis fragmentum
rögzítése
Szabadtest eltávolítás a
térdbõl, arthroscopos
Shaver mûtét (térd)
arthroscopos
Synovectomia partialis,
arthroscopos
Plica eltávolítás, arthroscopos
Arthroscopos mûtét (kivéve
térdízület)
Arthroscopos szalagplastica
Arthroscopos szalagvarrat
Arthroscopos mozaik plasztika
Arthroscopos retinaculum
plasztika
Boka, váll, csípõízületi
arthroscopos debridement
Capsulodesis
Arthrodesis, tûzés
Herbert-csavarozás
Külbokaszalag varrat

57920
57921
57922
57924
57925
5792K
5792L
5792M
57940
58000
58001
58002
58003
58013
58023
58040
58042
58044
58045
58046
58047
58050
58053
58054
58055
58056
58057
58058
58059
58091
58110
58118
58130

15173
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Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x

*

x
x
x
x
x
x
x
x
x

*
*
*
*
*
*
*
*
*

x

*

x
x
x
x

*
*
*
*

x

*

15174

MAGYAR KÖZLÖNY

OENO

Megnevezés

58131
58132
5816B
58172
58176
58191

Külbokaszalag plastica
Delta varrat
Interpositios arthroplastica
Csuklószalag reinsertio
Ujjizületi protézis eltávolítás
Ligamentum collaterale ulnare
varrat
Ligamentum collaterale
radiale varrat
Resectio ulnae
Ulnavég rövidítés
Kéz lágyrészeinek feltárása
Izomelválasztás, kézen
Tendolysis, kézen
Reconstructio musc. manus
Ganglion manus exstirpatio
(kivéve: kézháti)
Aponeurectomia partialis
manus
Feszítõ ín varrata kézen
Flexor ín varrat kézen
Pull out wire rögzítés
Extensor ín reconstructio,
kézen
Palmar plate reinsertio
Ínáthelyezés kézen
Phalangisatio
Tendofixatio manus, tenodesis
Adhaesiolysis manus
Tractus iliotibialis incisio
Retinaculum bemetszés (térd)
Flex. hallucis longus
tenotomia
Tenotomia musculi extensoris
hallucis longus
Izomeredés leválasztás,
részleges
Íntapadás leválasztás
Izomtapadás leválasztás
Izomeltolás
Ínteltolás
Extensor antebrachii
leválasztás
Achillotomia
Baker-cysta eltávolítása
Térdtáji ganglion exstirpatio
Izom, ín kiirtás

58192
5819A
5819B
58201
58210
58211
58220
58221
58230
58240
58241
58244
58246
58248
58255
58263
58280
58293
58307
58308
5830A
5830B
58310
58312
58313
58316
58317
5831A
5831L
58322
58325
58330

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

•

2011. évi 70. szám

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x
x

*
*

x

*

x

x
x

MAGYAR KÖZLÖNY

•

OENO

Megnevezés

58332

Ínhüvely exstirpatio
tenosynovectomia
Izomfelszabadítás
Bursa olecrani exstirpatio
Bursa praepatellaris
exstirpatio
Sinus tarsi excochleatio
Lábháti ganglion exstirpatio
Bokatáji ganglion exstirpatio
Dupuytren plantaris excisio
Izomeredés reinsertio
Izomtapadás reinsertio
Ínreinsertio
Íntranspositio
Achilles ín ruptura
reconstructio
Amputatio digiti manus
Amputatio digitorum manus
Amputatio digiti manus
secondarius
Amputatio digiti post
amputationem traumaticam
Amputatio pollicis post
amputationem traumaticam
Amputatio pollicis
Amputatio pollicis
secundarius
Exarticulatio
metacarpo-phalangealis
pollicis
Amputatio digiti pedis
Exarticulatio interphalangealis
digiti pedis
Csonk korrekció
Excisio laesionis mammae
Excisio gynecomastiae
Bõrbeni és bõr alatti sipoly
kimetszése
Hegkimetszés Z-plastica
Bõr hegének vagy
zsugorodásának
megszüntetése
Teljes vastagságú bõrátültetés
Wolf-Krause
Félvastag bõrátültetés
Mesh-graft
Thiersch lebeny, hámlebeny
Plastica cutis sec. Reverdin

58333
58340
58341
58342
58343
58344
58345
58363
58364
58365
58368
5837H
58400
58401
58402
58405
58410
58411
58412
58414

58450
58451
58502
58600
58691
58841
58843
58910

58920
58921
58922
58923
58924

15175
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Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x
x

x
x
x

x

*

x

x

*

x

x

*

x

*

x

*

x
x
x

x
x
x

x
x
x

x

x
x

15176

MAGYAR KÖZLÖNY

OENO

Megnevezés

58927
58930

Bõrátültetés, szabad
Burow-féle háromszög
lebenyplasztika
V-Y-plasztika
Bõrforgatásos bõrpótlás
Z-plasztika
Hídlebeny
Lebeny vagy nyeles lebeny
revisio
Elektrocoagulatio
cystoscopica
Epekõoldás endoscopia során
bevezetett katéteren át
Sclerotisatio hydrokele
Sterilisatio (nõ)
Sterilisatio laparoscopica
feminae
Sterilisatio laparoscopia
kapoccsal
Sterilisatio laparoscopia
gyûrûvel
Sterilisatio laparoscopia
monopol. elektródával
Sterilisatio laparoscopia bipol.
elektródával
Sterilizáció (férfi)
UH vezérelt májtályog, cysta
percutan drainage
UH vezérelt pancreas
pseudocysta drainage
UH vezérelt pancreas cysta
belsõ drainage (drainage
szettel)
Vesecysta punkció és leszívás,
Rtg. vez.
Vesecysta leszívás és
sclerotisatio, UH vez.
Aspiratio et/seu drainage
vesiculae seminalis
Számfeletti ujj eltávolítása
Arthroscopos labrum refixatio
Anaesthesiában végzett ízületi
bemozgatás
Dilatatio duct. gl. parotis,
submand., submaxill.
Fixateur externe maxi- midi
behelyezése mûtéti eljárással
Elektromos ingerlõkészülék
beültetése csontba

58931
58932
58934
5893D
58970
59210
59541
59780
59801
59802
59803
59804
59805
59806
59809
81583
81592
81593

81600
81601
81631
81871
82097
82170
82230
83301
83306

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

•

2011. évi 70. szám

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x

*

MAGYAR KÖZLÖNY

•

OENO

83307
83310
83400
83620
83625
86051
86455

15177
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Megnevezés

Fixateur mini behelyezése
mûtéti eljárással
Wagner apparatus
Compressios törésegyesítés
Velõûrsínezés
Velõûrszegezés, fedett
Thermotherapia prostatae
A szív elektrofiziológiai
vizsgálata

Csak a
II. fejezetben
felsorolt
aneszteziológiai
eljárások
alkalmazásával
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
csak fekvõbetegszakellátó
szervezeti
egységben
végezhetõ
egynapos
ellátásként

Minimum 20 óra
ellátási idõt
követõen –
beleértve a betegmegfigyelés
idõtartamát –
számolható el
egynapos
ellátásként

Sürgõsségi
indikáció esetén
az egynapos
ellátás kritériuma

x

*

x
x

*
*

x

* S vagy T betûvel kezdõdõ BNO
** Beavatkozás jellege (J) = A

II.

