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III. Kormányrendeletek

A Kormány 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és 
az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

A Kormány
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (1) bekezdés c) pontjában,
az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 88. § a) pontjában,
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § c) pontjában, valamint
a befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. §  E rendelet hatálya
a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény szerinti hitelintézetre és 

pénzügyi vállalkozásra,
b) az  egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény szerinti pénzforgalmi intézményre, 

elektronikuspénz-kibocsátó intézményre és a  Posta Elszámoló Központot működtető intézmény 
pénzforgalmi szolgáltatási és elektronikus pénzkibocsátási tevékenységére,

c) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény szerinti biztosítóra és viszontbiztosítóra, 
valamint

d) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény szerinti befektetési vállalkozásra és árutőzsdei szolgáltatóra

(a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.

2. § (1) Az intézmény kialakítja a pénzügyi szolgáltatási, a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, biztosítási és viszontbiztosítási 
és az  azzal közvetlenül összefüggő tevékenységének, a  befektetési szolgáltatási tevékenységének és kiegészítő 
szolgáltatásának ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási rendszerét, 
valamint gondoskodik az  informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelméről. A  szabályozási rendszerben 
meg kell határozni az  információ-technológiával szemben támasztott követelményeket, a  használatából adódó 
biztonsági kockázatok felmérésére és kezelésére vonatkozó szabályokat az informatikai vállalatirányítás, a tervezés, 
a fejlesztés és a beszerzés, valamint az üzemeltetés, a monitorozás és független ellenőrzés területén.

 (2) Az  intézmény az  informatikai rendszer biztonsági kockázatelemzését szükség szerint, de legalább kétévente 
felülvizsgálja és aktualizálja.

 (3) Az  informatika alkalmazásából fakadó biztonsági kockázatok figyelembevételével az  intézmény meghatározza 
a szervezeti és működési rendeket, a felelősségi, a nyilvántartási és a tájékoztatási szabályokat, a folyamatba épített 
ellenőrzési követelményeket és szabályokat.

3. § (1) Az intézmény kiépíti az informatikai rendszere biztonságos működtetését felügyelő informatikai ellenőrző rendszert 
és azt folyamatosan működteti.

 (2) A  biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a  biztonsági kockázattal arányos módon 
gondoskodni kell legalább az alábbiakról:
a) a  rendszer legfontosabb elemeinek (eszközök, folyamatok, személyek) egyértelmű és visszakereshető 

azonosításáról,
b) az  informatikai biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei védelmének zártságát és teljeskörűségét 

biztosító ellenőrzésekről, eljárásokról,
c) a  rendszer szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói adminisztrációjáról 

(hozzáférési szintek, egyedi jogosultságok, engedélyezésük, felelősségi körök, hozzáférés naplózás, rendkívüli 
események),
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d) olyan biztonsági környezetről, amely az  informatikai rendszer működése szempontjából kritikus folyamatok 
eseményeit naplózza, alkalmas a naplózás rendszeres (esetleg önműködő) és érdemi értékelésére, valamint 
lehetőséget nyújt a nem rendszeres események kezelésére is,

e) a távadatátvitel bizalmasságáról, sértetlenségéről és hitelességéről,
f ) az adathordozók szabályozott és biztonságos kezeléséről, valamint
g) a rendszer biztonsági kockázattal arányos vírus- és más rosszindulatú program elleni védelméről.

 (3) Az  intézmény tevékenysége ellátásához, nyilvántartásai naprakész és biztonságos vezetéséhez a  biztonsági 
kockázatelemzés alapján indokolt védelmi intézkedéseket megvalósítja, és rendelkezik
a) informatikai rendszerének működtetésére vonatkozó utasításokkal és előírásokkal, valamint a  fejlesztésre 

vonatkozó tervekkel,
b) minden olyan dokumentációval, amely az  üzleti tevékenységet közvetlenül vagy közvetve támogató 

informatikai rendszerek folyamatos és biztonságos működését – még a szállító, valamint a rendszerfejlesztő 
tevékenységének megszűnése után is – biztosítja,

c) a  szolgáltatások ellátásához szükséges informatikai rendszerrel, valamint a  szolgáltatások folytonosságát 
biztosító tartalék berendezésekkel, illetve e  berendezések hiányában az  ezeket helyettesítő egyéb 
– a tevékenységek, illetve szolgáltatások folytonosságát biztosító – megoldásokkal,

d) olyan informatikai rendszerrel, amely lehetővé teszi az  alkalmazási környezet biztonságos elkülönítését 
a fejlesztési és a tesztelési környezettől, valamint a megfelelő változáskövetés és változáskezelés fenntartását,

e) az  informatikai rendszer szoftver elemeiről (alkalmazások, adatok, operációs rendszer és környezetük) olyan 
helyreállítási tervekkel, biztonsági mentésekkel és mentési renddel (mentések típusa, módja, visszatöltési és 
helyreállítási tesztek, eljárási rend), amelyek az  adott rendszer helyreállíthatóságát a  rendszer által nyújtott 
szolgáltatás kritikus helyreállítási idején belül lehetővé teszik,

f ) jogszabályban meghatározott nyilvántartás ismételt előhívására alkalmas adattároló rendszerrel, amely 
biztosítja, hogy az archivált anyagokat a jogszabályokban meghatározott ideig, de legalább öt évig, bármikor 
visszakereshetően, helyreállíthatóan megőrizzék, valamint

g) a szolgáltatásai folyamatosságát akadályozó rendkívüli események kezelésére szolgáló tervvel.
 (4) A (3) bekezdés e) pontja szerinti mentéseket kockázati szempontból elkülönítetten és tűzbiztos módon kell tárolni, 

valamint gondoskodni kell a mentések forrásrendszerrel azonos szintű hozzáférési védelméről.

4. § (1) Az intézménynél mindenkor rendelkezésre kell állnia
a) az  általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszer felépítésének és működtetésének 

az ellenőrzéséhez szükséges rendszerleírásoknak és modelleknek,
b) az  általa fejlesztett, megrendelésére készített informatikai rendszernél az  adatok szintaktikai szabályainak, 

az adatok tárolási szerkezetének,
c) az informatikai rendszer elemeinek az intézmény által meghatározott biztonsági osztályokba sorolási rendszerének,
d) az adatokhoz történő hozzáférési rend meghatározásának,
e) az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó dokumentumnak,
f ) az alkalmazott szoftvereszközök jogtisztaságát bizonyító szerződéseknek, valamint
g) az informatikai rendszert alkotó ügyviteli, üzleti szoftvereszközök teljes körű és naprakész nyilvántartásának.

 (2) A szoftvereknek együttesen alkalmasaknak kell lenniük
a) a működéshez szükséges és jogszabályban előírt adatok nyilvántartására,
b) a pénzeszközök és a pénzügyi eszközök biztonságos nyilvántartására,
c) az  intézmény tevékenységével összefüggő országos informatikai rendszerekhez történő közvetlen vagy 

közvetett csatlakozásra, ideértve a pénzforgalmi számlák cégbíróság felé történő bejelentését is,
d) a tárolt adatok ellenőrzéséhez való felhasználására, valamint
e) a biztonsági kockázattal arányos logikai védelemre és a sérthetetlenség védelmére.

5. §  Az intézmény a belső szabályzatában meghatározza az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges informatikai ismeretet.

6. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Hatályát veszti a  pénzügyi intézmények, a  befektetési vállalkozások és az  árutőzsdei szolgáltatók informatikai 
rendszerének védelméről szóló 535/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 31. szám 2473

A Kormány 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

A Kormány a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 234.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Hatály

1. §  E rendelet rendelkezései alkalmazandóak:
a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítónak és viszontbiztosítónak

aa) a biztosítástechnikai tartalékok képzésére és számítására – ide nem értve a kisbiztosítót –,
ab) a  számviteli biztosítástechnikai tartalékok számítására – a  kisbiztosítók esetén a  számviteli 

biztosítástechnikai tartalékok képzését is beleértve –,
ac) a szavatolótőke meghatározására, a tőkeszükséglet számítására,

b) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: Felügyelet) e rendeletben meghatározott tevékenységére,

c) a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosítónak és viszontbiztosítónak a szavatolótőke meghatározására, 
a tőkeszükséglet számítására.

2. Fogalmak

2. §  E rendelet alkalmazásában:
 1. alapvető kockázatmentes hozamgörbe: a legjobb becslés kiszámításához használt vonatkozó kockázatmentes 

hozamgörbével azonos módon kiszámított kockázatmentes hozamgörbe, illeszkedési vagy volatilitási vagy 
a 88. § (1) bekezdés szerinti átmeneti kiigazítás nélkül;

 2. diverzifikációs hatás: a  biztosító vagy viszontbiztosító, valamint csoportjaik kockázati kitettségének 
csökkenése az  üzleti tevékenység diverzifikációja révén, abból eredően, hogy egy kockázati tényező 
kedvezőtlen alakulását ellensúlyozhatja egy másik kockázati tényező kedvezőbb alakulása, amennyiben 
az adott kockázatok között nincs teljes korreláció;

 3. fundamentális kamatfelár: az  eszközök nemteljesítési valószínűségének megfelelő hitelkockázati felár és 
az eszközök leminősítéséből eredő várható veszteségeknek megfelelő hitelkockázati felár összege;

 4. hitelkockázat: a  veszteség vagy a  pénzügyi helyzetben bekövetkező kedvezőtlen változásnak a  kockázata, 
amely olyan értékpapír-kibocsátók, partnerek és más adósok hitelképességének ingadozásából ered, 
amelyekkel szemben a  biztosító vagy viszontbiztosító a  partner nemteljesítési kockázatnak, kamatrés-
kockázatnak vagy piaci kockázatkoncentrációnak van kitéve;

 5. illeszkedési kiigazítás: az  Európai Biztosítási- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (a  továbbiakban: EBFH) által 
meghatározott és közzétett vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó kiigazítás, mely azon 
alapszik, hogy a  lejáratig tartott kötvényekkel vagy más, hasonló pénzáram jellemzőkkel bíró eszközökkel 
rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító nincsen kitéve az  ezen eszközök kamatrésének megváltozásából 
eredő kockázatnak;

 6. kifutási háromszög: korábbi évek kárstatisztikáit összefoglaló, a  függőkár tartalék meghatározásánál 
alkalmazott kártáblázat, amelyben a  káradatok a  kár bekövetkezésének és kifizetésének időpontjára vagy 
a bekövetkezésének és bejelentésének időpontjára vonatkoznak;

 7. kockázati profil: a  szavatolótőke-szükséglet meghatározásának céljából az  Európai Bizottságnak 
(a  továbbiakban: Bizottság) a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és 
gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 
(a  továbbiakban: Szolvencia 2 irányelv) 127.  cikkében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében 
meghatározott fogalom;

 8. kockázatnak kitett összeg: a  halál esetén kifizetendő összeg, levonva belőle a  fő kockázat matematikai 
tartalékát, továbbá a  befektetési egységekhez kötött életbiztosítási szerződés esetén a  befektetési 
egységekhez kötött életbiztosítások tartalékát;
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 9. kockáztatott érték: az  a  maximális érték, amelyet egy adott portfólió adott időtávon belül elszenvedett 
vesztesége az adott megbízhatósági szintnek megfelelő valószínűséggel nem halad meg;

10. nagykár: mindazon (bármely ágba és ágazatba sorolt kockázatokkal kapcsolatos) bekövetkezett és ismertté 
vált biztosítási események, melyek után a  biztosítási szolgáltatások nagysága már meghaladta vagy 
várhatóan meghaladja az 50 millió forintot;

11. nettó függőkár tartalék: a viszontbiztosító részesedése nélküli függőkár tartalék;
12. pénzügyi garancia: a biztosító vagy viszontbiztosító által vállalt, visszavonhatatlan fizetési ígéret arra az esetre, 

ha a szerződő nem, vagy nem a vállaltak szerint teljesíti a kötelezettségét;
13. piaci kockázat: a veszteség vagy a pénzügyi helyzetben bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 

– közvetlenül vagy közvetve – az eszközök, források és pénzügyi eszközök piaci árszintjének változásából és 
volatilitásából ered;

14. számviteli biztosítástechnikai tartalék: a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos 
kötelezettségek teljesítésére, a  károk ingadozására és a  várható veszteségekre vonatkozóan számított és 
a kisbiztosítók esetében meg is képzett tartalék;

15. szerződéses opció: a  szerződő arra való jogosultsága, hogy előre meghatározott feltételek mellett, 
a lehetséges jövőbeli előnyök (opciók) közül önálló döntés alapján válasszon;

16. szimmetrikus kiigazítás: a  részvénypiaci kockázati modul számítása során a  részvénykockázati sokk szintjét 
a részvénypiacok változása szerint módosító tényező;

17. üzleti egység: a biztosító vagy a viszontbiztosító szervezeti szinten olyan jól elkülöníthető egységei, amelyek 
biztosítási tevékenységek szempontjából önmagukban is értékelhetőek;

18. volatilitási kiigazítás: az EBFH által meghatározott és közzétett, a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbére 
vonatkozó kiigazítás, amely a kamatfelárak változékonyságának szavatolótőkére gyakorolt hatását tompítja;

19. vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe: az  EBFH által meghatározott és közzétett, a  legjobb becslés 
számításához illeszkedési vagy volatilitási korrekciók nélkül használt hozamgörbe.

MÁSODIK RÉSZ
A BIZTOSÍTÓ ÉS VISZONTBIZTOSÍTÓ BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKAIRA, 
SZAVATOLÓTŐKÉJÉRE ÉS A TŐKESZÜKSÉGLETÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

3. A rész alkalmazási köre

3. §  Ebben a részben meghatározott szabályok a kisbiztosítókra nem terjednek ki.

I. FEJEZET
A BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOK ÉS AZOK SZÁMÍTÁSA

4. A biztosítástechnikai tartalékok számítása

4. § (1) A  biztosító vagy viszontbiztosító köteles a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésekkel kapcsolatos 
kötelezettségei tekintetében biztosítástechnikai tartalékot képezni.

 (2) A  biztosítástechnikai tartalékok értéke annak az  aktuális összegnek felel meg, amelyet a  biztosító vagy 
a viszontbiztosító fizetne, ha a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeit azonnal egy másik biztosítóra vagy 
viszontbiztosítóra ruházná át.

 (3) A biztosítástechnikai tartalékok számítása során fel kell használni a pénzügyi piacokról származó információkat és 
a biztosítástechnikai kockázatokról általánosan hozzáférhető adatokat.

 (4) A biztosítástechnikai tartalékokat prudens, megbízható és objektív módon kell számítani.
 (5) A  biztosítástechnikai tartalékok értéke az  5.  §-ban meghatározott legjobb becslés és a  7.  §-ban meghatározott 

kockázati ráhagyás összege.

5. § (1) A  legjobb becslés értéke a  jövőbeni pénzáramok jelenértékének valószínűséggel súlyozott átlagának felel meg, 
amelyet a vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe figyelembevételével kell kiszámítani.

 (2) A  legjobb becslés értékét aktuális és hiteles információkra, valamint valós feltevésekre támaszkodva, megfelelő, 
alkalmas és releváns aktuáriusi és statisztikai módszerekkel kell kiszámítani.
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 (3) A  legjobb becslés számításakor használt pénzáram-előrejelzés meghatározása során figyelembe kell venni 
a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, azok teljes időtartamára szóló valamennyi 
pénz be- és kiáramlást.

 (4) A  legjobb becslés értékét – a  6.  §-ban meghatározottak szerint kiszámított viszontbiztosítási szerződésekből és 
különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegek levonása nélkül − bruttó értéken kell kiszámítani.

6. § (1) A  biztosító a  viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből megtérülő összegeket 
külön számítja ki.

 (2) A  számítás során a  biztosító a  közvetlen kifizetésekre a  biztosítástechnikai tartalékok legjobb becslésénél 
alkalmazott feltételezéseken túl figyelembe veszi az  összegek megtérülése és a  közvetlen kifizetések közötti 
időeltérést.

 (3) A számítás eredményét az (1) bekezdésben foglalt szerződések partnerei nemteljesítéséből eredő várható veszteség 
figyelembevétele céljából ki kell igazítani, amely kiigazítás a  partner nemteljesítési valószínűségén és a  partner 
nemteljesítéséből eredő várható veszteség (nemteljesítési veszteség) értékelésén alapul.

7. §  A kockázati ráhagyás értéke akkora, hogy a  legjobb becslés értékéhez történő hozzáadásával a biztosítástechnikai 
tartalékok nagysága megegyezzen azzal az értékkel, amelyre egy biztosítónak vagy viszontbiztosítónak a biztosítási 
és viszontbiztosítási kötelezettségek átvállalásához és teljesítéséhez szüksége lenne.

8. § (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító a legjobb becslést és a kockázati ráhagyást külön számítja.
 (2) Nem szükséges a legjobb becslés és a kockázati ráhagyás külön kiszámítása, ha a biztosítási vagy viszontbiztosítási 

kötelezettségekhez társított jövőbeni pénzáramok megbízhatóan helyettesíthetők olyan pénzügyi eszközökkel, 
amelyek piaci értéke megbízható és megfigyelhető. Ebben az  esetben a  biztosítástechnikai tartalékok ezen 
pénzáramokhoz kötődő részét az említett pénzügyi eszközök piaci értéke alapján kell meghatározni.

 (3) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  legjobb becslést és a  kockázati ráhagyást külön számítja, úgy a  kockázati 
ráhagyást – a  biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeknek azok teljes időtartama alatti fedezéséhez szükséges –  
szavatolótőke-szükséglettel egyező nagyságú figyelembe vehető szavatolótőke előteremtési költségének 
meghatározásával kell kiszámítani.

 (4) A  figyelembe vehető szavatolótőke előteremtési költségének meghatározásához használt kamatláb 
a tőkeköltség-ráta, amely valamennyi biztosító vagy viszontbiztosító tekintetében azonos.

 (5) Az  alkalmazott tőkeköltség-ráta megegyezik azzal a  pótlólagos, a  vonatkozó kockázatmentes kamatláb feletti 
rátával, amelyet a  biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljes időtartama alatti fedezéséhez szükséges 
szavatolótőke-szükséglettel egyező nagyságú – a 17–24. §-ban meghatározott – figyelembe vehető szavatolótőkét 
fenntartó biztosító vagy viszontbiztosító a szavatolótőke tartása okán viselne.

5. Illeszkedési kiigazítás

9. § (1) Az  életbiztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek – beleértve a  nem-életbiztosítási 
vagy viszontbiztosítási szerződésekből eredő járadékszolgáltatásokat – egy adott körének a  legjobb becslése 
kiszámítása során – a  Felügyelet engedélyével – illeszkedési kiigazítás alkalmazható a  vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe meghatározására a következő feltételek együttes teljesülése esetén:
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésekből eredő kötelezettségek 

körének legjobb becslése fedezésére kötvényekből és egyéb, hasonló pénzáram jellemzőkkel rendelkező 
eszközökből álló portfóliót rendelt, és ezt a  kötelezettségek teljes időtartamára fenntartja, ide nem értve 
azt az esetet, ha a pénzáramok lényeges változásának esetére az eszközök és források várható pénzáramok 
helyettesíthetőségének a fenntartása a cél,

b) elkülönítetten kezelik azon biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek köréhez 
tartozó eszközök portfólióját, amelyre az illeszkedési kiigazítást alkalmazzák és ezen eszközök portfóliója nem 
használható más veszteségek fedezésére,

c) a  hozzárendelt eszközportfólió várható pénzáramai – az  azonos pénznemben meglévő –biztosítási vagy 
viszontbiztosítási szerződésekből származó kötelezettségek körének várható pénzáramaihoz kapcsolódnak, 
és az  illeszkedés bárminemű hiánya nem eredményezi olyan kockázatok megjelenését, amelyek jelentősek 
azon biztosítási tevékenységben rejlő kockázatokhoz képest, amelyekre az illeszkedési kiigazítást a biztosító 
vagy a viszontbiztosító alkalmazza,
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d) a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek köréhez tartozó biztosítási vagy 
viszontbiztosítási szerződések nem eredményeznek jövőbeli díjfizetést,

e) a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek körével kapcsolatos kizárólagos 
biztosítástechnikai kockázatok a  hosszú élet kockázata, a  költség- és a  felülvizsgálati kockázat, illetve 
a halandósági kockázat,

f ) amennyiben a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek körével kapcsolatos 
biztosítástechnikai kockázatok között szerepel a  halandósági kockázat, a  biztosítási vagy viszontbiztosítási 
szerződésből eredő kötelezettségek körének legjobb becslése nem emelkedik 5%-nál nagyobb mértékben 
a 32. §-ban meghatározott halandósági kockázati sokk esetén,

g) a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések nem tartalmaznak opciókat a  szerződő számára, ide nem 
értve a szerződés visszavásárlására vonatkozó szerződéses kikötést,

h) a  hozzárendelt eszközök portfóliójának pénzáramai rögzítettek, és azokat sem az  eszközök kibocsátói, sem 
harmadik felek nem módosíthatják,

i) a  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek nincsenek különböző részekre 
szétválasztva az  e  bekezdés értelmében vett biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő 
kötelezettségek körének meghatározása során.

 (2) Az  (1)  bekezdés g)  pontjában meghatározott visszavásárlásra vonatkozó szerződéses kikötés alkalmazása esetén 
a visszavásárlási érték nem haladhatja meg azon eszközök értékét, amelyek a visszavásárlási opció igénybevételének 
időpontjában fedezik a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségeket.

 (3) Az  (1)  bekezdés h)  pontjában meghatározott szabályok sérelme nélkül a  biztosító használhat olyan eszközöket, 
amelyek pénzárama – az  inflációtól eltekintve – rögzített, feltéve, hogy ezen eszközök a  biztosítási vagy 
viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek körének inflációtól függő pénzáramait helyettesítik. Ha 
a  kibocsátóknak vagy harmadik feleknek joguk van olyan módon megváltoztatni az  eszköz pénzáramát, hogy 
a befektető elégséges térítést kapjon arra, hogy ugyanolyan vagy jobb hitelminőségű eszközbe történő befektetés 
révén ugyanazt a  pénzáramot érje el, a  pénzáram módosításához való jog – az  (1)  bekezdés h)  pontjában 
meghatározott szabályok ellenére – nem zárja ki az  eszköz hozzárendelt eszközportfólióban való használatának 
lehetőségét.

 (4) A  biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek körére illeszkedési kiigazítást alkalmazó 
biztosító vagy viszontbiztosító nem térhet vissza az illeszkedési kiigazítás nélküli rendszer alkalmazására.

 (5) Ha az illeszkedési kiigazítást alkalmazó biztosító vagy viszontbiztosító már nem tudja teljesíteni az (1) bekezdésben 
meghatározott feltételeket, köteles
a) a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bit.) 267.  § (1)  bekezdés 

b) pontjában meghatározottak szerint bejelentést tenni, és
b) meghozni a feltételek teljesítésének helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket.

 (6) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételeknek való megfelelést 
–  az  (5)  bekezdésben meghatározott nem megfelelés bekövetkeztétől számított – két hónapon belül nem tudja 
helyreállítani, a továbbiakban az illeszkedési kiigazítást egyetlen biztosítási vagy viszontbiztosítási kötelezettségére 
sem alkalmazhatja, és annak alkalmazását csak huszonnégy hónap elteltével kezdheti meg újra.

 (7) Az  illeszkedési kiigazítás nem alkalmazható az  olyan biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből eredő 
kötelezettségekre, amelyeknél a  legjobb becslés számításához alkalmazandó, vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe az  e  kötelezettségek esetében a  11.  § szerinti volatilitási kiigazítást is vagy a  88.  § szerinti, 
a kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti intézkedéseket is magában foglalja.

10. §  Az illeszkedési kiigazítás számítása valamennyi pénznem esetében a következő alapelvekkel összhangban történik:
a) az illeszkedési kiigazítás az alábbiak különbözetével egyenlő:

aa) az  egyetlen diszkontrátaként kiszámított éves effektív kamatláb, amely a  biztosítási vagy 
viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek pénzáramaira alkalmazva a  hozzárendelt 
eszközportfóliónak a Bit. 96. §-a szerinti értékével megegyező értéket eredményez,

ab) az  egyetlen diszkontrátaként kiszámított éves effektív kamatláb, amely a  biztosítási vagy 
viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek pénzáramaira alkalmazva a  biztosítási vagy 
viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek legjobb becslés szerinti értékével megegyező 
értéket eredményez, figyelembe véve – az alapvető kockázatmentes hozamgörbe alkalmazásával –
az időértéket is,
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b) az  illeszkedési kiigazítás nem tartalmazza a  biztosító megtartott kockázatait tükröző fundamentális 
kamatfelárat,

c) az  a)  pont sérelme nélkül a  fundamentális kamatfelárat növelni kell, amennyiben erre szükség van annak 
biztosításához, hogy a befektetésre nem ajánlott hitelminősítésű eszközök illeszkedési kiigazítása ne haladja 
meg az azonos futamidejű és eszközkategóriába tartozó, befektetésre ajánlott hitelminősítésű eszközökét,

d) a külső hitelminősítések használata az illeszkedési kiigazítás kiszámításánál összhangban van a Bizottságnak 
a  Szolvencia 2 irányelv 111.  cikk (1)  bekezdés n)  pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott 
rendeletében megállapított szabályokkal.

6. Volatilitási kiigazítás

11. §  A volatilitási kiigazítás alkalmazható minden olyan biztosítási kötelezettségre vonatkozóan, amelyeknél a  legjobb 
becslés számításánál alkalmazandó vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe e  kötelezettségek esetében a  9.  § 
szerinti illeszkedési kiigazítást nem foglalja magában.

7. A biztosítástechnikai tartalékok számítása során figyelembe veendő egyéb tényezők

12. §  A biztosítástechnikai tartalékok számítása során a  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  5–9.  §-ban foglaltakon túl 
a következőket is figyelembe veszi:
a) a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek teljesítésével összefüggő összes felmerülő költséget,
b) az inflációt, beleértve a költségek és a kárigények inflációját,
c) a szerződésekből eredő összes kifizetést, beleértve a jövőbeni mérlegelésen alapuló nyereségrészesedést is, 

amelyeket a biztosító vagy viszontbiztosító várhatóan teljesít, függetlenül attól, hogy a teljesítést szerződés 
írja-e elő vagy sem, kivéve, ha e kifizetésekre a 19. § (2) bekezdése alkalmazandó.

13. § (1) A biztosítástechnikai tartalékok számítása során a biztosító vagy a viszontbiztosító figyelembe veszi a biztosítási és 
a viszontbiztosítási szerződésekben foglalt pénzügyi garanciák és szerződéses opciók értékét.

 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  szerződéses opciók – ideértve a  biztosítás lejárat előtti törlését vagy 
visszavásárlását is – szerződők általi lehívásának valószínűségét valós, továbbá aktuális és hiteles információk 
alapján határozza meg.

 (3) A  feltevések kialakítása során a  biztosító vagy a  viszontbiztosító figyelembe veszi a  pénzügyi és nem pénzügyi 
körülmények jövőbeni változásainak a szerződéses opciók lehívására gyakorolt hatását.

14. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  biztosítástechnikai tartalék számításánál köteles megfelelő mennyiségű és 
minőségű adatot használni. Ennek érdekében a biztosító belső folyamatokat és eljárásokat működtet.

 (2) Ha egyedi körülményei miatt a biztosító vagy viszontbiztosító biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeinek egy 
csoportja vagy részcsoportja, vagy a  viszontbiztosítási szerződésekből és különleges célú gazdasági egységekből 
eredő megtérüléseinek tekintetében nem rendelkezik megfelelő mennyiségű és minőségű adattal megbízható 
aktuáriusi módszerek alkalmazásához, akkor a  legjobb becslés számításához megfelelő közelítés – beleértve 
a tételes tartalékképzést, mint megközelítést – alkalmazható.

15. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító köteles a  legjobb becslés számítása során a  számítás alapjául szolgáló 
feltevéseket, a feltételezett körülmények várható változásának megfelelő rendszerességgel, a tapasztalati adatokkal 
összehasonlítani.

 (2) Amennyiben a  tapasztalati adatok és a  feltételezések között rendszeresen olyan eltérés figyelhető meg, amely 
a  legjobb becslés értékét jelentősen befolyásolja, a  biztosító vagy a  viszontbiztosító módosítja az  alkalmazott 
aktuáriusi módszereket, feltevéseket.

8. A biztosítástechnikai tartalékok szintjének ellenőrzése, felemelése

16. § (1) A  Felügyelet felszólítására a  biztosító vagy a  viszontbiztosító – a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben 
meghatározott rendkívüli adatszolgáltatás keretében – igazolja a  biztosítástechnikai tartalékai szintjének 
megfelelőségét, valamint az  alkalmazott módszerek alkalmasságát és jelentőségét, továbbá a  felhasznált – alapul 
szolgáló – statisztikai adatok megfelelőségét.



2478 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 31. szám 

 (2) Amennyiben a biztosító vagy viszontbiztosító biztosítástechnikai tartalékai nem felelnek meg az előírt feltételeknek 
a  Felügyelet – a  Bit. 291.  § (1)  bekezdés l)  pont lb)  alpontjában meghatározott intézkedésként – kötelezheti 
a  biztosítót vagy a  viszontbiztosítót a  biztosítástechnikai tartalékok összegének az  előírtaknak megfelelő szintre 
emelésére.

II. FEJEZET
A SZAVATOLÓTŐKE ÉS A TŐKESZÜKSÉGLET

9. A szavatolótőke és annak meghatározása

17. § (1) A biztosító és a viszontbiztosító szavatolótőkéje alapvető szavatolótőkéből és kiegészítő szavatolótőkéből áll.
 (2) Az alapvető szavatolótőke a következő elemekből áll:

a) az eszközöknek a forrásokat meghaladó többlete, amelyből a biztosító vagy viszontbiztosító levonja a saját 
részvényeinek összegét,

b) alárendelt kölcsöntőke.
 (3) A  kiegészítő szavatolótőke az  alapvető szavatolótőkén kívüli azon tőkeelemekből áll, amelyek a  veszteségek 

fedezésére felhasználhatók.
 (4) Kiegészítő szavatolótőkének minősül:

a) a jegyzett, de be nem fizetett tőke,
b) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító – mint kedvezményezett – javára szóló okmányos meghitelezés és 

garanciaszerződés,
c) az a) és b) pontba nem tartozó kötelezettségvállaláson alapuló, a biztosító vagy a viszontbiztosító javára szóló 

– bírósági eljárásban érvényesíthető – követelés.
 (5) Kölcsönös biztosító egyesület (a továbbiakban: egyesület) esetén a kiegészítő szavatolótőke a pótlólagos befizetési 

kötelezettségből eredő követelést is tartalmazhatja.
 (6) Amennyiben a kiegészítő szavatolótőke valamely eleme befizetésre vagy érvényesítésre kerül, azt a  továbbiakban 

eszközként kell kezelni és ki kell vezetni a kiegészítő szavatolótőke elemei közül.

18. § (1) A kiegészítő szavatolótőke egyes elemei összegének a meghatározása prudens és valós feltevések alapján történik, 
továbbá figyelembe kell venni az adott tőkeelem veszteségelnyelő képességét.

 (2) Ha a  kiegészítő szavatolótőke valamely eleme névértékkel rendelkezik és a  névérték valósan tükrözi a  tőkeelem 
veszteségelnyelő képességét, akkor ezen tőkeelem értéke megegyezik a névértékkel.

 (3) A kiegészítő szavatolótőke meghatározása során a Felügyelet előzetesen jóváhagyja
a) a kiegészítő szavatolótőke egyes elemeinek forintban meghatározott értékét vagy
b) a kiegészítő szavatolótőke elemei értékének meghatározására szolgáló módszert.

 (4) A  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott – Felügyelet által jóváhagyott – módszerrel megállapított érték 
a Felügyelet által meghatározott időszakra érvényes.

19. § (1) A  nyereségrészesedésből származó szavatolótőke felhalmozott nyereségnek tekintendő, amelyet a  biztosító vagy 
viszontbiztosító nem bocsátott a szerződők és kedvezményezettek rendelkezésére.

 (2) A  nyereségrészesedésből származó szavatolótőke nem tekinthető biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződésből 
eredő kötelezettségnek, amennyiben megfelel a 21. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek.

10. A szavatolótőke besorolása

20. § (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító a szavatolótőke elemeit háromszintű rendszerbe sorolja be.
 (2) A biztosító vagy a viszontbiztosító a besorolást attól függően határozza meg, hogy az egyes tőkeelemek az alapvető 

szavatolótőke vagy a kiegészítő szavatolótőke részei-e, valamint attól, hogy mennyiben rendelkeznek a következő 
jellemzőkkel:
a) a  tőkeelem rendelkezésre áll, vagy szükség esetén érvényesíthető a  folyamatos működés, és a  felszámolás 

során jelentkező veszteségek teljes fedezésére (állandó hozzáférés),
b) felszámolás esetén a  tőkeelem teljes összege rendelkezésre áll a  veszteségek fedezésére, és a  tőkeelem 

kifizetésére addig nem kerülhet sor, amíg minden egyéb biztosítási szerződésből eredő kötelezettség nem 
teljesült (alárendelés).
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 (3) Annak értékelésekor, hogy a  szavatolótőke elem milyen mértékben rendelkezik, vagy a  jövőben rendelkezni fog 
a  (2)  bekezdés a) és b)  pontjában felsorolt jellemzőkkel, a  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  (4)–(7)  bekezdésben 
foglaltakat veszi figyelembe.

 (4) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  értékeléskor figyelembe veszi az  adott tőkeelemre vonatkozó időtartam 
feltételt. Ha az  adott tőkeelem lejárati idővel rendelkezik, a  biztosító a  biztosítási és viszontbiztosítási 
kötelezettségeinek időtartamához viszonyított relatív időtartamot (elegendő időtartam) veszi figyelembe.

 (5) A biztosító vagy a viszontbiztosító az értékeléskor figyelembe veszi, hogy a tőkeelem mentes-e a névleges összeg 
visszafizetését megkövetelő vagy ösztönző feltételektől (visszafizetést ösztönző feltételek hiánya).

 (6) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  értékeléskor figyelembe veszi, hogy a  tőkeelem mentes-e megfizetendő 
díjaktól vagy költségektől (kötelező kezelési költségek hiánya).

 (7) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  értékeléskor figyelembe veszi, hogy a  tőkeelem tehermentes-e 
(tehermentesség).

21. § (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító az alapvető szavatolótőke elemet
a) az  első szintre sorolja be, ha az  – a  20.  § (3)–(7)  bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – 

rendelkezik a 20. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott jellemzőkkel,
b) második szintre sorolja be, ha az  – a  20.  § (3)–(7)  bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – 

rendelkezik a 20. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott jellemzőkkel.
 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  kiegészítő szavatolótőke elemet a  második szintre sorolja be, ha az  – a  20.  § 

(3)–(7)  bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – rendelkezik a  20.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott jellemzőkkel.

 (3) A biztosító vagy a viszontbiztosító az alapvető és a kiegészítő szavatolótőke elemet a harmadik szintre sorolja be, ha 
az (1) és (2) bekezdésben meghatározott követelményeknek nem felelnek meg.

22. § (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító a szavatolótőke elem besorolásakor figyelembe veszi a Bizottságnak a Szolvencia 
2 irányelv 97.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében – a  szavatolótőke elemek 
szintekre való besorolása céljából – meghatározott felsorolást.

 (2) Ha az adott szavatolótőke elem nem található az (1) bekezdésben meghatározott felsorolásban, azt a biztosító vagy 
a viszontbiztosító a 23. § rendelkezéseivel összhangban – a Felügyelet jóváhagyását követően – értékeli és sorolja 
be.

23. § (1) Ha a  22.  § (1)  bekezdésben meghatározott felsorolást tartalmazó rendelet másként nem rendelkezik,  
a (2)–(4) bekezdés szerinti besorolást kell alkalmazni.

 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  első szintre sorolja a  19.  §-ban meghatározott nyereségrészesedésből 
származó szavatolótőkét.

 (3) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  második szintre sorolja a  biztosítási hitelezők javára független letétkezelőnél 
letétben tartott, az Európai Unió valamely tagállamában (a továbbiakban: tagállam) engedélyezett hitelintézet által 
kibocsátott okmányos meghitelezést és garanciát.

 (4) Az  egyesület a  második szintre sorolja a  pótlólagos befizetéseket, ha a  pótlólagos befizetés – a  20.  §  
(3)–(7)  bekezdésben meghatározottak figyelembevételével – rendelkezik a  20.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában 
meghatározott jellemzőkkel.