Anesztézia kódok az I. fejezetben felsoroltak közül a csak aneszteziológiai eljárás alkalmazásával végezhetõ
egynapos eljárásokhoz
Kód

8888A
8888B
8888C
8888D
8888E
8888F
8888G
8888H
8889A
8889B
8889C
8889D
8889E
8889F
8889G
8889H
8889J
8889K
8889L
8889M
8891D
8892B
8892C
88940

Eljárás megnevezése

Plexus érzéstelenítés
Plexus érzéstelenítés katéterrel
Regionális iv. érzéstelenítés egy végtagon
Caudális érzéstelenítés
Subarachnoideális (spinális) érzéstelenítés
Epidurális érzéstelenítés
Epidurális érzéstelenítés katéterrel
Regionális anesztézia
Narcosis iv./im. elsõ 15'
Maszkos inhalációs anesztézia elsõ 30'
Inhalációs anesztézia endotracheális intubációval elsõ 1 óra
Inhalációs anesztézia laryngealis maszkkal
TIVA endotracheális intubációval elsõ 1 óra
TIVA laryngealis maszkkal elsõ 1 óra
Ballanszírozott anesztézia endotracheális intubációval elsõ 1 óra
Ballanszírozott anesztézia laryngealis maszkkal elsõ 1 óra
Ballanszírozott anesztézia maszkkal elsõ 1 óra
Általános és regionális anesztézia kombinációja endotrach. intubációval elsõ 1 óra
Általános és regionális anesztézia kombinációja laryngealis maszkkal elsõ 1 óra
TIVA maszkkal elsõ 1 óra
Plexus érzéstelenítés kettõ vagy több szomszédos plexuson
Narkózis endotrach. intubációval, további 15 perc
TIVA minden megkezdett további 1 óra
Total iv. anesztézia (TIVA) elsõ 1 óra
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Egynapos beavatkozáshoz hozzárendelt HBCs csoportok
OENO kód

12219
12220
12660
12730

OENO megnevezés

Fotodinámiás kezelés Verteporfin
festékkel
Ranibizumab intravitreális injektálása

HBCs kód

*02P 0631

HBCs megnevezés

*05P 1800
*05P 1800

Verteporfin (Visudyne) festékkel végzett
fotodinámiás kezelés
Érproliferatioval járó macula degeneratio
intravitreális kezelése
Diagnosztikus katéterezés
Diagnosztikus katéterezés

*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés

*14P 675B

*02P 0632

16361

Szívkatéterezés alapvizsgálat
Szívkatéterezés, vénás percután
behatolással
Szívkatéterezés, vénás feltárásos
behatolással
Szívkatéterezés, vénás transseptális
behatolással
Szívkatéterezés, egyéb artériás percután
behatolással
Szívkatéterezés, artéria femorális
behatolással
Szívkatéterezés, artéria brachiális
behatolással
Szívkatéterezés, artériás feltárásos
behatolással
Szívkatéterezés, transthoracalis
behatolással
Chorion biopsia, transvaginalis, UH
vezérelt
Chorion biopsia, transabdominalis, UH
vezérelt
Pancreato-cysto-gastrostoma
endoscopica
Endoscopos sphincterotomia

16362

Endoscopos nasobiliaris drénezés

07P 3474

16363

Endoscopos kõextractio

07P 3474

16367

07P 3474

16510

Wirsungotomia endoscopica et dilatatio
eadem
Pyeloscopia merev eszközzel

11P 574D

16511

Pyeloscopia flexibilis eszközzel

11P 574D

16611

Falloposcopia laparoscopica

13P 6510

16970
16971
16972
16973
18460

Arthroscopia
Arthroscopia csuklón
Arthroscopia könyökön
Arthroscopia vállon
Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus
Punctio et/seu aspiratio renis
diagnosticus, UH. vez.
Cholangioraphia percutanea
transhepatica (PTC)

08P 398A
08P 398A
08P 398A
08P 398A
99P 9634

Chorionboholy mintavétel kromoszóma
vizsgálattal
Chorionboholy mintavétel kromoszóma
vizsgálattal
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
A vese, a húgyvezeték egyszerû
endoszkópos mûtétei
A vese, a húgyvezeték egyszerû
endoszkópos mûtétei
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Artroszkópia
Artroszkópia
Artroszkópia
Artroszkópia
Kissebészeti beavatkozások III.

99P 9634

Kissebészeti beavatkozások III.

07P 346B

Szívüregek és coronáriák DSA-ja

*05P 1800

Hepatobiliaris diagnosztikus eljárások,
kivéve explorativ laparotomia nem
rosszindulatú daganat esetén
Diagnosztikus katéterezés

12731
12740
12750
12751
12752
12754
12780
14781
14782
16338

18461
32630

33030

*14P 675B
07P 3474
07P 3474
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OENO kód

33110
33149
37288
37288
39102

OENO megnevezés

Coronarographia
Haemodinamika (diagnosztikus
katéterezés)
Agyi gamma-sugár-sebészet

HBCs kód

HBCs megnevezés

*05P 1800
*05P 1800

Diagnosztikus katéterezés
Diagnosztikus katéterezés

*01P 001A

Speciális intracranialis mûtétek 18 év
felett
Speciális intracranialis mûtétek 18 év alatt
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei

*01P 001C
99P 9631

39430
39432
39480
50404

Agyi gamma-sugár-sebészet
Naveus flammeus kez.
Neodynium-YAG-gal vagy festéklézerrel
20 négyzetcentiméternél több
ESWL-vesekõ
ESWL-ureterkõ
ESWL-epekõ
Gasser dúc percutan roncsolása

50406
50410

Periferiás neurotomia, idegexcisio
Neurinoma eltávolítása perifériás idegbõl

99P 9634
01P 010A

50420

Epineuralis idegvarrat (mikrosebészet)

01P 010A

50423

Reanastomosis nervorum

01P 010A

50432

Carpal tunnel felszabadítás

01P 010A

50435

Egyéb Tunnel syndromák mûtétei

01P 010A

50450

Transpositio nervi periferialis

01P 010A

50463

01P 010A

50660
50810

Invet. perif. idegsérülés revisio,
neurinoma eltáv.
Exstirpatio cystae colli medialis
Dacryoadenectomia

10P 5340
02P 071A

50810

Dacryoadenectomia

02P 071B

50850

Dacryocystectomia

02P 071A

50850

Dacryocystectomia

02P 071B

50870

Dacryocysto-rhinostomia

02P 071A

50870

Dacryocysto-rhinostomia

02P 071B

50870
50910
50912

Dacryocysto-rhinostomia
Resectio palpebrae
Tarsectomia

03P 0920
99P 9633
02P 071A

50912

Tarsectomia

02P 071B

50930

Ectropium ellenes mûtét

02P 071A

50930

Ectropium ellenes mûtét

02P 071B

50931

Entropium ellenes mûtét

02P 071A

99P 9600
99P 9600
99P 9600
01P 010A

ESWL kezelések
ESWL kezelések
ESWL kezelések
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinmûtétek
Kissebészeti beavatkozások III.
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinmûtétek
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinmûtétek
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutin mûtétek
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinmûtétek
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinmûtétek
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutin mûtétek
Perifériás ideg-, agyideg-, egyéb
idegrendszeri rutinmûtétek
Ductus thyreoglossus mûtétei
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Fül, orr, száj, garat, gége közepes mûtétei
Kissebészeti beavatkozások II.
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
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OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

50931

Entropium ellenes mûtét

02P 071B

50932

Alsó szemhéj ectropium-ellenes mûtétje

02P 071A

50932

Alsó szemhéj ectropium-ellenes mûtétje

02P 071B

50950

Blepharorraphia totalis

02P 071A

50950

Blepharorraphia totalis

02P 071B

51000

Tenotomia seu myotomia musculi oculi

02P 071A

51000

Tenotomia seu myotomia musculi oculi

02P 071B

51010

02P 071A

51020

Resectio musc. oculi cum/sine
retro-antepositionem
Resectio musc. oculi cum/sine
retro-antepositionem
Retropositio musc. oculi

51020

Retropositio musc. oculi

02P 071B

51021

Antepositio musculi oculi

02P 071A

51021

Antepositio musculi oculi

02P 071B

51030

Transpositio musc. oculi

02P 071A

51030

Transpositio musc. oculi

02P 071B

51050

Szemizmok adhaesioinak megszüntetése

02P 071A

51050

Szemizmok adhaesioinak megszüntetése

02P 071B

51090

Myotomia globularis oculi

02P 071A

51090

Myotomia globularis oculi

02P 071B

51140

02P 071A

51150

Adhaesiolysis conjunctivae seu/et
palpebrae
Adhaesiolysis conjunctivae seu/et
palpebrae
Sutura conjunctivae

51150

Sutura conjunctivae

02P 071B

51151

Keratoplastica conjunctivalis

02P 071A

51151

Keratoplastica conjunctivalis

02P 071B

51210

Keratotomia, keratectomia

02P 071A

51210

Keratotomia, keratectomia

02P 071B

51220

Pterygium excisio

02P 071A

51010

51140

02P 071B
02P 071A

02P 071B
02P 071A
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HBCs megnevezés

Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év felett
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OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés

51220

Pterygium excisio

02P 071B

51240

Sutura corneae

02P 0700

51320

Trabeculectomia

02P 0700

51331
51333
51334
51358
51450
51460
51470

Cyclodiathermia
Cyclodialysis
Iridectomia antiglauc.
Iridectomia
Lencse extracapsularis eltávolítása
Phakoemulsificatio
Anterior Chamber Lens implantatio

02P 0650
02P 0650
02P 0650
02P 0650
02P 0660
02P 0660
02P 0670

51471

Posterior Chamber Lens implantatio

02P 0670

51472
51473
51474

Anterior Chamber Lens igazítás
Posterior Chamber Lens igazítás
Szürkehályog mûtét phacoemulsificatios
módszerrel, hajl. mûlencse-beültetéssel

02P 0660
02P 0660
02P 0680

51492
51520
51550

02P 0660
02P 0630
02P 0630
02P 0650
03P 0920

Primer iris mûtétek
Fül, orr, száj, garat, gége közepes mûtétei

51940
52120

Capsulotomia lentis
Scleralis plomb. implant.
Cryopexia transconj./transscl.
retinae/chorioideae
Cyclophotocoagulatio
Periauricularis congenitalis fistula
eltávolítása
Myringoplastica
Mucotomia nasi

Extraocularis mûtétek az orbita
kivételével, 18 év alatt
Intraocularis mûtétek, kivéve retina, iris,
lencse, üvegtest mûtétei
Intraocularis mûtétek, kivéve retina, iris,
lencse, üvegtest mûtétei
Primer iris mûtétek
Primer iris mûtétek
Primer iris mûtétek
Primer iris mûtétek
Egyéb lencse mûtétek
Egyéb lencse mûtétek
Lencse mûtétek mûlencse beültetéssel, a
mûlencse biztosításával
Lencse mûtétek mûlencse beültetéssel, a
mûlencse biztosításával
Egyéb lencse mûtétek
Egyéb lencse mûtétek
Szürkehályogmûtét phakoemulsificatios
módszerrel, hajlítható mûlencse
biztosításával
Egyéb lencse mûtétek
Retina mûtétek
Retina mûtétek

03P 0920
03P 091A

52120

Mucotomia nasi

03P 091B

52131

Orr partialis resectioja (porcot is érintõ)

03P 091A

52131

Orr partialis resectioja (porcot is érintõ)

03P 091B

52140

Resectio submucosus septi nasi sec.
Killian
Resectio submucosus septi nasi sec.
Killian
Turbinectomia, conchotomia,
operculumresectio
Turbinectomia, conchotomia,
operculumresectio
Repositio fracturae nasi aperta
Orrkorrekció
Septumperforatio zárása
Arcüreg drainage (intranas. Ablak Lothrop
szerint)
Arcüreg drainage (intranas. Ablak Lothrop
szerint)
Luc-Caldwell mûtét
Oro-antralis kommunikáció zárás

03P 091A

Fül, orr, száj, garat, gége közepes mûtétei
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Kissebészeti beavatkozások II.
Orrplasztika
Orrplasztika
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb mûtétei
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett

51590
51812

52140
52150
52150
52160
52170
52172
52210
52210
52220
52260

03P 091B
03P 091A
03P 091B
99P 9633
03P 0960
03P 0960
03P 091A
03P 091B
03P 0930
03P 091A

15182
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OENO kód

OENO megnevezés

HBCs megnevezés

Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb mûtétei

Oro-antralis kommunikáció zárás

03P 091B

52270

03P 0930

53002
53163
53416
53771

Endoscopos (mikroszkópos)
arcüregmûtét
Intraorális sínezés
Excisio laesionis linguae
Nyálmirigy vagy nyálvezeték bemetszése
Nyálmirigy vagy nyálvezeték
helyreállítása
Szájüreg plasztikai helyreállítása
Resectio uvulae
Endolaryngealis indirect mûtét
Endolaryngealis direct mûtét, mikroszkóp
nélkül
Microlaryngoscopias mûtét
Mûvi gégeképzés
Mediastinoscopia collaris sec. Carlens
Pacemaker beültetés VVI mód

03P 0920
03P 0920
04P 134D
*05P 195B

53772

Pacemaker beültetés AAI mód

*05P 195B

53773

Pacemaker beültetés DDD mód

*05P 195B

53783
53774

Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés
Pacemaker beültetés DVI mód

05P 1961
*05P 195B

53775

Pacemaker beültetés VVIR mód

*05P 195B

53777

Pacemaker (ideiglenes) beültetés

05M 219C

53778

Pacemaker és defibrillátor beültetése

* 05P 195A

53778

Pacemaker és defibrillátor beültetése

* 05P 195B

53779
5377A
5377B
5377C
5377D
5377E
53781
53782
53783
53784

Pacemaker és defibrillátor csere
Pacemaker csere VVI mód
Pacemaker csere AAI mód
Pacemaker csere DDD mód
Pacemaker csere DVI mód
Pacemaker csere VVIR mód
Pacemaker generátor csere
Pacemaker generátor és elektróda csere
Pacemaker generátor rögzítés, áthelyezés
Pacemaker elektróda bõralatti rész, új
rögzítés, áthelyezés
Pacemaker elektróda epicardialis
részének újbóli rögzítése
Crossectomia femoralis
Stripping v.saphenae magnae
Ligatura vv.perforantes extr.inf.
Varicectomia
Crossectomia + stripping + perf.ligatura +
tágult vénák eltávolítása

52740
52760
53000
53001

53785
53841
53842
53843
53844
53845
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HBCs kód

52260

52376
52500
52600
52630

•

03P 100A
99P 9632
99P 9632
03P 0890
03P 100A
03P 0940
03P 0940
03P 0920

Szájmûtétek
Kissebészeti beavatkozások I.
Kissebészeti beavatkozások I.
Nyálmirigymûtétek, a glandula parotis
kivételével
Szájmûtétek
Fül, orr, száj, garat, gége kisebb mûtétei
Fül, orr, száj, garat, gége kisebb mûtétei
Fül, orr, száj, garat, gége közepes mûtétei

05P 1961
05P 1961
05P 1961
05P 1961
05P 1961
05P 1961
05P 1961
05P 1961
05P 1961
05P 1961

Fül, orr, száj, garat, gége közepes mûtétei
Fül, orr, száj, garat, gége közepes mûtétei
Légzõrendszer egyéb mûtétei
Állandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
Állandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
Állandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
Pacemaker revízió és csere
Állandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
Állandó pacemaker beültetés, AICD,
katéterezés nélkül
Szívritmus-, vezetési zavarok, ideiglenes
pacemaker-beültetéssel
Állandó pacemakerbeültetés, AICD,
katéterezéssel
Állandó pacemakerbeültetés, AICD,
katéterezés nélkül
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere
Pacemaker revízió és csere

05P 1961

Pacemaker revízió és csere

05P 2030
05P 2030
05P 2030
05P 2030
05P 2030

Varix lekötés, eltávolítás
Varix lekötés, eltávolítás
Varix lekötés, eltávolítás
Varix lekötés, eltávolítás
Varix lekötés, eltávolítás
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Crossectomia + stripping + tágult vénák
eltávolítása
Crossectomia + stripping
Perforans ligatura + tágult vénák
eltávolítása
Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino

05P 2030

Varix lekötés, eltávolítás

05P 2030
05P 2030

Varix lekötés, eltávolítás
Varix lekötés, eltávolítás

99P 9580
99P 9580

5396A

Anastomosis arterio-venosus proximalis
sec. Cimino
Anastomosis arterio-venosus
extr.infer.sec. Cimino
Angioplastica arteriae subclaviae
PTA
Angioplastica extremitatis inferioris PTA

5396B

Angioplastica aa. pelveos PTA

05P 190H

54283
54291

99P 9634
06P 2730
06P 2730

Nyelõcsõ kisebb mûtétei

06P 2730
06P 2860

Nyelõcsõ kisebb mûtétei
Emésztõrendszeri endoszkópos mûtétek

06P 2860

Emésztõrendszeri endoszkópos mûtétek

06P 2860
06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B

Emésztõrendszeri endoszkópos mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek

54933
54934
54935
54940
54996
55185

Dilatatio cardiae pneumaticus
Sclerotisatio varicorum oesophagei
(merev scop)
Sclerotisatio varicorum oesophagei
fiberoscopica
Oesophagus varix ligatio
Endoscopos polypectomia a felsõ
tápcsatornában
Polypectomia colontos per
colonoscopiam
Polypectomia sigmae, sigmoidoscopos
Proctotomia interna
Oncotomia perianalis
Denervatio perianalis
Exstirpatio fistulae ani
Exstirpatio fistulae ani sec. Hippokrates
Haemorrhoidectomia
Haemorrhoidectomia sec. Parks
Haemorrhoidectomia sec.
Milligan-Morgan
Haemorrhoidectomia sec. Eisenhammer
Haemorrhoidectomia sec. Langenbeck
Haemorrhoidectomia sec. Whithead
Sphincterotomia ani
Excisio condylomae perianalis
Cholelith eltávolítás duodenoscopia során

A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
Percutan vascularis mûtétek,
továbbkezelés nélkül, stent nélkül
Percutan vascularis mûtétek,
továbbkezelés nélkül, stent nélkül
Percutan vascularis mûtétek,
továbbkezelés nélkül, stent nélkül
Kissebészeti beavatkozások III.
Nyelõcsõ kisebb mûtétei

06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B
07P 3474

55275

Endoprothesis duct. Wirsungiani

07P 3474

55300

Hernioplastica inguinofemoralis

06P 281B

55300

Hernioplastica inguinofemoralis

06P 281C

55300
55310

Hernioplastica inguinofemoralis
Hernioplastica inguinofemoralis c.
implant.
Hernioplastica inguinofemoralis c.
implant.