11. A szavatolótőke elemeinek figyelembevétele

24. § (1) A  szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés megállapítása során a  második és a  harmadik szinthez tartozó 
tőkeelemek figyelembe vehető összege mennyiségi korlátokhoz kötött az alábbi feltételek szerint:
a) az  első szinthez tartozó tőkeelemek aránya a  figyelembe vehető szavatolótőkén belül nagyobb, mint 

a figyelembe vehető szavatolótőke teljes összegének egyharmada,
b) a harmadik szinthez tartozó tőkeelemek figyelembe vehető összege aránya kisebb, mint a figyelembe vehető 

szavatolótőke teljes összegének egyharmada.
 (2) A  szavatolótőke-szükséglet fedezetére szolgáló szavatolótőke figyelembe vehető összege megegyezik az  első 

szintű elemek összegének, a  második szintű elemek figyelembe vehető összegének és a  harmadik szintű elemek 
figyelembe vehető összegének együttes összegével.
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 (3) A  minimális tőkeszükségletnek való megfelelés tekintetében a  minimális tőkeszükséglet fedezeteként figyelembe 
vehető, második szinthez tartozó alapvető szavatolótőke elemek összege mennyiségi korlátokhoz kötött. 
E korlátok legalább azt biztosítják, hogy az első szinthez tartozó tőkeelemek aránya a figyelembe vehető alapvető 
szavatolótőkén belül nagyobb legyen, mint a figyelembe vehető alapvető szavatolótőke teljes összegének fele.

 (4) A  minimális tőkeszükséglet fedezetére szolgáló alapvető szavatolótőke figyelembe vehető összege megegyezik 
az első szintű elemek összegének és a második szintre besorolt alapvető szavatolótőke elemek figyelembe vehető 
összegének együttes összegével.

12. A szavatolótőke-szükséglet számítása

25. §  A biztosító vagy a viszontbiztosító a szavatolótőke-szükségletet a 28–40. §-ban meghatározott standard formulával, 
vagy a  41–53.  §-nak megfelelő teljes vagy részleges belső modell alkalmazásával számítja, a  Bizottságnak 
a Szolvencia 2 irányelv 111. cikkében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletében megállapított szabályok 
figyelembevételével.

26. § (1) A  szavatolótőke-szükséglet számítás azon a  feltételezésen alapul, hogy a  biztosító vagy a  viszontbiztosító 
folyamatosan végzi tevékenységét.

 (2) A biztosító vagy a viszontbiztosító a szavatolótőke-szükséglet számítás során figyelembe veszi
a) az összes olyan számszerűsíthető kockázatot, amelynek a biztosító ki van téve,
b) a meglévő biztosítási állomány nem várt veszteségeit és a következő tizenkét hónapban várható új biztosítási 

állományt,
c) a  kockázatcsökkentési technikák hatását, feltéve, hogy az  azok alkalmazásából eredő kockázatok 

tükröződnek a szavatolótőke-szükségletben.
 (3) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító szavatolótőke-szükséglete a  biztosító alapvető szavatolótőkéjének egyéves 

időtávon mért 99,5 százalékos biztonsági szintű kockáztatott értékének felel meg.
 (4) A biztosító vagy a viszontbiztosító a szavatolótőke-szükséglet számítását legalább a következő kockázatokra végzi 

el:
a) nem-életbiztosítási kockázat,
b) életbiztosítási kockázat,
c) egészségbiztosítási kockázat,
d) piaci kockázat,
e) hitelkockázat,
f ) működési kockázat, amelynek része a  jogi kockázat, azonban nem képezi részét a  stratégiai döntésekből 

eredő kockázat, valamint a hírnévkockázat.

27. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító évente legalább egyszer kiszámítja szavatolótőke-szükségletét, és a  számítás 
eredményét a Bit. 269. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint jelenti a Felügyeletnek.

 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  Felügyelet részére utoljára bejelentett szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez 
elegendő, figyelembe vehető szavatolótőkét tart fenn.

 (3) A biztosító vagy a viszontbiztosító folyamatosan figyelemmel kíséri a figyelembe vehető szavatolótőke összegét és 
a szavatolótőke-szükségletet.

 (4) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér az  utoljára bejelentett szavatolótőke-
szükséglet alapjául szolgáló feltevésektől, a  biztosító vagy a  viszontbiztosító harminc napon belül újraszámítja 
a szavatolótőke-szükségletet, és a Bit. 268. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározottak szerint jelenti.

 (5) Ha megalapozottan feltehető, hogy a  biztosító vagy a  viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen módosult 
az  (1)  bekezdésben meghatározott jelentés megküldése óta, a  Felügyelet – a  Bit. 291.  § (1)  bekezdés l)  pont 
lc)  alpontja alapján – kötelezheti a  biztosítót és a  viszontbiztosítót a  szavatolótőke-szükséglet újraszámítására, 
megfelelő nagyságú szavatolótőke képzésére.

13. Standard formula

28. §  A standard formula alapján számított szavatolótőke-szükséglet a következő elemek összege:
a) a 29. §-ban meghatározott alapvető szavatolótőke-szükséglet,
b) a működési kockázatra vonatkozóan a 37. § szerint meghatározott tőkekövetelmény,
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c) a biztosítástechnikai tartalékok és a halasztott adók 38. § szerint meghatározott veszteségelnyelő képessége 
miatti kiigazítás.

14. Alapvető szavatolótőke-szükséglet kiszámítása

29. § (1) Az alapvető szavatolótőke-szükséglet az alábbi egyedi kockázati modulokból áll:
a) nem-életbiztosítási kockázati modul,
b) életbiztosítási kockázati modul,
c) egészségbiztosítási kockázati modul,
d) piaci kockázati modul,
e) partner nemteljesítési kockázati modul.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)–c)  pontja alkalmazásában a  biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység abba a  kockázati 
modulba sorolandó, amely leginkább megfelel az alapul szolgáló kockázatok biztosítástechnikai jellegének.

 (3) Az alapvető szavatolótőke-szükségletet az (1) bekezdésben meghatározott egyedi kockázati modulok összesítésével 
az  1.  melléklet alapján kell kiszámítani, figyelembe véve a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 111.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletében megállapított szabályokat.

 (4) Az  (1)  bekezdésben említett kockázati modulok mindegyikét egyéves időtávon mért 99,5 százalékos biztonsági 
szintű kockáztatott érték alkalmazásával kell számolni. Szükség esetén az egyes kockázati modulok kialakításában 
figyelembe kell venni a diverzifikációs hatásokat.

 (5) A  kockázati modulok kialakítása és részletezése minden biztosító vagy viszontbiztosító számára azonos, mind 
az alapvető szavatolótőke-szükséglet, mind a 39. §-ban meghatározott egyszerűsített számítások tekintetében.

 (6) Katasztrófakockázatok esetében az  élet-, a  nem-élet- és az  egészségbiztosítási kockázati modul számításában 
földrajzilag meghatározott egyedi adatok is alkalmazhatók.

30. § (1) Az élet-, a nem-élet- és az egészségbiztosítási kockázati modul számítása során a biztosító vagy a viszontbiztosító 
a  standard formula rögzített felépítésén belül annak egyes mennyiségi adatait a  rá jellemző egyedi mennyiségi 
adatokkal – a Felügyelet hozzájárulásával – helyettesítheti.

 (2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott mennyiségi adatokat a  biztosító vagy a  viszontbiztosító saját adatai vagy 
a tevékenységét közvetlenül érintő adatok alapján szabványosított módszerekkel számítja.

31. § (1) A  nem-életbiztosítási kockázati modul a  nem-életbiztosítási kötelezettségekből eredő kockázatokat tükrözi, 
összefüggésben az  egyes viselt kockázati kitettségekkel és a  biztosítási tevékenység végzésével kapcsolatos 
ügyviteli folyamatokkal.

 (2) A  nem-életbiztosítási kockázati modul számítása során a  biztosító vagy a  viszontbiztosító figyelembe veszi 
a  meglévő biztosítási és viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségeit, valamint a  következő tizenkét 
hónapban várható új szerződések eredményének bizonytalanságát.

 (3) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  1.  melléklet 2.  pontjában meghatározottak figyelembevételével 
a  nem-életbiztosítási kockázati modul összegét legalább a  következő részmodulok tőkekövetelményének 
aggregálásával számítja ki:
a) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, 

amely a  biztosítási események bekövetkezése időbeliségének, gyakoriságának és súlyosságának, valamint 
a  kárrendezés időbeliségének és összegszerűségének ingadozásából ered (nem-életbiztosítási díj- és 
tartalékkockázat),

b) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, 
amely a  szélsőséges vagy rendkívüli eseményekkel kapcsolatos árazási és tartalékolási feltevések jelentős 
bizonytalanságából ered (nem-életbiztosítási katasztrófakockázat).

32. § (1) Az életbiztosítási kockázati modul az életbiztosítási kötelezettségekből eredő kockázatokat tükrözi, összefüggésben 
az egyes viselt kockázati kitettségekkel és a biztosítási tevékenység végzésével kapcsolatos ügyviteli folyamatokkal.

 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  1.  melléklet 3.  pontjában meghatározottak figyelembevételével 
az  életbiztosítási kockázati modul összegét legalább a  következő részmodulok tőkekövetelményének 
aggregálásával számítja ki:
a) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 

a  halandóság szintjében, változása irányában vagy volatilitásában bekövetkező változásából ered, ahol 
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a  halandóság növekedése a  biztosítási kötelezettségek értékének növekedéséhez vezet (halandósági 
kockázat),

b) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 
a  halandóság szintjében, változásának irányában vagy volatilitásában bekövetkező változásából ered, 
ahol a  halandóság csökkenése a  biztosítási kötelezettségek értékének növekedéséhez vezet (hosszú élet 
kockázat),

c) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 
a rokkantsági, betegségi és morbiditási arányszámok szintjében, változásának irányában vagy volatilitásában 
bekövetkező változásokból ered (rokkantsági-betegségi kockázat),

d) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 
a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések teljesítése során felmerült költségek szintjében, változásának 
irányában vagy volatilitásában bekövetkező változásokból ered (életbiztosítási költségkockázat),

e) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 
a járadék-felülvizsgálatok szintjében, változásának irányában vagy volatilitásában – a jogi környezetben vagy 
a biztosított egészségi állapotában beálló változások miatt – bekövetkező ingadozásból ered (felülvizsgálati 
kockázat),

f ) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, 
amely a  biztosítási szerződések törlési, megszüntetési, megújítások és visszavásárlások szintjében vagy 
volatilitásában bekövetkező változásokból ered (törlési kockázat),

g) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 
a  szélsőséges vagy rendkívüli eseményekkel kapcsolatos árazási és tartalékolási feltételezések jelentős 
bizonytalanságából ered (életbiztosítási katasztrófakockázat).

33. § (1) Az  egészségbiztosítási kockázati modul az  egészségbiztosítási kötelezettségek vállalásából eredő kockázatokat 
tükrözi, összefüggésben az egyes viselt kockázati kitettségekkel és a biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység 
végzésével kapcsolatos ügyviteli folyamatokkal, függetlenül attól, hogy a  biztosító vagy viszontbiztosító 
az egészségbiztosítást az életbiztosításhoz hasonló vagy attól eltérő biztosítástechnikai alapon folytatja-e.

 (2) A kockázati modul legalább a következő kockázatokat veszi figyelembe:
a) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 

a biztosítási vagy viszontbiztosítási szerződések teljesítése során felmerült költségek szintjében, változásának 
irányában vagy volatilitásában bekövetkező változásokból ered,

b) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 
a  biztosítási események időpontjának, gyakoriságának és mértékének ingadozásából ered, valamint 
a kárrendezés időpontjának és a tartalékképzéskori időpontjában levő mértékének ingadozásából ered,

c) a  veszteség vagy a  biztosítási kötelezettség értékében bekövetkező kedvezőtlen változás kockázata, amely 
a súlyos járványok kitörésével, valamint a kockázatoknak az ilyen szélsőséges körülmények közötti szokatlan 
halmozódásával kapcsolatos árazási és tartalékolási feltevések jelentős bizonytalanságából ered.

34. § (1) A  piaci kockázati modul tükrözi a  biztosító vagy viszontbiztosító eszközeinek és kötelezettségeinek értékét 
befolyásoló pénzügyi eszközök piaci árának szintjéből vagy volatilitásából eredő kockázatokat, valamint az eszközök 
és a kötelezettségek közötti szerkezeti egyenlőtlenséget, különös tekintettel azok átlagos futamidejére.

 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  1.  melléklet 4.  pontjában meghatározottak figyelembevételével a  piaci 
kockázati modul összegét legalább a következő részmodulok tőkekövetelményének aggregálásával számítja ki:
a) az  eszközök, források és pénzügyi eszközök értékének érzékenysége a  hozamgörbe vagy a  kamatlábak 

volatilitásának változására (kamatlábkockázat),
b) az  eszközök, források és pénzügyi eszközök értékének érzékenysége a  részvénypiaci árak szintjének vagy 

volatilitásának változására (részvénypiaci kockázat),
c) az  eszközök, források és pénzügyi eszközök értékének érzékenysége az  ingatlanpiaci árak szintjének vagy 

volatilitásának változására (ingatlanpiaci kockázat),
d) az  eszközök, források és pénzügyi eszközök értékének érzékenysége a  kockázatmentes hozamgörbe feletti 

kamatrések szintjének vagy volatilitásának változására (kamatréskockázat),
e) az  eszközök, források és pénzügyi eszközök értékének érzékenysége a  devizaárfolyamok szintjének vagy 

volatilitásának változására (devizaárfolyam-kockázat),
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f ) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító további kockázatai, amelyek vagy az  eszközportfólió diverzifikációjának 
hiányából, vagy egy értékpapír-kibocsátóval, illetve kapcsolt kibocsátók egy csoportjával szembeni nagyfokú 
partner nemteljesítési kockázati kitettségből erednek (piaci kockázatkoncentráció).

 (3) A  standard formulával összhangban számított részvénypiaci kockázati részmodul tartalmazza a  részvényárfolyam 
változásaiból eredő kockázat fedezésére alkalmazott részvényekre vonatkozó tőkekövetelmény megfelelő 
szimmetrikus kiigazítását.

 (4) A  29.  § (4)  bekezdésében meghatározottak alapján számított, a  részvénypiaci árak változásából eredő kockázatot 
tükröző előírt tőkekövetelmény szimmetrikus kiigazítása egy alkalmas részvényindex aktuális szintjének és 
ugyanezen index súlyozott mozgóátlagának függvényén alapul. A  biztosító és a  viszontbiztosító a  súlyozott 
mozgóátlagot megfelelő időtartamot alapul véve számítja, amely azonos minden biztosító és a  viszontbiztosító 
esetén.

 (5) A szimmetrikus kiigazítás nem eredményezhet olyan részvénypiaci kockázati tőkekövetelményt, amely a standard 
tőkekövetelménynél több mint 10 százalékponttal alacsonyabb vagy több mint 10 százalékponttal magasabb.

15. Időtartam alapú részvénypiaci kockázati részmodul

35. § (1) A  Felügyelet engedélye szükséges azon életbiztosító tevékenységéhez, amennyiben az  a  nyugdíjba vonulás 
elérésére vagy annak várható elérésére való hivatkozással nyújt nyugellátásokat, ahol az  ezen ellátásokért fizetett 
biztosítási díjak adóból való levonása engedélyezett a szerződők számára, amennyiben
a) valamennyi, az  ezen üzletághoz kapcsolódó kötelezettséget és az  azok fedezetéül szolgáló eszközöket 

a  biztosító egyéb tevékenységeitől elkülönítetten kezeli és szervezi, az  átruházás bármilyen lehetősége 
nélkül,

b) a  nyugdíjba vonulás elérésére vagy annak várható elérésére való hivatkozással nyújtott nyugellátási 
tevékenységeket a biztosító csak abban a tagállamban végzi, amelyben a tevékenységet engedélyezték és

c) a biztosítás ezen üzletágnak megfelelő kötelezettségeinek átlagos időtartama 12 évnél hosszabb.
 (2) A  szavatolótőke-szükséglet részvénypiaci kockázati részmoduljának alkalmazása – amely a  kockáztatott érték 

alkalmazásával egy meghatározott időszakra vetítve kalibrált részvénypiaci kockázati részmodul – összhangban 
áll a  biztosító tőkebefektetéseinek jellemző tartási periódusával, a  szerződőknek és a  kedvezményezetteknek 
a  26.  §-ban megállapítottal egyenértékű védelmet nyújtó biztonsági szinttel, amennyiben csak az  (1)  bekezdés 
a)  pontjában említett eszközök és források tekintetében használják. A  szavatolótőke-szükséglet kiszámításakor 
ezen eszközöket és forrásokat teljes mértékben figyelembe kell venni a diverzifikációs hatások értékelésénél, a más 
tagállamokban élő szerződők és kedvezményezettek érdekei védelmének sérelme nélkül.

 (3) A  Felügyelet jóváhagyásától függően az  (1)  bekezdésben foglalt megközelítés csak abban az  esetben 
alkalmazható, ha az  érintett vállalkozás fizetőképessége és likviditása, valamint az  eszköz- és forráskezeléssel 
kapcsolatos stratégiái, folyamatai és jelentéstételi eljárásai folyamatosan biztosítják, hogy az  adott 
vállalkozás a  tőkebefektetéseire jellemző tartási periódusával összhangban lévő időtartamra tartani képes 
a  tőkebefektetéseket. A  vállalkozásnak bizonyítani kell a  Felügyelet felé, hogy e  feltétel olyan biztonsági szinten 
teljesül, amely a szerződőknek és a kedvezményezetteknek a 26. § szerintivel egyenértékű védelmet nyújt.

 (4) A biztosító és viszontbiztosító nem térhet vissza a 31–34. § és a 36. § szerinti alkalmazáshoz, kivéve kellően indokolt 
esetben, a Felügyelet jóváhagyásával.

36. §  A partner nemteljesítési kockázati modul tükrözi:
a) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító szerződő feleinek és adósainak a  következő tizenkét hónapon belüli 

váratlan nemteljesítéséből vagy hitelképessége nem várt romlásából eredő lehetséges veszteségeket,
b) a  kockázatcsökkentési szerződéseket, így különösen a  viszontbiztosítási megállapodásokat, 

az  értékpapírosítást és a  származtatott ügyleteket, a  közvetítőkkel szembeni követeléseket, valamint 
a kamatrés-kockázati részmodulban nem szereplő egyéb hitelezési kitettségeket,

c) a biztosító vagy viszontbiztosító birtokában lévő, vagy részére tartott biztosítékokat vagy egyéb fedezeteket 
és az ezekhez kapcsolódó kockázatokat,

d) minden egyes partner esetében az  érintett biztosítónak az  adott féllel szembeni teljes partnerkockázati 
kitettségét, függetlenül a biztosítóval szembeni szerződéses kötelezettség jogi formájától.
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16. Működési kockázat

37. § (1) A  működési kockázat tőkekövetelménye a  működési kockázatokat tükrözi, amennyiben azokat a  29.  § 
(2)  bekezdésben meghatározott kockázati modulok egyébként nem tükrözik. A  működési kockázat 
tőkekövetelményének számítása során figyelembe kell venni a  26.  § (2) és (3)  bekezdésében meghatározott 
szabályokat.

 (2) Azon életbiztosítási szerződések esetén, ahol a  befektetési kockázatot a  szerződők viselik, a  működési kockázat 
tőkekövetelményének számítása figyelembe veszi az  ilyen biztosítási kötelezettségekkel kapcsolatban felmerülő 
éves költségeket.

 (3) A  (2)  bekezdésben meghatározott körbe nem tartozó biztosítási és viszontbiztosítási tevékenység működési 
kockázata tőkekövetelményének számításánál a  biztosító vagy viszontbiztosító figyelembe veszi a  tevékenység 
nagyságrendjét, a  biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek tekintetében megszolgált díjaik és 
biztosítástechnikai tartalékaik révén. A  működési kockázatokra vonatkozó tőkekövetelmény ebben az  esetben 
nem haladhatja meg a biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységre vonatkozó alapvető szavatolótőke-szükséglet 
30%-át.

17. A biztosítástechnikai tartalékok és a halasztott adók veszteségelnyelő képessége miatti kiigazítás

38. § (1) A 28. § c) pontjában említett, a biztosítástechnikai tartalékok és a halasztott adók veszteségelnyelő képessége miatti 
kiigazítás a váratlan veszteségeknek – a biztosítástechnikai tartalékok vagy a halasztott adók, illetve a kettő egyidejű 
csökkenése révén végbemenő – lehetséges kiigazítását tükrözi.

 (2) A  kiigazítás figyelembe veszi a  biztosítási szerződések jövőbeni mérlegelésen alapuló nyereségrészesedéseinek 
kockázatcsökkentő hatását, amennyiben a  biztosító vagy viszontbiztosító alá tudja támasztani, hogy az  ilyen 
juttatások csökkentése a váratlan veszteségek fedezetére fordítható.

 (3) E  jövőbeni mérlegelésen alapuló nyereségrészesedések kockázatcsökkentő hatása nem lehet nagyobb, mint 
a vonatkozó biztosítástechnikai tartalékok és halasztott adók összege.

 (4) A biztosító vagy viszontbiztosító a jövőbeni mérlegelésen alapuló nyereségrészesedések kedvezőtlen körülmények 
közötti értékét összehasonlítja a legjobb becslés alapfeltevései szerinti értékkel.

18. A standard formula egyszerűsítései

39. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  egyedi részmodulok vagy a  kockázati modulok esetében egyszerűsített 
számítást végezhet, ha az  általa vállalt kockázatok jellege, nagyságrendje és összetettsége ezt indokolja, és 
amennyiben aránytalan lenne a standardizált számítás elvégzése.

 (2) A biztosító vagy a viszontbiztosító az egyszerűsített számításokat a 26. § (2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 
(3) bekezdésében meghatározott szabályokkal összhangban végzi.

19. Jelentős eltérés a standard formula számításának alapjául szolgáló feltevésektől

40. § (1) Ha a szavatolótőke-szükséglet számítását nem célszerű a 28–39. §-ban meghatározott szabályok szerint a standard 
formulának megfelelően végezni, mert az érintett biztosító vagy viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér 
a standard formula számításának alapjául szolgáló feltevésektől, a Felügyelet megkövetelheti az érintett biztosítótól 
vagy viszontbiztosítótól, hogy a standard formula sajátos paramétereit az élet-, a nem-élet- és az egészségbiztosítási 
kockázati modul számítása során a  30.  §-ban meghatározottak szerint a  rá jellemző sajátos paraméterekkel 
helyettesítse.

 (2) Ezen sajátos paramétereket úgy kell kiszámítani, hogy a  biztosító vagy a  viszontbiztosító megfeleljen a  26.  § 
(2) bekezdés a) és b) pontjában, valamint (3) bekezdésében meghatározott szabályoknak.

20. Teljes vagy részleges belső modellek

41. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  szavatolótőke-szükséglet számításához – a  Felügyelet engedélyével – teljes 
vagy részleges belső modellt használhat.
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 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító részleges belső modellt használhat az  alábbiak közül egy vagy több elem 
számítására:
a) az alapvető szavatolótőke-szükséglet 29–33. §-ban és a 34. § (1) bekezdésben meghatározott egy vagy több 

kockázati modulja vagy részmodulja,
b) a 37. §-ban meghatározott működési kockázatokra vonatkozó tőkekövetelmény,
c) a 38. §-ban meghatározott kiigazítás.

 (3) A részleges belső modell a (2) bekezdésben meghatározottak mellett a biztosító vagy a viszontbiztosító teljes üzleti 
tevékenységére, vagy csak egy vagy több főbb üzleti egységére is alkalmazható.

42. § (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító belső modelljének módosítására vonatkozó szabályzatot készít.
 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabályzatban kell meghatározni a belső modell módosításait.
 (3) A Felügyelet engedélye szükséges

a) az (1) bekezdésben meghatározott szabályzat, valamint
b) a belső modell
jelentős módosításához az 55. és 56. §-nak megfelelően.

 (4) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  belső modelljét a  Felügyelet jóváhagyása nélkül módosíthatja, ha az  nem 
tartozik a  (3)  bekezdés b)  pontjában meghatározott körbe, és a  módosítás megfelel az  (1)  bekezdésben 
meghatározott szabályzatban foglalt rendelkezéseknek.

43. §  Ha a biztosító vagy a viszontbiztosító a szavatolótőke-szükséglet számításához teljes vagy részleges belső modellt 
használ, csak kellően indokolt esetekben – a  Felügyelet engedélyével – határozhatja meg a  szavatolótőke-
szükséglet egészét vagy bármely részét – a belső modell alkalmazása helyett – a standard formula alapján.

44. § (1) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító – a  belső modell alkalmazására vonatkozó felügyeleti jóváhagyást követően – 
már nem teljesíti a  46–52.  §-ban meghatározott követelményeket, késedelem nélkül tervet kell benyújtania 
a Felügyeletnek a megfelelőség ésszerű időn belüli helyreállítására, vagy bizonyítania kell, hogy a nem megfelelőség 
hatása elhanyagolható.

 (2) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító elmulasztja az  (1)  bekezdésben említett terv végrehajtását, a  Felügyelet 
a biztosítót és a viszontbiztosítót a szavatolótőke-szükséglet standard formula szerinti számítására kötelezheti.

45. §  Ha egy biztosító vagy a  viszontbiztosító kockázati profilja lényegesen eltér a  standard formula számításának 
alapjául szolgáló feltevésektől, és ezért nem célszerű a szavatolótőke-szükségletet a standard formulával számítani, 
a  Felügyelet kötelezheti az  érintett biztosítót vagy a  viszontbiztosítót, hogy a  szavatolótőke-szükségletet, vagy 
annak lényeges kockázati moduljait belső modell alkalmazásával számítsa ki.

46. § (1) A belső modell használata a biztosító vagy a viszontbiztosító számára akkor indokolt, ha
a) a  belső modellt széles körben használják és az  fontos szerepet tölt be az  irányítási rendszerében, így 

különösen:
aa) a kockázatkezelési rendszerében és a döntéshozatali folyamatokban és
ab) a saját kockázat- és szavatolótőke-értékelési rendszerben,

b) a szavatolótőke-szükséglet belső modellel való számításának gyakorisága összhangban áll a belső modellnek 
az a) pontban szereplő egyéb célokra való alkalmazásának gyakoriságával.

 (2) Az igazgatóság felelős a belső modell kialakításának és működésének folyamatos megfelelőségéért, valamint azért, 
hogy a belső modell mindenkor megfelelően tükrözze az érintett biztosító vagy viszontbiztosító kockázati profilját.

47. § (1) A belső modell számításának alapja a valószínűség-eloszlási előrejelzés számítás.
 (2) A  valószínűség-eloszlási előrejelzés számítási módszereinek megfelelő, alkalmazható és valós aktuáriusi és 

statisztikai technikákon, módszereken kell alapulniuk és összhangban kell lenniük a  biztosítástechnikai tartalékok 
számítási módszereivel.

 (3) A valószínűség-eloszlási előrejelzés számítási módszereinek időszerű és valós információkon, valamint a valóságnak 
megfelelő feltevéseken kell alapulniuk.

 (4) A  biztosítónak vagy a  viszontbiztosítónak a  valószínűség-eloszlási előrejelzés számításához használt adatsorokat 
évente legalább egyszer felül kell vizsgálnia.
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48. § (1) A belső modellben felhasznált adatoknak pontosnak, teljesnek és helyesnek kell lenniük.
 (2) A választott számítási módszertől függetlenül a belső modell kockázat-rangsorolási képességének megfelelőnek kell 

lennie ahhoz, hogy biztosítsa a modell széles körű használatát, és fontos szerepét a biztosító vagy a viszontbiztosító 
irányítási rendszerében a 47. §-ban meghatározott követelményeknek megfelelően.

 (3) A belső modell minden olyan lényeges kockázatra kiterjed, amelynek a biztosító vagy a viszontbiztosító ki van téve, 
de legalább a 26. § (4) bekezdésében meghatározott kockázatokra.

 (4) A  diverzifikációs hatások tekintetében a  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  belső modelljében figyelembe veheti 
a kockázati kategóriákon belüli és azok közötti korrelációs hatásokat, feltéve, ha a diverzifikációs hatások mérésére 
szolgáló rendszert a Felügyelet a belső modell engedélyezése során jóváhagyta.

 (5) A  belső modellben pontosan értékelni kell a  pénzügyi biztosítékokkal és szerződéses opciókkal kapcsolatos 
lényeges egyedi kockázatokat, továbbá fel kell mérni mind a  szerződők opcióival kapcsolatos, mind a  biztosító 
vagy a  viszontbiztosító számára fenntartott szerződéses opciókkal kapcsolatos kockázatokat. E  célból figyelembe 
kell venni azt a  hatást, amelyet a  pénzügyi és nem pénzügyi feltételek jövőbeli változásai gyakorolnak az  opciók 
lehívására.

 (6) A biztosító és a viszontbiztosító a belső modelljében teljes körűen figyelembe veheti a kockázatcsökkentő technikák 
hatását, feltéve, ha a belső modellben megfelelően tükröződnek az azok használatából eredő kockázatok.

 (7) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító belső modelljében figyelembe veheti azoknak a  jövőbeli intézkedéseknek 
a  hatását és az  intézkedések megvalósíthatóságának az  időigényét, amelyek meghozatala az  adott körülmények 
között megalapozottan várható.

 (8) A  biztosítónak vagy a  viszontbiztosítónak belső modelljében figyelembe kell vennie a  biztosítási vagy 
viszontbiztosítási szerződések alapján várhatóan teljesítendő összes kifizetést.

49. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  belső modell alkalmazásakor a  26.  § (2) és (3)  bekezdésében 
meghatározottaktól eltérő időszakot vagy kockázati mértéket is használhat, ha a  belső modellel úgy határozza 
meg a szavatolótőke-szükségletet, hogy az az ügyfelek számára a 26. §-ban megállapítottal egyenértékű védelmet 
nyújtson.

 (2) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  szavatolótőke-szükségletet közvetlenül a  belső modellel meghatározott 
valószínűség-eloszlási előrejelzésből is levezetheti, a  26.  § (3)  bekezdésében meghatározott kockáztatott érték 
alkalmazásával.

 (3) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  szavatolótőke-szükségletet nem tudja közvetlenül a  belső modellel 
meghatározott valószínűség-eloszlási előrejelzésből levezetni, – a  Felügyelet engedélyét követően – közelítéseket 
használhat, mindaddig, amíg bizonyítani tudja, hogy az ügyfelek számára a 26. §-ban megállapítottal egyenértékű 
védelmet nyújt.

 (4) A Felügyelet előírhatja a biztosítónak vagy a viszontbiztosítónak, hogy a belső modelljét irányadó portfóliókon és 
külső adatokon alapuló feltevésekre támaszkodva számítsa újra annak érdekében, hogy ellenőrizze a belső modell 
számítását és módszertanának összhangját az általánosan elfogadott piaci gyakorlattal.

50. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító évente legalább egyszer megvizsgálja minden főbb üzleti egysége 
eredményének okait és forrásait.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott vizsgálat során be kell mutatni, hogy a belső modellben alkalmazott kockázatok 
csoportosítása miként magyarázza az eredmény okait és forrásait.

 (3) A kockázati csoportosítás, valamint a veszteségek és nyereségek eredete tükrözi a biztosító vagy a viszontbiztosító 
kockázati profilját.

51. § (1) A biztosító vagy a viszontbiztosító rendszeres modellérvényesítési ciklust működtet, amelynek része:
a) a belső modell teljesítményének figyelemmel kísérése,
b) annak vizsgálata, hogy a belső modell módszertana mindenkor megfelel-e a követelményeknek,
c) a belső modell eredményeinek múltbeli adatokkal való összevetése,
d) a belső modell hitelesítésére szolgáló statisztikai eljárások, és
e) a belső modell stabilitásának vizsgálata.

 (2) Az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott eljárások segítségével a  biztosítónak vagy a  viszontbiztosítónak 
képesnek kell lennie arra, hogy bizonyítsa a Felügyeletnek a számított tőkekövetelmények megfelelőségét.
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 (3) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott vizsgálat kiterjed különösen
a) arra, hogy a  belső modell eredményei mennyire érzékenyek az  alapul szolgáló feltevések változásaira, 

valamint
b) a belső modellben használt adatok pontosságának, teljességének és megfelelőségének értékelésére.

 (4) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító az  alkalmazott statisztikai módszereknek a  valószínűség-eloszlási előrejelzés 
helyességét nemcsak a  múltbeli veszteségekkel, hanem az  azokkal kapcsolatos minden lényeges új adattal és 
információval összefüggésben is vizsgálja.

52. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító dokumentálja a  belső modell felépítését, működésének részleteit és a  belső 
modell 42. §-ban meghatározott jelentős változását.

 (2) A  dokumentáció részletesen bemutatja a  belső modell alapjául szolgáló elméletet, feltevéseket, matematikai 
és tapasztalati alapokat, valamint azokat a  körülményeket, amelyek fennállása esetén a  belső modell nem 
alkalmazható eredményesen.

 (3) A dokumentálás során figyelembe kell venni a 46–51. §-ban meghatározott előírásokat.

53. §  Harmadik féltől származó belső modell vagy adatok használata esetén a  biztosítónak vagy a  viszontbiztosítónak 
a belső modell alkalmazása tekintetében meg kell felelnie a 46–52. §-ban meghatározott követelményeknek.

III. FEJEZET
A MINIMÁLIS TŐKESZÜKSÉGLET SZÁMÍTÁSA

54. § (1) A minimális tőkeszükségletet az alábbi változók vagy azok egy részének lineáris függvényeként kell kiszámítani:
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító biztosítástechnikai tartalékai,
b) a biztosító vagy a viszontbiztosító díjelőírása,
c) a biztosító vagy a viszontbiztosító biztosítási szerződéses kötelezettségei kockázatnak kitett összegei,
d) a halasztott adók, és
e) az igazgatási költségek.

 (2) A figyelembe vett változókat a viszontbiztosításra eső rész levonásával kell meghatározni.
 (3) A  minimális tőkeszükséglet kiszámításához használt, az  (1)  bekezdésben meghatározott lineáris függvény 

számításának a  biztosító vagy a  viszontbiztosító alapvető szavatolótőkéje egyéves időtávon mért 85 százalékos 
biztonsági szintű kockáztatott értéke felel meg.

 (4) A  biztosító és a  viszontbiztosító negyedévente legalább egyszer kiszámítja a  minimális tőkeszükségletét, és 
a számítás eredményét – a Bit. 269. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározottak szerint – jelenti a Felügyeletnek.

 (5) Ha a  Bit. 102.  § (1)  bekezdésében meghatározott határérték valamelyike határozza meg egy biztosító vagy 
viszontbiztosító minimális tőkeszükségletét, ennek okairól a  biztosító vagy a  viszontbiztosító – a  Bit. 268.  § 
(1) bekezdés i) pontjában meghatározottak szerint – tájékoztatja a Felügyeletet.

 (6) A Bit. 102. § (1) bekezdésében meghatározott határérték kiszámítása céljából a biztosító nem köteles negyedévente 
kiszámítani a szavatolótőke-szükségletét.

IV. FEJEZET
A BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOKKAL, A SZAVATOLÓTŐKÉVEL, A MINIMÁLIS TŐKESZÜKSÉGLETTEL ÉS 
A TÖBBLETTŐKE-KÖVETELMÉNNYEL KAPCSOLATOS FELÜGYELETI SZABÁLYOK

21. A belső modell engedélyezése

55. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító köteles csatolni a  belső modell alkalmazásának az  engedélyezése iránti 
kérelméhez mindazon dokumentumokat, amelyek alátámasztják, hogy a  belső modell megfelel a  46–51.  §-ban 
meghatározott követelményeknek.

 (2) Amennyiben a  kérelem részleges belső modellre vonatkozik, a  46–51.  §-ban meghatározott követelményeket 
a modell korlátozott alkalmazási köréhez kell igazítani.

 (3) A  Felügyelet csak abban az  esetben hagyja jóvá a  kérelmet, ha meggyőződik arról, hogy a  biztosító vagy 
viszontbiztosító kockázatazonosítási, kockázatmérési, kockázatfelügyeleti, kockázatkezelési és kockázatjelentési 
rendszerei megfelelőek, különös tekintettel a belső modellekre vonatkozó, az (1) és (2) bekezdésben meghatározott 
követelményekre.
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 (4) Ha a  belső modell alkalmazását a  Felügyelet már engedélyezte, az  nem zárja ki annak a  lehetőségét, hogy 
a Felügyelet kötelezze a biztosítót vagy viszontbiztosítót, hogy a szavatolótőke-szükségletének standard formulával 
számított becslését is bocsássa rendelkezésére.

56. § (1) A Felügyelet az 55. § (3) bekezdésben meghatározott feltételeken túl akkor hagyhatja jóvá a részleges belső modellt, 
ha a modell teljesíti az 55. § (2) bekezdésben meghatározott követelményeket és a következő kiegészítő feltételeket:
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító indokolja a modell korlátozott alkalmazási körét,
b) a  részleges belső modellel számított szavatolótőke-szükséglet jobban illeszkedik a  biztosító vagy 

a viszontbiztosító kockázati profiljához és megfelel a 25. és 26. §-ban meghatározott alapelveknek, és
c) kialakítása összhangban van a  25. és 26.  §-ban meghatározott alapelvekkel, így a  részleges belső modell 

teljes mértékben beilleszthető a szavatolótőke-szükséglet standard formulájába.
 (2) Amennyiben a  biztosító vagy a  viszontbiztosító részleges belső modellje egy meghatározott kockázati modul 

bizonyos részmoduljaira, vagy egy meghatározott kockázati modulhoz köthető üzleti egységeire, vagy mindkettőre 
csak részben terjed ki, a  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  Felügyelet felhívására a  valós helyzetnek megfelelő 
átmeneti tervet készít és azt a Felügyeletnek benyújtja.

 (3) Az  átmeneti terv meghatározza, hogy a  biztosító vagy a  viszontbiztosító miként terjessze ki a  modell alkalmazási 
körét más részmodulokra vagy üzleti egységekre annak érdekében, hogy a  modell – a  meghatározott kockázati 
modul tekintetében – a biztosító vagy a viszontbiztosító biztosítási és viszontbiztosítási tevékenységének túlnyomó 
többségére kiterjedjen.

22. A kiegészítő szavatolótőke meghatározásával kapcsolatos engedélyezés

57. § (1) A  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  kiegészítő szavatolótőke meghatározása során kérelemmel fordul 
a Felügyelethez
a) a kiegészítő szavatolótőke egyes elemeinek forintban meghatározott értékének vagy
b) a kiegészítő szavatolótőke elemei értékének meghatározására szolgáló módszer
jóváhagyása érdekében.

 (2) A  Felügyelet a  jóváhagyást a  kiegészítő szavatolótőke minden egyes eleme esetén a  következők értékelésére 
alapozza:
a) az érintett partnerek fizetőképessége és fizetési hajlandósága,
b) a  tőkeelem hasznosíthatósága, figyelembe véve az  adott elem jogi formáját, valamint a  sikeres befizetést 

vagy lehívást esetleg gátoló körülményeket, és
c) a  biztosítónak vagy viszontbiztosítónak a  kiegészítő szavatolótőke ilyen elemeivel kapcsolatos múltbeli 

lehívásairól szóló információk, amennyiben ezen információk megbízhatóan felhasználhatók a  jövőbeli 
lehívások várható eredményének értékeléséhez.

 (3) A  Felügyelet a  szavatolótőke elem besorolásakor figyelembe veszi a  szavatolótőke elemek szintekre való 
besorolására vonatkozó, a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 97.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott 
tárgykörben kiadott rendeletében megállapított szabályokat.

 (4) A  felsoroláson kívüli szavatolótőke elem értékelésének és besorolásának engedélyezése során a  biztosító vagy 
a  viszontbiztosító a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 97.  cikk (2)  bekezdésében meghatározott tárgykörben 
kiadott rendeletében megállapított szabályok, a  kiegészítő szavatolótőke engedélyezésre vonatkozó szabályok 
megfelelő alkalmazásával jár el.

23. A felügyeleti felülvizsgálattal kapcsolatos részletszabályok

58. §  A Felügyelet a felügyeleti felülvizsgálat során a Bit. 276. § (3) bekezdés b) pontjához kapcsolódóan
a) az e rendelet 4–16. §-ában meghatározott biztosítástechnikai tartalékok,
b) az e rendelet 25–40. §-ában és az 54. §-ban meghatározott tőkekövetelmények,
c) az e rendelet 17–24. §-ában meghatározott szavatolótőke minőségére és mennyiségére, és
d) amennyiben a  biztosító vagy viszontbiztosító teljes vagy részleges belső modellt használ, az  e  rendelet 

41–53. §-ában meghatározott teljes és részleges belső modellekre
vonatkozó követelményeknek való folyamatos megfelelést vizsgálja és értékeli.
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24. A többlettőke-követelmény

59. § (1) A Felügyelet többlettőke-követelményt írhat elő a biztosító vagy a viszontbiztosító számára, ha a felügyeleti eljárás 
során megállapítható, hogy
a) a biztosító vagy a viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a 28–40. §-ban meghatározottak szerinti 

standard formulával számított szavatolótőke-szükséglet alapjául szolgáló feltevésektől, és
aa) a  belső modell alkalmazására vonatkozó, a  45.  §-ban meghatározott intézkedés nem megfelelő, 

vagy hatástalan, vagy
ab) a  45.  §-ban meghatározott intézkedés alapján a  részleges vagy teljes belső modell kidolgozása 

folyamatban van,
b) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a  41–53.  § szerinti belső modell vagy 

részleges belső modell alkalmazásával számított szavatolótőke-szükséglet alapjául szolgáló feltevésektől, 
mert egyes számszerűsíthető kockázatokat nem megfelelően vettek számításba és a  megfelelő határidőn 
belül nem került sor a modellnek az adott kockázati profilhoz való kiigazítására,

c) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító irányítási rendszere jelentősen eltér a  Bit. 76–92.  §-ában meghatározott 
szabályoktól, és az  eltérés gátolja a  biztosítót vagy viszontbiztosítót abban, hogy képes legyen helyesen 
meghatározni, felmérni, figyelemmel kísérni, kezelni és jelenteni azokat a kockázatokat, amelyeknek ki van, 
vagy ki lehet téve, és más eszközök alkalmazása önmagában nem valószínű, hogy a  megfelelő határidőn 
belül orvosolni tudná a hiányosságokat, és

d) a biztosító vagy a viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a 9–10. §-ban meghatározott illeszkedési 
kiigazítás vagy a 11. §-ban meghatározott volatilitási kiigazítás alapjául szolgáló feltételezésektől.

 (2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben a többlettőke-követelményt oly módon kell kiszámítani, 
hogy az megfeleljen a 26. § (2)–(3) bekezdésében előírtaknak.

 (3) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a többlettőke-követelménynek arányosnak kell lennie az azon 
hiányosságokból adódó lényeges kockázatokkal, amelyek a többlettőke-követelmény előírás alapjául szolgáltak.

 (4) Az  (1)  bekezdés d)  pontjában meghatározott esetben a  többlettőke-követelménynek arányosnak kell lennie 
az  illeszkedési kiigazítás vagy a  volatilitási kiigazítás alapjául szolgáló feltételezések jelentős eltéréseiből adódó 
lényeges kockázatokkal.

 (5) Az  (1)  bekezdés b) és c)  pontjában meghatározott esetekben a  Felügyelet köteles olyan intézkedést hozni, amely 
alkalmas a többlettőke-követelmény előírás alapjául szolgáló hiányosságok megszüntetésére.

60. § (1) A Felügyelet évente legalább egyszer ellenőrzi a biztosítónak vagy a viszontbiztosítónak az 59. § (1) bekezdésében 
meghatározott többlettőke-követelmény előírása alapjául szolgáló hiányosságok megszüntetése érdekében tett 
intézkedéseit.

 (2) Ha a  biztosító vagy a  viszontbiztosító a  többlettőke-követelmény előírása alapjául szolgáló hiányosságot 
megszüntette, akkor a Felügyelet a többlettőke-követelményre vonatkozó előírását hatályon kívül helyezi.

 (3) Az  előírt többlettőke-követelményt is magában foglaló szavatolótőke-szükséglet a  nem megfelelő szavatolótőke-
szükséglet helyébe lép, azonban a  szavatolótőke-szükséglet a  kockázati ráhagyás kiszámítása céljából nem 
tartalmazhatja az 59. § (1) bekezdés c) pontjával összhangban előírt többlettőke-követelményt.

 (4) A Felügyelet az e §-ban meghatározott szabályok alkalmazása során figyelembe veszi a Bizottságnak a Szolvencia  
2 irányelv 37. cikk (8) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében megállapított szabályokat.

 (5) A Felügyelet évente tájékoztatja az EBFH-t a következőkről:
a) az  egy biztosítóra és viszontbiztosítóra jutó átlagos többlettőke-követelmény, valamint a  Felügyelet által 

előírt többlettőke-követelmény eloszlása az előző évben, a szavatolótőke-szükséglet százalékában megadva, 
az alábbiak szerinti bontásban:
aa) valamennyi biztosító és viszontbiztosító,
ab) életbiztosítók,
ac) nem-életbiztosítók,
ad) életbiztosítási és nem-életbiztosítási tevékenységet egyaránt végző biztosítók,
ae) viszontbiztosítók, és

b) az a) pontban meghatározottak szerinti tájékoztatás esetében az 59. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerint előírt 
többlettőke-követelmény aránya.
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HARMADIK RÉSZ
A SZÁMVITELI BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOKRA ÉS A KISBIZTOSÍTÓK 
SZAVATOLÓTŐKÉJÉRE, TŐKESZÜKSÉGLETÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

25. A rész alkalmazási köre

61. § (1) Az ebben a részben meghatározott
a) szabályok a  kisbiztosítók szavatolótőkéjének és számviteli biztosítástechnikai tartalékainak képzésére és 

számítására, a tőkeszükségletének számítására vonatkoznak; továbbá
b) számviteli biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó szabályok a  biztosítók éves beszámoló készítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet szerinti éves 
beszámoló készítéséhez alkalmazandóak.

 (2) A biztosítónak és a viszontbiztosítónak – ide nem értve a kisbiztosítót – a számviteli biztosítástechnikai tartalékok 
számítására vonatkozó, e  részben meghatározott szabályokat kizárólag az  éves beszámoló elkészítéséhez 
kapcsolódóan kell alkalmazni, e  szabályok alkalmazása nem keletkeztet a  számviteli biztosítástechnikai tartalékok 
képzésére vonatkozó kötelezettséget.

V. FEJEZET
A SZÁMVITELI BIZTOSÍTÁSTECHNIKAI TARTALÉKOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

26. A számviteli biztosítástechnikai tartalékok

62. §  Számviteli biztosítástechnikai tartaléknak minősülnek:
a) a meg nem szolgált díjak tartaléka,
b) a matematikai tartalékok, ezen belül

ba) az életbiztosítási díjtartalék,
bb) a betegségbiztosítási díjtartalék,
bc) a balesetbiztosítási járadéktartalék,
bd) a felelősségbiztosítási járadéktartalék,

c) a függőkár tartalékok, ezen belül
ca) a bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár tartalék),
cb) a bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka (IBNR),

d) az eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék,
e) az eredménytől független díjvisszatérítési tartalék,
f ) a káringadozási tartalék,
g) a törlési tartalék,
h) a befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartaléka,
i) az egyéb biztosítástechnikai tartalékok.

27. A számviteli biztosítástechnikai tartalékok meghatározása

63. § (1) A  számviteli biztosítástechnikai tartalékot a  biztosítónak olyan mértékben kell képeznie, hogy 
az  a  viszontbiztosításba nem adott kockázatokból származó kötelezettsége folyamatos és tartós teljesítésére 
– az  ésszerűség és a  biztosítási tevékenység tapasztalatai alapján – előreláthatóan fedezetet nyújtson. 
Az életbiztosításoknál – a tiszta kockázati életbiztosítások, illetve a haláleseti kockázatot is tartalmazó biztosítások 
kockázati részének kivételével – a  számviteli biztosítástechnikai tartalékokat a  viszontbiztosításba adott 
kockázatokra is meg kell képezni.

 (2) A  nem-életbiztosítási ág esetében a  biztosítónak a  bruttó számviteli biztosítástechnikai tartalékok legalább 2%-át 
meg kell képeznie, függetlenül a  viszontbiztosításba adott kockázat arányától, kivéve, ha a  viszontbiztosítást 
tagállamban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító nyújtja.

 (3) Együttbiztosítás esetén a  számviteli biztosítástechnikai tartalékokat az  együttbiztosításban részt vevők 
kockázatvállalásukból eredő kötelezettségeiknek megfelelő mértékben képzik.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 31. szám 2491

64. § (1) A  számviteli biztosítástechnikai tartalékokat ágazatonként kell a  mérleg fordulónapjával képezni, és év végére 
a  tartalékok várható értékének eszközfedezetét az  előre látható kötelezettségeket figyelembe véve meg kell 
teremteni, és biztosítani kell.

 (2) A  biztosító köteles az  életbiztosítások esetében a  számviteli biztosítástechnikai tartalékok képzésénél alkalmazott 
elvek és módszerek megismerését – az ügyfél kérésére – lehetővé tenni.

65. § (1) A biztosító a számviteli biztosítástechnikai tartalék számítási módját és a felhasznált adatokat köteles egyértelműen 
dokumentálni. A  számviteli biztosítástechnikai tartalékok képzési szabályait a  biztosító által készített tartalékolási 
szabályzat tartalmazza.

 (2) A számviteli biztosítástechnikai tartalékoknak a tárgyévet követő években a legfrissebb információk alapján történő, 
nem visszamenőleges hatályú képzése minősül a számviteli biztosítástechnikai tartalékok helyesbítésének.

 (3) Ahol e rendelet a tartalék egyedi képzését írja elő, ott a megképzett tartalékot egyedi azonosításra alkalmas módon 
archiválni kell.

66. § (1) Az  62.  § a)  pontjában meghatározott meg nem szolgált díjak tartaléka a  tárgyév, illetve az  azt megelőző évek 
folyamán előírt díjakból képzett tartalék, amely a  díjfizetés alapját képező biztosítási szerződésekből származó, 
tárgyévet követő év(ek) kötelezettségeinek fedezetére szolgál.

 (2) A meg nem szolgált díjak tartalékát – a (3) és (4) bekezdés kivételével – a biztosító által művelt valamennyi ágazatra 
meg kell képezni.

 (3) A 60 napot meg nem haladó tartamú szerződések díját – ha a díjat a biztosítási időszak tartamának egészére egy 
összegben befizetik a  szerződés megkötésekor – a  befizetés évében lehet elszámolni. Ebben az  esetben a  díjból 
nem kell meg nem szolgált díjak tartalékát képezni.

 (4) Élet- és betegségbiztosítások esetében a meg nem szolgált díjak tartalékát legfeljebb a tárgyév előírt díjaiból lehet 
képezni. Azon szerződések esetében, amelyekre a  biztosító élet- vagy betegségbiztosítási díjtartalékot képez, 
a meg nem szolgált díjak tartalékát – a biztosító döntésétől függően – a matematikai tartalékon belül is képezheti. 
Ez esetben ezen szerződések után meg nem szolgált díjak tartaléka nem képezhető.

 (5) A meg nem szolgált díjak tartalékának megállapítása a díjelőírás elszámolásával egyidejűleg, de legkésőbb a tárgyév 
mérleg fordulónapján, a tárgyévet és az azt követő éve(ke)t megillető díjrész különválasztásával történik.

 (6) A  meg nem szolgált díjak tartalékát a  tárgyév mérleg fordulónapjával – a  (7)  bekezdésben foglaltak kivételével – 
szerződésenként egyedileg kell megállapítani és megképezni a következőképpen:
a) a  díjelőírás összegét időarányosan, illetve – indokolt esetben – a  terméktervben foglaltak szerint kell 

megosztani a tárgyév és az azt követő időszakok között,
b) viszontbiztosításnál

ba) arányos viszontbiztosítási szerződés esetén a  közvetlen biztosító a  teljes díjelőírást alapul véve 
elvégzi az  a)  pont szerinti díjmegosztást a  tárgyév és az  azt követő időszakok között, majd 
az  így számított meg nem szolgált díjból a  viszontbiztosítási hányad arányában határozza meg 
a biztosításra és a viszontbiztosításra jutó meg nem szolgált díjak tartalékának összegét,

bb) nem arányos viszontbiztosítási szerződés esetén a  biztosító a  meg nem szolgált díjból 
a  viszontbiztosítás sajátosságainak függvényében határozza meg a  biztosításra, illetve 
a viszontbiztosításra jutó meg nem szolgált díjak tartalékának összegét.

 (7) A meg nem szolgált díjak tartaléka közelítő módszerrel is megállapítható, ha az egyedi számítás az adott esetben 
nem, vagy csak aránytalanul nagy költséggel alkalmazható és a közelítő módszerrel számított tartalék az egyedileg 
számított tartalékot jól közelíti. A közelítő módszer alkalmazásánál figyelembe kell venni a szerződések időtartamát 
és a díjfizetés gyakoriságát.

67. § (1) A  matematikai tartalékok azokat a  62.  § b)  pontjában felsorolt tartalékokat foglalják magukban, amelyeket 
a terméktervben rögzített biztosításmatematikai elvek és módszerek szerint kell meghatározni és képezni.

 (2) A  matematikai tartalékokat a  szerződésből eredő jövőbeni kiadások és jövőbeni bevételek tartalékképzés 
időpontjára a technikai kamatlábak felhasználásával számított várható jelenértékeinek különbözeteként (prospektív 
módszer) kell meghatározni és képezni. A prospektív módszertől eltérő egyéb módszer csak akkor alkalmazható, ha 
a prospektív módszerrel történő meghatározás nem lehetséges, vagy alkalmazása aránytalanul nagy költséggel jár, 
és az egyéb módszerrel számított tartalék jól közelíti a prospektív módszerrel meghatározott összeget.

 (3) A  matematikai tartalékot a  (2)  bekezdésben foglaltakat alapul véve a  terméktervben, vagy a  terméktervvel 
nem rendelkező egyedi szerződés tartalékolási leírásában rögzített tartalékszámítási elvek és képletek szerint  
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– a kollektív díjtartalékkal rendelkező csoportos biztosítások kivételével – egyénenként kell kiszámítani, és a mérleg 
fordulónapján érvényben lévő szerződésekre, valamint járadékjogosultakra vonatkozóan kell képezni. A  képzés, 
illetve a képzés módosításának indokoltságát bizonylatokkal, számításokkal, illetve egyéb módon kell alátámasztani.

 (4) A viszontbiztosításba vett és az együttbiztosítással vállalt kockázat fedezetére szolgáló matematikai tartalékot
a) az élet- és betegségbiztosításoknál a kockázatvállalásból eredő kötelezettségeknek megfelelő mértékben,
b) más ágazatoknál az elsődleges biztosító által megadott tartalék alapján
kell kiszámítani és képezni.

 (5) A viszontbiztosításba adott állománynál a viszontbiztosító részesedését a viszontbiztosítási szerződések alapján kell 
számba venni.

 (6) A matematikai tartalék számításánál a biztosítási esemény kockázati tényezőin túl figyelembe kell venni:
a) a garantált szolgáltatások, illetve kifizetések értékét (beleértve a garantált visszavásárlás értékét is),
b) a garantált hozamokat,
c) a kötvénytulajdonosok számára biztosított opciókat (beleértve a díjmentes leszállítás opcióját is),
d) a szerződéssel összefüggő, jövőbeni várható költségeket, valamint a folyamatos díjfizetés esetén a díjfizetés 

időtartamára megosztott szerzési költségeket, és
e) a tartalékok befektetésének várható hozamát.

68. § (1) A  62.  § b)  pont ba)  alpontjában meghatározott életbiztosítási díjtartalék az  életbiztosítási szerződésekből eredő  
– más számviteli biztosítástechnikai tartalékokkal nem fedezett – kötelezettségek fedezetére szolgál.

 (2) A szerződés életbiztosítási díjtartalékát a szerződés összes kockázatára együttesen és kockázati részekre bontottan 
is meg lehet képezni.

 (3) Az  életbiztosítási szerződés megkötésekor a  biztosító köteles egyértelműen meghatározni a  szerződés teljes 
tartamára az  életbiztosítási díjtartalék és annak esetleges megbontása számítási módját és paramétereit. 
A szerződés tartama alatt a díjtartalék számítási módja és paraméterei legfeljebb akkor változtathatók, ha a szerződő 
(biztosított, kedvezményezett) nem kerül hátrányosabb helyzetbe.

 (4) Az  életbiztosítási tartalék képzésénél egyértelműen rögzíteni kell, hogy a  képzésnél milyen módon vették 
figyelembe a felmerülő szerzési költségeket.

69. § (1) A 62. § b) pont bb) alpontjában meghatározott betegségbiztosítási díjtartalék a betegségbiztosítási szerződésekből 
eredő – más számviteli biztosítástechnikai tartalékokkal nem fedezett – kötelezettségek fedezetére szolgál.

 (2) A  szerződés betegségbiztosítási díjtartalékát a  szerződés összes kockázatára együttesen és kockázati részekre 
bontottan is meg lehet képezni.

 (3) A  betegségbiztosítási szerződés megkötésekor a  biztosító köteles egyértelműen meghatározni a  szerződés teljes 
tartamára a betegségbiztosítási díjtartalék és esetleges megbontása számítási módját és paramétereit. A szerződés 
tartama alatt a díjtartalék számítási módja és paraméterei legfeljebb akkor változtathatók, ha a szerződő (biztosított, 
kedvezményezett) nem kerül hátrányosabb helyzetbe.

70. § (1) A 62. § b) pont bc) alpontjában meghatározott baleset-biztosítási járadéktartalék a  járadékfizetési kötelezettséget 
is tartalmazó baleset-biztosításoknál a  biztosítási esemény miatt fellépő járadékfizetési kötelezettség és az  azzal 
kapcsolatos költségek fedezetére szolgál.

 (2) A tartalékot úgy kell megállapítani, hogy a tartalék a befektetéséből származó hozamával együtt várhatóan fedezze 
a járadék-kifizetéseket és az ahhoz kapcsolódó költségeket.

 (3) A  baleset-biztosítási járadéktartalékot a  megállapított járadékok és a  várható – járadék-kifizetéssel kapcsolatos – 
költségek alapján járadékosonként egyedileg kell meghatározni, és a  megállapítást követő legközelebbi mérleg 
fordulónapon kell megképezni. Ha a károsult, illetve a biztosított több jogcímen is jogosult járadékra, és a mérleg 
fordulónapján még nem minden járadékfajta került véglegesen megállapításra, akkor a  még meg nem állapított 
járadékjogcímekre továbbra is függőkár tartalékot kell képezni.

71. § (1) A 62. § b) pont bd) alpontjában meghatározott felelősségbiztosítási járadéktartalék a felelősségbiztosításból eredő 
járadékfizetési kötelezettségek és az azzal kapcsolatos költségek fedezetére szolgál.

 (2) A tartalékot úgy kell megállapítani, hogy a tartalék a befektetéséből származó hozamával együtt várhatóan fedezze 
a járadék-kifizetéseket és az ahhoz kapcsolódó költségeket.

 (3) A  felelősségbiztosítási járadéktartalékot a  megállapított járadékok és a  várható – járadék-kifizetéssel kapcsolatos – 
költségek alapján járadékosonként egyedileg kell meghatározni, és a  megállapítást követő legközelebbi mérleg 
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fordulónapon kell megképezni. Ha a  károsult, illetve biztosított több jogcímen is jogosult járadékra és a  mérleg 
fordulónapján még nem minden járadékfajta került véglegesen megállapításra, akkor a  még meg nem állapított 
járadékjogcímekre továbbra is függőkár tartalékot kell képezni.

72. § (1) A  62.  § c)  pont ca)  alpontjában meghatározott bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes függőkár 
tartalék) a  mérleg fordulónapjáig bekövetkezett és bejelentett, de még nem vagy csak részben rendezett károk, 
biztosítási események miatti kifizetések és ezek költségeinek fedezetére szolgál.

 (2) A  tételes függőkár tartalékot a  mérleg fordulónapján, a  tárgyévben bekövetkezett káreseményekre úgy kell 
megállapítani és képezni, hogy az  szerződésenként, egyedileg fedezetet nyújtson a  várhatóan felmerülő 
kárkifizetési ráfordításokra, valamint (ha az adott biztosítási ágazatban a biztosító járadékfizetésre kötelezett) a még 
meg nem állapított, fizetendő járadékokra, továbbá a (4) bekezdés szerint megállapított kárrendezési költségekre és 
a járadékok folyósításával kapcsolatban várhatóan felmerülő igazgatási költségekre.

 (3) A  tárgyévet megelőző években megállapított tételes függőkár fedezetére szolgáló tartalékot a  tárgyévi mérleg 
fordulónapján – a  befolyásoló tényezők alakulását figyelembe véve – egyedileg felül kell vizsgálni, és az  egyedi 
függőkár tartalékok összegét az  értékeléssel megállapított tartalék összegére kell helyesbíteni. A  képzés 
indokoltságát bizonylatokkal, számításokkal, illetve egyéb módon kell alátámasztani. A  tételes függőkár 
tartalékoknak a bekövetkezés és a bejelentés időpontját is nyilván kell tartani.

 (4) A  (2)  bekezdés szerinti kárrendezési és igazgatási költségek fedezetére a  függőkár tartalékon belül képzett 
összeg megállapításakor a  tárgyévben felmerült kárrendezési költségeknek a  kárkifizetéshez viszonyított arányát, 
az  igazgatási költségek megállapításánál pedig a  tárgyévben a  járadékfizetéssel kapcsolatban felmerült igazgatási 
költségeknek a járadékfizetésekhez viszonyított arányát kell alkalmazni. Az arányoktól való eltérést külön indokolni 
kell.

 (5) A  tárgyévet megelőző években bekövetkezett, a  bekövetkezés évében be nem jelentett, de a  tárgyév mérleg 
fordulónapjáig bejelentett káresemények (késői károk) ismertté válásakor a  tételes függőkár tartalékon belül 
– a  bekövetkezés éve szerinti részletezésben – elkülönítetten kell nyilvántartani az  azok fedezetére szolgáló, 
a (2) bekezdés szerinti függőkár tartalékot.

 (6) A  tételes függőkár tartalék összegének meghatározásánál csökkentő tényezőként kell figyelembe venni 
a  szerződésenként (káreseményenként) nagy valószínűséggel érvényesíthető visszkereset vagy kármegosztás 
várható összegét.

 (7) Az előreláthatólag járadékfizetéssel járó káreseményeknél egyedileg kell becsülni a járadék és az ehhez kapcsolódó 
költségek várható tőkeértékét, amely a  járadék megállapításáig a  tételes függőkár tartalékban marad. Az  adott 
szerződéshez (káreseményhez) kapcsolódó járadék összegének megállapítását követő mérleg fordulónapokon 
e szerződés (káresemény) vonatkozásában csak az esetlegesen várható járadéknövekedésekre és az egyéb várható, 
nem járadék jellegű kárkifizetésekre, valamint ezek költségeire lehet tételes függőkár tartalékot képezni.

73. § (1) A  62.  § c)  pont cb)  alpontjában meghatározott bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka 
(a továbbiakban: IBNR tartalék) a mérleg fordulónapjáig bekövetkezett vagy okozott, de még be nem jelentett késői 
károk, biztosítási események miatti kifizetések és azok várható költségének fedezetére szolgál.

 (2) Az IBNR tartalékot a tárgyév mérleg fordulónapján a következőképpen kell meghatározni és képezni:
a) olyan új termék vagy egyedi szerződés esetében, amelyet a biztosító még nem művel három éve, és amelyre 

az ágazat többi biztosításától elkülönítetten kíván IBNR tartalékot képezni, azt a tárgyévben a termék tárgyévi 
megszolgált díjának maximum 6%-ának erejéig teheti. Magas káralakulású vagy erőteljesen fejlődő állomány 
esetén a biztosító ettől magasabb mértékű IBNR tartalékot is képezhet. Ennek indokoltságát számításokkal 
kell alátámasztani,

b) az  a)  ponthoz nem tartozó szerződések káraira az  IBNR tartalék szükségletet az  elmúlt évek tapasztalati 
adataira építve olyan statisztikai módszerrel kell megállapítani, melynél a  károk kifutási háromszögeinek 
adatait fel kell használni.

 (3) A  konkrét késői károk ismertté válásakor a  káreseményre tételes függőkár tartalékot kell képezni. Az  ilyen 
káreseményeket a tételes függőkár tartalékon belül elkülönítetten kell nyilvántartani.

 (4) A  tárgyév mérleg fordulónapján az  IBNR tartalékot a  tárgyév mérleg fordulónapjával a  szükséges szintre kell 
módosítani.

 (5) A  biztosítónak gyűjtenie kell a  károk bekövetkezésének, okozásának, illetve bejelentésének időpontjait, valamint 
ezen túlmenően külön kell gyűjtenie az  egyes évekre vonatkozóan a  mérleg fordulónapjáig bekövetkezett, de be 
nem jelentett késői károk statisztikáit.
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74. § (1) A  62.  § d)  pontjában meghatározott eredménytől függő díjvisszatérítési tartalék a  biztosítási feltételek alapján 
a biztosítottat (szerződőt, kedvezményezettet) a biztosító tárgyévi, illetve a tárgyévet megelőző évei eredményéből 
megillető díjvisszatérítés fedezetére szolgál. A  visszajuttatás módját (visszafizetés, díjjóváírás, többletszolgáltatás) 
a  biztosítási szerződési feltételek határozzák meg. Egyesület esetében ezt meghatározhatja az  egyesület 
alapszabálya is.

 (2) A  (3)  bekezdés szerint az  életbiztosítási ágban a  matematikai tartalékok hozamából a  biztosítottaknak 
visszajuttatandó, de ki nem fizetett, vagy még oda nem ígért (meghirdetett) részt a tárgyév mérleg fordulónapján 
az  eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékba kell helyezni. Az  eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékba 
helyezés önmagában nem minősül a többlethozam visszajuttatásának.

 (3) A többlethozam visszajuttatást a biztosító elkülönítetten köteles kezelni és kimutatni.
 (4) A  fel nem használt eredménytől függő díjvisszatérítési tartalékot nem lehet felszabadítani, annak összege 

mindaddig a tartalékban marad, amíg a biztosítottaknak (szerződőknek, kedvezményezetteknek) véglegesen vissza 
nem juttatják.

 (5) A  2016. január 1-jét megelőzően kötött életbiztosítási szerződések többlethozam-visszajuttatása vonatkozásában 
a Bit. 452. §-a alkalmazandó.

75. § (1) A  62.  § e)  pontjában meghatározott eredménytől független díjvisszatérítési tartalék a  biztosítási feltételek szerint 
– így különösen kármentesség, alacsony káralakulás miatt – a  biztosítottnak (szerződőnek, kedvezményezettnek) 
történő díjvisszatérítés fedezetére szolgál.

 (2) Az  eredménytől független díjvisszatérítési tartalék meghatározásának szabályait a  biztosítási feltételekkel 
összhangban a termékterv tartalmazza.

 (3) Az eredménytől független díjvisszatérítési tartalékot a tárgyév mérleg fordulónapján az érvényben levő szerződések 
alapján kell megképezni. Ha valamely szerződésnél a  mérleg fordulónapján a  díjvisszatérítés feltételei fennállnak, 
abban az esetben tartalékként a várható éves díjvisszatérítési összeg időarányos részét kell megképezni.

 (4) Ha a  biztosítási szerződés a  többéves kármentesség esetére növekvő mértékű díjvisszatérítést tartalmaz, akkor 
a díjvisszatérítési tartalék megállapításánál azt is figyelembe kell venni, hogy az ügyfelet kedvező káralakulás esetén 
magasabb díjvisszatérítés illeti meg.

 (5) A  tárgyévben képzett eredménytől független díjvisszatérítési tartalékot a  díjcsökkentés, díjvisszatérítés vagy 
többletszolgáltatás formájában történő visszajuttatáskor fel kell használni, a  tartalék fennmaradó részét pedig 
legkésőbb a tárgyévet követő év mérleg fordulónapján a szükséges szintre kell módosítani.

76. § (1) A  62.  § f )  pontjában meghatározott káringadozási tartalék egy-egy ágazat évenkénti kárkifizetéseinek 
kiegyenlítésére szolgál.

 (2) A  káringadozási tartalékot akkor lehet feltölteni, ha az  ágazat elkülönített eredményelszámolásában  
a – káringadozási tartalék figyelembevétele nélkül megállapított – biztosítástechnikai eredmény pozitív előjelű.

 (3) A tárgyévi káringadozási tartalékfeltöltés maximális mértéke a mérleg fordulónapján az adott ágazat díjelőírása és 
az adott ágazatra felmerült ráfordítások különbözetének
a) mezőgazdasági elemi károkra kötött biztosítások, hitel- és kezesi biztosítások esetében 100%-a,
b) egyéb biztosításoknál 40%-a.
Az adott tárgyévben feltöltés csak akkor és olyan mértékben alkalmazható, ha a  megképzett összesített tartalék 
a tárgyévi feltöltéssel együtt nem haladja meg ezen biztosítások tárgyévi díjelőírásának ötszörösét.

 (4) A  káringadozási tartalékot a  tárgyévben a  mérleg fordulónapján fel kell használni, ha az  adott ágazat 
biztosítástechnikai eredménye negatív előjelű. A  felhasználás mértéke a biztosítástechnikai veszteség mértéke, de 
legfeljebb a káringadozási tartalék összege.

 (5) Az ágazat műveléséből adódó kötelezettség megszűnésekor a tartalékot fel kell szabadítani.
 (6) A biztosító köteles a károk alakulásáról szóló statisztikát megőrizni.

77. § (1) A 62. § g) pontjában meghatározott törlési tartalék a biztosítónak a befolyt díjbevételeiből a kockázat megszűnése, 
mérséklése, illetve átmeneti szüneteltetése miatti jogos díjvisszatérítéseknek, valamint az  előírt díjkövetelések 
fenti okokból helyesbítendő összegének és az  előírt díjkövetelések díj nemfizetés miatt várhatóan törlésre kerülő 
részének fedezetére szolgál.

 (2) A törlési tartalékot a tárgyév mérleg fordulónapjával kell megképezni. A törlési tartalék szükséglet megállapításakor 
figyelembe kell venni a megelőző években az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt visszatérített díjbevételek, 
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a csökkentett, illetve törölt díjelőírások, valamint a tárgyévi mérleg fordulónapján fennálló hátralékos díjkövetelések 
várhatóan törlésre kerülő részének együttes összegét.

 (3) A  tárgyévet megelőző évben képzett törlési tartalékot a  tárgyévi mérleg fordulónapján teljes összegében fel kell 
használni.

78. § (1) A  62.  § h)  pontjában meghatározott befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartaléka 
az  eszközalap(ok) szerződők számára kimutatott nettó eszközértékének a  vonatkozó biztosítási terméktervben 
meghatározott, a felmerülő költségek fedezetére elvont eszközökkel csökkentett része.

 (2) Az  eszközalapban lévő befektetési eszközök értékelésének irányadó szabálya, hogy a  befektetési eszközt azon 
a  piacon kialakult piaci záróáron kell értékelni, melyen az  adott befektetési eszköz forgalmának legnagyobb 
része megvalósul. Az  eszközalap nettó eszközértékét a  portfólióban lévő eszközök lehető legfrissebb árfolyam-
információkat tükröző értékének alapulvételével kell kiszámítani. Ha az  eszköz ritka kereskedése miatt – így 
különösen ingatlan – annak piaci értékéről friss információ nem áll rendelkezésre, akkor az  értéket könyvvizsgáló 
becslése alapján kell megállapítani.

 (3) A  befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások tartalékán belül a  különböző eszközalapokhoz 
tartozó tartalékokat egymástól és a matematikai tartalékoktól elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani.

79. § (1) A  várható veszteségek tartaléka – mely a  62.  § i)  pontjában meghatározott egyéb biztosítástechnikai tartalék 
egyik elkülönített fajtája – az egy vagy több biztosítási termék saját vagy viszontbiztosításba vett művelése során 
az  olyan nagy valószínűséggel bekövetkező, jövőbeni veszteség fedezetére szolgál, amelyet a  fennálló szerződési 
kötelezettségek miatt nem, vagy csak a későbbi időszakban lehet megszüntetni.

 (2) A  várható veszteség nagyságrendjét a  termékek díjkalkulációját is figyelembe véve olyan kalkulációval kell 
megállapítani, amely
a) az  adott biztosítási termék művelésének legalább 2 évi adatai alapján készített elkülönített 

eredményelszámolást, és
b) az adott szerződések érvényességéig várható veszteség- és költségráfordításokat
veszi alapul.

 (3) A  tartalékot évente a  mérleg fordulónapján, a  mérlegkészítés időpontjáig rendelkezésre álló információkat 
figyelembe véve, más számviteli biztosítástechnikai tartalékokban rendelkezésre álló fedezet beszámításával kell 
megállapítani. A tartalék az e fedezetet meghaladó várható veszteségek összegével egyenlő.

 (4) A várható veszteség kiszámításánál nem szabad figyelembe venni az érdekmúlás vagy egyéb okok miatt megszűnő 
szerződések hatásait, amelyekre törlési tartalékot képeztek.

 (5) A  tartalék megállapításánál alkalmazott feltételeket és módszertant – a  díjelőírást, a  meg nem szolgált díjak 
tartalékát, a  kárkifizetések (kárgyakoriság, átlagkár) alakulását, a  függőkár tartalék és a  káringadozási tartalék 
nagyságát, a  költségtényezőket, a  passzív viszontbiztosítás hatását és a  termék tárgyévi eredményelszámolását – 
az éves beszámoló üzleti jelentésében be kell mutatni.

 (6) A tárgyévet megelőző évben képzett várható veszteségek tartalékát a tárgyév mérleg fordulónapjával a szükséges 
szintre kell módosítani.

80. §  A hitel- és kezesi biztosítást végző biztosító megképezi a  kockázat terjedelmével arányosan a  hitel- és kezesi 
biztosítások külön tartalékát a 62. § i) pontjában meghatározott egyéb biztosítástechnikai tartalék egyik elkülönített 
fajtájaként.

81. § (1) A  hitel- és kezesi biztosítások tartalékának – a  káringadozási tartalék kivételével – tárgyévi feltöltése legfeljebb 
a  hitel- és kezesi biztosítások tárgyévi saját megtartású díjbevételének 40%-ával történhet. Az  adott tárgyévben 
feltöltés csak akkor és olyan mértékben alkalmazható, ha a  megképzett összesített tartalék a  tárgyévi feltöltéssel 
együtt nem haladja meg ezen biztosítások tárgyévi díjelőírásának ötszörösét.