06P 282A
06P 281B

Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Végbél, stoma mûtétek
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb mûtétek
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb mûtétek
Lágyék-, köldök-, combsérvmûtétek 18 év
felett
Lágyéktáji sérvmûtétek implantátum
beültetésével
Sérvmûtétek 1-18 éves kor között
Lágyék-, köldök-, combsérv mûtétek
18 év felett
Lágyéktáji sérvmûtétek implantátum
beültetésével

53847
53848
53920
53921
53922
53957

54292
54293
54490
54523
54693
54820
54901
54902
54911
54913
54930
54931
54932

55310

99P 9580
05P 190H
05P 190H

06P 281C

15184

MAGYAR KÖZLÖNY

OENO kód

55310
55311
55311
55320
55320
55320
55330
55330
55330
55340
55340
55433
55435
55436
55505
55600
5562A
5567P
55701
55702
55703
55731
55735
55736
55801
55821
55840
55840
55841
55841
5597Z
55985
56011
56013
56015
56059

OENO megnevezés

Hernioplastica inguinofemoralis c.
implant.
Hernioplastica inguinofemoralis
laparoscopica
Hernioplastica inguinofemoralis
laparoscopica
Hernioplastica inguinofemoralis
bilateralis
Hernioplastica inguinofemoralis
bilateralis
Hernioplastica inguinofemoralis
bilateralis
Hernioplastica inguinofemoralis bilat.
cum implantationem
Hernioplastica inguinofemoralis bilat.
cum implantationem
Hernioplastica inguinofemoralis bilat.
cum implantationem
Hernioplastica umbilicalis
Hernioplastica umbilicalis
Excisio endometriosis peritonei
laparoscopica
Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica unilat.
Ablatio endometriomae ovarii
laparoscopica bilat.
Nephrostomia percutanea
Ureteroendoscopos kõeltávolítás
Transurethralis ureterokele incisio
Teflon inj. infiltr. uretero-vesicalis
szájadékba
Húgyhólyagkõ endoscopos zúzása,
ultrahanggal
Húgyhólyagkõ endoscopos zúzása,
hydraulikus
Húgyhólyagkõ endoscopos zúzása,
mechanikusan
TUR ves. urin. therapeutic.
Transurethralis húgyhólyag laserkezelés
Resectio transurethralis vesicae urinariae
diagnosticus
Urethrostomia
Húgycsõ resectio
Urethrotomia interna opticus
Urethrotomia interna opticus
Urethrotomia interna Otis
Urethrotomia interna Otis
Anti-incontinentia mûtét n.o.m.
Ureterkatéter - dupla J - felhelyezés
Prostata TUR
Transurethralis prostata incisio
Prostata transurethralis spirál behelyezés
Prostata egyéb alternatív LASER mûtétei

HBCs kód

•
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06P 282A

Sérvmûtétek 1-18 éves kor között

06P 281B

Lágyék-, köldök-, combsérv mûtétek
18 év felett
Lágyéktáji sérvmûtétek implantátum
beültetésével
Lágyék-, köldök-, combsérv mûtétek
18 év felett
Lágyéktáji sérvmûtétek implantátum
beültetésével
Sérvmûtétek 1-18 év között

06P 281C
06P 281B
06P 281C
06P 282A
06P 281B
06P 281C
06P 282A
06P 281B

Lágyék-, köldök-, combsérv mûtétek
18 év felett
Lágyéktáji sérvmûtétek implantátum
beültetésével
Sérvmûtétek 1-18 év között

11P 571C
11P 571C

Lágyék-, köldök-, combsérv mûtétek
18 év felett
Sérvmûtétek 1-18 éves kor között
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nephrostoma
A vese, a húgyvezeték egyszerû
endoszkópos mûtétei
Transurethralis mûtétek
Transurethralis mûtétek

11P 571C

Transurethralis mûtétek

11P 571C

Transurethralis mûtétek

11P 571C

Transurethralis mûtétek

11P 571C
11P 571C
11P 571C

Transurethralis mûtétek
Transurethralis mûtétek
Transurethralis mûtétek

11P 5720
11P 5720
11P 571C
11P 5720
11P 571C
11P 5720
11P 573B
11P 5751
12P 6130
12P 6130
12P 6130
12P 6200

Húgycsõ mûtétek
Húgycsõmûtétek
Transurethralis mûtétek
Húgycsõ mûtétek
Transurethralis mûtétek
Húgycsõ mûtétek
Vese, húgyutak egyéb mûtétei
Nephrostoma
Transurethralis prostatamûtét
Transurethralis prostatamûtét
Transurethralis prostatamûtét
Férfi reproduktív rendszer lézeres mûtétei

06P 282A
13P 6500
13P 6510
13P 6510
11P 5751
11P 574D
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Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Kissebészeti beavatkozások III.
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Férfi reproduktív rendszer egyéb mûtétei
rosszindulatú daganat miatt
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Here mûtétei malignus betegségek miatt
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt

56110

Bergmann f. hydrocele mûtét

12P 6170

56111

Winkelmann f. hydrocele mûtét

12P 6180

56112

Hydrocele mûtét

12P 6180

56130
56220

Scrotum és tunica vaginalis reconstructio
Semicastratio

99P 9634
12P 615A

56220

Semicastratio

12P 615B

56230

Orchiectomia bilateralis

12P 615A

56230

Orchiectomia bilateralis

12P 615B

56230

Orchiectomia bilateralis

12P 6190

56231

Castratio

12P 615A

56231

Castratio

12P 615B

56240

Orchidopexia

12P 615A

56240

Orchidopexia

12P 615B

56242

Exploratio testis inguinalis

12P 615A

56242

Exploratio testis inguinalis

12P 615B

56250

Here reconstructiós mûtétek

12P 6180

56261

Implantatio prothesis testis

12P 615A

56261

Implantatio prothesis testis

12P 615B

56291

Herefüggöly eltávolítása

12P 6180

56301

12P 6170

56302

V.sperm.int.retroperitonealis ligatura
(Palomo)
Scrotalis varicocelectomia

12P 6180

56303

Funiculocele resectio

12P 6180

56308

12P 6170

56310

Ligatura v. spermaticae internae
laparoscopica
Mellékhere cysta kiirtása

56311

Spermatocele resectio

12P 6180

56330
56330

Epididymectomia
Epididymectomia

12P 6140
12P 615A

56330

Epididymectomia

12P 615B

56340

Detorquatio testis

12P 6180

12P 6180
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Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Férfi reproduktív rendszer kis mûtétei
nem rosszindulatú daganat miatt
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év felett
Here mûtétei nem malignus betegségek
miatt 18 év alatt
Circumcisio
Circumcisio
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek

Funiculus és mellékhere reconstructio

12P 615A

56342

Funiculus és mellékhere reconstructio

12P 615B

56360

Vasectomia

12P 6180

56370

Vasovasostomia

12P 615A

56370

Vasovasostomia

12P 615B

56400
56403
56435

Circumcisio
Phimotomia
Excisio indurationis penis plastica

12P 6160
12P 6160
12P 6170

5643W

12P 6170

5643X

Ligatura venae penis propter „Venous
leak”
Priapismus inde infiltratio penis

56490

Erectiós zavarok mûtétei

12P 6170

56491

Implantatio prothesis in penis

12P 6170

56515

13P 6510
13P 6510

56517

Cystectomia ovarii / parovarialis
laparoscopica unilat.
Cystectomia ovarii / parovarialis
laparoscopica bilat.
Cauterisatio ovarii laparoscopica (drilling)

56518

Resectio ovarii laparoscopica unilateralis

13P 6510

56519

Resectio ovariorum laparoscopica
bilateralis
Oophorectomia unilateralis laparoscopica

13P 6510

Salpingo-oophoprectomia laparoscopica
unilateralis
Oophorectomia bilateralis laparoscopica