 (2) A hitel- és kezesi biztosítások tartalékát a tárgyévben a mérleg fordulónapján lehet felhasználni, ha az adott ágazat 
biztosítástechnikai eredménye negatív előjelű. A felhasználás mértéke a biztosítástechnikai veszteség, de legfeljebb 
a tartalék mértéke lehet.

 (3) A hitel- és kezesi biztosítások műveléséből adódó kötelezettség megszűnésekor a tartalékot fel kell szabadítani.
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VI. FEJEZET
A KISBIZTOSÍTÓK SZAVATOLÓTŐKÉJÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

28. A biztosító szavatolótőkéje

82. §  Az e fejezetben lévő szavatolótőke előírások a Bit. hatodik részének hatálya alá tartozó kisbiztosítóra vonatkoznak.

83. § (1) A  szavatolótőke a  biztosítónak a  84–85.  § szerint korrigált saját tőkéje, amely arra szolgál, hogy a  biztosító akkor 
is teljesíteni tudja kötelezettségeit, ha erre a beszedett díjak, illetve a számviteli biztosítástechnikai tartalékok nem 
nyújtanak fedezetet.

 (2) A  biztosítónak a  biztosítási szerződésből eredő kötelezettségei mindenkori teljesíthetősége érdekében biztosítási 
áganként folyamatosan legalább annyi szavatolótőkével kell rendelkeznie, mint az  általa folytatott biztosítási 
tevékenység terjedelmének megfelelő minimális szavatolótőke-szükséglet.

 (3) A biztosító minimális szavatolótőke-szükségletének számítási módját a 2. melléklet tartalmazza.

29. A szavatolótőke elemei

84. § (1) A  szavatolótőkét a  (2) és (3)  bekezdésben foglaltaknak megfelelően, az  élet- és a  nem-életbiztosítási ágra 
elkülönítetten kell meghatározni.

 (2) A szavatolótőke a következő tőkeelemekből áll:
a) a  befizetett jegyzett tőke, illetve egyesület vagy szövetkezet esetén a  tényleges alaptőke, ha a  következő 

feltételek fennállnak:
aa) az  egyesület és a  szövetkezet alapszabályában rendelkezni kell arról, hogy a  tagok részére 

a  saját tőke terhére – a  biztosítási szerződésből eredő kötelezettségeken kívül – kizárólag olyan 
mértékben lehet kifizetést teljesíteni, amelynek következtében a  szavatolótőke összege nem 
csökken a  minimális szavatolótőke szintjének kétszerese, vagy – amennyiben magasabb – 
a minimális biztonsági tőke kétszerese alá a biztosító megszűnése esetén akkor, ha a biztosító egyéb 
kötelezettségeit rendezte,

ab) az egyesület és a szövetkezet alapszabályában rendelkezni kell arról, hogy minden, a  tagi vagyoni 
részesedés terhére történő, az egyesületi vagy a szövetkezeti tagsági viszony egyedi megszűnésétől 
eltérő okból bekövetkező kifizetésről a  Felügyeletet legalább egy hónappal a  kifizetés előtt 
értesíteni kell, amely időtartamon belül a Felügyelet a kifizetést megtilthatja,

ac) az egyesület és a szövetkezet alapszabályában rendelkezik arról, hogy az aa) és ab) pontok szerinti 
előírásokat kizárólag a Felügyelet egyetértésével módosítják,

b) a tőketartalék,
c) a lekötött tartalék,
d) az értékelési tartalék húsz százaléka,
e) az eredménytartalék,
f ) a mérleg szerinti eredmény,
g) az alárendelt kölcsöntőke, és
h) az  osztalékelsőbbségi, valamint a  nyereséges évben az  elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is 

feljogosító, jegyzett és befizetett részvények.
 (3) Az alárendelt kölcsöntőke és a (2) bekezdés h) pontja szerinti osztalékelsőbbségi részvény összege a rendelkezésre 

álló és a  szavatolótőke-szükséglet közül a  kisebbik értéknek az  50%-áig számítható be a  szavatolótőkébe. 
A szavatolótőke számítása során határozott lejárati idejű alárendelt kölcsöntőke legfeljebb a  rendelkezésre álló és 
a szükséges szavatolótőke közül a kisebbik értéknek a 25%-áig vehető figyelembe.

 (4) Az alárendelt kölcsöntőke összegének a szavatolótőkébe történő beszámítását legalább a visszafizetési időpontot 
megelőző öt év során – évente, fokozatosan, egyenlő arányban – csökkenteni kell, továbbá teljesülnie kell 
a következő feltételeknek:
a) a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll,
b) az  alárendelt kölcsöntőke nyújtására vonatkozó szerződésben ki kell kötni, hogy a  kölcsön a  biztosító 

adósságának rendezésébe bevonható,
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c) kizárólag a ténylegesen rendelkezésre álló tőke vehető figyelembe,
d) a határozott futamidejű alárendelt kölcsöntőke esetén az eredeti futamidő legalább öt év,
e) a határozatlan futamidejű alárendelt kölcsöntőke esetén a felmondási idő nem lehet öt évnél rövidebb,
f ) az  alárendelt kölcsöntőke nyújtására vonatkozó szerződés nem tartalmazhat előzetes visszafizetésre 

vonatkozó kikötést, kivéve a  biztosító felszámolásának esetét, mely esetben a  Felügyelet a  biztosító 
kérelmére engedélyezheti az  előzetes visszafizetést, ha a  biztosító igazolja, hogy ezáltal a  szavatolótőke 
összege nem csökken a minimális szavatolótőke szintje alá,

g) az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés kizárólag a Felügyelet engedélyével módosítható, és
h) a  kölcsön kizárólag a  szerződésben rögzített idő, de legkorábban öt év elteltével mondható fel, kivéve, ha 

a Felügyelet engedélyezi a korábbi felmondást.

85. § (1) A Felügyelet a biztosító szavatolótőkéjének értékelését felülbírálhatja, különösen akkor, ha ennek fedezetét képező 
eszközök piaci értéke az előző üzleti év vége óta jelentősen csökkent.

 (2) A  szavatolótőke számítása során a  84.  § (2) és (3)  bekezdésében foglalt tőkeelemek együttes összegéből le kell 
vonni:
a) az immateriális javak könyv szerinti értékét,
b) a részvénytársaságnál a visszavásárolt saját részvények értékét,
c) a  nem-életbiztosítási ágban működő biztosító esetén, amennyiben a  biztosító a  nem-életbiztosítási ág 

függőkár tartalékát – a  jövőbeni hozamokat figyelembe véve – diszkontáltan számítja, a diszkontálás előtti 
és a diszkontált függőkár tartalék különbözetét – a Bit. 1. melléklet A) rész 1. és 2. pontjaiban meghatározott 
ágazatok és a  függőkár tartalékba foglalt járadékértékek kivételével – valamennyi nem-életbiztosítási 
ágazatban,

d) a  biztosítónak az  olyan biztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban, viszontbiztosítóban vagy biztosítói 
holding társaságban birtokolt – a  84.  § (2)  bekezdés h)  pontja szerinti – osztalékelsőbbségi részvény és – 
a 84. § (2) bekezdés g) pontja szerinti – alárendelt kölcsöntőke értékét, amelyben részesedési viszonnyal vagy 
ellenőrző befolyással rendelkezik,

e) a  hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és  
a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 49. és 70.  cikke szerinti azon tőkeelemek értékét, amelyeket a  biztosító olyan hitelintézetben, 
pénzügyi vállalkozásban vagy befektetési vállalkozásban birtokolt, amelyben részesedési viszonnyal vagy 
ellenőrző befolyással rendelkezik.

 (3) A  2.  mellékletben meghatározott minimális szavatolótőke-szükséglet számítását és fedezetének kimutatását 
az  éves beszámolóval egyidejűleg kell elkészíteni és a  Felügyelet részére megküldeni. A  biztosító a  negyedéves 
adatszolgáltatás keretében tájékoztatja a  Felügyeletet a  minimális szavatolótőke-szükséglete, valamint 
a rendelkezésre álló szavatolótőkéje becsült értékéről.

 (4) Ha a  biztosító szavatolótőkéje nem éri el a  minimális szavatolótőke-szükséglet nagyságát, akkor a  részvényesek 
és a  tagok nem biztosítási esemény bekövetkeztéből származó igényeinek kielégítését megelőzi a  szavatolótőke 
hiányának megszüntetése.

 (5) Az élet- és nem-életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban adódó 
szavatolótőke hiány másik biztosítási ágból történő pótlását a Felügyelet engedélyezheti.

NEGYEDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

VII. FEJEZET
HATÁLYBA LÉPTETŐ RENDELKEZÉSEK

86. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2015. április 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. §, 3–16. §, 27. §, 54. §, 58–85. §, 87–91. §, 94. § és a 2. melléklet 2016. január 1-jén lép hatályba.
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VIII. FEJEZET
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

30. A szavatolótőke-szükséglet és az alapvető szavatolótőke-szükséglet kiszámítására vonatkozó 
átmeneti rendelkezések

87. § (1) A  25.  §-tól, a  26.  § (2)  bekezdésétől és a  29.  §-tól eltérve a  2016. január 1-jén vagy azelőtt vásárolt részvények 
tekintetében használandó standard paramétereket a  standard formula szerint, a  35.  §-ban meghatározott opció 
nélkül, a következők súlyozott átlagaként kell kiszámítani:
a) részvénypiaci kockázati részmodul 35. § szerinti kiszámításakor használandó standard paraméter, valamint
b) a  részvénypiaci kockázati részmodul standard formula szerinti és a  35.  §-ban meghatározott opció nélküli 

kiszámításakor alkalmazandó standard paraméter.
 (2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett paraméter súlyozása legalább lineárisan növekszik minden egyes év végén, 

a 2016. január 1-jével kezdődő év során érvényes 0%-ról a 2023. január 1-jén érvényes 100%-ra.
 (3) Az  e  § rendelkezéseit a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 301a.  cikkével összhangban kiadott felhatalmazáson 

alapuló jogi aktusaiban megállapított szabályokkal együtt kell alkalmazni.

31. A kockázatmentes hozamgörbére vonatkozó átmeneti rendelkezések

88. § (1) A biztosító és viszontbiztosító a Felügyelet előzetes jóváhagyásával a kockázatmentes hozamgörbére vonatkozóan 
átmeneti kiigazítást alkalmazhat a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek tekintetében.

 (2) Minden pénznem esetében a kiigazítás mértéke a következő mutatók különbsége:
a) a biztosító vagy viszontbiztosító által a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 

235. § d) pontja szerint megállapított technikai kamatláb,
b) az  egyetlen diszkontrátaként kiszámított éves tényleges kamatláb, amely a  biztosítási és viszontbiztosítási 

kötelezettségek portfóliójának pénzáramlásaira alkalmazva a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek 
portfóliójának legjobb becslés szerinti értékével megegyező értéket eredményez, a  pénz időértékét 
az 5. §-ban említett kockázatmentes hozamgörbe alkalmazásával figyelembe véve.

 (3) Az  (1)  bekezdésben említett rész minden év végén lineárisan csökken a  2016. január 1-jei kezdő évi 100%-ról  
2032. január 1-jén 0%-ra.

 (4) Ha a biztosító és viszontbiztosító a 11. § szerinti volatilitási kiigazítást alkalmazza, a (2) bekezdés b) pontja szerinti 
vonatkozó kockázatmentes hozamgörbe a  11.  §-ban meghatározott kiigazított vonatkozó kockázatmentes 
hozamgörbe.

 (5) A biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeknek a következő feltételeknek kell megfelelniük:
a) a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeket eredményező szerződéseket 2016. január 1. előtt kötötték, 

kivéve az ebben az időpontban vagy ezt az időpontot követően meghosszabbított szerződéseket,
b) 2016. január 1-jéig a  biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségek biztosítástechnikai tartalékait 

a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 117–120.  §-ában foglaltak szerint 
határozták meg,

c) a 9. § a biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségekre nem alkalmazandó.
 (6) Az (1) bekezdést alkalmazó biztosító és viszontbiztosító

a) a  biztosítási és viszontbiztosítási kötelezettségeket a  11.  §-ban meghatározott volatilitási kiigazítás 
kiszámítása során nem veszik figyelembe,

b) nem alkalmazhatják a 89. §-t,
c) a  Bit. 108.  §-ában foglalt szolvencia- és pénzügyi helyzetről szóló jelentés részeként nyilvánosságra 

hozza, hogy az  átmeneti kockázatmentes hozamgörbét alkalmazza, illetve az  ezen átmeneti rendelkezés 
alkalmazásának hiánya által a pénzügyi helyzetére gyakorolt hatások számszerűsítését.

32. A biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti rendelkezések

89. § (1) A  biztosító és viszontbiztosító a  Felügyelet előzetes jóváhagyásával a  biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó 
átmeneti levonást kérhet. A levonás biztosítási üzletágak szintjén alkalmazható.
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 (2) Az átmeneti levonás az alábbi két összeg különbségére vonatkozik:
a) a biztosítástechnikai tartalékoknak a 2016. január 1-jét követően hatályos szabályok szerint számított összege 

a viszontbiztosítási szerződésekből és a különleges célú gazdasági egységektől megtérülő összegek levonása 
után ,

b) a biztosítástechnikai tartalékok 2015. december 31-én számított összege a viszontbiztosítási szerződésekből 
megtérülő összegek levonása után, összhangban a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló  
2003. évi LX. törvény – 2015. december 31-én hatályos – 118–120. §-ával.

 (3) A  maximális levonható rész minden év végén lineárisan csökken a  2016. január 1-jén kezdődő év során érvényes 
100%-ról 2032. január 1-jén 0%-ra.

 (4) Amennyiben a biztosító és viszontbiztosító 2016. január 1-jén a 11. §-ban említett volatilitási kiigazítást alkalmazza, 
a (2) bekezdés a) pontjában említett összeg az azon időpontban érvényes volatilitási kiigazítással számítandó.

 (5) A Felügyelet előzetes jóváhagyása esetén vagy annak kezdeményezésére a (2) bekezdés a) és b) pontjában említett 
átmeneti levonás kiszámítása céljából felhasznált biztosítástechnikai tartalékok összege, beleértve adott esetben 
a  volatilitási kiigazítást, kétévente, vagy ha a  vállalkozás kockázati profilja alapvetően megváltozott, gyakrabban 
újraszámolható.

 (6) A  Felügyelet korlátozhatja a  (2)  bekezdésben említett levonást, amennyiben annak alkalmazása a  biztosító vagy 
viszontbiztosító pénzügyiforrás-követelménye csökkenését eredményezheti a  2015. december 31-én számított 
összegekhez képest, összhangban a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 
118–120. §-ával.

 (7) Az (1) bekezdést alkalmazó biztosító és viszontbiztosító:
a) nem alkalmazhatja a 87. §-t,
b) amennyiben az  átmeneti levonás alkalmazása nélkül nem felel meg a  szavatolótőke-szükségletnek, évente 

jelentést nyújt be a  Felügyeletnek, amely tartalmazza a  szavatolótőke-szükséglet fedezésére szolgáló 
figyelembe vehető szavatolótőke szintjének a  (2)  bekezdésben megállapított átmeneti időszak végéig 
történő visszaállítására vagy a  szavatolótőke-szükségletnek történő megfelelés visszaállítása érdekében 
kockázati profiljának csökkentésére irányuló megtett intézkedéseket és az ez irányba történő előrelépéseket,

c) a  Bit. 108.  §-ában foglalt szolvencia- és pénzügyi helyzetről szóló jelentés részeként nyilvánosságra 
hozza egyrészt, hogy a  biztosítástechnikai tartalékokkal kapcsolatban az  átmeneti levonást alkalmazza, 
másrészt az  ezen átmeneti levonás alkalmazásának hiánya nélkül a  pénzügyi helyzetére gyakorolt hatások 
számszerűsítését.

33. A nagykárok tartalékára vonatkozó átmeneti rendelkezések

90. § (1) A 2015. december 31-én meglévő nagykárok tartalékát a bekövetkezett káresemény miatt felmerült ráfordítások és 
költségek összegében, azok felmerülésekor – legfeljebb a tartalék összegének erejéig – kell felhasználni.

 (2) A  nagykárok tartalékát – amennyiben az  (1)  bekezdésben meghatározott feltételek szerinti felhasználásra nem 
került sor – a biztosító legkésőbb 2020. december 31-én köteles felszabadítani.

34. A kockázatmentes hozamgörbére és a biztosítástechnikai tartalékokra vonatkozó átmeneti 
rendelkezésekkel kapcsolatos fokozatos bevezetési terv

91. § (1) A  87–88.  §-ban megállapított átmeneti rendelkezéseket alkalmazó biztosító és viszontbiztosító amint észleli, 
hogy az  átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül nem fog tudni eleget tenni a  szavatolótőke-szükségletnek, 
tájékoztatja a Felügyeletet. A Felügyelet előírja a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak, hogy tegye meg a szükséges 
intézkedéseket a  szavatolótőke-szükségletnek való megfelelés átmeneti időszak végén történő biztosítása 
érdekében.

 (2) A  szavatolótőke-szükségletnek a  87–88.  §-ban megállapított átmeneti rendelkezések alkalmazása nélkül történő 
nem megfelelés észlelésétől számított két hónapon belül a  biztosító vagy viszontbiztosító fokozatos bevezetési 
tervet nyújt be a  Felügyelet részére, amelyben ismerteti a  szavatolótőke-szükséglet fedezésére szolgáló 
figyelembe vehető szavatolótőke szintjének létrehozására vagy kockázati profiljának csökkentésére irányuló 
tervezett intézkedéseket a szavatolótőke-szükségletnek az átmeneti időszak végére történő megfelelés biztosítása 
érdekében. A biztosító vagy viszontbiztosító az átmeneti időszak során frissítheti a fokozatos bevezetési tervet.

 (3) A  biztosító vagy viszontbiztosító évente jelentést nyújt be a  Felügyelet részére a  szavatolótőke-szükségletnek 
az átmeneti időszak végére történő megfelelés biztosítása érdekében tett intézkedésekről és az ez irányba történő 
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előrelépésről. A  Felügyelet visszavonja a  87–88.  §-ban megállapított átmeneti rendelkezések alkalmazására 
vonatkozó jóváhagyást, amennyiben az  eredményjelentés alapján a  szavatolótőke-szükséglet átmeneti időszak 
végére történő megfelelésének megvalósulása nem realisztikus.

35. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 231/H. § (1) bekezdés 
a)–d) pontja szerinti engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos átmeneti rendelkezések

92. § (1) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 231/H. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti 
engedélyezési eljárásokat a Felügyelet 2015. április 1. és 2016. január 1. között e rendelet 18. § (3) és (4) bekezdés, 
22.  § (2)  bekezdés, 30.  §, 41–44.  §, 46.  § (2), 52.  § (1) és (2) és 55–57.  §-aiban meghatározott szabályok alapján 
folytatja le.

 (2) Az  e  rendelet (1)  bekezdésben meghatározott időszakban hatályos rendelkezéseit az  (1)  bekezdésben 
meghatározott engedélyezési eljárások lefolytatásával összefüggésben kell alkalmazni, a  biztosító és 
viszontbiztosító e szabályoknak ezen időszakot követően köteles megfelelni.

IX. FEJEZET
AZ EURÓPAI UNIÓ JOGÁNAK VALÓ MEGFELELÉS

93. §  Ez a kormányrendelet
a) a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló 

2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek;
b) a  2003/71/EK és a  2009/138/EK irányelvnek, valamint az  1060/2009/EK, az  1094/2010/EU és  

az  1095/2010/EU rendeletnek az  európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-
hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő 
módosításáról szóló 2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

X. FEJEZET
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK

94. § (1) Hatályát veszti a  biztosítástechnikai tartalékok tartalmáról, képzésének és felhasználásának rendjéről szóló  
8/2001. (II. 22.) PM rendelet.

 (2) Hatályát veszti a 92. §.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez

Szavatolótőke-szükséglet standard formula 
 

1. Az alapvető szavatolótőke-szükséglet kiszámítása: 
 
A 29. § (3) bekezdésében meghatározott alapvető szavatolótőke-szükséglet számítási módja a 
következő: 

 
 
ahol:  
– SCRi   – jelöli az „i” kockázati modult  
– SCRj   – jelöli a „j” kockázati modult 
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és „j” összes lehetséges 

kombinációját lefedi.  
 
A számítás során az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő: 
– SCR nem-élet   – jelöli a nem-életbiztosítástechnikai kockázati modult 
– SCR élet   – jelöli az életbiztosítástechnikai kockázati modult 
– SCR egészség   – jelöli az egészségbiztosítástechnikai kockázati modult 
– SCR piac   – jelöli a piaci kockázati modult 
– SCR nemteljesítés  – jelöli a partner nemteljesítésének kockázati modulját 
– Corr i,j  – jelöli az alábbi korrelációs mátrix „i” sorában és „j” oszlopában 

meghatározott elemet 
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2. A nem-életbiztosítástechnikai kockázati modul számítása 
 
A 30. § (1) bekezdésében meghatározott nem-életbiztosítástechnikai kockázati modul számítási 
módja a következő: 

 
 
ahol: 
– SCRi   – jelöli az „i” részmodult  
– SCRj   – jelöli a „j” részmodult 
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges 

kombinációját lefedi  
 
A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő: 
– SCR né díjazás és tartalék – jelöli a nem-életbiztosítási díjazási és tartalék kockázati részmodult 
SCR né katasztrófa   – jelöli a nem-életbiztosítási katasztrófakockázati részmodult. 
 
 
 
3. Az életbiztosítás-technikai kockázati modul számítása 
 
A 31. § (1) bekezdésében meghatározott életbiztosítás-technikai kockázati modul számítási módja a 
következő: 
 

 
 
ahol: 
– SCRi   – jelöli az „i” részmodult 
– SCRj   – jelöli a „j” részmodult 
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges 

kombinációját lefedi 
 
A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő: 
– SCR halandóság  – jelöli a halandósági kockázati részmodult 
– SCR hosszú élet  – jelöli a hosszú élet kockázati részmodult 
– SCR rokkantság  – jelöli a rokkantsági-betegségi kockázati részmodult 
– SCR élet költség  – jelöli az életbiztosítási költségkockázati részmodult 
– SCR felülvizsgálat  – jelöli a felülvizsgálati kockázati részmodult 
– SCR törlés   – jelöli a törlési kockázati részmodult 
– SCR élet katasztrófa  – jelöli az életbiztosítási katasztrófakockázati részmodult 
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4. A piaci kockázati modul számítása 
 
A 33. § (1) bekezdésében meghatározott piaci kockázati modul számítási módja a következő: 
 

 
 
ahol: 
– SCRi   – jelöli az „i” részmodult 
– SCRj   – jelöli a „j” részmodult  
– „i,j”  – jelenti, hogy a különböző tagok összege az „i” és a „j” összes lehetséges 

kombinációját lefedi 
 
A számításban az SCRi és az SCRj a következőkkel helyettesítendő: 
– SCR kamatláb   – jelöli a kamatlábkockázati részmodult 
– SCR részvény   – jelöli a részvénypiaci kockázati részmodult 
– SCR ingatlan  – jelöli az ingatlanpiaci kockázati részmodult 
– SCR kamatrés   – jelöli a kamatréskockázati részmodult 
– SCR koncentráció  – jelöli a piaci kockázatkoncentráció részmodult 
– SCR deviza   – jelöli a devizaárfolyam-kockázati részmodult 
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A minimális szavatolótőke-szükséglet számítása 
 

A) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (éves számítás) 
 

1. A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete az előző évhez képest nem 
csökkenhet nagyobb arányban, mint amilyen arányban a nettó függőkár tartalék csökkent az előző 
év végi záróállományhoz viszonyítva. Ezért a nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-
szükséglete 

 
ahol: 

2. f1 a tárgyévi záró nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával számított) függőkár 

tartalék a nem-életbiztosítási ágban; 
3. f0 a tárgyévi nyitó nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával számított) függőkár 

tartalék a nem-életbiztosítási ágban; 
4. S* az előző évi minimális szavatolótőke-szükséglet a nem-életbiztosítási ágban; 
5. S0 = max (E1, E2), azaz a bevételi indexként adódó első eredmény és a kárindexként adódó 

második eredmény közül a nagyobbik. 
 

Az első eredmény (bevételi index) számítása 
 

6. Az első eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

E1 = a1 · 0,18 · c, 

 
ahol a jelölések értelme a következő: 

7. a1 a 8. pont szerinti a-val jelölt összeg 61 300 000 eurót meg nem haladó része; 
8. a az aggregált helyesbített tárgyévi bruttó díjelőírás és az aggregált helyesbített tárgyévi bruttó 

megszolgált díj közül a nagyobbik, azaz 
 

a = max (aw, ae), 
ahol: 

9. 

 
és 
10. 

 
 
ahol az egyes tagok jelentése a következő: 

11. aw1 azon egészség-, illetve betegségbiztosítási szerződések tárgyévi bruttó díjelőírása, 
beleértve az aktív viszontbiztosításból származó díjelőírást is, levonva viszont a törölt díjakat, 
amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

2. melléklet a 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez
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a) a díjak meghatározása morbiditási táblázatok alapján, aktuáriusi elven történik, 
b) a kor növekedésének megfelelő matematikai tartalék képzésére kerül sor, 
c) a díj megfelelő biztonsági pótlékot tartalmaz, 
d) a biztosító legkésőbb a 3. biztosítási év végéig felmondhatja a szerződést, 
e) a szerződés biztosítja a biztosítási díj emelésének vagy a szolgáltatás csökkentésének 

lehetőségét az érvényben lévő szerződések vonatkozásában is; 
12. aw2 a 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévi bruttó díjelőírása, beleértve az aktív 

viszontbiztosításból származó díjelőírást is, levonva viszont a törölt díjakat; 
13. aw3 a 11. és 12. pontokban foglaltakon kívüli tárgyévi bruttó díjelőírás a nem-élet ágban, 

beleértve az aktív viszontbiztosításból származó díjelőírást is, levonva viszont a törölt díjakat; 
14. ae1 azon egészség-, illetve betegségbiztosítási szerződések tárgyévre eső bruttó megszolgált 

díja, beleértve az aktív viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt 
díjakat, amelyek megfelelnek a 11. pont a)-e) alpontjaiban foglalt feltételeknek; 

15. ae2 a 11., 12. és 13. ágazatok tárgyévre eső bruttó megszolgált díja, beleértve az aktív 

viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat; 
16. ae3 a 14. és 15. pontokban foglaltakon kívüli tárgyévre eső bruttó megszolgált díj, beleértve 

az aktív viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat; 
és ahol 
17. c az utolsó három üzleti év káralakulása alapján számított saját megtartási arányszám, 

melynek értéke azonban nem lehet 0,5-nél kevesebb, azaz 
 

 
ahol 

18. dn az utolsó három üzleti év kárfelhasználásának saját megtartásban maradó része, azaz 
dn = bn + Fn3 - Fn0, 

és 
19. db az utolsó három üzleti év bruttó kárfelhasználása a viszontbiztosító részének levonása 

nélkül, azaz 
db = bb + Fb3 - Fb0, 

ahol 
20. bn az utolsó három üzleti év kárkifizetésének és szolgáltatásának saját megtartásban maradó 

része; 
21. Fn3 a nettó függőkár tartalék a hároméves időszak végén; 

22. Fn0 a nettó függőkár tartalék a hároméves időszak kezdetén; 
23. bb az utolsó három üzleti év bruttó kárkifizetése és szolgáltatása; 

24. Fb3 a bruttó függőkár tartalék a hároméves időszak végén; 
25. Fb0 a bruttó függőkár tartalék a hároméves időszak kezdetén. 
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A második eredmény (kárindex) számítása 
 
26. A második eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

E2 = b1 · 0,26 · c, 
 

ahol a jelölések értelme a következő: 
27. b1 a 28. pont szerinti b-vel jelölt összeg 42 900 000 eurót meg nem haladó része; 

28. b az átlagolási időszak átlagos bruttó kárfelhasználása, azaz 
 

 
ahol 

29. k az átlagolási időszak hossza években: 3 év, kivéve, ha a biztosító utolsó évi díjbevételének 
legalább 60%-a együttesen a hitel, vihar, fagy, jégkár kockázatokra kötött szerződésekből 
származik, ekkor az átlagolási időszak 7 év. Amennyiben a biztosító kevesebb ideje működik, akkor 
k a lezárt üzleti évek száma. Az átlagolási időszak az utolsó lezárt üzleti évvel zárul. 

30. bj az átlagolási időszak j-edik évének helyesbített bruttó kárkifizetése, azaz 
 

 
ahol 

31. bj1 a 11. pont a)-e) alpontjainak megfelelő direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási 

szerződésekből, illetve az ilyen szerződések utáni aktív viszontbiztosításból eredő bruttó 
kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett értéke az átlagolási időszak j-edik évében; 

32. bj2 a 11., 12. és 13. ágazatokból eredő bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett 
értéke az átlagolási időszak j-edik évében, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő 
kárkifizetések kármegtérülésekkel csökkentett értékét; 

33. bj3 a 31. és 32. pontokban foglaltakon kívüli bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel 

csökkentett értéke az átlagolási időszak j-edik évében, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő 
kárkifizetések kármegtérülésekkel csökkentett értékét. A 18. ágazat esetében kárkifizetés helyett a 
teljesített segítségnyújtási szolgáltatások költségeit kell figyelembe venni; 
és ahol 

34. Fk a bruttó függőkár tartalék helyesbített értéke az átlagolási időszak végén, azaz 
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35. F0 a bruttó függőkár tartalék helyesbített értéke az átlagolási időszak kezdetén, azaz 
 

 
 
ahol az egyes tagok jelentése a következő: 

36. Fk1 a 11. pont a)-e) alpontjainak megfelelő direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási 

szerződésekből, illetve az ilyen szerződések utáni aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár 
tartalék értéke az átlagolási időszak végén; 

37. Fk2 a 11., 12. és 13. ágazatokból eredő bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási időszak 
végén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 

38. Fk3 a 36. és 37. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási 
időszak végén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 

39. F01 a 11. pont a)-e) alpontjainak megfelelő direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási 
szerződésekből, illetve az ilyen szerződések utáni aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár 
tartalék értéke az átlagolási időszak kezdetén; 

40. F02 a 11., 12. és 13. ágazatokból eredő bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási időszak 

kezdetén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 
41. F03 a 39. és 40. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási 

időszak kezdetén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 
továbbá ahol 

42. a 26. pontban szereplő c tényező azonos a 17. pontban meghatározott c tényezővel. 
 

 
B) Az életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (éves számítás) 
 

1. Az életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete az életbiztosítási kockázatokhoz 
tartozó minimális szavatolótőke-szükséglet, a kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatok minimális 
szavatolótőke-szükséglete és a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt 
nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális szavatolótőke-szükséglet összege, azaz 

 
L = L1 + L2 + L3, 

 
ahol az egyes tagok számítása a következőképpen történik: 

 
Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatolótőke-szükséglete 

 
2. Az életbiztosítási kockázatok minimális szavatolótőke-szükséglete 
 

L1 = R1 + R2, 
azaz az első eredmény és a második eredmény összege, melyeket az életbiztosítási ágnak a Bit. 2. 
melléklet szerinti 1., 2. és 6. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó biztosításokra kell 
meghatározni, kivéve az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási 
kockázatokat. 
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3. Az első eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

 
ahol 

4. V a saját kötésű és a viszontbiztosításba vett szerződések nem negatív matematikai 
tartalékainak összege, a viszontbiztosításba adott részre eső tartalék levonása nélkül; 

5. d a matematikai tartalékok alapján számítható saját megtartási arányszám, melynek értéke 
azonban nem lehet 0,85-nél kisebb: 

 

 
ahol 

6. Vn a saját kötésű és a viszontbiztosításba vett szerződések matematikai tartalékainak összege, a 

viszontbiztosításba adott részre eső tartalék, illetve a Felügyelet által engedélyezett különleges célú 
gazdasági egységekből behajtható összegek levonása után. 

7. A második eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

 
ahol 

8. s1 az életbiztosítási szerződések nem negatív bruttó (a viszontbiztosítás, illetve a Felügyelet 

által engedélyezett különleges célú gazdasági egységekből behajtható összegek figyelmen kívül 
hagyásával számított) kockázatnak kitett összegeinek összege, kivéve a 9. és a 10. pont szerinti 
szerződéseket; 

9. s2 a 3 évet meghaladó, de 5 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti életbiztosítási szerződések 

nem negatív bruttó (a viszontbiztosítás, illetve a Felügyelet által engedélyezett különleges célú 
gazdasági egységekből behajtható összegek figyelmen kívül hagyásával számított) kockázatnak 
kitett összegeinek összege; 

10. s3 a 3 évnél nem hosszabb tartamú haláleseti életbiztosítási szerződések nem negatív bruttó (a 

viszontbiztosítás, illetve a Felügyelet által engedélyezett különleges célú gazdasági egységekből 
behajtható összegek figyelmen kívül hagyásával számított) kockázatnak kitett összegeinek összege; 

11. e a kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám, amelynek értéke 
azonban nem lehet 0,5-nél kisebb; 

12. sn az életbiztosítási szerződések nem negatív nettó (a viszontbiztosítás figyelembevételével 
korrigált) kockázatnak kitett összegeinek összege; és 

13. s = s1 + s2 + s3, ahol az egyes tagok jelentése a 8-10. pontoknak megfelelő. 
 

Az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatok 
minimális szavatolótőke-szükséglete 

 
14. L2, azaz az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási 

kockázatok minimális szavatolótőke-szükséglete az A) részben leírtakkal azonos módon 
számítandó, az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási 
kockázatokra vonatkozó elkülönített adatok alapján. 
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A befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális 
szavatolótőke-szükséglet 

 
15. A befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális 

szavatolótőke-szükséglet számítása a következő: 
 

L3 = R’1 + R’2, 
 

azaz az első eredmény és a második eredmény összege, amelyeket a Bit. 2. melléklet szerinti 3., 4. 
és 5. pontjában meghatározott életbiztosítási ágazatok állományadatai alapján kell meghatározni, 
kivéve az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatokat. 

16. Az első eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

 
ahol 

17. V1 azon saját kötésű és viszontbiztosításba vett szerződések számviteli biztosítástechnikai 

tartalékainak összege, a viszontbiztosításba adott részre eső tartalék levonása nélkül, amely 
tartalékok befektetésére vonatkozóan a biztosító befektetési kockázatot vállal; 

18. V2 azon saját kötésű és viszontbiztosításba vett szerződések számviteli biztosítástechnikai 
tartalékainak összege, a viszontbiztosításba adott részre eső tartalék levonása nélkül, amely 
tartalékok befektetésére vonatkozóan a biztosító nem vállal befektetési kockázatot, de amely 
szerződésekre az igazgatási költségek fedezetét szolgáló terhelést több mint 5 évre rögzítették; 

19. C3 azon saját kötésű és viszontbiztosításba vett szerződések tárgyévi nettó igazgatási 
költsége, melyekre vonatkozóan a biztosító nem vállal befektetési kockázatot, és amely 
szerződésekre az igazgatási költségek fedezetét szolgáló terhelést nem rögzítették több mint 5 évre; 

20. 

 
és 
21. 

 
ahol 
22. V1n a 17. pont szerinti V1 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott részre eső 

tartalékot; 
23. V2n a 18. pont szerinti V2 tartalék, levonva azonban a viszontbiztosításba adott részre eső 

tartalékot. 
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24. A második eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

R’2 = s’ · 0,003 · e’, 
ahol 

25. s’ azon saját kötésű és viszontbiztosításba vett szerződések nem negatív bruttó (a 
viszontbiztosítás figyelmen kívül hagyásával számított) kockázatnak kitett összegeinek összege, 
amely szerződésekre a biztosító haláleseti kockázatot vállal; 

26. e’ a kockázatnak kitett összeg alapján számítható saját megtartási arányszám, amelynek értéke 
azonban nem lehet 0,5-nél kisebb: 

 
ahol 

27. s’n az s’ számítása során figyelembe vett szerződések nem negatív nettó (a viszontbiztosítás 
figyelembevételével korrigált) kockázatnak kitett összegeinek összege. 
 
 
C) A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (negyedéves számítás) 

 
1. A nem-életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete a négy negyedévvel korábbi 

értékhez képest nem csökkenhet nagyobb arányban, mint amilyen arányban a nettó függőkár 
tartalék csökkent a négy negyedévvel korábbi záróállományhoz viszonyítva. Ezért a nem-
életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete 

 

 
ahol: 

2. f1 az adott negyedévi záró nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával számított) 

függőkár tartalék a nem-életbiztosítási ágban; 
3. f0 a négy negyedévvel korábbi záró nettó (a viszontbiztosításba adott rész levonásával 

számított) függőkár tartalék a nem-életbiztosítási ágban; 
4. S* a négy negyedévvel korábbi negyedéves minimális szavatolótőke-szükséglet a nem-

életbiztosítási ágban; 
5. S0 = max (E1, E2), azaz a bevételi indexként adódó első eredmény és a kárindexként adódó 

második eredmény közül a nagyobbik. 
 

Az első eredmény (bevételi index) számítása 
 

6. Az első eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

E1 = a1 · 0,18 · c, 
ahol a jelölések értelme a következő: 

7. a1 a 8. pont szerinti a-val jelölt összeg 61 300 000 eurót meg nem haladó része; 
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8. a az utolsó négy negyedév aggregált helyesbített bruttó díjelőírása és az utolsó négy negyedév 
aggregált helyesbített bruttó megszolgált díja közül a nagyobbik, azaz 

 
a = max (aw, ae), 

ahol: 
9. 

 
és 
10. 

 
 

ahol az egyes tagok jelentése a következő: 
11. aw1 az utolsó négy negyedév bruttó díjelőírása (beleértve az aktív viszontbiztosításból 

származó díjelőírást is, levonva viszont a törölt díjakat) azon egészség-, illetve betegségbiztosítási 
szerződéseknél, amelyek megfelelnek az alábbi feltételeknek: 

a) a díjak meghatározása morbiditási táblázatok alapján, aktuáriusi elven történik; 
b) a kor növekedésének megfelelő matematikai tartalék képzésére kerül sor; 
c) a díj megfelelő biztonsági pótlékot tartalmaz; 
d) a biztosító legkésőbb a 3. biztosítási év végéig felmondhatja a szerződést; 
e) a szerződés biztosítja a biztosítási díj emelésének vagy a szolgáltatás csökkentésének 

lehetőségét az érvényben lévő szerződések vonatkozásában is; 
12. aw2 a 11., 12. és 13. ágazatok bruttó díjelőírása az utolsó négy negyedévben, beleértve az 

aktív viszontbiztosításból származó díjelőírást is, levonva viszont a törölt díjakat; 
13. aw3 a 11. és 12. pontokban foglaltakon kívüli bruttó díjelőírás a nem-élet ágban az utolsó 

négy negyedévben, beleértve az aktív viszontbiztosításból származó díjelőírást is, levonva viszont a 
törölt díjakat; 

14. ae1 az utolsó négy negyedév bruttó megszolgált díja (beleértve az aktív viszontbiztosításból 
származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat) azon egészség-, illetve 
betegségbiztosítási szerződéseknél, amelyek megfelelnek a 11. pont a)-e) alpontjaiban foglalt 
feltételeknek; 

15. ae2 a 11., 12. és 13. ágazatok bruttó megszolgált díja az utolsó négy negyedévben, beleértve 
az aktív viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, levonva viszont a törölt díjakat; 

16. ae3 a 14. és 15. pontokban foglaltakon kívüli bruttó megszolgált díj a nem-élet ágban az 
utolsó négy negyedévben, beleértve az aktív viszontbiztosításból származó megszolgált díjakat is, 
levonva viszont a törölt díjakat; 
és ahol 

17. c a hároméves káralakulás alapján számított saját megtartási arányszám, amelyet az A) rész 
17-25. pontjaiban leírt módon kell számítani, az utolsó három lezárt üzleti év adatai alapján. 
Amennyiben a biztosító még nem zárt le üzleti évet, az arányszám értéke 1. 
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A második eredmény (kárindex) számítása 
 

18. A második eredmény számítása a következőképpen történik: 
 

E2 = b1 · 0,26 · c, 
 

ahol a jelölések értelme a következő: 
19. b1 a 20. pont szerinti b-vel jelölt összeg 42 900 000 eurót meg nem haladó része; 

20. b az átlagolási időszak átlagos bruttó kárfelhasználása, azaz 
 

 
ahol 

21. m az átlagolási időszak hossza negyedévekben: 12 negyedév; kivéve, ha a biztosító utolsó 
négy negyedévi díjbevételének legalább 60%-a együttesen a hitel, vihar, fagy, jégkár kockázatokra 
kötött szerződésekből származik; ekkor az átlagolási időszak 28 negyedév. Amennyiben a biztosító 
kevesebb ideje működik, akkor m a biztosító működésének kezdete óta eltelt negyedévek száma. Az 
átlagolási időszak az utolsó lezárt negyedévvel zárul. 

22. bj az átlagolási időszak j-edik negyedévének helyesbített bruttó kárkifizetése, azaz 

 
ahol 

23. bj1 a 11. pont a)-e) alpontjainak megfelelő direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási 
szerződésekből, illetve az ilyen szerződések utáni aktív viszontbiztosításból eredő bruttó 
kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett értéke az átlagolási időszak j-edik negyedévében; 

24. bj2 a 11., 12. és 13. ágazatokból eredő bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel csökkentett 

értéke az átlagolási időszak j-edik negyedévében, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő 
kárkifizetések kármegtérülésekkel csökkentett értékét; 

25. bj3 a 23. és 24. pontokban foglaltakon kívüli bruttó kárkifizetés kármegtérülésekkel 
csökkentett értéke az átlagolási időszak j-edik negyedévében, ideértve az aktív viszontbiztosításból 
eredő kárkifizetések kármegtérülésekkel csökkentett értékét. A 18. ágazat esetében kárkifizetés 
helyett a teljesített segítségnyújtási szolgáltatások költségeit kell figyelembe venni; 
és ahol 

26. Fm a bruttó függőkár tartalék helyesbített értéke az átlagolási időszak végén, azaz 
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27. F0 a bruttó függőkár tartalék helyesbített értéke az átlagolási időszak kezdetén, azaz 
 

 
 

ahol az egyes tagok jelentése a következő: 
28. Fm1 a 11. pont a)-e) alpontjainak megfelelő direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási 

szerződésekből, illetve az ilyen szerződések utáni aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár 
tartalék értéke az átlagolási időszak végén; 

29. Fm2 a 11., 12. és 13. ágazatokból eredő bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási időszak 

végén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 
30. Fm3 a 28. és 29. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási 

időszak végén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 
31. F01 a 11. pont a)-e) alpontjainak megfelelő direkt egészség-, illetve betegségbiztosítási 

szerződésekből, illetve az ilyen szerződések utáni aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár 
tartalék értéke az átlagolási időszak kezdetén; 

32. F02 a 11., 12. és 13. ágazatokból eredő bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási időszak 
kezdetén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 

33. F03 a 31. és 32. pontokban foglaltakon kívüli bruttó függőkár tartalék értéke az átlagolási 
időszak kezdetén, ideértve az aktív viszontbiztosításból eredő bruttó függőkár tartalékot; 
továbbá ahol 

34. a 18. pontban szereplő c tényező azonos a 17. pontban meghatározott c tényezővel. 
 

A visszamenőleges adatok becslése 
 

35. Azok a negyedéves adatok, amelyek a törvény hatálybalépését megelőző időszakra 
visszamenően nem állnak rendelkezésre, a számítás során ésszerű módon becsült adatokkal 
helyettesíthetők. 

 
 

D) Az életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete (negyedéves számítás) 
 

1. Az életbiztosítási ág minimális szavatolótőke-szükséglete az életbiztosítási kockázatokhoz 
tartozó minimális szavatolótőke-szükséglet, a kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatok minimális 
szavatolótőke-szükséglete és a befektetéshez kötött életbiztosításokhoz és a kezelt 
nyugdíjalapokhoz kapcsolódó minimális szavatolótőke-szükséglet összege, azaz 

 
L = L1 + L2 + L3, 

 
ahol az egyes tagok számítása a következőképpen történik: 

2. L1 az életbiztosítási kockázatok minimális szavatolótőke-szükséglete, amelyet az életbiztosítási 

ágnak a Bit. 2. melléklet szerinti 1., 2. és 6. pontjában meghatározott ágazatokhoz tartozó 
biztosításokra kell meghatározni, kivéve azonban az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó 
kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatokat. A számítás a B) rész 1-13. pontjaiban leírtakkal azonos 
módon történik, a tárgynegyedév végi adatok alapján. 
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3. L2 az életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatok 
minimális szavatolótőke-szükséglete, amely a C) részben leírtakkal azonos módon számítandó, az 
életbiztosítási szerződésekhez kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatokra vonatkozó 
elkülönített adatok alapján; 

4. L3 a befektetéshez kötött életbiztosítások és a kezelt nyugdíjalapok minimális szavatolótőke-
szükséglete, amelyet a Bit. 2. melléklet szerinti 3., 4. és 5. pontjában meghatározott életbiztosítási 
ágazatok állományadatai alapján kell meghatározni, kivéve az életbiztosítási szerződésekhez 
kapcsolódó kiegészítő nem-életbiztosítási kockázatokat. A számítás a B) rész 15-27. pontjaiban 
leírtakkal azonos módon történik a tárgynegyedév végi adatok alapján, illetve a B) rész 19. pontja 
szerinti C3 összeg számítása esetén az utolsó négy negyedév adatai alapján. 

A Kormány 44/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

A Kormány a  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437.  § e)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A többes ügynöki és az  alkuszi tevékenység végzésének feltételét képező, a  biztosítási tevékenységről szóló 
2014.  évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 391.  § (6)  bekezdés a)  pontjában és 403.  § (1)  bekezdés 
a)  pontjában meghatározott kötelezettség teljesítéséhez az  a  felelősségbiztosítási szerződés fogadható el, amely 
megfelel az e rendeletben meghatározott követelményeknek.

2. § (1) A felelősségbiztosítási szerződés kiterjed
a) a többes ügynöki tevékenység végzése során, e minőségben,
b) az alkuszi tevékenység végzése során, e minőségben az ügyfél irányába
okozott olyan kár megtérítésére, illetve felmerült sérelemdíj megfizetésére, amelyre jogszabály értelmében 
a tevékenységet végző biztosításközvetítő köteles.

 (2) A  felelősségbiztosítási szerződés kiterjed az  olyan kár megtérítésére, illetve sérelemdíj megfizetésére is, amely 
az  (1)  bekezdésben meghatározott biztosításközvetítővel munkaviszonyban, megbízási vagy munkavégzésre 
irányuló egyéb jogviszonyban álló, biztosításközvetítői tevékenységet végző személy – adott jogviszonyával 
összefüggő – biztosításközvetítői tevékenysége eredményeképpen merül fel.

3. §  A felelősségbiztosítási szerződés területi hatálya az Európai Unió egész területére kiterjed.

4. § (1) A  felelősségbiztosítási szerződésnek a  többes ügynök esetén a Bit. 391. § (6) bekezdésében, míg az alkusz esetén 
a Bit. 403. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatárokig kell fedezetet biztosítania (a továbbiakban: biztosítási 
összeghatár).

 (2) Azonos okból bekövetkezett, azzal közvetlen okozati összefüggésben lévő, időben összefüggő több káresemény, 
illetve sérelemdíj-követelés alapjául szolgáló személyiségi jogsérelem egy biztosítási eseménynek minősül.

5. § (1) Ha a felek önrészesedésben állapodnak meg, a szerződésben rögzíteni kell az erre vonatkozó rendelkezéseket.
 (2) Az önrészesedés mértéke biztosítási eseményenként a kétmillió forintot nem haladhatja meg.
 (3) Az önrészesedés a biztosító által fedezetbe vont kártérítésnek, illetve sérelemdíjnak az a része, amelyért a biztosító 

felé a biztosított, illetve a szerződő áll helyt, azonban a biztosító e vonatkozásban nem korlátozhatja a szolgáltatását 
a károsulttal szemben.
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6. §  Ha a  biztosító biztosítási fedezetet igazoló dokumentumot állít ki, annak legalább a  következő adatokat kell 
tartalmaznia:
a) a biztosító neve, székhelye és a biztosítási fedezetet igazoló dokumentum száma,
b) a biztosított neve és lakóhelye (székhelye),
c) a biztosítási összeghatár,
d) a biztosítás tárgyának megjelölése,
e) a biztosítási fedezet időtartama,
f ) a biztosítási időszak tartama, valamint kezdeti időpontja,
g) az önrészesedés mértéke,
h) a biztosító szolgáltatása korlátozásának esetei, az alkalmazott kizárások.

7. §  A biztosító nem zárhatja ki az elmaradt hasznot.

8. §  A biztosító a megszűnéstől számított tizenöt napon belül köteles tájékoztatni a szerződő felet, illetve a biztosítottat 
a felelősségbiztosítási szerződés megszűnéséről.

9. §  Ez a rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Az  e  rendeletben meghatározott szabályokat az  e  rendelet hatálybalépésekor már fennálló felelősségbiztosítási 
szerződésekre is alkalmazni kell.

 (2) A  biztosító jogosult az  (1)  bekezdésben meghatározott biztosítási szerződések esetén, a  szerződés – e  rendelet 
hatálybalépését követő kockázatviselési időtartamára vonatkozó – díjának a  megváltozott biztosítási kockázatra 
tekintettel történő módosítására.

 (3) A szerződő jogosult a biztosítónak a (2) bekezdésben meghatározott díjmódosításról szóló értesítése kézhezvételét 
követő harminc napon belül a szerződést felmondani.

11. §  Hatályát veszti a  független biztosításközvetítői és a  biztosítási szaktanácsadói felelősségbiztosítási szerződés 
minimális tartalmi követelményeiről szóló 319/2004. (XII. 1.) Korm. rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 45/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a Magyar Nemzeti Bank csoportfelügyelettel kapcsolatos átmeneti felügyeleti feladataival kapcsolatos 
részletes szabályokról

A biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003.  évi LX.  törvény 234.  § f )  pontjában meghatározott felhatalmazás 
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következőket rendeli el:

I. FEJEZET 
HATÁLY ÉS ALKALMAZÁS

1. §  E kormányrendelet hatálya kiterjed:
a) a  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosítóra és viszontbiztosítóra, továbbá azon vállalkozásokra, 

amelyekre a csoportfelügyelet kiterjed;
b) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 

(a továbbiakban: Felügyelet) e kormányrendeletben meghatározott tevékenységére.



2516 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2015. évi 31. szám 

2. § (1) A  Felügyelet csoportfelügyelettel kapcsolatos – a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003.  évi 
LX.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 231/J.  §-ában meghatározott – átmeneti felügyeleti feladatait és eljárásait 
e kormányrendelet II. fejezete rendelkezései alapján végzi, illetve folytatja le, így:
a) a csoportfelügyelet szintjének és hatáskörének megállapítására vonatkozó felügyeleti feladatokat a 4–7. §-sal 

összhangban,
b) a csoportfelügyeleti hatóság azonosítására vonatkozó felügyeleti feladatokat a 27. §-sal összhangban,
c) a felügyeleti kollégium létrehozására vonatkozó felügyeleti feladatokat a 28. §-sal összhangban,
d) a részesedés szabályszerű levonása ellenőrzésével összefüggő felügyeleti feladatokat a 11. § (9) bekezdésével 

összhangban,
e) a csoportszintű szavatolótőke-megfelelés számítási módszere kiválasztásának meghatározásához kapcsolódó 

eljárásokkal összefüggő felügyeleti feladatokat a 10. § (1) bekezdésével összhangban,
f ) az  egyenértékűség meghatározásához kapcsolódó eljárásokkal összefüggő felügyeleti feladatokat a  12.  §  

(5)–(12) bekezdésével és a 40. §-sal összhangban,
g) a  biztosító vagy a  viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a  szavatolótőke-szükséglet 

meghatározásával, valamint a  szavatolótőke és a  minimális tőkeszükséglet nemteljesítésével összefüggő 
engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos felügyeleti feladatokat a 18. §, 20. és 21. §-sal összhangban,

h) az  Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatokkal kapcsolatos egyenértékűség hiányával és 
az ilyen anyavállalatokkal kapcsolatos szintekkel összefüggő eljárásokkal kapcsolatos felügyeleti feladatokat 
a 42–43. §-sal összhangban.

 (2) E rendelet rendelkezéseit kizárólag az (1) bekezdés szerinti felügyeleti feladatokkal és eljárásokkal összefüggésben 
kell alkalmazni.

3. §  E rendelet alkalmazásában csoport: a vállalkozások olyan összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai 
és mindazon vállalkozások alkotnak, amelyekben az  anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással vagy 
részesedési viszonnyal rendelkezik, ideértve az alcsoportot is.

II. FEJEZET 
A CSOPORTFELÜGYELET SZABÁLYAI

1. A csoportfelügyelet terjedelme

4. § (1) A csoportfelügyelet alá tartozik az a biztosító és viszontbiztosító,
a) amely anyavállalata másik biztosítónak, viszontbiztosítónak vagy harmadik országbeli biztosítónak, 

viszontbiztosítónak, vagy részesedési viszonnyal rendelkezik legalább egy másik biztosítóban, 
viszontbiztosítóban vagy harmadik országbeli biztosítóban, viszontbiztosítóban,

b) amelynek anyavállalata biztosítói holdingtársaság, vegyes pénzügyi holdingtársaság, viszontbiztosító, 
harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító,

c) amelynek anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaság.
 (2) A csoportfelügyelet kiterjed az (1) bekezdésben foglaltakon túl

a) a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatára, vagy a biztosítóban vagy a viszontbiztosítóban részesedési 
viszonnyal rendelkező vállalkozásra,

b) a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatára, vagy a  biztosítónak vagy viszontbiztosítónak olyan 
vállalkozására, amelyben részesedési viszonya van,

c) a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatának, vagy a biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részesedési 
viszonnyal rendelkező vállalkozásának más leányvállalatára vagy olyan vállalkozására, amelyben részesedési 
viszonya van.

 (3) A  csoportfelügyelet – a  Felügyelet határozata alapján – nem terjed ki a  biztosítóra, viszontbiztosítóra, biztosítói 
holdingtársaságra, vegyes pénzügyi holdingtársaságra és vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaságra, ha
a) olyan harmadik országban van a  székhelye, ahol a  székhely szerinti állam jogrendszere nem teszi lehetővé 

a csoportfelügyelet ellátásához szükséges információk átadását,
b) bevonása a csoportfelügyelet céljára nézve félrevezető eredményt adna, vagy
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c) bevonása a  csoportfelügyelet céljára nézve elhanyagolható jelentőségű, kivéve, ha az  egyedileg 
elhanyagolható jelentőségű biztosítók, viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok, vegyes pénzügyi 
holdingtársaságok vagy vegyes tevékenységű biztosítói holdingtársaságok együttesen már nem 
elhanyagolható jelentőségűek.

 (4) Amennyiben a (3) bekezdés b) és c) pontja alapján a vállalat nem kerül csoportfelügyelet alá, az erről szóló döntést 
megelőzően a csoportfelügyeletért felelős hatóság konzultál az érintett felügyeleti hatóságokkal.

 (5) A  Felügyelet a  (3)  bekezdés b) és c)  pontja alapján kizárt vállalattól is kérhet adatot és információt 
a csoportfelügyelet gyakorlásához.

 (6) A  (2)  bekezdés a) és b)  pontjában említett esetekben, amennyiben a  részesedéssel rendelkező biztosító vagy 
viszontbiztosító, vagy az  Európai Unión belül központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság vagy 
vegyes pénzügyi holdingtársaság maga is a  pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013.  évi 
LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Konglomerátum tv.) szerinti kiegészítő felügyelet hatálya alá tartozó szabályozott 
vállalkozás vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy annak kapcsolt vállalkozása, akkor a  Felügyelet, mint 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – a  többi érintett felügyeleti hatósággal folytatott konzultációt követően  – 
dönthet úgy, hogy nem végzi el a kockázatkoncentráció-felügyeletet vagy a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó 
felügyeletét, vagy ezek egyikét sem a  részesedéssel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító, illetve biztosítói 
holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság szintjén.

 (7) Ha a  vegyes pénzügyi holdingtársaságra a  Konglomerátum tv. vagy a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) alapján, vagy a  Felügyelet megítélése 
szerint a  magyarországi szabályozással egyenértékű szabályok vonatkoznak, akkor a  Felügyelet, mint 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – a  többi érintett hatósággal való konzultációt követően – kizárólag 
a  Konglomerátum tv. vagy a  Hpt. rendelkezéseit is alkalmazhatja attól függően, hogy a  vegyes pénzügyi 
holdingtársaság melyik törvény hatálya alá tartozik.

 (8) Ha az  (1)  bekezdés a) és b)  pontja szerinti, tagállamban székhellyel rendelkező biztosítóban, viszontbiztosítóban 
vagy biztosítói holdingtársaságban részesedési viszonnyal rendelkezik egy szabályozott vállalkozás vagy vegyes 
pénzügyi holdingtársaság, és a  Felügyelet a  csoportfelügyeletet ellátó felügyeleti társaság, akkor a  Felügyelet 
a  többi érintett felügyeleti hatósággal való egyeztetést követően dönthet úgy, hogy nem végzi el a  kockázati 
koncentráció felügyeletét vagy csoporton belüli ügyletek felügyeletét, vagy egyiket sem az anyavállalat szintjén.

 (9) A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság tájékoztatja az Európai Bankhatóságot, valamint az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságot (a  továbbiakban: EBFH) a  (7) és a  (8)  bekezdés alapján meghozott 
határozatokról.

5. § (1) A Felügyelet a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítókról és viszontbiztosítókról nyilvántartást vezet.
 (2) A  Felügyelet feladata a  4.  § (1)  bekezdésében meghatározott, magyarországi székhelyű biztosítónak és 

viszontbiztosítónak az e fejezet szerinti csoportfelügyelete.
 (3) A csoportfelügyelet alá tartozó magyarországi székhelyű biztosító és viszontbiztosító két munkanapon belül köteles 

bejelenteni a Felügyeletnek a  (2) bekezdés szerinti anya- és leányvállalati, valamint részesedési viszony létrejöttét, 
módosulását, illetve megszűnését.

 (4) A  4.  § (1)  bekezdése alapján a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosító és viszontbiztosító a  csoportfelügyelethez 
kapcsolódó információátadás rendjének bemutatását a Felügyelet rendelkezésére köteles bocsátani akkor, amikor 
első alkalommal kerül a 4. § (2) bekezdésének hatálya alá.

 (5) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata, leányvállalata, olyan vállalkozása, amelyben a  biztosító vagy 
a  viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, illetve a  biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részesedési 
viszonnyal rendelkező vállalkozás első alkalommal kerül a 4. § (2) bekezdésének hatálya alá, akkor ezen vállalkozás 
nyilatkozatot köteles adni arról, hogy a  biztosító vagy a  viszontbiztosító csoportfelügyelete érdekében szükséges 
adatot, tényt és információt a Felügyelet rendelkezésére bocsátja.

 (6) Ha a  Felügyelet be nem jelentett anya- és leányvállalati, valamint részesedési viszonyt állapít meg, határozatban 
köteles felhívni a biztosítót vagy a viszontbiztosítót a viszony e rendeletben meghatározottak szerinti kezelésére.

6. § (1) Ha egy biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság 
a  csoportfelügyelet alá tartozik és egy tagállamban székhellyel rendelkező biztosítói holdingtársaságnak vagy 
vegyes pénzügyi holdingtársaságnak a  leányvállalata, akkor a  csoportfelügyeletet kizárólag arra a  tagállamban 
székhellyel rendelkező anyavállalatra (a  továbbiakban: EU-szintű anyavállalat) kell alkalmazni, amelynek nincs 
tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalata.
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 (2) Ha az  EU-szintű anyavállalat a  Konglomerátum tv. 7.  § (2)  bekezdése alapján kiegészítő felügyelet alá tartozó 
vállalat leányvállalata, akkor a  Felügyelet – mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – dönthet úgy az  érintett 
felügyeletekkel folyatott konzultációt követően, hogy nem szükséges a  kockázati koncentráció és a  csoportbeli 
ügyletek felügyelete az EU-szintű anyavállalat szintjén.

 (3) Ha egy csoportfelügyelet alá tartozó biztosítónak, viszontbiztosítónak, biztosítói holdingtársaságnak vagy 
vegyes pénzügyi holdingtársaságnak van egy másik tagállamban székhellyel rendelkező anyavállalata, akkor 
erre a  tagállami szintű anyavállalatra a  Felügyelet – az  EU-szintű anyavállalattal folytatott egyeztetést követően  – 
alkalmazhatja a csoportfelügyeletet vagy a csoport szavatolótőke-számítás egyes szabályait.

 (4) A Felügyelet nem dönthet a tagállami szintű anyavállalat csoportfelügyeléséről, vagy az erre vonatkozó, már kiadott 
határozatát vissza kell vonnia, ha az  EU-szintű anyavállalatnak a  felügyeleti hatósága engedélyezte a  20–21.  § 
alkalmazását.

 (5) Ha a  Felügyelet a  (3)  bekezdés alapján tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a  csoportfelügyeletet, akkor 
a  szavatolótőke számításánál ugyanazt a  módszert kell alkalmaznia, mint ami a  tagállami szintű anyavállalat 
EU-szintű anyavállalata esetében alkalmazásra kerül.

 (6) Ha a Felügyelet a (3) bekezdés alapján a tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a csoportfelügyeletet, valamint 
az  EU-szintű anyavállalat a  belső modell módszert alkalmazza a  szavatolótőke-szükségletének megállapításához 
és a  Felügyelet megítélése szerint ennek a  módszernek az  alkalmazása a  tagállami szintű anyavállalat esetében 
félrevezető eredményt adna, mivel a  tagállami szintű anyavállalat kockázati profilja jelentősen eltér az  EU-szintű 
anyavállalat kockázati profiljától, akkor a Felügyelet előírhatja a tagállami szintű anyavállalatnak a standard módszer 
alkalmazását.

 (7) A  Felügyelet a  (2)  bekezdésben hozott határozatát, amely tartalmazza az  eltérő módszertan előírásainak részletes 
indokolását, megküldi a tagállami szintű anyavállalatnak és az EU-szintű anyavállalat felügyeleti hatóságának.

 (8) Ha a  Felügyelet a  (3)  bekezdés alapján a  tagállami szintű anyavállalatra alkalmazza a  csoportfelügyeletet, akkor 
a tagállami szintű anyavállalat nem kérelmezheti a 20–21. §-ok alkalmazását.

7. § (1) A Felügyelet megállapodást köthet egy olyan másik tagállamban lévő tagállami anyavállalat felügyeleti hatóságával, 
amely a tagállami anyavállalatára alkalmazza a csoportfelügyelet szabályait, ha a Felügyelet által felügyelt és a másik 
tagállamban székhellyel rendelkező tagállami szintű anyavállalat részesedési viszonyban áll egymással.

 (2) Ha a  Felügyelet és egy másik felügyeleti hatóság az  (1)  bekezdésben rögzített megállapodást kötött, akkor 
a megállapodásban rögzítik, hogy a két tagállami anyavállalat közül melyik esetében végzik el a csoportfelügyeleti 
feladatokat, figyelemmel a 6. § (3)–(8) bekezdésében foglaltakra.

2. A biztosító és viszontbiztosító korrigált szavatolótőke-megfelelése

8. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontja alapján a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító és viszontbiztosító a 10–16. § 
szerint számítja ki a szavatolótőkéjét.

 (2) A 4. § (1) bekezdés b) pontja alapján a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító és viszontbiztosító a 10–16. § 
szerint számítja ki a szavatolótőkéjét azzal, hogy a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság 
anyavállalatként úgy jár el, mint a 4. § (1) bekezdés a) pontja szerinti biztosító vagy viszontbiztosító.

 (3) Ha a csoportfelügyelet hatálya alá tartozó vállalkozás észleli, hogy nem tesz eleget az összevont alapon számított 
szavatolótőke-szükséglet mértékének vagy megítélése szerint a  következő három hónapban várhatóan nem fog 
eleget tenni annak, akkor erről haladéktalanul – de legkésőbb a  tudomására jutásától számított öt munkanapon 
belül – írásban tájékoztatja a Felügyeletet.

 (4) A Felügyelet a (3) bekezdés szerinti tájékoztatást követően öt munkanapon belül tájékoztatja a felügyeleti kollégium 
tagjait a (3) bekezdés szerinti tájékoztatásról és az általa készített elemzésről.

9. § (1) A  korrigált szavatolótőke-megfelelés számításának célja annak ellenőrzése, hogy a  csoportfelügyelet alá tartozó 
biztosító vagy viszontbiztosító korrigált szavatolótőkéje fedezetet nyújt-e a korrigált szavatolótőke-szükségletére.

 (2) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalat vagy egy vállalkozás a  biztosítóban vagy viszontbiztosítóban 
részesedési viszonnyal rendelkezik és ezen biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat egy másik biztosítóban vagy 
viszontbiztosítóban vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik biztosítóban vagy viszontbiztosítóban, 
a korrigált szavatolótőke-megfelelés számítását minden olyan biztosítónak és viszontbiztosítónak el kell végeznie, 
amely anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik egy másik biztosítóban vagy viszontbiztosítóban.
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 (3) Ha több biztosító vagy viszontbiztosító ugyanazon biztosítói holdingtársaság, viszontbiztosító, harmadik 
országbeli biztosító, harmadik országbeli viszontbiztosító vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalata, 
akkor a  korrigált szavatolótőke-megfelelés számítását a  biztosítói holdingtársaság, a  viszontbiztosító, a  harmadik 
országbeli biztosító, a harmadik országbeli viszontbiztosító vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság végzi el és adja 
át a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító részére.

 (4) Az  összevont alapon számított szavatolótőke megfelelésére vonatkozó számításokat évente legalább egyszer kell 
elvégezni azzal, hogy, ha a csoport összetétele jelentősen megváltozik, akkor öt munkanapon belül a számításokat 
újra el kell végezni és a Felügyelet részére meg kell küldeni.

 (5) Ha a  Felügyelet észleli a  csoport kockázati összetételének jelentős megváltozását, akkor határozatban kötelezi 
a (2) vagy (3) bekezdésbeli vállalkozást az újraszámításra.

 (6) A  csoportfelügyeleti feladatok ellátása érdekében a  Felügyelet eseti jelleggel jelentést, adatot, illetve információt 
kérhet a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítótól, amely köteles azt a Felügyeletnek megadni.

 (7) A csoportfelügyelet alá tartozó biztosítónak és viszontbiztosítónak rendelkeznie kell a csoportfelügyelet ellátásához 
szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, illetve azok megbízhatóságát 
biztosító belső ellenőrzési rendszerrel.

 (8) A  4.  § (2)  bekezdésében megjelölt vállalkozás – ha jogszabály másként nem rendelkezik – köteles 
a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosító és viszontbiztosító részére megadni a  csoportfelügyelet ellátásához 
szükséges minden adatot és információt.

 (9) Ha a  4.  § (2)  bekezdésében megjelölt vállalkozás nem szolgáltatja a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosító 
vagy viszontbiztosító részére a  korrigált szavatolótőke-megfelelés számításához szükséges adatokat, akkor 
a  csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító köteles levonni a  szavatolótőkéből a  4.  § 
(2) bekezdésében megjelölt vállalkozásában fennálló részesedés könyv szerinti értékét, valamint az ilyen vállalkozás 
részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét.

 (10) A  Felügyelet a  4.  § (2)  bekezdésében megjelölt vállalkozástól – eseti jelleggel – közvetlenül is kérhet 
a csoportfelügyeleti feladatok ellátása érdekében szükségessé váló adatot és információt.

10. § (1) A  4.  § (1)  bekezdés a)  pontja alapján a  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító 
az  összevont szavatolótőke-megfelelés számítását a  13.  § szerinti 1. módszer szerint végzi el azzal, hogy ha 
az  1.  módszer alkalmazása félrevezető eredményt ad és a  Felügyelet a  csoportfelügyeletért felelős hatóság, akkor 
engedélyezheti – a  többi érintett felügyeleti hatósággal való konzultációt követően – a  16.  § szerinti 2. módszer 
vagy az 1. és 2. módszer kombinációjának alkalmazását.

 (2) A csoport szavatolótőke-megfelelés számítása során figyelembe kell venni a csoportba tartozó összes vállalkozást 
azzal, hogy a beszámítás során:
a) a 13. § szerinti 1. módszer esetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.) szerint 

összeállított összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésekor használt százalékos arányokat kell 
alkalmazni,

b) a  16.  § szerinti 2. módszer esetében az  anyavállalat vagy a  részesedési viszonnyal rendelkező vállalkozás 
közvetlen vagy közvetett – a Bit. 3. mellékletében rögzített módon számított – tulajdoni hányada alapján kell 
az arányokat alkalmazni.

 (3) Ha valamely leányvállalatnál tőkehiány jelentkezik, a  leányvállalat teljes tőkehiányát figyelembe kell venni. 
A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján mentesítést adhat ezen előírás alkalmazása alól, és az arányos beszámítást 
engedélyezheti abban az esetben, ha az anyavállalat hitelt érdemlően bizonyítani tudja, hogy kötelezettségvállalás 
kizárólag tulajdoni hányada arányában terhelheti.

 (4) Az  összevonás módját a  Felügyelet, ha ő a  csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, akkor az  érintett 
felügyeleti hatóságokkal való konzultációt követően határozza meg, ha
a) az ellenőrző befolyás tőkekapcsolat nélkül valósul meg,
b) a  Felügyelet vagy valamely érintett felügyeleti hatóság megállapította, hogy egy vállalkozás szavazati 

jogának vagy tőkéjének közvetett vagy közvetlen birtoklása részesedésnek tekinthető, mert ténylegesen 
jelentős befolyást gyakorol a  csoportfelügyelet hatálya alá tartozó valamely vállalkozás a  szóban forgó 
vállalkozás felett,

c) a  Felügyelet vagy valamely érintett felügyeleti hatóság megállapította, hogy egy vállalkozás egy másik 
vállalkozás anyavállalata azáltal, hogy ténylegesen jelentős befolyást gyakorol felette.
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11. § (1) A korrigált szavatolótőke-megfelelés számítása során ugyanazon tőkeelemet, azon vállalkozások között, amelyekre 
a  csoportfelügyelet kiterjed, csak egyszer lehet számításba venni. Ennek érdekében a  korrigált szavatolótőke-
megfelelés számítása során figyelmen kívül kell hagyni:
a) a  biztosító vagy viszontbiztosító minden olyan tőkeelemét, amelyet valamely olyan leányvállalata vagy 

valamely olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőke-szükségletének 
fedezeteként figyelembe vesz,

b) a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatának vagy részesedési viszonya alatt álló vállalkozásának 
minden olyan tőkeelemét, amelyet a  biztosító vagy viszontbiztosító saját szavatolótőke-szükségletének 
fedezeteként figyelembe vesz, és

c) a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési 
viszonnyal rendelkezik, minden olyan tőkeelemét, amelyet a  biztosító vagy viszontbiztosító egy másik 
olyan leányvállalata vagy egy másik olyan vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, 
szavatolótőke-szükségletének fedezeteként figyelembe vesz.

 (2) Egy életbiztosító,
a) amelynek biztosító az  anyavállalata vagy abban a  biztosító részesedési viszonnyal rendelkezik, 

eredménytartaléka és mérleg szerinti eredménye, vagy
b) bármely leányvállalatának vagy olyan vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, 

de még be nem fizetett tőkéje
a korrigált szavatolótőke számítása során kizárólag akkor vehető figyelembe, ha az  annak a  biztosítónak, amely 
leányvállalat vagy amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik egy vállalat, a szavatolótőkéjébe beszámítható.

 (3) A (2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül nem vehető figyelembe:
a) a  biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy a  biztosító vagy viszontbiztosító olyan vállalkozása, 

amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, de még be nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel 
összefüggésben a biztosítónak vagy viszontbiztosítónak az adott vállalkozás felé még kötelezettségvállalása 
keletkezhet,

b) a  biztosító vagy viszontbiztosító jegyzett, de még be nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel 
összefüggésben bármely leányvállalatának vagy bármely vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal 
rendelkezik, még kötelezettségvállalása keletkezhet, és

c) a  leányvállalat vagy olyan vállalkozás, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, jegyzett, de még be 
nem fizetett tőkéjének azon része, amellyel összefüggésben a  biztosító vagy viszontbiztosító valamely 
más leányvállalatának vagy más vállalkozásának, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, még 
kötelezettségvállalása keletkezhet.

 (4) A  Felügyelet egyedi mérlegelés alapján más, olyan szavatolótőke-elemek beszámíthatóságát is korlátozhatja, 
amelyek nem állnak szabadon a biztosító rendelkezésére és előírhatja, hogy egy adott leányvállalati biztosító vagy 
viszontbiztosító, vagy egy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatolótőkéjének részét képező tétel a  korrigált szavatolótőke-megfelelés számítása során csak 
akkor vehető figyelembe, ha az  a  leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító, vagy az  olyan biztosító vagy 
viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőkéjébe is beszámítható.

 (5) A  (2)–(4)  bekezdésben meghatározott tőkeelemek összege nem haladhatja meg a  leányvállalati biztosító vagy 
viszontbiztosító, vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatolótőkéjét.

 (6) A korrigált szavatolótőke számítása során figyelmen kívül kell hagyni minden olyan tőkeelemet, amely a biztosító 
vagy viszontbiztosító és
a) valamely leányvállalata vagy valamely vállalkozása, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik,
b) a  biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata, vagy olyan vállalkozása, amelyben a  biztosító részesedési 

viszonnyal rendelkezik, vagy
c) a  b)  pont szerinti vállalkozások valamelyikének másik leányvállalata vagy más vállalkozása, amelyben 

részesedési viszonnyal rendelkezik,
között kölcsönös finanszírozás eredményeként keletkezett.