13P 6510

13P 6510

56571

Salpingo-oophorectomia bilateralis
laparoscopica
Adhaesiolysis laparoscopica

56592

Detorquatio ovarii laparoscopica

13P 6510

56602

Salpingostomia unilat. laparoscopica

14P 6780

56603

Salpingostomia bilat. laparoscopica

13P 6510

56611

Salpingectomia laparoscopica unilateralis

13P 6510

56622

Salpingectomia laparoscopica bilaterale

13P 6510

56651

Salpingectomia partiale laparoscopica

13P 6510

5666A

Salpingo-stomatoplastica laparoscopica

13P 6510

56521
56531
56541
56552
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Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Egyéb nõgyógyászati kismûtétek
malignus folyamatokban
Egyéb nõgyógyászati kismûtétek nem
malignus folyamatokban
Egyéb terhességi mûtétek
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Egyéb nõgyógyászati kismûtétek
malignus folyamatokban
Egyéb nõgyógyászati kismûtétek nem
malignus folyamatokban
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Egyéb terhességi mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Abrasio altatásban
Inkomplett vetélés mûszeres befejezéssel
12 hétig
Inkomplett vetélés mûszeres befejezéssel
12 hétig
Abrasio altatásban
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõgyógyászati endoszkópos,
laparoszkópos nagyobb mûtétek
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Egyéb terhességi mûtétek
Nõi reproduktív rendszer helyreállító
mûtétei
Nõi reproduktív rendszer helyreállító
mûtétei
Nõi reproduktív rendszer helyreállító
mûtétei
Nõi reproduktív rendszer helyreállító
mûtétei
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Vagina, cervix, vulva mûtétek

5666C

Adnexectomia laparoscopica

13P 6510

56672

Chromopertubatio laparoscopica

13P 6500

56710
56720

Conisatio portionis uteri
Cervix elváltozás kimetszése

13P 6450
13P 6480

56720

Cervix elváltozás kimetszése

13P 6490

56720
56721
56722
56723

Cervix elváltozás kimetszése
Kryoconisatio portionis
Elektroconisatio portionis
Méhpolyp eltávolítás

14P 6760
13P 6450
13P 6450
13P 6480

56723

Méhpolyp eltávolítás

13P 6490

56740
56741
56742
56812

Méhnyak mûtéti reconstructioja
Méhszáj plastica
Cerclage colli uteri
Septum uteri kiirtás (hysteroscop)

13P 6450
13P 6450
14P 6760
13P 6500

56814

Synechiolysis (hysteroscop)

13P 6500

56815

Endometrium resectio (hysteroscop)

13P 6500

56816

Enucleatio myomae uteri laparoscopica

13P 6510

56817

Enucleatio myomae hysteroscopica

13P 6510

56818

Myolysis laparoscopica

13P 6500

56899
56899

Curettage uteri
Curettage uteri

13P 647A
14P 6800

56905

Curettage-incomplett abortus után

14P 6800

56906
56931

Frakcionált curettage
Ventrofixatio uteri laparoscopica

13P 647A
13P 6510

56932

Hüvelycsonk felfüggesztés, laparoscopiás

13P 6500

56941

Denervatio uteri laparoscopica (LUNA)

13P 6510

57023
57023
57040

Excisio septi vaginalis
Excisio septi vaginalis
Plastica vaginae anterior posteriorque

13P 6450
14P 6760
13P 6440

57041

Plastica vaginae anterior

13P 6440

57042

Plastica vaginae posterior

13P 6440

57043

Hátsó hüvelyboltozat plasticaja

13P 6440

57065
57110

Synechiolysis vaginalis
Marsupialisatio glandulae Bartholini

13P 6450
13P 6450
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Vagina, cervix, vulva mûtétek
Férfi reproduktív rendszer közepes
mûtétei nem rosszindulatú daganat miatt
Egyéb nõgyógyászati kismûtétek
malignus folyamatokban
Egyéb nõgyógyászati kismûtétek nem
malignus folyamatokban
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Interruptio aspiratios kürettel 12. hét
elõtt, altatással
Interruptio aspiratios kürettel 12. hét
elõtt, altatással
Méhen kívüli (ectopias) terhesség mûtétei
laparoszkóppal
Interruptio aspirációs kürettel 12. hét
elõtt, altatással
Interruptio aspirációs kürettel 12. hét
elõtt, altatással
Interruptio aspirációs kürettel 12. hét
elõtt, altatással
Inkomplett vetélés mûszeres befejezéssel
12 hétig
Genetikai amniocentézis
kromoszómavizsgálattal
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Orbita mûtétek
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év felett
Orrmelléküregek, a processus mastoideus
mûtétei 18 év alatt
Nem meghatározott lokalizációjú
sérülések mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Felkar mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Lábmûtétek
Lábmûtétek
Lábmûtétek

Clitoris mûtét
Fistulectomia perinei

13P 6450
12P 6170

57161

Fistulectomia perinei

13P 6480

57161

Fistulectomia perinei

13P 6490

57162
57435

13P 6450
14P 6780

57510

Perineorrhaphia
Extrauterin garaviditas laparoscopos
mûtéte
Laparoscopos embryo aspiratio,
salpingotomiából
Terhességmegszakítás intraamnialis
gyógyszerrel
Terhességmegszakítás extraamnialis
gyógyszerrel
Méhen kívüli terhességbe adott inj.,
laparoscopos
Interruptio vacuummal

14P 681D

57520

Interruptio Hegar tágítással, curettage-al

14P 681D

57521

Interruptio laminaria tágítással

14P 681D

57522

14P 6800

57530

Gyógyszerrel végzett interruptio
befejezése
Amniocentezis

* 14P 675A

57600

Járomcsont törés zárt repositiója

03P 091A

57600

Járomcsont törés zárt repositiója

03P 091B

57610

Járomcsont nyílt repoziciója

03P 091A

57610

Járomcsont nyílt repoziciója

03P 091B

57650
57660

Orbita törések nyílt repositiója
Arctörések zárt repositiója

02P 0640
03P 091A

57660

Arctörések zárt repositiója

03P 091B

57670

Arctörések nyílt repositiója

03P 091A

57670

Arctörések nyílt repositiója

03P 091B

57800

Csont idegentest eltávolítás

21P 854B

57812
5781F
5781N
5781N
5781N
57820
57821
57822

Osteotomia metacarpi
Osteotomia metatarsi
Osteotomia s. Hohmann
Osteotomia s. Hohmann
Osteotomia s. Hohmann
Schede mûtét
Osteotomia sec. Brandes
Mayo mûtét hallux valgus miatt

08P 389B
08P 389B
08P 384E
08P 387C
08P 388A
08P 388A
08P 388A
08P 388A

57500
57501
57503
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57824
57827
57829
57831
57831

Metatarsus I. fej plastica
Metatarsus II-V. fej plastica
Hallux valgus miatt osteotomia
Exostosis levésés
Exostosis levésés

08P 388A
08P 388A
08P 388A
03P 0940
08P 399F

57840
57843
57844
57845
57848
57849
57849

Osteotomia digiti seu metatarsi
Radius fej resectio
Ulna fej resectio
Ulna proc. styl. resectio
Proc. styl. radii resectio
Csontfragmentum eltávolítás
Csontfragmentum eltávolítás

08P 388A
08P 387C
08P 387C
08P 387C
08P 387C
03P 100B
08P 399F

5784A

Ectopiás csont kiirtása

08P 399F

5784B

Csontcsõr levésés

08P 399F

57865
57865
57865
57865
57865
57865

Spongiosa plastica, autolog
Spongiosa plastica, autolog
Spongiosa plastica, autolog
Spongiosa plastica, autolog
Spongiosa plastica, autolog
Spongiosa plastica, autolog

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

57866
57866
57866
57866
57866
57866

Spongiosa plastica, homolog
Spongiosa plastica, homolog
Spongiosa plastica, homolog
Spongiosa plastica, homolog
Spongiosa plastica, homolog
Spongiosa plastica, homolog

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

5786A
5786A
5786A
5786A
5786A
5786A
5786A

Csontpótlás syntethicus
Csontpótlás syntethicus
Csontpótlás syntethicus
Csontpótlás syntethicus
Csontpótlás syntethicus
Csontpótlás syntethicus
Csontpótlás syntethicus

03P 100B
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

57882

Belsõ fémrögzítés eltávolítása (tûzõdrót)

99P 9576

57883

99P 9575

5789C
57900

Belsõ fémrögzítés eltávolítása (szeg,
lemez stb., kivéve tûzõdrót)
Ujj hosszabbítás, distractorral
Percutan tûzés