 (7) Kölcsönös finanszírozásnak tekintendő, ha egy biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy vállalkozása, 
amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, olyan harmadik vállalkozásnak az anyavállalata, vagy olyan harmadik 
vállalkozásban rendelkezik részesedési viszonnyal, vagy olyan harmadik vállalkozás részére nyújt kölcsönt, amely 
közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik a  biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőkéjének, illetve saját 
tőkéjének valamelyik elemével.
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 (8) A  korrigált szavatolótőke számítása során figyelmen kívül kell hagyni azon tőkeelemeket is, amelyeket a  korrigált 
szavatolótőke számítására kötelezett biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalata vagy olyan vállalkozása, 
amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, szavatolótőke számítása során ugyan figyelembe vesz, de 
az  a  biztosító vagy viszontbiztosító egy másik leányvállalata vagy másik vállalkozása, amelyben részesedési 
viszonnyal rendelkezik, által nyújtott kölcsönös finanszírozást takar.

 (9) Ha biztosító vagy viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik hitelintézetben, befektetési vállalkozásban, 
pénzügyi vállalkozásban, akkor részesedésének könyv szerinti értékét, valamint az  előbb említett vállalkozások 
részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét le kell vonnia a korrigált szavatolótőkéjének számítása 
során.

12. § (1) A  4.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott biztosító vagy viszontbiztosító korrigált szavatolótőke-
megfelelésének számításába valamennyi leányvállalatát vagy olyan vállalkozását, amelyben részesedési viszonnyal 
rendelkezik, be kell vonni.

 (2) A Felügyelet egyedi mérlegelés alapján engedélyezheti, hogy a biztosító vagy a viszontbiztosító más tagállamban 
bejegyzett biztosítója vagy viszontbiztosítója – ha az  leányvállalata vagy olyan vállalkozása, amelyben részesedési 
viszonnyal rendelkezik – szavatolótőke-szükségletét és szavatolótőkéjét az  adott ország előírásainak megfelelően 
számított értéken vegye figyelembe a korrigált szavatolótőke-megfelelés számításakor.

 (3) A  korrigált szavatolótőke-megfelelés számítása során a  biztosító vagy viszontbiztosító valamennyi leányvállalatát 
vagy olyan vállalkozását, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik, ha az  viszontbiztosító, az  e  rendeletben 
rögzített szabályoknak megfelelően kalkulált tőkekövetelményekre vonatkozó előírások alapján veszi figyelembe.

 (4) Ha a  biztosító biztosítói holdingtársaságon vagy vegyes pénzügyi holdingtársaságon keresztül rendelkezik 
részesedési viszonnyal más biztosítóban, viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik 
országbeli viszontbiztosítóban, a  közbenső biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság 
szavatolótőke-szükségletét a  biztosító korrigált szavatolótőke-szükségletének számítása során nullának kell 
tekinteni, a  szavatolótőke-elemei pedig megegyeznek a  (3)  bekezdésben megjelölt tőkekövetelmények 
számításánál figyelembe vehető tőkeelemekkel.

 (5) Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító részesedési viszonnyal rendelkezik egy harmadik országbeli biztosítóban 
vagy viszontbiztosítóban, akkor ezeket a  csoport szavatolótőke-megfelelés számítása során biztosítóként vagy 
viszontbiztosítóként kell kezelni.

 (6) Ha a harmadik országbeli biztosítóra az e rendeletben rögzítettekkel egyenértékű engedélyezési és szavatolótőke-
követelmények vonatkoznak, a  Felügyelet érvényben lévő felügyeleti megállapodáson alapuló egyedi mérlegelés 
alapján engedélyezheti, hogy a  biztosító vagy viszontbiztosító a  harmadik országbeli kapcsolt biztosítója vagy 
viszontbiztosítója szavatolótőke-szükségletét és szavatolótőkéjét az  adott ország előírásainak megfelelően 
számított értéken vegye figyelembe a korrigált szavatolótőke-megfelelés számításakor.

 (7) Annak megállapítására, hogy egy harmadik ország jogrendje a  biztosítók vagy viszontbiztosítók szavatolótőke-
szükséglete és szavatolótőkéje tekintetében egyenértékű, az  Európai Bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) által 
hozott határozatban foglaltakat kell figyelembe venni.

 (8) Ha a  Bizottság a  (7)  bekezdés szerint nem hoz határozatot és a  Felügyelet a  csoportfelügyeletért felelős hatóság, 
akkor a  Felügyelet – az  EBFH közreműködésével – a  4.  § szerinti valamely vállalkozás kérésére vagy hivatalból 
megállapíthatja a vizsgálat lefolytatása után, hogy egyenértékű-e a harmadik ország vonatkozó jogrendje.

 (9) A  (8)  bekezdésben meghatározott vizsgálat során az  EBFH közreműködésével a  Felügyelet egyeztet az  érintett 
felügyeleti hatóságokkal.

 (10) A  Felügyelet (8)  bekezdés szerinti határozata nem lehet ellentmondásban a  harmadik országgal kapcsolatban 
hozott korábbi határozatokkal, kivéve, ha a fogadó országban vagy a harmadik országban a vonatkozó szabályozás 
jelentősen megváltozott.

 (11) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, de érintett felügyeleti hatóság,
a) akkor részt vesz a (9) bekezdés szerinti egyeztetésen,
b) ha nem ért egyet a  csoportfelügyeletért felelős hatóság (4)  bekezdés szerinti határozatával, akkor 

a  (9)  bekezdésben meghatározott egyeztetés során a  határozat közlésétől számított három hónapon belül 
az EBFH-hoz fordulhat segítség kérése érdekében.

 (12) Ha a Bizottságnak a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia 
II) szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a  továbbiakban: Szolvencia  2 
irányelv) 227.  cikk (5)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendelete alapján egy harmadik ország 
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szolvenciarendszere ideiglenesen egyenértékű, akkor azt a  harmadik országot a  (6)  bekezdés tekintetében 
egyenértékűnek kell tekinteni.

3. A korrigált szavatolótőke-megfelelés 1. számítási módszere: konszolidált beszámolón alapuló 
módszer

13. § (1) Ha a biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat részesedési viszonnyal rendelkezik, akkor korrigált szavatolótőke-
megfelelését az Szmt. összevont (konszolidált) éves beszámolóra vonatkozó előírásai szerint összeállított összevont 
(konszolidált) beszámolók alapján számítja.

 (2) Az  anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító korrigált szavatolótőke-
megfelelését az a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell számítani:
a) az összevont (konszolidált) alapon számított szavatolótőke,
b) az összevont (konszolidált) alapon számított szavatolótőke-szükséglet.

 (3) A  (2)  bekezdés b)  pontja szerinti érték minimuma az  anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező 
biztosító vagy viszontbiztosító minimális szavatolótőke-szükséglete és a  leányvállalati vagy olyan biztosító vagy 
viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, minimális szavatolótőke-szükséglete.

 (4) A  szavatolótőke és a  szavatolótőke-szükséglet meghatározása során a  részesedési viszonyban lévő vállalkozás, 
az  anyavállalat és a  leányvállalat esetén az  összevont (konszolidált) beszámolók összeállítása során használt 
százalékos arányok kerülnek alkalmazásra.

 (5) Az  (1)  bekezdés b)  pontja szerinti összevont (konszolidált) alapon számított szavatolótőke-szükséglet 
meghatározása
a) a standard formula alapján, vagy
b) a jóváhagyott belső modell alapján
történhet.

 (6) A  (3)  bekezdés szerinti minimális tőkeszükségletet a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és 
biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendeletben meghatározott figyelembe vehető alapvető szavatoló 
tőkével kell fedezni.

4. Csoportszintű belső modell

14. § (1) Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító és ezek leányvállalatai, kapcsolt vállalkozásai vagy egy biztosítói 
holdingtársaság vagy egy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai együttesen 
kérelmezik
a) a csoport szavatolótőke-szükséglet, vagy
b) a szavatolótőke-szükséglet
belső modell alapján történő számítása engedélyezését, akkor a  Felügyelet és az  érintett felügyeleti hatóságok 
együttesen járnak el (a  továbbiakban: többoldalú eljárás) az  engedély megadása vagy az  engedély feltételekkel 
történő megadása vonatkozásában.

 (2) Ha a  Felügyelet látja el a  csoportfelügyeletet, akkor az  (1)  bekezdésben meghatározott eljárás megkezdésekor 
a Felügyelet
a) haladéktalanul továbbítja a  szükséges információkat és dokumentumokat a  felügyeleti kollégium tagjai 

számára, és
b) ezzel egyidejűleg tájékoztatja a  felügyeleti kollégium tagjait a  határozattervezetre vonatkozó vélemény, 

elemzés és fenntartás Felügyelet részére történő megküldésének határidejéről.
 (3) A Felügyelet a többoldalú eljárás keretében csak valamennyi, az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti 

hatósága egyetértésével hozhat érvényes határozatot (a  továbbiakban: többoldalú eljárás keretében hozott 
határozat), amely határozat meghozatalának határideje a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított hat hónap.

 (4) Ha az  eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a  többoldalú 
eljárás eredménytelen, akkor a  (3)  bekezdésben rögzített határidőn belül az  eljárásban részt vevő bármelyik 
tagállam érintett felügyeleti hatósága kérésére a  Felügyelet az  EBFH-val a  többoldalú eljárás eredménytelensége 
vonatkozásában egyeztetést köteles folytatni vagy saját kezdeményezésére egyeztetést folytathat.

 (5) Ha az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú eljárás 
eredménytelen, a Felügyelet a többoldalú eljárás lezárultát követő tíz munkanapon belül, az eljárásban részt vevő 
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valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságának a többoldalú eljárás során adott véleményére, elemzésére és 
fenntartására figyelemmel hozza meg a határozatát.

 (6) Ha a  Felügyelet a  (4)  bekezdés szerinti egyeztetést folytat az  EBFH-val, akkor a  (3)  bekezdéstől eltérően az  eljárás 
határideje az  EBFH-nak az  európai felügyeleti hatóság (az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) 
létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 
1094/2010/EU rendelet) 19. cikk (3) bekezdése szerinti határozatának a Felügyelet részére történő átadását követő 
tíz munkanap elteltével jár le.

 (7) A  (6)  bekezdés esetén a  megkeresést követő egy hónapon belül az  EBFH határozatot hoz. A  Felügyelet, mint 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság az  EBFH határozatnak megfelelően hozza meg saját határozatát, amelyet 
az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak tekintenek és teljesítik az abban foglaltakat.

 (8) A  Felügyelet az  (5) és (7)  bekezdés szerinti – részletes indokolást is tartalmazó – határozatát közli a  többoldalú 
eljárásban részt vevő valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságával és a  csoportfelügyelet alá tartozó 
anyavállalattal.

 (9) Ha az eljárás lefolytatására másik tagállam érintett felügyeleti hatósága jogosult, és a Felügyelet érintett felügyeleti 
hatóság, akkor a  Felügyelet az  eljárásra jogosult tagállam érintett felügyeleti hatósága által meghatározott 
határidőn belül megküldi a véleményét, fenntartását.

 (10) Ha a  csoportfelügyelet tekintetében érintett felügyeleti hatóság – amely nem a  Felügyelet – az  (1)  bekezdés 
szerinti eljárást követően döntést hozott, határozata Magyarországon közvetlenül alkalmazandó és végrehajtható. 
A  Felügyelet a  tagállam érintett felügyeleti hatósága határozatának szövegét magyar nyelven a  honlapján 
közzéteszi. A  Felügyelet hatáskörébe tartozó szervezet tekintetében a  más tagállam érintett felügyeleti hatósága 
által hozott határozatban foglaltak végrehajtására, teljesítésének ellenőrzésére, az  ellenőrzés alapján hozható 
intézkedésre a Felügyelet által hozott határozatokra vonatkozó magyar jogszabályok alkalmazandóak.

 (11) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a  felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy 
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a belső modell alapjául szolgáló feltevésektől, akkor többlettőke-
követelményt írhat elő a  biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az  nem bizonyítja megnyugtatóan 
a  Felügyelet számára, hogy nem indokolt a  többlettőke-követelmény. A  Felügyelet ezen határozatáról és annak 
indokolásáról írásban tájékoztatja a csoportfelügyeletért felelős hatóságot és a többi érintett hatóságot.

15. § (1) Azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre a  csoportfelügyelet kiterjed, a  Felügyelet, mint 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság a  kockázati profilt figyelembe veszi a  csoport szavatolótőke-szükséglet 
meghatározásakor, így különösen, ha
a) a  kapcsolt biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletéhez többlettőke követelmény került 

előírásra, vagy
b) a kockázatok nehezen számszerűsíthetők vagy egyedi jellegűek.

 (2) Ha a  csoportfelügyelet keretében a  felügyelt vállalkozások összevont alapon számított szavatolótőke-szükséglete 
nem megfelelően fedi le a vállalkozások együttes kockázati profilját, akkor a Felügyelet többlettőke-követelményt 
írhat elő a biztosító vagy viszontbiztosító számára.

5. A korrigált szavatolótőke-megfelelés 2. számítási módszere: levonás és összeadás módszere

16. § (1) Ha a  biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalat vagy részesedési viszonnyal rendelkezik más biztosítóban vagy 
viszontbiztosítóban, akkor korrigált tőkemegfelelését az a) és b) pontban foglaltak különbségeként kell számítani:
a) a  biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőkéjének és a  leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító 

vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, 
szavatolótőkéjéből az  anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító 
tulajdoni hányadával arányos részének összege,

b) a  leányvállalati biztosító vagy viszontbiztosító, vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy 
vállalkozás részesedési viszonnyal rendelkezik, az  anyavállalati vagy részesedési viszonnyal rendelkező 
biztosítóban, vagy viszontbiztosítóban lévő befektetéseinek könyv szerinti értékének, az  anyavállalati 
vagy részesedési viszonnyal rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító szavatolótőke-szükségletének, és 
a  leányvállalati vagy olyan biztosító vagy viszontbiztosító, amelyben egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatolótőke-szükséglete arányos részének összege.
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 (2) Egy biztosító vagy viszontbiztosító, amely leányvállalat vagy abban egy vállalkozás részesedési viszonnyal 
rendelkezik, szavatolótőkéjének és szavatolótőke-szükségletének meghatározása során ugyanazon részesedési 
arányokkal kell számolni. A szavatolótőke számításánál és a szavatolótőke-szükséglet meghatározásánál a közvetett 
részesedéseket is figyelembe kell venni.

 (3) Ha egy biztosítóban vagy viszontbiztosítóban részben vagy egészben közvetett tulajdona van a  számítások 
elvégzésére kötelezett biztosítónak vagy viszontbiztosítónak, akkor szavatolótőkéjének és szavatolótőke-
szükségletének meghatározása során arányosan figyelembe kell vennie ezen részesedést is.

 (4) Ha a  biztosító, viszontbiztosító és kapcsolt vállalkozásai vagy egy biztosító holdig társaság vagy vegyes pénzügyi 
holdingtársaság kapcsolt vállalkozásai a  14.  §-nak megfelelően együttesen nyújtanak be kérelmet a  belső modell 
módszer alkalmazására, akkor a 14. § alkalmazandó.

6. A biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság szavatolótőke-megfelelése 
a csoportfelügyelet tekintetében

17. §  Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító egy biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság 
leányvállalata és a  Felügyelet a  csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, akkor a  Felügyelet engedélyezi, 
hogy a  biztosító holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság végezze el a  szavatolótőke-
megfelelésének számítását e  résznek megfelelően azzal, hogy az  anyavállalatot úgy kell kezelni a  szavatolótőke-
szükséglet meghatározása során, mintha biztosító vagy viszontbiztosító lenne.

7. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatos feltételek

18. § (1) A  20. és 21.  § alkalmazandó minden olyan biztosítóra vagy viszontbiztosítóra, amely egy biztosító vagy 
viszontbiztosító leányvállalata, ha
a) a  leányvállalat tekintetében a  csoportfelügyeletért felelős hatóság nem hozott határozatot, azonban 

a csoportfelügyelet kiterjed rá,
b) az  anyavállalat kockázatkezelése és belső ellenőrzési mechanizmusai kiterjednek a  leányvállalatra és 

az  anyavállalat eleget tesz az  érintett felügyeleti hatóságok elvárásainak a  leányvállalat prudens irányítását 
illetően,

c) az anyavállalat megkapta a 36. § (2) bekezdése szerinti engedélyt, és
d) az  anyavállalat 20. és 21.  § alkalmazása iránti engedélykérelmet nyújtott be és az  engedélykérelemnek 

a hatóság helyt adott.
 (2) E § rendelkezéseit a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 241. cikk a) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott 

rendeletében megállapított szabályokkal együtt kell alkalmazni.

8. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan határozat a kérelemről

19. § (1) A  20. és 21.  §-ban meghatározott szabályok alkalmazása iránti engedélykérelmek esetében a  Felügyelet, mint 
érintett felügyeleti hatóság a felügyeleti kollégium keretében – a többi érintett felügyeleti hatósággal – teljes körű 
konzultációt folytat egyrészt annak eldöntésére, hogy megadják-e a kért engedélyt, másrészt, hogy adott esetben 
meghatározzák azokat a többletfeltételeket, amelyekhez az engedélyt kötik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti kérelmet kizárólag a  Felügyeletnek kell benyújtani, amennyiben ő a  leányvállalatot 
korábban engedélyező felügyeleti hatóság. A  Felügyelet ez  esetben haladéktalanul tájékoztatja a  felügyeleti 
kollégium tagjait, valamint továbbítja számukra a teljes kérelmet.

 (3) A  Felügyelet a  (2)  bekezdés szerinti esetben mindent megtesz annak érdekében, hogy a  kérelemről – annak 
a felügyeleti kollégium valamennyi felügyeleti hatósága által történt kézhezvételét követő – három hónapon belül 
– az érintett felügyeleti hatóságokkal közös – határozatot hozzon.

 (4) Ha a  (3)  bekezdésben említett három hónapos időszak alatt valamelyik érintett felügyeleti hatóság az  ügyet 
–  az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikkével összhangban – az  EBFH elé utalja, akkor a  Felügyelet mint a  csoport-
felügyeletért felelős hatóság köteles a döntését elhalasztani és megvárni az EBFH által – az 1094/2010/EU rendelet 
19.  cikk (3)  bekezdése alapján – hozott határozatot, majd az  EBFH határozatának megfelelően köteles meghozni 
saját határozatát. Amennyiben a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti 
hatóságként jár el, úgy köteles elismerni az említett határozatot és köteles teljesíteni az abban foglaltakat.
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 (5) Amennyiben az EBFH – az 1094/2010/EU rendelet 41. cikk (2) és (3) bekezdésével, illetve 44. cikke (1) bekezdésének 
harmadik albekezdésével összhangban – a javasolt határozatot elutasítja, a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért 
felelős hatóság hozza meg a végső döntést. Amennyiben a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság, 
hanem érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy köteles elismerni az említett határozatot és köteles teljesíteni 
az abban foglaltakat.
A három hónapos időtartam eltelte vagy az  együttes határozat meghozatala után az  ügy már nem utalható 
az EBFH elé.

 (6) Ha az  érintett felügyeleti hatóságok megállapodtak a  (3)  bekezdésben említett közös határozatban, a  Felügyelet, 
mint a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság köteles a kérelmező rendelkezésére bocsátani a határozatot.

 (7) Ha a (3) bekezdésben meghatározott három hónapos időtartamon belül a felügyeleti hatóságok nem hoznak közös 
határozatot, a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság saját maga határoz a kérelemről.

 (8) Döntése során a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság megfelelően figyelembe veszi 
a következőket:
a) bármely álláspont vagy fenntartás, amelyet a  többi érintett felügyeleti hatóság az  alkalmazandó időtartam 

során kifejezett;
b) bármely fenntartás, amelyet a  felügyeleti kollégiumon belüli többi érintett felügyeleti hatóság 

az alkalmazandó időtartam során kifejezett.
 (9) A (7) bekezdés szerinti határozat indokolásában ki kell térni a többi érintett felügyeleti hatóság fenntartásaitól való 

bármely jelentős eltérés magyarázatára. A  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság a  kérelmező és 
a többi érintett felügyeleti hatóság rendelkezésére bocsátja a határozat másolatát.

 (10) Amennyiben a  Felügyelet nem a  csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóságnak 
minősül, úgy köteles magára nézve irányadónak elismerni a  (7) bekezdés szerinti határozatot és köteles teljesíteni 
az abban foglaltakat.

 (11) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 237.  cikk (4)  bekezdésében és a  241.  cikk c)  pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei 
tartalmazzák.

9. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatolótőke-szükséglet 
meghatározása

20. § (1) A  leányvállalat a  14.  § sérelme nélkül a  (2)–(4)  bekezdésben meghatározottak szerint számítja ki 
szavatolótőke-szükségletét.

 (2) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a  felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy 
viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a belső modell alapjául szolgáló feltevésektől, akkor
a) többlettőke-követelményt írhat elő a  leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az  nem 

bizonyítja megnyugtatóan a Felügyelet számára, hogy nem indokolt a többlettőke-követelmény, vagy
b) a  standard formula által való szavatolótőke-szükséglet meghatározását írhatja elő a  leányvállalat biztosító 

vagy viszontbiztosító számára.
 (3) A  Felügyelet a  (2)  bekezdésben meghatározott határozatáról és annak indokairól írásban tájékoztatja 

a csoportfelügyeletért felelős hatóságot, a többi érintett hatóságot és a leányvállalatot.
 (4) Ha a Felügyelet nem a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a  felügyelete alá tartozó, csoportbeli biztosító vagy 

viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a standard formula alapjául szolgáló feltevésektől, akkor
a) többlettőke-követelményt írhat elő a  leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, amíg az  nem 

bizonyítja megnyugtatóan a Felügyelet számára, hogy nem indokolt a többlettőke-követelmény, vagy
b) a  Felügyelet előírhatja a  leányvállalat biztosító vagy viszontbiztosító számára, hogy helyettesítse az  élet-, 

nem-élet- és az  egészségbiztosítási kockázati modul kiszámításakor alkalmazott paraméterek egy 
részét a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 
kormányrendeletben meghatározottak szerint.

 (5) A  Felügyelet a  (4)  bekezdésben meghatározott határozatáról és annak indokairól írásban tájékoztatja 
a csoportfelügyeletért felelős hatóságot, a többi érintett hatóságot és a leányvállalatot.

 (6) A felügyeleti kollégiumban, ha
a) a Felügyelet az (1)–(5) bekezdés szerint járt el, vagy
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b) egy másik felügyeleti hatóság járt el az (1)–(5) bekezdéssel megegyező módon,
akkor a  Felügyelet mindent megtesz annak érdekében, hogy a  felügyeleti kollégiumban a  felügyeleti hatóságok 
megállapodjanak a Felügyelet a) pont szerinti vagy egy másik felügyeleti hatóság b) pont szerinti javaslatáról.

 (7) Ha a  Felügyelet a  csoportfelügyeletért felelős hatóság, és nem ért egyet a  leányvállalat felügyeletéért felelős 
felügyeleti hatóság javaslatával, akkor a  Felügyelet ezen felügyeleti hatóság kezdeményezésére vagy saját 
kezdeményezésre az ügyet konzultáció céljából az EBFH elé terjeszti.

 (8) Ha a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a leányvállalat felügyeletéért felelős felügyeleti hatóság nem ért egyet, 
akkor a Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság is az EBFH elé terjesztheti az ügyet konzultáció céljából.

 (9) A  (7) és (8)  bekezdés esetén az  EBFH által a  megkeresést követő egy hónapon belül hozott határozatával 
összhangban kell a Felügyeletnek, mint a  leányvállalatért felelős felügyeleti hatóságnak, a határozatát meghoznia. 
Ha az EBFH egy hónapon belül nem hoz határozatot, akkor a Felügyelet, mint a  leányvállalatért felelős felügyeleti 
hatóság, meghozza a határozatát.

 (10) A Felügyelet, mint a leányvállalatért felelős felügyeleti hatóság a részletes indokolást is tartalmazó határozatát közli 
a többi érintett felügyeleti hatósággal és a leányvállalattal.

 (11) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 241. cikk c) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendelete tartalmazza.

10. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalataival kapcsolatosan a szavatolótőke és a minimális 
tőkeszükséglet nemteljesítése

21. § (1) A  szavatolótőke-szükséglet nemteljesítése esetén, a  20.  §-ban foglaltak sérelme nélkül a  Felügyelet – ha 
a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság – haladéktalanul továbbítja a  leányvállalat által benyújtott 
helyreállítási tervet a  felügyeleti kollégium tagjai számára. A  helyreállítási tervet annak érdekében készíti 
a  leányvállalat, hogy a  szavatolótőke-szükséglet nemteljesítésének első észlelését követő hat hónapon belül 
helyre lehessen állítani a  szavatolótőke-szükséglet fedezéséhez figyelembe vehető szavatolótőke szintjét, vagy 
a szavatolótőke-szükséglet teljesítése céljából csökkenteni lehessen a kockázati profilt.

 (2) A  Felügyelet a  felügyeleti kollégium tagjaként minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy 
a  szavatolótőke-szükséglet nemteljesítésének első észlelését követő négy hónapon belül megállapodás 
szülessen a  Felügyelet – mint a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság – javaslatáról a  helyreállítási terv 
vonatkozásában.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti megállapodás hiányában a  Felügyelet, mint a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti 
hatóság határoz a helyreállítási terv jóváhagyásáról, a felügyeleti kollégium többi érintett felügyeleti hatósága által 
kifejezett bármely álláspont vagy fenntartás kellő figyelembevétele mellett.

 (4) Ha nem a Felügyelet a leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság, és a felügyeleti kollégium tagjai nem tudnak 
megállapodni a  helyreállítási terv tekintetében, akkor a  Felügyelet véleményt ad az  érintett felügyeleti hatóság 
részére a helyreállítási terv tekintetében.

 (5) Ha a  Felügyelet, mint a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság romló pénzügyi helyzetet észlel, 
haladéktalanul értesíti a  felügyeleti kollégiumot a  javasolt meghozandó intézkedésekről. Szükséghelyzetek 
kivételével a  Felügyelet kezdeményezi, hogy az  intézkedéseket a  felügyeleti kollégiumon belül megvitassák. 
Szükséghelyzet esetén a  Felügyelet haladéktalanul köteles tájékoztatni a  felügyeleti kollégiumot a  megtett 
intézkedésekről.

 (6) A Felügyelet a felügyeleti kollégium tagjaként –vélemény, javaslat adásával – minden tőle telhetőt megtesz annak 
érdekében, hogy a közlés időpontjától számított egy hónapon belül megállapodás szülessen a felügyeleti hatóság 
meghozandó intézkedésekről szóló javaslata tekintetében.

 (7) A  (6)  bekezdés szerinti megállapodás hiányában a  Felügyelet, mint a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti 
hatóság határoz a javasolt intézkedések jóváhagyásáról, a felügyeleti kollégium többi érintett felügyeleti hatósága 
által kifejezett bármely álláspont vagy fenntartás kellő figyelembevétele mellett.

 (8) A  minimális tőkeszükséglet nemteljesítése esetén – a  35.  §-ban foglaltak sérelme nélkül – a  Felügyelet, mint 
a  leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság haladéktalanul továbbítja a  leányvállalat által benyújtott rövid 
távú pénzügyi tervet a  felügyeleti kollégium tagjai számára annak érdekében, hogy a  minimális tőkeszükséglet 
nemteljesítésének első észlelését követő három hónapon belül helyre lehessen állítani a minimális tőkeszükségletet 
fedező figyelembe vehető szavatolótőke szintjét, vagy a  minimális tőkeszükséglet teljesítése céljából csökkenteni 
lehessen a  kockázati profilt. A  felügyeleti kollégium tagjait tájékoztatja a  Felügyelet a  minimális tőkeszükséglet 
végrehajtása érdekében a leányvállalat szintjén hozott valamennyi intézkedésről is.
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 (9) Ha a  Felügyelet, mint leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság nem ért egyet a  csoportfelügyeletért 
felelős hatósággal vagy a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság nem ért egyet a  leányvállalatot 
engedélyező felügyeleti hatósággal
a) a helyreállítási terv jóváhagyását – beleértve a helyreállításhoz rendelkezésre álló időszak meghosszabbítását – 

illetően, a  felügyeleti kollégiumnak a  (2)  bekezdéssel összefüggésben létrejött megállapodáson alapuló 
határozata meghozatalára előírt négy hónapos időszak alatt, illetve

b) a  javasolt intézkedések elfogadását illetően a  felügyeleti kollégiumnak a  (6)  bekezdéssel összefüggésben 
létrejött megállapodáson alapuló határozata meghozatalára előírt egy hónapos időszak alatt,

az ügyet a  Felügyelet – az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikkével összhangban – az  EBFH elé utalhatja és kérheti 
a segítségét a megállapodás eléréséhez.

 (10) Az ügy nem utalható az EBFH elé, ha a következő körülmények egyike fennáll:
a) a (2) és (6) bekezdés szerinti négy hónapos vagy egy hónapos időszak leteltével;
b) a kollégiumon belül megállapodás jön létre;
c) az (5) bekezdésben említett szükséghelyzetek esetén.

 (11) A  Felügyelet, mint leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság elhalasztja határozatának meghozatalát és 
megvárja az  EBFH által – az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikke alapján – meghozott határozatot, majd az  EBFH 
határozatának megfelelően hozza meg saját határozatát. A  határozatot teljes körű indokolással kell ellátni. 
A határozatot mind a leányvállalatnak, mind a felügyeleti kollégiumnak meg kell küldeni.

 (12) Amennyiben a  Felügyelet érintett felügyeleti hatóságnak minősül, úgy köteles magára nézve elismerni 
a (11) bekezdés szerinti határozatot és köteles teljesíteni az abban foglaltakat.

 (13) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 241. cikk b) és c) pontjában meghatározott tárgykörökben kiadott rendeletei tartalmazzák.

11. Biztosító vagy viszontbiztosító leányvállalatai: egy leányvállalatra vonatkozó eltérések 
megszűnése

22. § (1) A 20. és 21. §-ban előírt szabályokat nem kell alkalmazni, amennyiben:
a) a 18. § (1) bekezdés a) pontjában említett feltétel a továbbiakban nem teljesül;
b) a  18.  § (1)  bekezdés b)  pontjában említett feltétel a  továbbiakban nem teljesül és a  csoport az  előírt 

időtartamon belül nem tesz újra eleget a feltételnek;
c) a 18. § (1) bekezdés c) és d) pontjában említett feltételek a továbbiakban nem teljesülnek.

 (2) Az  (1)  bekezdés a)  pontjában említett esetben, ha a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság 
a felügyeleti kollégiummal történt konzultációt követően úgy határoz, hogy többé nem vonja be az általa végzett 
csoportfelügyeletbe a leányvállalatot, erről azonnal tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságot és az anyavállalatot.

 (3) A 18. § (1) bekezdés b)–d) pontjának alkalmazása során az anyavállalat felelős a feltételek folyamatos teljesülésének 
biztosításáért. Nemteljesítés esetén haladéktalanul tájékoztatja a  Felügyeletet, mint a  csoportfelügyeletért felelős 
hatóságot és az  érintett leányvállalat érintett felügyeleti hatóságát. Az  anyavállalat tervet mutat be a  teljesülés 
megfelelő határidőn belüli visszaállításáról.

 (4) A  (3)  bekezdésben foglaltakkal összhangban, a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság évente 
legalább egyszer hivatalból ellenőrzi, hogy továbbra is teljesülnek-e a  18.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában foglalt 
feltételek. A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság ezt az ellenőrzést az érintett felügyeleti hatóság 
kérésére is elvégzi, amennyiben annak jelentős kétségei vannak a  feltételek folyamatos teljesülését illetően. 
Amennyiben a Felügyelet nem mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem mint érintett felügyeleti hatóság 
jár el, úgy az e bekezdés szerinti kérést intézheti a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.

 (5) Amennyiben az  elvégzett ellenőrzés során a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság hiányosságot 
tapasztal, kötelezi az anyavállalatot, hogy nyújtson be tervet a hiányosság kiküszöböléséről.

 (6) Amennyiben a  felügyeleti kollégiummal történt konzultációt követően a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért 
felelős hatóság megállapítja, hogy a (3) vagy (5) bekezdésben említett terv nem elegendő, vagy nem hajtják végre 
a  megállapított határidőn belül, akkor megállapítja, hogy a  18.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjában említett feltételek 
többé nem teljesülnek, és erről haladéktalanul tájékoztatja az érintett felügyeleti hatóságot.

 (7) A 20. és 21. §-ban előírt rendszer akkor alkalmazható újra, ha az anyavállalat erre irányuló új kérelmére a felügyeleti 
kollégium ezt – a 19. §-ban meghatározott eljárással összhangban – engedélyezi.

 (8) A  Felügyelet e  § szerinti jogaira és kötelezettségeire vonatkozó részletszabályokat a  Bizottságnak a  Szolvencia  2 
irányelv 241. cikk c) pontjában meghatározott tárgykörben kiadott rendelete tartalmazza.
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12. Biztosítói holdingtársaság és vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai

23. §  A 18–22.  § értelemszerűen alkalmazandó azokra a  biztosítókra és viszontbiztosítókra, amelyek biztosítói 
holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság leányvállalatai.

13. Kockázatkoncentráció felügyelete

24. § (1) A kockázatkoncentráció felügyeletét csoportszinten e §-ban, valamint a 26–39. §-ban foglaltakkal összhangban kell 
gyakorolni.

 (2) A  biztosító, viszontbiztosító, biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság – a  Bizottságnak 
a  Szolvencia 2 irányelv 244.  cikk (6)  bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott végrehajtástechnikai 
standardjában foglaltakkal összhangban – rendszeresen, évente legalább egyszer jelentést köteles 
tenni a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság részére bármely jelentős csoportszintű 
kockázatkoncentrációról, azon esetek kivételével, amelyekre a 6. § (2) bekezdését kell alkalmazni.

 (3) A  szükséges információt a  csoport élén álló biztosító vagy viszontbiztosító, vagy ha nem biztosító vagy 
viszontbiztosító áll a csoport élén, akkor a biztosítói holdingtársaság vagy a vegyes pénzügyi holdingtársaság vagy 
a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által – a többi érintett felügyeleti hatósággal és a csoporttal 
folytatott konzultációt követően – kijelölt csoporton belüli biztosító vagy viszontbiztosító köteles benyújtani 
a Felügyelethez mint a csoportfelügyeletért felelős hatósághoz.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti kockázatkoncentráció felülvizsgálata a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős 
hatóság feladatkörébe tartozik.

 (5) A  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – a  többi érintett felügyeleti hatósággal és a  csoporttal 
folytatott konzultációt követően, a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 244.  cikk (4) és (5)  bekezdésében 
meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban – megállapítja azon 
kockázattípusokat, amelyeket az adott csoporton belül a biztosítóknak vagy a viszontbiztosítóknak jelenteniük kell.

 (6) A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság és a  többi érintett felügyeleti hatóság a kockázattípusok 
meghatározásakor vagy véleményezésekor figyelembe veszi az  adott csoport jellemzőit és a  csoport 
kockázatkezelési struktúráját is.

 (7) A  jelentendő jelentős kockázatkoncentráció meghatározása érdekében a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért 
felelős hatóság – a  többi érintett felügyeleti hatósággal és a  csoporttal folytatott konzultációt követően  – 
a  szavatolótőke-szükségleten, a  biztosítástechnikai tartalékokon vagy mindkettőn alapuló megfelelő 
küszöbértékeket ír elő. A  kockázatkoncentrációk felülvizsgálatakor a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért 
felelős hatóság különös figyelmet fordít a  negatív jelenségek csoporton belüli átterjedéséből eredő lehetséges 
kockázatokra, valamint az érdekütközés kockázatára és a kockázatok szintjére vagy volumenére.

14. Csoporton belüli ügyletek felügyelete

25. §  A csoporton belüli ügyletek felügyeletét a 26–39. §-sal összhangban kell gyakorolni.

15. Az irányítási rendszer felügyelete

26. § (1) A Bit. 76–78. §-ában, valamint a 91/A–91/U. §-ában meghatározott követelmények csoportszinten értelemszerűen 
alkalmazandók. A  kockázatkezelési és belső ellenőrzési rendszereket, valamint a  jelentéstételi eljárásokat 
következetesen kell végrehajtani minden olyan csoportfelügyelet hatálya alá tartozó biztosítóban vagy 
viszontbiztosítóban, amely részesedési viszonnyal rendelkezik legalább egy biztosítóban, viszontbiztosítóban, 
harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik országbeli viszontbiztosítóban, vagy amelynek anyavállalata 
az  Európai Unión belül központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi 
holdingtársaság, annak érdekében, hogy az  említett rendszereket és jelentéstételi eljárásokat csoportszinten 
ellenőrizni lehessen.

 (2) Az  (1)  bekezdés sérelme nélkül a  csoport belső ellenőrzési mechanizmusainak legalább a  következőket kell 
tartalmazniuk:
a) megfelelő mechanizmusok a  csoportszintű szavatolótőke-megfelelés tekintetében annak érdekében, 

hogy minden jelentős kockázatot azonosítsanak és mérjenek, és hogy a  figyelembe vehető szavatolótőkét 
megfelelően hozzárendeljék a kockázatokhoz;
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b) megbízható jelentéstételi és számviteli eljárások a  csoporton belüli ügyletek és a  kockázatok 
koncentrációjának figyelemmel kísérésére és kezelésére.

 (3) Az (1) és (2) bekezdésben említett rendszerek és jelentéstételi eljárások a 27–39. §-ban meghatározott szabályokkal 
összhangban a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság által végzett felügyeleti felülvizsgálat hatálya 
alá tartoznak.

16. A csoportfelügyeletért felelős hatóság

27. § (1) A  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság – évente legfeljebb egyszer – kérheti annak a  csoporton belüli 
megvitatását (a  továbbiakban: tanácskozási kérelem), hogy a  csoportfelügyeletért felelős hatóság kijelölésének 
kritériumai megfelelők-e.

 (2) A  Felügyelet, amennyiben érintett felügyeleti hatóság, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság kiválasztásáról, a  tanácskozási kérelem előterjesztésétől számított három 
hónapon belül – a többi érintett felügyeleti hatósággal – közös határozatot hozzon. A határozat meghozatala előtt 
az  érintett felügyeleti hatóságok véleménynyilvánítási lehetőséget adnak a  csoportnak. Ha a  Felügyelet a  kijelölt 
csoportfelügyeletért felelős hatóság, köteles a csoport elé terjeszteni az indokolással ellátott, közös határozatot.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerinti három hónapos időszak alatt a  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság az  ügyet 
– az 1094/2010/EU rendelet 19. cikk (1)–(3) és (6) bekezdésével összhangban – az EBFH elé utalta, akkor az érintett 
felügyeleti hatóságok elhalasztják közös döntésüket és megvárják az EBFH által – a 1094/2010/EU rendelet 19. cikk 
(3)  bekezdése alapján – hozott határozatot, majd az  EBFH határozatának megfelelően hozzák meg saját közös 
határozatukat. A  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság köteles elismerni az  említett közös határozatot, és 
teljesíteni az abban foglaltakat. A három hónapos időtartam eltelte vagy a közös határozat meghozatala után az ügy 
már nem utalható az  EBFH elé. Amennyiben a  Felügyelet a  kijelölt csoportfelügyeletért felelős hatóság, köteles 
a csoport és a felügyeleti kollégium elé terjeszteni a teljes körű indokolással ellátott, közös határozatot.

17. A csoportfelügyeletért felelős hatóság és a többi felügyeleti hatóság jogai és kötelezettségei. 
A felügyeleti kollégium

28. § (1) A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportfelügyelettel kapcsolatos jogai és kötelezettségei 
a következők:
a) releváns vagy alapvető információk gyűjtésének és terjesztésének összehangolása rendes körülmények 

között és szükséghelyzetben is, beleértve mindazon információk terjesztését, amelyekre a  felügyeleti 
hatóságnak a felügyeleti feladatok elvégzéséhez szüksége van;

b) felügyeleti felülvizsgálat és a csoport pénzügyi helyzetének értékelése;
c) annak értékelése, hogy a  csoport megfelel-e a  szavatolótőke-megfelelésre, a  kockázatkoncentrációra és 

a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó szabályoknak a 9–25. §-ban meghatározottak szerint;
d) annak értékelése, hogy a részesedéssel rendelkező vállalkozás igazgatási, irányító vagy felügyelő testületének 

tagjaira vonatkozóan teljesül-e a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság követelménye;
e) a  felügyeleti tevékenységek tervezése és koordinációja rendszeres, évente legalább egyszer megtartott 

értekezletek útján vagy más megfelelő módon, rendes körülmények között és szükséghelyzetekben is, 
az  érintett felügyeleti hatóságokkal együttműködve, és figyelembe véve a  csoport részét képező összes 
vállalkozás üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét;

f ) az e fejezet, valamint a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 248. cikk (6) és (7) bekezdésében meghatározott 
tárgykörökben kiadott rendeletei által a  csoportfelügyeletért felelős hatóságra ruházott vagy az  e  rész, 
valamint a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 248.  cikk (6) és (7)  bekezdésében meghatározott 
tárgykörökben kiadott rendeletei alkalmazásából eredő egyéb feladatok, intézkedések elvégzése és döntések 
meghozatala, különösen a csoportszintű belső modellek jóváhagyási eljárásának vezetése a 14. és 16. §-ban 
meghatározottak szerint, és a  rendszer alkalmazása engedélyezési eljárásának vezetése a  19–22.  §-ban 
meghatározottak szerint.

 (2) A  csoportfelügyelet (1)  bekezdésben említett feladatai végrehajtásának megkönnyítése érdekében a  Felügyelet, 
mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság elnökletével – a  Felügyelet által kidolgozott írásbeli megállapodás 
alapján – létre kell hozni a felügyeleti kollégiumot.

 (3) Ha a  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság elmulasztja az  (1)  bekezdésben említett feladatok 
végrehajtását, vagy a felügyeleti kollégium tagjai nem működnek együtt a csoportfelügyeletért felelős hatósággal 
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az  e  § szerinti feladatok végrehajtásához szükséges mértékben, az  ügyet a  Felügyelet az  EBFH elé utalhatja, és 
kérheti a segítségét a megállapodás eléréséhez az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban.

 (4) Az  e  fejezetben, valamint a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 248.  cikk (6) és (7)  bekezdésében meghatározott 
tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltak sérelme nélkül, a  kollégiumok létrehozása és működése 
a  csoportfelügyeletért felelős hatóság és a  többi érintett felügyeleti hatóság által megkötött koordinációs 
megállapodásokon alapul.

 (5) Amennyiben az  álláspontok eltérnek a  koordinációs megállapodásokkal kapcsolatban, a  Felügyelet, amennyiben 
a felügyeleti kollégium tagja, az EBFH elé utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban 
kérheti a segítségét a megállapodás eléréséhez. A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az EBFH 
határozatának megfelelően köteles meghozni a  határozatát, amit továbbítani köteles a  többi érintett felügyeleti 
hatóságnak.

 (6) A  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 248.  cikk (6) és (7)  bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott 
rendeleteiben foglaltak sérelme nélkül, a  (4)  bekezdés szerinti koordinációs megállapodások meghatározzák 
az alábbiakra vonatkozó eljárásokat:
a) a  14., 15. és 27.  §-ban foglaltakkal összhangban, az  érintett felügyeleti hatóságok közötti döntéshozatali 

folyamat;
b) az (5) bekezdésben és a 8. § (4) bekezdésében említett konzultáció.

 (7) A csoportfelügyeletért felelős hatóságra és a többi felügyeleti hatóságra ruházott jogok és kötelezettségek sérelme 
nélkül a  koordinációs megállapodások további feladatokat bízhatnak a  csoportfelügyeletért felelős hatóságra, 
a  többi felügyeleti hatóságra vagy az  EBFH-ra, amennyiben ez  a  csoport hatékonyabb felügyeletét eredményezi, 
és – saját feladataik tekintetében – nem akadályozza a  felügyeleti kollégium tagjai által végzett felügyeleti 
tevékenységeket.

 (8) A koordinációs megállapodások ezen kívül meghatározhatják az alábbi eljárásokat:
a) a  különösen a  4–7.  §, a  9.  §, a  10.  §, a  12.  §, a  24.  §, a  30.  §, a  36.  §, a  40.  § és a  42.  §-ban meghatározott, 

az érintett felügyeleti hatóságok közötti konzultáció;
b) az egyéb felügyeleti hatóságokkal való együttműködés.

 (9) A  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság a  kollégiumok munkájára és az  EBFH által lefolytatott 
felülvizsgálatok tekintetében tapasztalt bármely releváns nehézségre vonatkozó információt köteles átadni 
az EBFH-nak.

 (10) A  csoportfelügyelet e  § szerinti koordinációját a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 248.  cikk (6) és 
(7) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben foglaltakkal összhangban kell gyakorolni.

18. A felügyeleti hatóságok közötti együttműködés és információcsere

29. § (1) A  Felügyelet, mint a  csoporton belüli egyes biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletéért felelős hatóság vagy 
csoportfelügyeletért felelős hatóság szorosan együttműködik a  többi érintett felügyeleti hatósággal, különösen 
olyan esetekben, amikor valamely biztosító vagy viszontbiztosító pénzügyi nehézségbe kerül.

 (2) A  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság haladéktalanul –  külön 
ez  irányú megkeresés nélkül is – közöl minden releváns – a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 249.  cikk 
(3)  és (4)  bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott szabályozástechnikai és végrehajtástechnikai 
standardjában meghatározott – információt a többi érintett felügyeleti hatósággal. Ezen információk közé tartoznak 
különösen a  csoport és a  felügyeleti hatóságok intézkedéseire vonatkozó információk, valamint a  csoport által 
szolgáltatott információk.

 (3) A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság az érintett felügyeleti hatóságok és az EBFH rendelkezésére 
bocsátja a csoport jogi struktúrájára, a csoport irányítására és szervezeti felépítésére vonatkozó információkat.

 (4) Ha valamely felügyeleti hatóság releváns információt nem közölt, vagy az együttműködés – különösen a  releváns 
információk cseréje – iránti kérést elutasította vagy két héten belül nem teljesítette, a  Felügyelet az  EBFH elé 
utalhatja az ügyet.

 (5) A  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles haladéktalanul 
megbeszélésre hívni a  csoportfelügyeletben érintett valamennyi felügyeleti hatóságot, ha az  alábbi körülmények 
valamelyikének fennállását észleli:
a) tudomást szerez arról, hogy egy biztosító vagy viszontbiztosító súlyosan megsértette a  szavatolótőke-

szükségletre vonatkozó előírásokat vagy megsértette a minimális tőkeszükséglettel kapcsolatos előírásokat;
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b) tudomást szerez a  konszolidált adatokon alapuló összevont alapon számított szavatolótőke-szükségletre 
vagy az  összesített összevont alapon számított szavatolótőke-szükségletre vonatkozó előírások súlyos 
megsértéséről, attól függően, hogy melyik szavatolótőke-szükségleti számítási módszert alkalmazták; vagy

c) egyéb rendkívüli körülmények állnak vagy álltak fenn.
 (6) A  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság vagy csoportfelügyeletért felelős hatóság az  (5)  bekezdésben 

foglaltakon túl akkor is megbeszélésre hívhatja a csoportfelügyeletben érintett valamennyi felügyeleti hatóságot, ha 
ennek szükségét látja.

19. A felügyeleti hatóságok közötti konzultáció

30. § (1) A 21. § sérelme nélkül, a Felügyelet a többi érintett felügyeleti hatóság felügyeleti feladatai szempontjából fontos 
határozat meghozatala előtt – a felügyeleti kollégium keretében – konzultál a többi, érintett felügyeleti hatósággal 
a következőkkel kapcsolatban:
a) a  csoporton belüli biztosítók vagy viszontbiztosítók tulajdonosi szerkezetében, szervezeti vagy irányítási 

struktúrájában bekövetkező változások, amelyekhez a  felügyeleti hatóságok jóváhagyása vagy engedélye 
szükséges;

b) a  felügyeleti hatóságok által meghozott jelentős szankciók vagy kivételes intézkedések, többek közt 
a  szavatolótőke-szükségleten felül többlettőke-követelmény előírása és a  szavatolótőke-szükséglet 
számításához belső modell használatát korlátozó előírás.

 (2) Az (1) bekezdés b) pontja alkalmazásában a Felügyelet köteles konzultálni a csoportfelügyeletért felelős hatósággal. 
Ezen kívül, ha egy határozat más felügyeleti hatóságtól kapott információn alapul, annak meghozatala előtt 
az érintett felügyeleti hatóságok kötelesek egymással is konzultálni.

 (3) A 28. § sérelme nélkül, a Felügyelet a konzultáció elhagyása mellett dönthet sürgős esetben, vagy ha a konzultáció 
veszélyeztetné a határozat végrehajtását. Ebben az esetben a Felügyelet haladéktalanul köteles tájékoztatni a többi 
érintett felügyeleti hatóságot.

20. A csoportfelügyeletért felelős hatóságtól származó információkérés a többi felügyeleti hatóság 
felé

31. § (1) A  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság megkeresheti egy másik tagállam – amelyben 
valamely anyavállalat központi irodája van – felügyeleti hatóságait, ha azok nem maguk végzik a  20.  § szerint 
a  csoportfelügyeletet, hogy az  anyavállalattól kérjenek ki és továbbítsanak számára minden olyan információt, 
amely szükséges lehet a 28. §-ban meghatározott koordinációs jogai gyakorlásához és kötelezettségei teljesítéséhez.

 (2) Ha a  Felügyeletnek, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóságnak olyan – 34.  § (2)–(5)  bekezdése szerinti  – 
információra van szüksége, amely egy másik felügyeleti hatóság rendelkezésére áll, úgy köteles ettől a hatóságtól 
kérni az információ rendelkezésre bocsátását.

21. Együttműködés a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások felügyeletéért felelős hatóságokkal

32. §  Ha egy biztosító vagy viszontbiztosító és a Hpt.-ben meghatározott hitelintézet vagy a befektetési vállalkozásokról 
és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007.  évi 
CXXXVIII. törvényben meghatározott befektetési vállalkozás, vagy mindkettő közvetlenül vagy közvetetten kapcsolt 
vállalkozás, vagy közös részesedő vállalkozással rendelkeznek, a Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság a többi 
vállalkozás felügyeletéért felelős hatósággal együttműködik.

22. Szakmai titoktartás és az információk bizalmas kezelése

33. §  A csoportfelügyelet keretében kapott információ és a  felügyeleti hatóságok közötti, valamint a  felügyeleti 
hatóságok és más hatóságok közti információcsere a Bit. 153–165. § rendelkezéseinek hatálya alá tartozik.

23. Az információhoz való hozzáférés

34. § (1) A csoportfelügyelet hatálya alá tartozó természetes és jogi személyek, valamint kapcsolt vállalkozásaik és részesedő 
vállalkozásaik minden olyan információt kötelesek eljuttatni egymáshoz, amely a csoportfelügyelet szempontjából 
fontos lehet.
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 (2) A  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság – az  érintett vállalkozás jellegétől függetlenül  – 
a felügyelet céljából minden fontos információhoz hozzáférhet.

 (3) A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportszinten könnyíthet az évesnél gyakoribb rendszeres 
felügyeleti jelentéstételi kötelezettségen, amennyiben e  könnyítés valamennyi csoporton belüli biztosítóra 
vagy viszontbiztosítóra kiterjed, figyelembe véve a  csoport üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, 
nagyságrendjét és összetettségét.

 (4) A Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság csoportszinten mentesíthet a tételes jelentések készítése 
alól, ha a  mentesítés valamennyi csoporton belüli biztosítóra vagy viszontbiztosítóra kiterjed, figyelembe véve 
a csoport üzleti tevékenységében rejlő kockázatok jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, valamint a pénzügyi 
stabilitásra vonatkozó célt.

 (5) Amennyiben a  Felügyelet nem csoportfelügyeletért felelős hatóságként, hanem érintett felügyeleti hatóságként 
jár el, akkor a  szükséges információ megszerzése érdekében csak akkor fordulhat közvetlenül a  csoporton belüli 
vállalkozásokhoz, ha ezt az információt a csoportfelügyelet alá tartozó biztosítótól vagy viszontbiztosítótól – kérése 
ellenére – a megszabott határidőn belül nem kapta meg.

24. Az információ ellenőrzése

35. § (1) A  Felügyelet Magyarország területén elvégzi a  34.  § szerinti információ helyszíni ellenőrzését a  következő 
vállalkozások telephelyein:
a) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító;
b) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító kapcsolt vállalkozásai;
c) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatai;
d) a csoportfelügyelet alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalatának kapcsolt vállalkozásai.

 (2) Ha a  Felügyelet – egyedi esetben – egy csoport részét képező, másik tagállamban található vállalkozást 
–  függetlenül attól, hogy az szabályozott vagy nem – érintő információt kíván ellenőrizni, akkor a másik tagállam 
felügyeleti hatóságát kell felkérnie az ellenőrzés elvégzésére.

 (3) Amennyiben a  Felügyeletet keresik meg a  (2)  bekezdésben foglaltak szerint, akkor a  Felügyelet vagy közvetlenül 
maga végzi el az  ellenőrzést, vagy engedélyezi – a  titoktartási szabályok betartása és betartatása mellett – külső 
szakértő felkérésével vagy magának a  kérelmező hatóságnak, hogy azt elvégezze. A  Felügyelet köteles írásban 
tájékoztatni a csoportfelügyeletért felelős hatóságot a hozott intézkedéséről. Az ellenőrzést kérő felügyeleti hatóság 
részt vehet az ellenőrzésben, amennyiben nem közvetlenül maga végzi az ellenőrzést.

 (4) Ha a  Felügyelet (2)  bekezdés szerinti kérelmét a  megkeresett felügyeleti hatóság két héten belül nem teljesíti, 
vagy ha a  Felügyelet számára lehetetlenné teszik a  (3)  bekezdés szerinti részvételhez való jogának gyakorlását, 
a  Felügyelet az  EBFH-hoz utalhatja az  ügyet, és az  1094/2010/EU rendelet 19.  cikkével összhangban kérheti 
a segítségét a megállapodás eléréséhez.

25. Az összevont alapon számított szavatolótőke-megfelelésről és a pénzügyi helyzetről szóló jelentés

36. § (1) A részesedő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság 
évente csoportszintű jelentést köteles közzétenni a szavatolótőke-megfeleléséről és a pénzügyi helyzetéről.

 (2) A részesedő biztosító, viszontbiztosító, valamint a biztosítói holdingtársaság és a vegyes pénzügyi holdingtársaság 
– a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság engedélyével – egy összefoglalt, a fizetőképességről és 
a pénzügyi helyzetről szóló jelentést is közzétehet, amely a következőket tartalmazza:
a) az (1) bekezdéssel összhangban közzéteendő csoportszintű információ;
b) a  csoporton belüli bármely leányvállalatra vonatkozó, külön-külön azonosítható és a  fizetőképességgel, 

valamint a pénzügyi helyzettel kapcsolatban közzéteendő információ.
 (3) A  Felügyelet, mint a  csoportfelügyeletért felelős hatóság az  engedély megadását megelőzően konzultál 

a felügyeleti kollégium tagjaival és véleményüket figyelembe veszi.
 (4) Ha a  (2)  bekezdésben említett jelentés nem tartalmaz olyan információt, amelynek rendelkezésre bocsátását 

a  csoporton belüli leányvállalatot engedélyező felügyeleti hatóság megköveteli az  összehasonlítható 
vállalkozásoktól, és amennyiben a  mulasztás jelentős, a  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság kötelezheti 
az érintett leányvállalatot a szükséges kiegészítő információ közzétételére.
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26. Csoportszerkezet

37. §  A biztosítók, viszontbiztosítók, biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok a  csoport 
szintjén évente kötelesek közzétenni a  csoport jogi, valamint irányítási és szervezeti felépítését, ideértve 
a csoporthoz tartozó valamennyi leányvállalat leírását, valamint a csoporthoz tartozó vállalatokkal és a  fontosabb 
fiókvállalatokkal kapcsolatos tájékoztatást is.

27. Biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok ügyviteli, ügyvezető vagy 
felügyelő testülete

38. §  A biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság ügyviteli, ügyvezető és felügyelő testületi 
tagjainak a feladataik elvégzésére szakmailag alkalmasnak és üzletileg megbízhatónak kell lenniük.

28. Végrehajtási intézkedések

39. § (1) Amennyiben a  csoporthoz tartozó biztosítók vagy viszontbiztosítók nem teljesítik a  8–26.  §-ban foglalt 
követelményeket, vagy ha teljesítik azokat, de a  szavatolótőke-megfelelés mégis veszélyben lehet, vagy ha 
a csoporton belüli ügyletek vagy a kockázatkoncentrációk fenyegetik a biztosítók vagy viszontbiztosítók pénzügyi 
helyzetét, a helyzet mihamarabbi orvoslása érdekében:
a) a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi holdingtársaság tekintetében a  csoportfelügyeletért 

felelős hatóság;
b) a biztosítók és viszontbiztosítók tekintetében a felügyeleti hatóságok
hozzák meg a szükséges intézkedéseket.

 (2) Ha az  (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság 
nem egyike azon tagállami felügyeleti hatóságoknak, amelyben a  biztosítói holdingtársaság vagy vegyes 
pénzügyi holdingtársaság központi irodája van, akkor köteles tájékoztatni az  említett felügyeleti hatóságokat 
a megállapításairól, hogy azok meghozhassák a szükséges intézkedéseket.

 (3) Ha az  (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a Felügyelet, mint a csoportfelügyeletért felelős hatóság 
nem egyike azon tagállami felügyeleti hatóságoknak, amelyben a  biztosító vagy viszontbiztosító központi irodája 
van, akkor köteles tájékoztatni az  említett felügyeleti hatóságokat a  megállapításairól, hogy azok meghozhassák 
a szükséges intézkedéseket.

 (4) A  Felügyelet, mint csoportfelügyeletért felelős hatóság, figyelembe véve a  csoport részét képező valamennyi 
vállalkozás üzleti tevékenysége kockázatainak jellegét, nagyságrendjét és összetettségét, meghozza a  szükséges 
intézkedéseket a  biztosítói holdingtársaságok és vegyes pénzügyi holdingtársaságok tekintetében. A  Felügyelet, 
amennyiben érintett felügyeleti hatóságként jár el, a  csoportfelügyeletért felelős hatósággal összehangolja 
intézkedéseit.

 (5) A  Felügyelet szorosan együttműködik a  többi érintett felügyeleti hatósággal az  ilyen intézkedések 
eredményességének biztosítása érdekében, különösen, ha a  biztosítói holdingtársaság vagy a  vegyes pénzügyi 
holdingtársaság ügyvezetése nem a központi irodájával megegyező tagállamban található.

 (6) A  Felügyelet az  e  §-ban foglalt jogait és kötelezettségeit a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 258.  cikk 
(3) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében foglaltakkal összhangban gyakorolja.

29. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatok: az egyenértékűség vizsgálata

40. § (1) A  Felügyelet, mint érintett felügyeleti hatóság ellenőrzi, hogy azon biztosítók vagy viszontbiztosítók, amelyeknek 
anyavállalata harmadik országban rendelkezik központi irodával, olyan harmadik országbeli felügyeleti hatóság 
általi felügyelet alá tartoznak-e, amely egyenértékű azon biztosítók vagy viszontbiztosítók csoportfelügyeletét 
illetően az e fejezetben előírt felügyelettel, amelyek részesedési viszonnyal rendelkeznek legalább egy biztosítóban, 
viszontbiztosítóban, harmadik országbeli biztosítóban vagy harmadik országbeli viszontbiztosítóban, vagy 
amelyeknek anyavállalata az  Európai Unión belül központi irodával rendelkező biztosítói holdingtársaság vagy 
vegyes pénzügyi holdingtársaság.

 (2) Ha a  Bizottság nem határozott valamely ország prudenciális rendszere egyenértékűségéről vagy ideiglenes 
egyenértékűségéről, az  ellenőrzést – az  anyavállalat vagy az  Európai Unióban engedélyezett bármely biztosító 
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vagy viszontbiztosító kezdeményezésére vagy hivatalból – a  Felügyeletnek, mint a  csoportfelügyeletért felelős 
hatóságnak kell elvégeznie (a továbbiakban: eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság).

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti ellenőrzés lefolytatása során a  Felügyelet, mint eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság 
–  mielőtt határozna az  egyenértékűségről – az  EBFH-val való együttműködés mellett konzultál a  többi érintett 
felügyeleti hatósággal. Az  egyenértékűségről hozott határozatot a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 260.  cikk 
(2), (3) és (5) bekezdésében meghatározott tárgykörökben kiadott rendeleteiben meghatározott kritériumok szerint 
kell meghozni. A  Felügyelet, mint eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság harmadik országokkal szemben 
nem hozhat olyan határozatot, amely ellentmond az  azzal az  országgal kapcsolatban hozott korábbi határozatok 
tartalmának, kivéve, ha a  fogadó országban vagy a  harmadik országban a  vonatkozó szabályozás jelentősen 
megváltozott.

 (4) Ha a  Felügyelet nem eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság, hanem érintett felügyeleti hatóság és nem ért 
egyet a  Bizottságnak a  Szolvencia 2 irányelv 260.  cikk (2), (3) és (5)  bekezdésében meghatározott tárgykörökben 
kiadott rendeleteiben meghatározott kritériumok alapján meghozott határozattal, az  ügyet az  eljáró 
csoportfelügyeletért felelős hatóság határozatáról szóló értesítést követő három hónapon belül az  EBFH-hoz 
utalhatja, és az 1094/2010/EU rendelet 19. cikkével összhangban kérheti a segítségét a megállapodás eléréséhez.

 (5) Ha a  Bizottság nem határozott valamely ország prudenciális rendszere egyenértékűségéről vagy ideiglenes 
egyenértékűségéről, akkor a  35.  § alkalmazandó, feltéve, ha a  Felügyelet gyakorolja az  Európai Unión kívül 
székhellyel rendelkező anyavállalatok felett a felügyeletet.

 (6) Ha bizottsági határozat születik arról, hogy a  harmadik ország prudenciális rendszere ideiglenesen 
egyenértékű, a  41.  § alkalmazandó, kivéve, ha van olyan tagállami biztosító vagy viszontbiztosító, amelynek 
mérlegfőösszege meghaladja az  Európai Unión kívül található anyavállalat mérlegfőösszegét. Ebben az  esetben 
a csoportfelügyeletért felelős hatóság feladatát a megbízott csoportfelügyeletért felelős hatóság látja el.

30. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalattal kapcsolatos egyenértékűség

41. § (1) A 40. §-ban említett egyenértékű felügyelet esetén a Felügyelet a harmadik országbeli felügyeleti hatóságok által 
végzett egyenértékű csoportfelügyeletre támaszkodik, a (2) bekezdéssel összhangban.

 (2) A 26–39. § értelemszerűen alkalmazandó a harmadik országok felügyeleti hatóságaival való együttműködésre is.

31. Harmadik országokban működő anyavállalatokkal kapcsolatosan az egyenértékűség hiánya

42. § (1) A  33.  § szerinti egyenértékű felügyelet hiányában, vagy ha ideiglenes egyenértékűség esetén valamely tagállam 
a  40.  § (6)  bekezdésével összhangban nem alkalmazza a  44.  §-t, az  érintett tagállamnak a  biztosítókra vagy 
viszontbiztosítókra az alábbiak valamelyikét kell alkalmaznia:
a) a 8–17. § és a 27–39. § rendelkezéseit;
b) a (2) bekezdésben meghatározott módszerek valamelyikét.

 (2) A  8–39.  §-ban meghatározott általános elvek és módszerek alkalmazandók a  biztosítói holdingtársaság, a  vegyes 
pénzügyi holdingtársaság, a harmadik országbeli biztosító vagy a harmadik országbeli viszontbiztosító szintjén is.

 (3) Kizárólag az  összevont alapon számított szavatolótőke-megfelelés kiszámításának céljából az  anyavállalatot 
úgy kell kezelni, mintha a  szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez figyelembe vehető szavatolótőke tekintetében 
a  szavatolótőke-szükségletet fedező figyelembe vehető szavatolótőkével való rendelkezés követelményének, 
valamint a  biztosítók és a  viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 
kormányrendeletben és a Bizottságnak a Szolvencia 2 irányelv 99. cikkében, 111. cikk (1) bekezdés a)–q) pontjában 
és 127.  cikkében meghatározott tárgykörben kiadott rendeletében megállapított szabályokban foglalt 
követelmények hatálya és a következők egyikének hatálya alá tartozó biztosító vagy viszontbiztosító lenne:
a) biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság esetében a  12.  § (1)–(4)  bekezdésében 

kifejtett elvekkel összhangban meghatározott szavatolótőke-szükséglet;
b) harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító esetében a  12.  §  

(5)–(12) bekezdésében kifejtett elvekkel összhangban meghatározott szavatolótőke-szükséglet.
 (4) A  Felügyelet a  Bit. 195–196.  §-ában meghatározott olyan intézkedéseket alkalmazhat, amelyek biztosítják 

a csoporton belüli biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletét. Ezen intézkedéseket,
a) ha nem a  Felügyelet a  csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, a  csoportfelügyeletért felelős 

felügyeleti hatóság jóváhagyását,
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b) ha a  Felügyelet a  csoportfelügyeletért felelős felügyeleti hatóság, a  többi érintett felügyeleti hatósággal 
folytatott konzultációt

követően lehet meghozni.
 (5) A  Felügyelet előírhatja olyan biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság létrehozását, 

amelynek központi irodája Magyarországon van, és e  rész rendelkezéseit alkalmazhatja azon csoporthoz tartozó 
biztosítókra vagy viszontbiztosítókra, amelynek élén ez  a  biztosítói holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi 
holdingtársaság áll.

 (6) A  választott módszereknek lehetővé kell tenniük az  e  részben meghatározott csoportfelügyelet célkitűzéseinek 
elérését, és értesíteni kell róluk a többi érintett felügyeleti hatóságot és a Bizottságot is.

32. Az Európai Unión kívül székhellyel rendelkező anyavállalatokkal kapcsolatos szintek

43. § (1) Ha a  40.  § szerinti anyavállalat maga is a  harmadik országban központi irodával rendelkező biztosítói 
holdingtársaság vagy vegyes pénzügyi holdingtársaság, illetve harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító 
leányvállalata, a  Felügyelet a  40.  §-ban előírt ellenőrzést csak az  olyan legfőbb anyavállalat szintjén alkalmazza, 
amely egy harmadik országbeli biztosítói holdingtársaság, harmadik országbeli vegyes pénzügyi holdingtársaság, 
harmadik országbeli biztosító vagy harmadik országbeli viszontbiztosító.

 (2) A  Felügyelet a  40.  § szerinti egyenértékű felügyelet hiánya esetén új ellenőrzést végezhet azon az  alacsonyabb 
szinten, ahol a  biztosítók vagy viszontbiztosítók anyavállalata található. Ez  lehet a  harmadik országbeli biztosítói 
holdingtársaság, harmadik országbeli vegyes pénzügyi holdingtársaság, harmadik országbeli biztosító vagy 
harmadik országbeli viszontbiztosító szintje is. Ebben az  esetben a  Felügyelet, mint a  40.  § (2)  bekezdése szerint 
eljáró csoportfelügyeletért felelős hatóság köteles megindokolni a  döntését a  csoportnak. A  42.  § rendelkezései 
értelemszerűen alkalmazandóak.

33. Csoporton belüli ügyletek

44. § (1) Amennyiben egy vagy több biztosító vagy viszontbiztosító anyavállalata vegyes tevékenységű biztosítói 
holdingtársaság, és a  Felügyelet ezen biztosítók vagy viszontbiztosítók felügyeletéért felelős, akkor egyben 
általános felügyeletet is gyakorol az említett biztosítók vagy viszontbiztosítók és a vegyes tevékenységű biztosítói 
holdingtársaság és annak kapcsolt vállalkozásai közötti ügyletek felett is.

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a 25. §, a 30–35. § és a 39. § rendelkezései megfelelően alkalmazandóak.

III. FEJEZET 
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

45. §  Ez a rendelet 2015. április 1-jén lép hatályba.

46. §  A biztosító vagy a viszontbiztosító által e rendelet hatálybalépését követően benyújtott, az 1. § szerinti eljárásokhoz 
kapcsolódó jóváhagyási vagy engedélyezési kérelmeket a Felügyelet e rendelet rendelkezései alapján megvizsgálja, 
és azokról határozatot hoz. Ezen felügyeleti határozatokban foglaltak 2016. január 1. napjától alkalmazandóak.

47. §  Ez a  rendelet a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia  II) 
szóló 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

48. §  Ez a rendelet 2015. december 31-én hatályát veszti.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 46/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi 
LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az 1. és 2. alcím tekintetében – a  Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével – a  számvitelről szóló 2000.  évi 
C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a fémkereskedelemről szóló 2013. évi CXL. törvény 15. § (7) bekezdés e) pontjában,
az 5. alcím tekintetében a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.  évi V.  törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és 
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés h) pontjában,
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: 192/2000. Korm. rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet hatálya kiterjed minden, a  biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény 
(a  továbbiakban: Bit.) alapján működő biztosítóra és viszontbiztosítóra, ideértve a  biztosítóként vagy 
viszontbiztosítóként működő külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepét is (a  továbbiakban együtt: 
biztosító).”

 (2) A 192/2000. Korm. rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  jelzáloggal fedezett kölcsönök között a  biztosító által az  életbiztosítási ügyfeleknek jelzálogfedezet mellett 
nyújtott kölcsönöket kell kimutatni. A biztosító által nem az életbiztosítási ügyfeleknek nyújtott, jelzáloggal fedezett 
kölcsönöket a B/III/5. Egyéb kölcsön soron kell kimutatni (pl. munkáltatói lakáshitel).”

 (3) A 192/2000. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Biztosítástechnikai tartalékként kell kimutatni a  biztosító által, a  Bit. és a  biztosítók és a  viszontbiztosítók 
szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendelet számviteli biztosítástechnikai 
tartalékokra vonatkozó előírásai szerinti biztosítástechnikai tartalékokat.”

 (4) A 192/2000. Korm. rendelet
a) 1/A. § 3. pontjában a „3. §-a (1) bekezdésének 32. pontja” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdés 56. pontja”,
b) 1/A. § 4. pontjában a „3. §-a (1) bekezdésének 27. pontja” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdés 44. pontja”,
c) 2.  § (7)  bekezdésében a  „Bit. és a  Vbit.” szövegrész helyébe a  „Bit. és a  biztosítók és a  viszontbiztosítók 

szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló kormányrendelet számviteli biztosítástechnikai 
tartalékokra vonatkozó”,

d) 3. § (3) bekezdésében az „– a Bit. és Vbit. alapján –” szövegrész helyébe az „– a Bit. alapján –”,
e) 4.  § (8)  bekezdésében a  „Bit. 3.  §-a (1)  bekezdésének 4.  pontjában és a  Vbit. 3.  §-a (1)  bekezdésének 

5. pontjában” szövegrész helyébe a „Bit. 4. § (1) bekezdés 6. pontjában”,
f ) 5.  § (1)  bekezdésében a „Bit. 3.  §-a (1)  bekezdésének 2.  pontja és a Vbit. 3.  §-a (1)  bekezdésének 2.  pontja” 

szövegrész helyébe a „Bit. 4. § (1) bekezdés 3. pontja”,
g) 14. § m) pontjában a „Bit. 124. § (5) bekezdése” szövegrész helyébe a „Bit. 237. § (1) bekezdés l) pontja”,
h) 14/A. § a) pontjában a „Bit. 1. számú melléklet A) pontja” szövegrész helyébe a „Bit. 1. melléklet A) része”,
i) 14/A. § g) pontjában az „A Bit. 136. §-ának (4) bekezdésében, a Bit. 137. §-ának (5) bekezdésében, valamint 

a  Vbit. 76.  §-ának (3)  bekezdésében” szövegrész helyébe az  „A Bit. 223.  § (4)  bekezdésében és 224.  § 
(5) bekezdésében”,

j) 16. § (5) bekezdésében az „az összevont alapú felügyelethez” szövegrész helyébe az „a csoportfelügyelethez”,
k) 16. § (6) bekezdésében az „az összevont alapú felügyelethez” szövegrész helyébe az „a csoportfelügyelethez”,
l) 16. § (6) bekezdésében az „az összevont alapú felügyeletre” szövegrész helyébe az „a csoportfelügyeletre”
szöveg lép.

 (5) Hatályát veszti a 192/2000. Korm. rendelet
a) 5. § (6) bekezdésében az „a nagy károk tartalékát,” szövegrész,
b) 1. számú melléklet FORRÁSOK (passzívák) cím C. Biztosítástechnikai tartalékok pont 6. Egyéb tartalékok pont 

a) alpontja,
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c) 2. számú melléklet Az  eredménykimutatás előírt tagolása cím A) Nem életbiztosítási ágnál rész 08. Egyéb 
tartalékok változása (±) pont a) alpontja,

d) 2. számú melléklet Az  eredménykimutatás előírt tagolása cím B) Életbiztosítási ágnál rész 09. Egyéb 
tartalékok változása (±) pont a) alpontja.

2. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A hitelintézetek és a  pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 33. §-a a következő (13)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(13) Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a pénzügyi intézménynél a 2015. üzleti évben a Kúriának a pénzügyi 
intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések 
rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről 
szóló 2014.  évi XL.  törvény (a  továbbiakban: elszámolási törvény) 5.  §-a szerinti fogyasztói követelés és a  3–4.  §-a 
szerinti túlfizetés összegének különbözetét.
(14) Rendkívüli bevételként kell elszámolni a  pénzügyi intézménynél a  2015. üzleti évben az  elszámolási törvény 
alapján a  fogyasztói követelésekkel (a pénzügyi intézmény részéről az  ügyfelekkel szembeni kötelezettségekkel) 
szemben figyelembe veendő (beszámítandó) olyan összegeket, amelyeket korábban még nem számoltak el 
bevételként. Ilyen tételnek minősülnek különösen a  korábban függővé tett, de az  elszámolási törvény szerinti 
beszámítással kiegyenlítettnek minősülő kamatok, valamint kamatjellegű jutalékok, késedelmi kamatok összegei.
(15) A  pénzügyi intézménynél az  elszámolási törvény végrehajtásával összefüggésben az  ügyfelekkel szembeni 
követelések értékvesztésének visszaírását a 2015. üzleti évben a 13. § (1) bekezdésnek megfelelően kell elszámolni.”