08P 389A
08P 390G

5790B
5790B
5790B
5790B
5790B

Percutan tûzés, menetes Kirschner
Percutan tûzés, menetes Kirschner
Percutan tûzés, menetes Kirschner
Percutan tûzés, menetes Kirschner
Percutan tûzés, menetes Kirschner

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B

HBCs megnevezés

Lábmûtétek
Lábmûtétek
Lábmûtétek
Fül, orr, száj, garat, gége kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri és kötõszöveti
betegségek kismûtétei
Lábmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Maxillofaciális régió mûtéti ellátása
Vázizomrendszeri és kötõszöveti
betegségek kismûtétei
Vázizomrendszeri és kötõszöveti
betegségek kismûtétei
Vázizomrendszeri és kötõszöveti
betegségek kismûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Maxillofaciális régió mûtéti ellátása
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Belsõ fémrögzítés (tûzõdrót) eltávolítása
(kivéve: csípõ, femur, gerinc)
Belsõ fémrögzítés eltávolítása tûzõdrót
kivételével (kivéve: csípõ, femur, gerinc)
Kéz, csukló nagyobb mûtétei
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
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Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Maxillofaciális régió mûtéti ellátása
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Fül, orr, száj, garat, gége nagyobb mûtétei
Maxillofaciális régió mûtéti ellátása
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek

5790B

Percutan tûzés, menetes Kirschner

08P 399B

57920
57920
57920
57920
57920
57920

Intraossealis drótvarrat
Intraossealis drótvarrat
Intraossealis drótvarrat
Intraossealis drótvarrat
Intraossealis drótvarrat
Intraossealis drótvarrat

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

57921
57921
57921
57921
57921
57921

Tûzés feltárással
Tûzés feltárással
Tûzés feltárással
Tûzés feltárással
Tûzés feltárással
Tûzés feltárással

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

57922
57922
57922
57922
57922
57922
57922

Húzóhurkos rögzítés
Húzóhurkos rögzítés
Húzóhurkos rögzítés
Húzóhurkos rögzítés
Húzóhurkos rögzítés
Húzóhurkos rögzítés
Húzóhurkos rögzítés

03P 0930
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

57924
57924
57924
57924
57924
57924
57924

Csavarozás
Csavarozás
Csavarozás
Csavarozás
Csavarozás
Csavarozás
Csavarozás

03P 0930
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

57925
57925
57925
57925
57925
57925

KFI lemezelés
KFI lemezelés
KFI lemezelés
KFI lemezelés
KFI lemezelés
KFI lemezelés

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

5792K
5792K
5792K
5792K
5792K
5792K
5792K

KFI minicsavarozás
KFI minicsavarozás
KFI minicsavarozás
KFI minicsavarozás
KFI minicsavarozás
KFI minicsavarozás
KFI minicsavarozás

03P 100B
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

5792L
5792L
5792L
5792L
5792L
5792L

KFI mini lemezelés
KFI mini lemezelés
KFI mini lemezelés
KFI mini lemezelés
KFI mini lemezelés
KFI mini lemezelés

03P 0930
03P 100B
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
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5792L
5792L

KFI mini lemezelés
KFI mini lemezelés

08P 389B
08P 399B

5792M
5792M
5792M
5792M
5792M
5792M
5792M

KFI mini T lemezelés
KFI mini T lemezelés
KFI mini T lemezelés
KFI mini T lemezelés
KFI mini T lemezelés
KFI mini T lemezelés
KFI mini T lemezelés

03P 100B
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

57940
57940
57940
57940
57940
57940

Repositio epiphyseos aperta operativa
Repositio epiphyseos aperta operativa
Repositio epiphyseos aperta operativa
Repositio epiphyseos aperta operativa
Repositio epiphyseos aperta operativa
Repositio epiphyseos aperta operativa

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

58000

Arthrotomia

08P 390G

58001

Arthrotomia és drainage

08P 390G

58002
58002
58002
58002
58002
58002

Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)
Izületi szabadtest eltávolítás (feltárásból)

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

58003
58003
58003
58003
58003
58003
58003

Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)
Izületi idegentest eltávolítás (feltárásból)

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 390C
08P 399B

58013
58013
58013
58013
58013
58013

Arthrolysis
Arthrolysis
Arthrolysis
Arthrolysis
Arthrolysis
Arthrolysis

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

58023
58040
58042
58044
58045

Arthroscopos Pridie fúrások
Meniscectomia partialis, arthroscopos
Meniscus reinsertio, arthroscopos
Meniscectomia totalis, arthroscopos
Osteochondralis fragmentum rögzítése

08P 398A
08P 398A
08P 386B
08P 398A
08P 399F

58046

Szabadtest eltávolítás a térdbõl,
arthroscopos
Shaver mûtét (térd) arthroscopos

08P 398A

Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Maxillofaciális régió mûtéti ellátása
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Lágyrészmûtétek
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Artroszkópia
Artroszkópia
Kisebb térdmûtétek
Artroszkópia
Vázizomrendszeri és kötõszöveti
betegségek kismûtétei
Artroszkópia

08P 398A

Artroszkópia

58047
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08P 398A
08P 398A
08P 398A
08P 386B
08P 386B
08P 386B
08P 386B
08P 398A

Artroszkópia
Artroszkópia
Artroszkópia
Kisebb térdmûtétek
Kisebb térdmûtétek
Kisebb térdmûtétek
Kisebb térdmûtétek
Artroszkópia

58091
58091
58091
58091
58091
58091

Synovectomia partialis, arthroscopos
Plica eltávolítás, arthroscopos
Arthroscopos mûtét (kivéve térdízület)
Arthroscopos szalagplastica
Arthroscopos szalagvarrat
Arthroscopos mozaik plasztika
Arthroscopos retinaculum plasztika
Boka, váll, csípõízületi arthroscopos
debridement
Capsulodesis
Capsulodesis
Capsulodesis
Capsulodesis
Capsulodesis
Capsulodesis

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

58110
58110
58110
58110
58110
58110

Arthrodesis, tûzés
Arthrodesis, tûzés
Arthrodesis, tûzés
Arthrodesis, tûzés
Arthrodesis, tûzés
Arthrodesis, tûzés

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

58118
58118
58130
58131
58132
58132
58132
58132
58132
58132
58132

Herbert-csavarozás
Herbert-csavarozás
Külbokaszalag
Külbokaszalag plastica
Delta varrat
Delta varrat
Delta varrat
Delta varrat
Delta varrat
Delta varrat
Delta varrat

08P 388A
08P 389A
08P 388A
08P 388A
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 390C
08P 399B

5816B
5816B
5816B
5816B
5816B
5816B
5816B

Interpositios arthroplastica
Interpositios arthroplastica
Interpositios arthroplastica
Interpositios arthroplastica
Interpositios arthroplastica
Interpositios arthroplastica
Interpositios arthroplastica

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 390C
08P 399B

58172
58176

Csuklószalag reinsertio
Ujjizületi protézis eltávolítás

08P 389B
99P 9575

58191
58192
5819A
5819B
58201
58210
58211

Ligamentum collaterale ulnare varrat
Ligamentum collaterale radiale varrat
Resectio ulnae
Ulnavég rövidítés
Kéz lágyrészének feltárása
Izomelválasztás, kézen
Tendolysis, kézen

08P 387C
08P 387C
08P 387C
08P 387C
08P 389B
08P 389B
08P 389B

Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló nagyobb mûtétei
Lábmûtétek
Lábmûtétek
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Lágyrészmûtétek
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Lágyrészmûtétek
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Belsõ fémrögzítés eltávolítása tûzõdrót
kivételével (kivéve: csípõ, femur, gerinc)
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
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OENO kód

58220
58221
58230
58240
58241
58244
58244
58244
58244
58244
58244
58246
58248
58255
58263
58280
58293
58307
58308
5830A
5830B

OENO megnevezés

Reconstructio musc. manus
Ganglion manus exstirpatio (kivéve
kézháti)
Aponeurectomia partialis manus
Feszítõ ín varrata kézen
Flexor ín varrat kézen
Pull out wire rögzítés
Pull out wire rögzítés
Pull out wire rögzítés
Pull out wire rögzítés
Pull out wire rögzítés
Pull out wire rögzítés

HBCs kód

08P 389B
08P 390F
08P 389B
08P 389B
08P 389B
08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

58310

Extensor ín reinsertio, kézen
Palmar plate reinsertio
Ínáthelyezés kézen
Phalangisatio
Tendofixatio manus, tenodesis
Adhaesiolysis manus
Tractus iliotibialis incisio
Retinaculum bemetszés (térd)
Flex. hallucis longus tenotomia
Tenotomia musculi extensoris hallucis
longus
Izomeredés leválasztás, részleges

08P 389B
08P 389B
08P 389A
08P 389A
08P 389A
08P 389A
08P 390C
08P 386B
08P 390C
08P 390C
08P 390G

58312

Íntapadás leválasztás

08P 390G

58313

Izomtapadás leválasztás

08P 390G

58316

Izomeltolás

08P 390G

58317

Íneltolás

08P 390G

5831A
5831L
5831L
58322
58325

Extensor antebrachii leválasztás
Achillotomia
Achillotomia
Baker-cysta eltávolítása
Térdtáji ganglion exstirpatio

08P 390C
08P 388A
08P 390C
08P 390C
08P 390F

58330

Izom, ín kiirtás

08P 390G

58332

Ínhüvely exstirpatio tenosynovectomia

08P 390G

58333

Izomfelszabadítás

08P 390G

58340
58341
58342
58342
58343

Bursa olecrani exstirpatio
Bursa praepatellaris exstirpatio
Sinus tarsi excochleatio
Sinus tarsi excochleatio
Lábháti ganglion exstirpatio

99P 9632
08P 386B
08P 388A
08P 390C
08P 390F

58344

Bokatáji ganglion exstirpatio

08P 390F

HBCs megnevezés

Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Kéz, csukló nagyobb mûtétei
Kéz, csukló nagyobb mûtétei
Kéz, csukló nagyobb mûtétei
Kéz, csukló nagyobb mûtétei
Lágyrészmûtétek
Kisebb térdmûtétek
Lágyrészmûtétek
Lágyrészmûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Lágyrészmûtétek
Lábmûtétek
Lágyrészmûtétek
Lágyrészmûtétek
Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Kissebészeti beavatkozások I.
Kisebb térdmûtétek
Lábmûtétek
Lágyrészmûtétek
Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
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OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

58345
58363

Dupuytren plantaris excisio
Izomeredés reinsertio

08P 388A
08P 390G

58364

Izomtapadás reinsertio

08P 390G

58365

Ínreinsertio

08P 390G

58368
58368
58368
58368
58368
58368

Íntranspositio
Íntranspositio
Íntranspositio
Íntranspositio
Íntranspositio
Íntranspositio

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

5837H
58400

Achilles ín ruptura reconstructio
Amputatio digiti manus

08P 388A
08P 3930

58401

Amputatio digitorum manus

08P 3930

58402

Amputatio digiti manus secondarius

08P 3930

58405

Amputatio digiti post amputationem
traumaticam

08P 3930

58410

Amputatio pollicis post amputationem
traumaticam

08P 3930

58411

Amputatio pollicis

08P 3930

58412

Amputatio pollicis secundarius

08P 3930

58414

Exarticulatio metacarpo-phalangealis
pollicis

08P 3930

58450

Amputatio digiti pedis

08P 3930

58451

Exarticulatio interphalangealis digiti pedis

08P 3930

58502
58600

Csonk korrekció
Excisio laesionis mammae

99P 9633
99P 9631

58691

Excisio gynecomastiae

09P 4930

58841
58843

Bõrbeni és bõr alatti sipoly kimetszése
Hegkimetszés Z-plastica

99P 9633
99P 9631

58910

Bõr hegének vagy zsugorodásának
megszüntetése

21P 8510
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HBCs megnevezés

Lábmûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Percutan tûzés és kisebb izom-, ín- és
ízületi mûtétek
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Lábmûtétek
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kéz-, lábujjak amputációja
vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek miatt
Kissebészeti beavatkozások II.
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Emlõmûtétek nem malignus daganatok
miatt
Kissebészeti beavatkozások II.
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Bõrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
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OENO kód

58920

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés

99P 9634

Kissebészeti beavatkozások III.

58921
58922
58922

Teljes vastagságú bõrátültetés
Wolf-Krause
Félvastag bõrátültetés
Mesh-graft
Mesh-graft

99P 9634
21P 8510
99P 9631

58923
58923

Thiersch lebeny, hámlebeny
Thiersch lebeny, hámlebeny

21P 8510
99P 9631

58924
58924

Plastica cutis sec. Reverdin
Plastica cutis sec. Reverdin

21P 8510
99P 9631

58927
58930
58931

Bõrátültetés, szabad
Burow-féle háromszög lebenyplasztika
V-Y-plasztika

99P 9634
99P 9634
99P 9631

58932

Bõrforgatásos bõrpótlás

99P 9631

58934
5893D

Z-plasztika
Hídlebeny

99P 9633
99P 9631

58970

Lebeny vagy nyeles lebeny revisio

99P 9631

59210
59541

99P 9634
07P 3474

59780
59801
59802

Elektrocoagulatio cystoscopica
Epekõoldás endoscopia során bevezetett
katéteren át
Sclerotisatio hydrokele
Sterilisatio (nõ)
Sterilisatio laparoscopica feminae

59802
59803
59804

Sterilisatio laparoscopica feminae
Sterilisatio laparoscopia kapoccsal
Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel

99P 9620
99P 9620
13P 6500

59804
59805

Sterilisatio laparoscopia gyûrûvel
Sterilisatio laparoscopia monopol.
elektródával
Sterilisatio laparoscopia monopol.
elektródával
Sterilisatio laparoscopia bipol.
elektródával
Sterilisatio laparoscopia bipol.
elektródával
Sterilizáció (férfi)
UH vezérelt májtályog, cysta percutan
drainage
UH vezérelt pancreas pseudocysta
drainage
UH vezérelt pancreas cysta belsõ
drainage (drainage szettel)
Vesecysta punkció és leszívás, Rtg.vez.
Vesecysta leszívás és sclerotisatio, UH vez.
Aspiratio et/seu drainage vesiculae
seminalis
Számfeletti ujj eltávolítása

99P 9620
13P 6500

Kissebészeti beavatkozások III.
Bõrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Bõrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Bõrátültetés (nem érnyeles) sérülés miatt
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Kissebészeti beavatkozások III.
Kissebészeti beavatkozások III.
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Kissebészeti beavatkozások II.
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
Kissebészeti beavatkozások III.
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb mûtétek
Kissebészeti beavatkozások III.
Nõi sterilizáció
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõi sterilizáció
Nõi sterilizáció
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõi sterilizáció
Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõi sterilizáció

59805
59806
59806
59809
81583
81592
81593
81600
81601
81631
81871

99P 9634
99P 9620
13P 6500

99P 9620
13P 6500
99P 9620
99P 9610
07P 3474

Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
Nõi sterilizáció

99P 9634
99P 9634
99P 9634

Férfi sterilizáció
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
Hepatobiliaris- és pancreas endoscopos
és egyéb mûtétek
Kissebészeti beavatkozások III.
Kissebészeti beavatkozások III.
Kissebészeti beavatkozások III.

08P 389B

Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei

07P 3474
07P 3474
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82097
82170

OENO megnevezés

HBCs kód
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HBCs megnevezés

08P 398A
08P 384G

Artroszkópia
Ízületi bemozgatás narkózisban

03P 0940

Fül, orr, száj, garat, gége kisebb mûtétei

08P 384E

Felkar mûtétei

08P 386B

Kisebb térdmûtétek

08P 387C

Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei

08P 388A

Lábmûtétek

08P 389B

Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei

08P 399B
08P 384E

Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei

08P 386B

Kisebb térdmûtétek

08P 387C

Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei

08P 388A

Lábmûtétek

08P 389B

Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei

08P 399B
08P 384E

Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei

08P 386B

Kisebb térdmûtétek

08P 387C

Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei

08P 388A

Lábmûtétek

08P 389B

Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei

08P 399B

83310
83310
83310
83310
83310

Arthroscopos labrum refixatio
Anaesthesiában végzett ízületi
bemozgatás
Dilatatio duct. gl. parotis, submand.,
submaxill.
Fixateur externe maxi- midi behelyezése
mûtéti eljárással
Fixateur externe maxi- midi behelyezése
mûtéti eljárással
Fixateur externe maxi- midi behelyezése
mûtéti eljárással
Fixateur externe maxi- midi behelyezése
mûtéti eljárással
Fixateur externe maxi- midi behelyezése
mûtéti eljárással
Fixateur externe maxi- midi behelyezése
mûtéti eljárással
Elektromos ingerlõkészülék beültetése
csontba
Elektromos ingerlõkészülék beültetése
csontba
Elektromos ingerlõkészülék beültetése
csontba
Elektromos ingerlõkészülék beültetése
csontba
Elektromos ingerlõkészülék beültetése
csontba
Elektromos ingerlõkészülék beültetése
csontba
Fixateur mini behelyezése mûtéti
eljárással
Fixateur mini behelyezése mûtéti
eljárással
Fixateur mini behelyezése mûtéti
eljárással
Fixateur mini behelyezése mûtéti
eljárással
Fixateur mini behelyezése mûtéti
eljárással
Fixateur mini behelyezése mûtéti
eljárással
Wagner apparatus
Wagner apparatus
Wagner apparatus
Wagner apparatus
Wagner apparatus

83400
83400
83400
83400
83400
83620
83620
83620

Compressios törésegyesítés
Compressios törésegyesítés
Compressios törésegyesítés
Compressios törésegyesítés
Compressios törésegyesítés
Velõûrsínezés
Velõûrsínezés
Velõûrsínezés

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 384E
08P 386B
08P 387C

Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei

82230
83301
83301
83301
83301
83301
83301
83306
83306
83306
83306
83306
83306
83307
83307
83307
83307
83307
83307

08P 384E
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B
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OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

83620
83620
83620

Velõûrsínezés
Velõûrsínezés
Velõûrsínezés

08P 388A
08P 389B
08P 399B

83625
83625
83625
83625
83625
83625

Velõûrszegezés, fedett
Velõûrszegezés, fedett
Velõûrszegezés, fedett
Velõûrszegezés, fedett
Velõûrszegezés, fedett
Velõûrszegezés, fedett

08P 384E
08P 386B
08P 387C
08P 388A
08P 389B
08P 399B

86051
86455

Thermotherapia prostatae
A szív elektrofiziológiai vizsgálata

12P 6130
* 05P 1801

HBCs megnevezés

Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Felkar mûtétei
Kisebb térdmûtétek
Felsõ végtag (kivéve: kéz) mûtétei
Lábmûtétek
Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
Vázizomrendszeri, kötõszöveti
betegségek egyéb mûtétei
Transurethralis prostatamûtét
A szív diagnosztikus elektrofiziológiai
vizsgálata

* A jelölt csoportok a 4. számú mellékletben meghatározott intézetekben kezelhetõk, a szakmai feltételektõl és igényektõl függõen mennyiségi
korlátozással.

IV.

A járóbeteg-szakellátásra megállapított teljesítmény volumen keret terhére elszámolható egynapos beavatkozások
OENO kód

OENO megnevezés

HBCs kód

HBCs megnevezés

Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb mûtétek
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb mûtétek
Hepatobiliaris és pancreas endoscopos és
egyéb mûtétek
Kissebészeti beavatkozások II.
Kissebészeti beavatkozások II.
Varix lekötés, eltávolítás
Varix lekötés, eltávolítás

16361

Endoscopos sphincterotomia

07P 3474

16362

Endoscopos nasobiliaris drénezés

07P 3474

16363

Endoscopos kõextractio

07P 3474

50910
52160
53841
53848

Resectio palpebrae
Repositio fracturae nasi aperta
Crossectomia fem.
Perforans ligatura + tágult vénák
eltávolítása
Anastomosis arterio-venosus sec. Cimino

99P 9633
99P 9633
05P 2030
05P 2030

99P 9580

54820
54901
54911
54913
55300

Anastomosis arterio-venosus proximalis
sec. Cimino
Anastomosis arterio-venosus extr. infer.
sec. Cimino
Polypectomia colontos per
colonoscopiam
Proctotomia interna
Oncotomia perianalis
Exstirpatio fistulae ani
Exstirpatio fistulae ani sec Hippokrates
Hernioplastica inguinofemoralis

06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 279B
06P 281B

55300
55300

Hernioplastica inguinofemoralis
Hernioplastica inguinofemoralis

06P 282A
06P 281C

55340

Hernioplastica umbilicalis

06P 281B

55340
56400

Hernioplastica umbilicalis
Circumcisio

06P 282A
12P 6160

53920
53921
53922
54523

99P 9580

99P 9580
06P 2860

A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
A-V fistula, Cimino képzése,
megszüntetése
Emésztõrendszeri endoszkópos mûtétek
Végbél, stomamûtétek
Végbél, stomamûtétek
Végbél, stomamûtétek
Végbél, stomamûtétek
Lágyék-, köldök-, combsérvmûtétek 18 év
felett
Sérvmûtétek 1-18 éves kor között
Lágyéktáji sérvmûtétek implantátum
beültetésével
Lágyék-, köldök-, combsérvmûtétek 18 év
felett
Sérvmûtétek 1-18 éves kor között
Circumcisio
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OENO megnevezés

HBCs kód

56403
56721
56722
56723

Phimotomia
Kryoconisatio portionis
Elektrocoagulatio portionis
Méhpolyp eltávolítás

56723

Méhpolyp eltávolítás

56812

Septum uteri kiirtás (hysteroscop)

56814

Synechiolysis (hysteroscop)

56815

Endometrium resectio (hysteroscop)

57023
57023
57065
57530

Excisio septi vaginalis
Excisio septi vaginalis
Synechiolysis vaginalis
Amniocentesis

57882

Belsõ fémrögzítés eltávolítása (tûzõdrót)

57883

Belsõ fémrögzítés eltávolítása (szeg,
lemez stb., kivéve tûzõdrót)
Percutan tûzés

57900
58201
58221
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HBCs megnevezés

12P 6160
13P 6450
13P 6450
13P 6480

58325

Kéz lágyrészének feltárása
Ganglion manus exstirpatio (kivéve
kézháti)
Térdtáji ganglion exstirpatio

58502
58600

Csonk korrekció
Excisio laesionis mammae

58691

Excisio gynecomastiae

58934

Z-plasztika

Circumcisio
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Vagina, cervix, vulva mûtétek
Egyéb nõgyógyászati kismûtétek
malignus folyamatokban
13P 6490 Egyéb nõgyógyászati kismûtétek nem
malignus folyamatokban
13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
13P 6500 Nõgyógyászati endoszkópos és
laparoszkópos kisebb mûtétek
13P 6450 Vagina, cervix, vulva mûtétek
14P 6760 Egyéb terhességi mûtétek
13P 6450 Vagina, cervix, vulva mûtétek
* 14P 675A Genetikai amnicentézis
kromoszómavizsgálattal
99P 9576 Belsõ fémrögzítés (tûzõdrót) eltávolítása
(kivéve: csípõ, femur, gerinc)
99P 9575 Belsõ fémrögzítés eltávolítása tûzõdrót
kivételével (kivéve: csípõ, femur, gerinc)
08P 390G Percután tûzés és kisebb izom és ín
mûtétek
08P 389B Kéz, csukló, láb kisebb mûtétei
08P 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
08P 390F Ízületi vagy ín(hüvely) ganglionok
eltávolítása
99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II.
99P 9631 Bõr, bõr alatti szövet, emlõ kisebb
plasztikai és egyéb mûtétei
09P 4930 Emlõmûtétek nem malignus daganatok
miatt
99P 9633 Kissebészeti beavatkozások II.

* A jelölt csoportok a 4. számú mellékletben meghatározott intézetekben kezelhetõk, a szakmai feltételektõl és igényektõl függõen mennyiségi
korlátozással.”

4. melléklet a 36/2011. (VI. 27.) NEFMI rendelethez
1. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 7. pontja helyébe a következõ pont lép:
7. Primer immunhiányos állapotok
immunglobulin szubsztitúciós kezelése

7490, 7491, 7492

A felsorolt HBCs-k
betegségei

92249, 92256, 92257

2. Az R1. 10. számú mellékletében foglalt táblázat 9. és 10. pontja helyébe a következõ pontok lépnek:
9. Passzív immunizálás RSV ellen
a 28. terhességi hét elõtt született
újszülöttek részére, 1 éves kor alatt

99M 9661

U9990

91251, 91252
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10. Passzív immunizálás RSV ellen a szív
fejlõdési rendellenessége esetén, 2 éves kor
alatt

99M 9662

Q2000, Q2010,
Q2020, Q2030,
Q2040, Q2050,
Q2060, Q2080,
Q2100, Q2110,
Q2120, Q2130,
Q2140, Q2180,
Q2190, Q2500,
Q2510, Q2520,
Q2530, Q2540,
Q2550, Q2560,
Q2570, Q2580,
Q2590, Q2600,
Q2610, Q2620,
Q2630, Q2640,
Q2650, Q2660,
Q2680

91251, 91252, 91253
és 91255
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