3. A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet módosítása

3. §  A fémkereskedelmi tevékenységről szóló 443/2013. (XI. 27.) Korm. rendelet 9.  § (7)  bekezdésében a „biztosítókról 
és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 216. §-a” szövegrész helyébe a „biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 320. §-a” szöveg lép.

4. Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. §  Az egységes működési kézikönyvről szóló 547/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 1.  melléklet 132.1.  pontjában 
a  „biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003.  évi LX.  törvény” szövegrész helyébe a  „biztosítási 
tevékenységről szóló törvény” szöveg lép.

5. A tartós közvetítői szerződés alapján a közvetítőt megillető jutalékról szóló  
65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A tartós közvetítői szerződés alapján a  közvetítőt megillető jutalékról szóló 65/2014. (III. 13.) Korm. rendelet 
2.  § (2)  bekezdés d)  pontjában a „biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló törvény” szövegrész helyébe 
a „biztosítási tevékenységről szóló törvény” szöveg lép.

6. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások 
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása

6. §  A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának 
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1.  melléklet 90.1.  pontjában a  „biztosítókról és a  biztosítási 
tevékenységről szóló 2003.  évi LX.  törvény” szövegrész helyébe a  „biztosítási tevékenységről szóló törvény” 
szöveg lép.

7. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 3–6. § és a 8. § 2016. január 1-jén lép hatályba.
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8. §  Hatályát veszti
a) a lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet

aa) 1.  § (4)  bekezdés 5.  pontjában az  „ , illetve a  biztosítóintézet a  biztosítókról és a  biztosítási 
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően” ;

ab) 12. § (7) bekezdés a) pontjában az „ , illetve biztosító”;
ac) 13. § (1) bekezdésében a „vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön)”;
ad) 18.  § (1)  bekezdésében a  „vagy a  kölcsönt nyújtó biztosítóintézet (a  továbbiakban együtt: 

hitelintézet)”
 szövegrész;
b) a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. 

(VI. 23.) Korm. rendelet
ba) 1.  § (2)  bekezdés 4.  pontjában az  „ , illetve a  biztosítóintézet a  biztosítókról és a  biztosítási 

tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvényben foglaltaknak megfelelően”;
bb) 4. § (2) bekezdésében a „ , vagy biztosítóintézeti jelzáloghitel (a továbbiakban együtt: kölcsön)”

 szövegrész;
c) a lakásépítési támogatásról szóló 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 5. pontjában az „ , illetve 

a biztosítóintézet a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelően” 
szövegrész;

d) az  otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  § (1)  bekezdés 
7.  pontjában az  „ , illetve a  biztosító a  biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló törvényben 
foglaltaknak megfelelően” szövegrész.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 47/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi 
iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé 
nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében
a) az Izsák 1817, 1818, 1819, 1820 helyrajzi számú ingatlanokon, illetve az  ezekből az  ingatlanokból 

telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított ingatlanokon,
b) a Dunakeszi 2952 helyrajzi számú ingatlanon, illetve az ebből az  ingatlanból telekalakítási eljárások jogerős 

befejezését követően kialakított ingatlanokon
megvalósuló, iskola építésére irányuló beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: beruházások) összefüggő, 
az 1. mellékletben meghatározott közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  beruházásokkal összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek a beruházások megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek.

 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
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b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
elsőfokú szakhatóságként jár el.

 (4) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

másodfokú hatóságként jár el,
b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §  A beruházásokkal összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. § (1) A beruházások hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója, és építési műszaki ellenőre kizárólagos 
joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. LXXVIII. törvény 43.  § (1)  bekezdés c)–d), f ), j) és k)  pontjában, valamint az  építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően  
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, 
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, 
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 47/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez

A beruházások megvalósításához szükséges, kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások

  1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
  2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
  3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
  4. természetvédelmi hatósági eljárások,
  5. útügyi hatósági eljárások,
  6. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
  7. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
  8. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
  9. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
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11. földmérési hatósági eljárások,
12. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
13. hírközlési hatósági eljárások,
14. bányahatósági engedélyezési eljárások,
15. tűzvédelmi hatósági eljárások,
16. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
17. közegészségügyi hatósági eljárások,
18. azok az  1–17.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek a  beruházások 

megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek.

A Kormány 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó 
beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból 
kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d), e) és f ) pontjában,
az 1. § (4) bekezdése és a 2. melléklet tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 4. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 16. pontjában,
az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5., 6. és 
16.2. pontjában,
a 6. § tekintetében a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 27. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  Budapest Főváros 
Önkormányzatának a  Budapest XIV. kerület 29732/9, 29732/5, 29753, 29742, 29743, 29800, 29799, 29732/3,  
29737 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanokon megvalósuló, a  Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére 
irányuló Pannon Park projekthez és Mesepark projekthez kapcsolódó beruházásokkal (a  továbbiakban együtt: 
Beruházás) összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.

 (2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában a  Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a  közigazgatási 
hatósági eljárásokat, amelyek a  Beruházás megvalósításához és használatbavételéhez közvetlenül kapcsolódó 
útépítési, közmű csatlakozási és fejlesztési, valamint egyéb munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti 
ingatlanokkal szomszédos Budapest XIV. kerület 29732/1 helyrajzi számú Városliget ingatlant, valamint a Budapest  
29739/1 helyrajzi számú Hermina utat, 29732/2 helyrajzi számú Állatkerti körutat, 29731/2 helyrajzi számú Dózsa 
György utat, 29762/1 helyrajzi számú Kacsóh Pongrác utat és 29780 helyrajzi számú Hungária körutat érintik.

 (3) A  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban eljáró hatóságként az  1.  mellékletben 
meghatározott hatóságokat jelöli ki.

 (4) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben 
szakhatóság közreműködését rendeli el, a  Kormány az  (1)  bekezdés szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban 
eljáró szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági 
eljárásokban a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági 
állásfoglalást ad ki.
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 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban a  szakhatósági eljárásra vonatkozó ügyintézési 
határidő – ha jogszabály rövidebbet nem állapít meg – nyolc nap.

 (3) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokra vonatkozó ügyintézési határidő – ha jogszabály 
rövidebbet nem állapít meg – tizenöt nap.

4. §  Az 1. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott ingatlanokra vonatkozó településrendezési eszköz módosítása során 
az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 4. § (4) bekezdése 
szerinti véleményadás határideje legfeljebb nyolc nap.

5. § (1) A  Beruházással érintett építmények, önálló rendeltetési egységek esetében az  országos településrendezési és 
építési követelményekről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a jelentős zöldfelületet igénylő közösségi kulturális önálló rendeltetési egység (állatkert, növénykert, 

temető stb.) és közhasználatú park területének minden megkezdett 1000 m2-e után egy személygépkocsi 
elhelyezését kell biztosítani,

b) személygépkocsik elhelyezését biztosító gépjármű-várakozóhelyek (parkolók) a  telken, azon kívül 
a  telekhatártól mért, legfeljebb 1000 méteren belüli más telken – parkolóban, parkolóházban vagy 
a közforgalom céljára átadott magánút egy részének felhasználásával – együttesen biztosíthatók.

 (2) A Beruházással összefüggésben nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni.
 (3) A  Beruházással összefüggésben a  telek előírt legkisebb zöldfelületébe a  telek zöldfelületével azonos módon 

beszámítandó a Pannon Park fedett parkjának zöldfelülete is.

6. §  A Beruházással összefüggésben a fás szárú növények védelméről szóló kormányrendeletet a következő eltérésekkel 
kell alkalmazni:
a) az 1.  § (1)  bekezdése szerinti földrészleteken lévő fás szárú növények kivágása esetén azok pótlásáról 

a Beruházás megvalósításának határidejére kell gondoskodni, azzal, hogy a kivágott fák és cserjék pótlásának 
várható időpontját a kérelemben fel kell tüntetni,

b) a kivágott fák pótlására telepített fák közé beszámítandóak a  Beruházás keretében a  Pannon Park fedett 
parkjába telepített fás szárú növények,

c) amennyiben a  kivágott fák pótlása az  1.  § (1)  bekezdése szerinti földrészleteken nem biztosítható, a  pótlás 
az  1.  § (1) és (2)  bekezdésében megjelölt földrészleteken, a  tulajdonos hozzájárulásával biztosítható, azzal, 
hogy a kivágott fák pótlásának helyét a kérelemben fel kell tüntetni.

7. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

 (2) Az  eljáró hatóság az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban meghozott döntéseket  
– az  eljárás során a  személyesen az  ügyfélnek szóló végzések, valamint az  ingatlan-nyilvántartással összefüggő 
döntések kivételével – hirdetményi úton közli. A  döntés közlésének napja a  hirdetmény kifüggesztését követő 
ötödik nap.

 (3) Ha a  (2)  bekezdés szerint hirdetményi közlésnek van helye, és a  döntés az  ügyfél számára kötelezettséget állapít 
meg, vagy alapvető jogát vonja el vagy korlátozza, a hatóság az ismert ügyfelet a döntés szövegéről – hirdetmény 
kifüggesztésével egyidejűleg – az  ügyfél tekintetében az  adott ügyfajtára vonatkozó külön jogszabály szerint 
alkalmazható kapcsolattartási forma használatával tájékoztatja. A  közlés jogkövetkezményei ilyen esetben is 
a hirdetményi úton történő közléshez kapcsolódóan állnak be.

8. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 48/2015. (III. 12.)  Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárások és az eljárások lefolytatására hatáskörrel rendelkező hatóságok

A B C D E

1 Beruházás megnevezése Beruházás azonosítója A beruházás megvalósításával kapcsolatos engedélyezési eljárások Első fokon eljáró hatóság Másodfokon eljáró hatóság

2 Budapest Főváros 

Önkormányzatának 

a Fővárosi Állat- és 

Növénykert fejlesztésére 

irányuló Pannon Park 

projekthez és Mesepark 

projekthez kapcsolódó 

beruházások

Budapest XIV. kerület 

29732/9, 29732/5, 

29753, 29742, 29743, 

29800, 29799, 29732/3, 

29737 helyrajzi számon 

nyilvántartott ingatlanok;

Budapest XIV. kerület 

29732/1 helyrajzi számú 

(Városliget) ingatlan;

a Budapest 29739/1 

helyrajzi számú (Hermina 

út), 29732/2 helyrajzi 

számú (Állatkerti körút), 

29731/2 helyrajzi számú 

(Dózsa György út), 29762/1 

helyrajzi számú (Kacsóh 

Pongrác út), 29780 

helyrajzi számú (Hungária 

körút) ingatlanok 

a) építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,

b) örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,

c) régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások (a további régészeti 

feladatellátás meghatározása kivételével),

d) fakivágási engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala 

Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3 további régészeti feladatellátás meghatározása Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

nincs

4 útügyi hatósági engedélyezési eljárások Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 

Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

5 felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési 

berendezések engedélyezése

Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési 

Felügyelősége

Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

6 a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi 

mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. 

(XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése és 13. § (2) bekezdése 

szerinti engedélyezési eljárások

Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki 

Biztonsági Hatósága

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési 

Hivatal

7 hírközlési hatósági eljárások Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 

elnöke

8 telekalakítási, földmérési, ingatlan-nyilvántartási hatósági eljárások Budapesti 2. Számú Földhivatal Budapest Főváros Kormányhivatalának 

Földhivatala

9 talajvédelmi hatósági eljárások Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

10 környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági engedélyezési 

eljárások

Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Felügyelőség

Országos Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főfelügyelőség

11 vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos 

Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

12 beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és 

használatbavételi eljárásai, tűzvédelmi hatósági ügyekben eltérési 

engedélyezési eljárások, a jogszabályokban rögzített tűzvédelmi 

hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos hatósági eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi 

Főigazgatóság

nincs

13 bányahatósági engedélyek Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti 

Bányakapitányság

Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

14 azok a 2–13. sorban nem szereplő további hatósági engedélyezési 

eljárások, amelyek a Beruházás megvalósításához és 

használatbavételéhez közvetlenül szükségesek

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint elsőfokú 

hatóságként kijelölt hatóság

az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály 

szerint másodfokú hatóságként kijelölt 

hatóság
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2. melléklet a 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez

A Beruházás megvalósításához szükséges hatósági engedélyezési eljárásokban közreműködő hatáskörrel rendelkező szakhatóságok

A B C

1 Szakhatósági közreműködés tárgyköre Elsőfokú eljárásban kijelölt szakhatóság Másodfokú eljárásban kijelölt szakhatóság

2 Építésügy Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

3 A településrendezési követelményeknek 

és a helyi építési szabályzatnak való 

megfelelőség vizsgálata

Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

4 Környezetvédelem, természetvédelem Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőség

5 Vízügy és vízvédelem Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

6 Katasztrófavédelem Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs

7 Tűzvédelem Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság nincs

8 Régészet és műemlékvédelem Budapest Főváros Kormányhivatala V. Kerületi Hivatalának Építésügyi és 

Örökségvédelmi Hivatala

Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala

9 Közlekedés: közút Budapest Főváros Kormányhivatala Közlekedési Felügyelősége Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

10 Közlekedés: vasút Nemzeti Közlekedési Hatóság Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala Nemzeti Közlekedési Hatóság Központja

11 Talajvédelem Pest Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

12 Egészségügy Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Országos Tisztifőorvosi Hivatal

13 Hírközlés Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnöke

14 Műszaki biztonság Budapest Főváros Kormányhivatala Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatósága Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

15 Élelmiszer-biztonság Pest Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi 

Igazgatósága

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

16 Földtan Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

17 Bányászat Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Budapesti Bányakapitányság Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

18 Honvédelem Honvédelmi Minisztérium Hatósági Hivatal vezetője honvédelemért felelős miniszter
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A Kormány 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a), b), d) és e)  pontjában, valamint a  közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a 3. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 16.2., 17. és 
24. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a  tatabányai multifunkcionális 
sportcsarnok építésére irányuló, a Tatabánya Megyei Jogú Város közigazgatási területén fekvő, 2075/2, 2076/7 és 
2084 helyrajzi számú ingatlanokon megvalósuló beruházással összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási 
hatósági ügyeket.

 (2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró
a) elsőfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú hatóságként jár el,
b) elsőfokú szakhatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 

elsőfokú szakhatóságként jár el.
 (3) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró

a) másodfokú hatóságként azt a  hatóságot jelöli ki, amely az  adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú hatóságként jár el,

b) másodfokú szakhatóságként azt a hatóságot jelöli ki, amely az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabály szerint 
másodfokú szakhatóságként jár el.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyek koordinációjára – a  fővárosi és megyei 
kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 8/A. §-ában foglaltak szerinti – feladat- és hatáskörrel 
rendelkező kormánymegbízottként a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) nem kell építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt beszerezni,
b) nem kell településképi véleményezési eljárást lefolytatni és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

4. § (1) Az ügyfélnek az eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az 1. § (1) bekezdése szerinti hatósági eljárásokban 
a szakhatóság – a hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes szakhatósági állásfoglalást ad ki 
azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság a közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése szerint használja fel.

 (2) Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.

5. § (1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti beruházás hivatalos közbeszerzési tanácsadója, beruházás-lebonyolítója és építési 
műszaki ellenőre kizárólagos joggal a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti beruházás-lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. LXXVIII. törvény 43.  § (1)  bekezdés c)–d), f ), j) és k)  pontjában, valamint az  építőipari kivitelezési 
tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdésében foglalt feladatokon túlmenően 
– az építésügyi szakmagyakorlásra vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, 
illetve tevékenység ellátása beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, 
ellenőrzésével vagy irányításával kapcsolatos.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelethez

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás megvalósításához szükséges, kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított hatósági eljárások

 1. építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,
 3. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 4. természetvédelmi hatósági eljárások,
 5. útügyi hatósági eljárások,
 6. vasúti hatósági engedélyezési eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági eljárások,
 8. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 9. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
10. műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
12. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
13. földmérési hatósági eljárások,
14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
15. hírközlési hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
17. tűzvédelmi hatósági eljárások,
18. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
19. közegészségügyi hatósági eljárások,
20. azok az 1–19. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, melyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzembe helyezéséhez közvetlenül szükségesek.

A Kormány 50/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló  
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával 
összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok 
kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az  eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 546/2013. (XII. 30.) 
Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja a Liget Budapest projekt keretében)
„a) az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ, valamint az Igazságügyi Szakértői és Kutató Intézetek 
Országos Toxikológiai Intézetének kialakítására irányuló, a Budapest XIII. kerület, 28056 helyrajzi számú ingatlanon,
b) a  Szépművészeti Múzeum Román Csarnoka és környezetének felújítására és a  Vajdahunyadvár 
épületegyüttesének rekonstrukciójára irányuló, a  Budapest XIV. kerület, 29732/1 helyrajzi számú ingatlanon, 
valamint”
(megvalósuló beruházásokkal összefüggő, az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket.)
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2. §  Az új nemzeti közgyűjteményi épületegyüttes megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 563/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági eljárásokban hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.”

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2015. (III. 12.) MNB rendelete
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII. 9.) 
MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és az R. 2. §-a a következő 
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját – a  (2a)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  magyar számviteli 
jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.
(2a) A  konszolidált éves beszámolóját a  nemzetközi pénzügyi beszámolási sztenderdek (a  továbbiakban: IFRS) 
alapján készítő adatszolgáltató 12.  melléklet szerinti felügyeleti jelentése elkészítésének alapját az  IFRS szerint 
készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások képezik.”

2. §  Az R. 4. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 12.  cikk 
(2) bekezdésében, valamint a VI. és VII. mellékletében foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában felügyeleti 
jelentést teljesít az  ingatlanfedezetű hitelekből származó veszteségekre vonatkozó adatokról az  MNB részére. 
A vonatkozási időpontra a 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikk (1) bekezdés c) pontja, a teljesítési 
határidőre a  680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikk (1)  bekezdés c)  pontja, valamint (2), (4) és 
(5) bekezdése az irányadó.”

3. §  Az R. a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A. § (1) A hitelintézet a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre felügyeleti 
jelentést teljesít a finanszírozási terv adatokról az MNB részére.
(2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 13. melléklet tartalmazza.”

4. §  Az R. a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § (1) E rendeletnek – a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról szóló 5/2015. (III. 12.) MNB rendelet 2.  §-ával megállapított  – 
4.  §  (3a)  bekezdése szerinti felügyeleti jelentést a  harmadik országbeli hitelintézet fióktelepe első alkalommal 
2015. első félévére mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.
(2) E  rendeletnek – a  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról szóló 5/2015. (III. 12.) MNB rendelet 3.  §-ával megállapított  – 
8/A.  §-a szerinti felügyeleti jelentést a  hitelintézet első alkalommal a  2014. december 31-ére vonatkozó 
tényadatokról, valamint a  2015. június 30-ára, 2015. december 31-ére, 2016. december 31-ére és 2017. 
december 31-ére vonatkozó tervadatokról teljesíti, a teljesítési határidő 2015. szeptember 30.”
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5. §  Az R.
a) 4. § (1) bekezdésében a „(2) és (3)” szövegrész helyébe a „(2)–(3a)”,
b) 10. § (2) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)”,
c) 11. melléklet II. pontjában a „tárgyévi átlaglétszám” szövegrész helyébe az „év végi adatok”
szöveg lép.

6. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. §  Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

8. §  Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

9. §  Az R. 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

10. §  Az R. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

11. §  Az R. a 6. melléklet szerinti 12. melléklettel egészül ki.

12. §  Az R. a 7. melléklet szerinti 13. melléklettel egészül ki.

13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 6–10. § 2015. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.31a. és 1.31b. alponttal egészül ki:
„1.31a. a Kúriának a  pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával 
kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és 
egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény (a továbbiakban: Elszámolási tv.);
1.31b. az egyes fogyasztói kölcsönszerződések devizanemének módosulásával és a kamatszabályokkal kapcsolatos 
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi LXXVII. törvény (a továbbiakban: Forintosítási tv.);”

 2. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.50a. alponttal egészül ki:
„1.50a. a betétbiztosítói rendszerekről szóló 1994. május 30-i 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv;”

 3. Az R. 1. melléklet 1. pontja a következő 1.52. alponttal egészül ki:
„1.52. 680/2014/EU bizottsági végrehajtási rendelet.”

2. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez
   2. melléklet a …/2015. (…. ….) MNB rendelethez 

Tárgyhavi Halmozott Mód

1 2 3
a b z)

241 2A19 A fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosítás 
miatti elszámolásának nettó ráfordítása

(Sorszám Sorkód Megnevezés

1. Az R. 2. mellékletében az „Eredménykimutatás” (táblakód: 2A) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája a következő 241. sorral egészül ki: 

„

„
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2. Az R. 2. mellékletében az „A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása – Összesen” (táblakód: 7HT) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték bruttó 
érték nettó érték eladási ár bruttó 

érték nettó érték eladási ár db bruttó érték nettó érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 1+3+4-5-7-9-12+15 18 19
a b c d e f g1 g2 h1 h2 h3 i1 i2 i3 j k1 k2 k3 z

001 7HT1 Hitelek
002 7HT11 Jegybank
003 7HT12 Államháztartás
004 7HT121 ebből: központi kormányzat
005 7HT122           helyi önkormányzat
006 7HT13 Hitelintézetek
007 7HT14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 7HT15 Nem pénzügyi vállalatok
009 7HT1501    7HT15-ből: KKV
010 7HT1501  mikrovállalkozás
011 7HT1501  kisvállalkozás
012 7HT1501  középvállalkozás

013 7HT1502 7HT15-ből: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

014 7HT1503    7HT15-ből: projektfinanszírozási hitel

015 7HT1503
1

   7HT1503-ból: kereskedelmi ingatlannal
   fedezett projektfinanszírozási hitel

016 7HT151 Forgóeszköz hitel
017 7HT152 Beruházási hitel
018 7HT153 Egyéb hitel
019 7HT16 Háztartások

020 7HT1601 7HT16-ból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 7HT1602 7HT16-ból: fogyasztási hitelek
022 7HT161 Háztartások - lakosság
023 7HT1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 7HT162 Háztartások - önálló vállalkozók
025 7HT17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 7HT18 Külföld "

Tárgynegyedévi záró állomány
Mód

„7HT
A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Összesen

Nagyságrend: millió forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévben eladott 
nemteljesítő követelés Egyéb 

állományváltozás

Tárgynegyedévi nyitó 
állomány Tárgynegyedévi 

folyósítás 
Tárgynegyedévi 

törlesztés 
összesen

e) oszlopból: 
előtörlesztés

Tárgynegyedévben leírt 
tőkekövetelés

Tárgynegyedévben eladott teljesítő 
követelésTárgynegyedévben 

vásárolt 
követelések

Törlesztés
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3. Az R. 2. mellékletében az „A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása – Forint” (táblakód: 7HA) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték bruttó 
érték nettó érték eladási ár bruttó 

érték nettó érték eladási ár db bruttó érték nettó érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 1+3+4-5-7-9-12+15 18 19
a b c d e f g1 g2 h1 h2 h3 i1 i2 i3 j k1 k2 k3 z

001 7HA1 Hitelek
002 7HA11 Jegybank
003 7HA12 Államháztartás
004 7HA121 ebből: központi kormányzat
005 7HA122           helyi önkormányzat
006 7HA13 Hitelintézetek
007 7HA14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 7HA15 Nem pénzügyi vállalatok
009 7HA1501    7HA15-ből: KKV
010 7HA1011  mikrovállalkozás
011 7HA1012  kisvállalkozás
012 7HA1013  középvállalkozás

013 7HA1502  7HA15-ből: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

014 7HA1503     7HA15-ből: projektfinanszírozási hitel

015 7HA1503
1

    7HA1503-ból: kereskedelmi ingatlannal
    fedezett projektfinanszírozási hitel

016 7HA151 Forgóeszköz hitel
017 7HA152 Beruházási hitel
018 7HA153 Egyéb hitel
019 7HA16 Háztartások

020 7HA1601 7HA16-ból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 7HA1602 7HA16-ból: fogyasztási hitelek
022 7HA161 Háztartások - lakosság
023 7HA1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 7HA162 Háztartások - önálló vállalkozók
025 7HA17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 7HA18 Külföld "

Tárgynegyedévi záró állomány
Mód

„7HA
A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Forint

Nagyságrend: millió forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévben eladott 
nemteljesítő követelés Egyéb 

állományváltozás

Tárgynegyedévi nyitó 
állomány Tárgynegyedévi 

folyósítás 
Tárgynegyedévi 

törlesztés 
összesen

e) oszlopból: 
előtörlesztés

Tárgynegyedévben leírt 
tőkekövetelés

Tárgynegyedévben eladott teljesítő 
követelésTárgynegyedévben 

vásárolt 
követelések

Törlesztés
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4. Az R. 2. mellékletében az „A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása – Deviza” (táblakód: 7HB) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

bruttó érték nettó érték bruttó érték nettó érték bruttó 
érték nettó érték eladási ár bruttó 

érték nettó érték eladási ár db bruttó érték nettó érték

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 = 1+3+4-5-7-9-12+15 18 19
a b c d e f g1 g2 h1 h2 h3 i1 i2 i3 j k1 k2 k3 z

001 7HB1 Hitelek
002 7HB11 Jegybank
003 7HB12 Államháztartás
004 7HB121 ebből: központi kormányzat
005 7HB122           helyi önkormányzat
006 7HB13 Hitelintézetek
007 7HB14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 7HB15 Nem pénzügyi vállalatok
009 7HB1501    7HB15-ből: KKV
010 7HB1011  mikrovállalkozás
011 7HB1012  kisvállalkozás
012 7HB1013  középvállalkozás

013 7HB1502 7HB15-ből: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitel

014 7HB1503    7HB15-ből: projektfinanszírozási hitel

015 7HB15031    7HB1503-ból: kereskedelmi ingatlannal
   fedezett projektfinanszírozási hitel

016 7HB151 Forgóeszköz hitel
017 7HB152 Beruházási hitel
018 7HB153 Egyéb hitel
019 7HB16 Háztartások

020 7HB1601 7HB16-ból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 7HB1602 7HB16-ból: fogyasztási hitelek
022 7HB161 Háztartások - lakosság
023 7HB1611  ebből: forintosított lakossági 
024 7HB162 Háztartások - önálló vállalkozók
025 7HB17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 7HB18 Külföld

Tilos "
Jelmagyarázat

Tárgynegyedévi záró állomány
Mód

„7HB
A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása - Deviza

Nagyságrend: millió forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévben eladott 
nemteljesítő követelés Egyéb 

állományváltozás

Tárgynegyedévi nyitó 
állomány Tárgynegyedévi 

folyósítás 
Tárgynegyedévi 

törlesztés 
összesen

e) oszlopból: 
előtörlesztés

Tárgynegyedévben leírt 
tőkekövetelés

Tárgynegyedévben eladott teljesítő 
követelésTárgynegyedévben 

vásárolt követelések

Törlesztés
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5. Az R. 2. mellékletében a „Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Összesen” (táblakód: NPET) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPET1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPET11 Jegybank
003 NPET12 Államháztartás
004 NPET121 ebből: központi kormányzat
005 NPET122           helyi önkormányzat
006 NPET13 Hitelintézetek
007 NPET14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPET15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPET16 Külföld
010 NPET2 Hitelek és betétek
011 NPET21 Jegybank
012 NPET22 Államháztartás
013 NPET221 ebből központi kormányzat
014 NPET222          helyi önkormányzat
015 NPET23 Hitelintézetek
016 NPET24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPET25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPET2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPET25011 mikrovállalkozás
020 NPET25012 kisvállalkozás
021 NPET25013 középvállalkozás

022 NPET2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPET2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPET25031 NPET2503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel

025 NPET251 Forgóeszközhitel
026 NPET252 Beurházási hitel
027 NPET253 Egyéb hitel
028 NPET26 Háztartások

029 NPET2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPET2602                     fogyasztási hitelek
031 NPET261     Lakosság
032 NPET2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPET262  Önálló vállalkozók
034 NPET27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPET28 Külföld

036 NPET3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPET1+NPET2)

037 NPET4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPET5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPET6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPET7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPET4+NPET5+NPET6)

Tilos

„NPET
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

NPET
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen (folytatás)

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

NPET
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen (folytatás)

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
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6. Az R. 2. mellékletében a „Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Forint” (táblakód: NPEA) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de nem 
valószínű, hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPEA1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPEA11 Jegybank
003 NPEA12 Államháztartás
004 NPEA121 ebből: központi kormányzat
005 NPEA122           helyi önkormányzat
006 NPEA13 Hitelintézetek
007 NPEA14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPEA15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPEA16 Külföld
010 NPEA2 Hitelek és betétek
011 NPEA21 Jegybank
012 NPEA22 Államháztartás
013 NPEA221 ebből központi kormányzat
014 NPEA222          helyi önkormányzat
015 NPEA23 Hitelintézetek
016 NPEA24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPEA25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPEA2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPEA25011 mikrovállalkozás
020 NPEA25012 kisvállalkozás
021 NPEA25013 középvállalkozás

022 NPEA2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPEA2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPEA25031 NPEA2503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel

025 NPEA251 Forgóeszközhitel
026 NPEA252 Beurházási hitel
027 NPEA253 Egyéb hitel
028 NPEA26 Háztartások

029 NPEA2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPEA2602                     fogyasztási hitelek
031 NPEA261     Lakosság
032 NPEA2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPEA262  Önálló vállalkozók
034 NPEA27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPEA28 Külföld

036 NPEA3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPEA1+NPEA2)

037 NPEA4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPEA5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPEA6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPEA7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPEA4+NPEA5+NPEA6)

Tilos

„NPEA
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, de 
nem valószínű 

hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

NPEA
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint (folytatás)

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

NPEA
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint (folytatás)

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
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7. Az R. 2. mellékletében a „Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Euro” (táblakód: NPEB) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPEB1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPEB11 Jegybank
003 NPEB12 Államháztartás
004 NPEB121 ebből: központi kormányzat
005 NPEB122           helyi önkormányzat
006 NPEB13 Hitelintézetek
007 NPEB14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPEB15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPEB16 Külföld
010 NPEB2 Hitelek és betétek
011 NPEB21 Jegybank
012 NPEB22 Államháztartás
013 NPEB221 ebből központi kormányzat
014 NPEB222          helyi önkormányzat
015 NPEB23 Hitelintézetek
016 NPEB24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPEB25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPEB2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPEB25011 mikrovállalkozás
020 NPEB25012 kisvállalkozás
021 NPEB25013 középvállalkozás

022 NPEB2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPEB2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPEB25031 NPEB2503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel

025 NPEB251 Forgóeszközhitel
026 NPEB252 Beurházási hitel
027 NPEB253 Egyéb hitel
028 NPEB26 Háztartások

029 NPEB2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPEB2602                     fogyasztási hitelek
031 NPEB261     Lakosság
032 NPEB2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPEB262  Önálló vállalkozók
034 NPEB27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPEB28 Külföld

036 NPEB3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPEB1+NPEB2)

037 NPEB4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPEB5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPEB6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPEB7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPEB4+NPEB5+NPEB6)

Tilos

„NPEB
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

NPEB
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Euro (folytatás)

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

NPEB
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Euro (folytatás)

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
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8. Az R. 2. mellékletében a „Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Svájci frank” (táblakód: NPEC) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPEC1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPEC11 Jegybank
003 NPEC12 Államháztartás
004 NPEC121 ebből: központi kormányzat
005 NPEC122           helyi önkormányzat
006 NPEC13 Hitelintézetek
007 NPEC14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPEC15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPEC16 Külföld
010 NPEC2 Hitelek és betétek
011 NPEC21 Jegybank
012 NPEC22 Államháztartás
013 NPEC221 ebből központi kormányzat
014 NPEC222          helyi önkormányzat
015 NPEC23 Hitelintézetek
016 NPEC24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPEC25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPEC2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPEC25011 mikrovállalkozás
020 NPEC25012 kisvállalkozás
021 NPEC25013 középvállalkozás

022 NPEC2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPEC2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPEC25031 NPEC2503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel

025 NPEC251 Forgóeszközhitel
026 NPEC252 Beurházási hitel
027 NPEC253 Egyéb hitel
028 NPEC26 Háztartások

029 NPEC2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPEC2602                     fogyasztási hitelek
031 NPEC261     Lakosság
032 NPEC2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPEC262  Önálló vállalkozók
034 NPEC27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPEC28 Külföld

036 NPEC3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPEC1+NPEC2)

037 NPEC4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPEC5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPEC6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPEC7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPEC4+NPEC5+NPEC6)

Tilos

„NPEC
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Svájci frank

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

NPEC
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Svájci frank (folytatás)

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

NPEC
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Svájci frank (folytatás)

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
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9. Az R. 2. mellékletében a „Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Egyéb deviza” (táblakód: NPED) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő rendelkezés lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPED1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPED11 Jegybank
003 NPED12 Államháztartás
004 NPED121 ebből: központi kormányzat
005 NPED122           helyi önkormányzat
006 NPED13 Hitelintézetek
007 NPED14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPED15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPED16 Külföld
010 NPED2 Hitelek és betétek
011 NPED21 Jegybank
012 NPED22 Államháztartás
013 NPED221 ebből központi kormányzat
014 NPED222          helyi önkormányzat
015 NPED23 Hitelintézetek
016 NPED24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPED25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPED2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPED25011 mikrovállalkozás
020 NPED25012 kisvállalkozás
021 NPED25013 középvállalkozás

022 NPED2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPED2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPED25031 NPED2503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel

025 NPED251 Forgóeszközhitel
026 NPED252 Beurházási hitel
027 NPED253 Egyéb hitel
028 NPED26 Háztartások

029 NPED2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPED2602                     fogyasztási hitelek
031 NPED261     Lakosság
032 NPEC2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPED262  Önálló vállalkozók
034 NPED27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPED28 Külföld

036 NPED3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPED1+NPED2)

037 NPED4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPED5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPED6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPED7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPED4+NPED5+NPED6)

Tilos

„NPED
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Egyéb deviza

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

NPED
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Egyéb deviza (folytatás)

Nem késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

NPED
Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Egyéb deviza (folytatás)

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
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10. Az R. 2. mellékletében az „Átstrukturált hitelek – Összesen” (táblakód: FBET) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap

61- 90 
nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBET1 Átstrukturált hitelek összesen
002 FBET11 Jegybank
003 FBET12 Államháztartás
004 FBET121 ebből: központi kormányzat
005 FBET122           helyi önkormányzat
006 FBET13 Hitelintézetek
007 FBET14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBET15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBET1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBET15011 mikrovállalkozás
011 FBET15012 kisvállalkozás
012 FBET15013 középvállalkozás

013 FBET1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi 
célú ingatlannal fedezett hitel

014 FBET1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBET15031 FBET1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBET151 Forgóeszközhitel
017 FBET152 Beurházási hitel
018 FBET153 Egyéb hitel
019 FBET16 Háztartások

020 FBET1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBET1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBET161    Lakosság
023 FBET1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBET162 Önálló vállalkozók
025 FBET17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBET18 Külföld

Átstrukturált hitelek - Összesen

Teljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

„FBET

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Átstrukturált 
hitelek 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett
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30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+22 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Átstrukturált hitelek - Összesen (folytatás)
FBET

Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Értékvesztés

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+36 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

FBET
Átstrukturált hitelek - Összesen (folytatás)

Fedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

Mód

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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11. Az R. 2. mellékletében az „Átstrukturált hitelek – Forint” (táblakód: FBEA) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBEA1 Átstrukturált hitelek összesen
002 FBEA11 Jegybank
003 FBEA12 Államháztartás
004 FBEA121 ebből: központi kormányzat
005 FBEA122           helyi önkormányzat
006 FBEA13 Hitelintézetek
007 FBEA14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBEA15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBEA1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBEA15011 mikrovállalkozás
011 FBEA15012 kisvállalkozás
012 FBEA15013 középvállalkozás

013 FBEA1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

014 FBEA1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBEA15031 FBEA1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBEA151 Forgóeszközhitel
017 FBEA152 Beurházási hitel
018 FBEA153 Egyéb hitel
019 FBEA16 Háztartások

020 FBEA1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBEA1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBEA161    Lakosság
023 FBEA1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBEA162 Önálló vállalkozók
025 FBEA17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBEA18 Külföld

Átstrukturált hitelek - Forint

Teljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

„FBEA

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Átstrukturált 
hitelek 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett
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30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+22 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Átstrukturált hitelek - Forint (folytatás)
FBEA

Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Értékvesztés

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+36 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

FBEA
Átstrukturált hitelek - Forint (folytatás)

Fedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

Mód

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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12. Az R. 2. mellékletében az „Átstrukturált hitelek – Euro” (táblakód: FBEB) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBEB1 Átstrukturált hitelek összesen
002 FBEB11 Jegybank
003 FBEB12 Államháztartás
004 FBEB121 ebből: központi kormányzat
005 FBEB122           helyi önkormányzat
006 FBEB13 Hitelintézetek
007 FBEB14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBEB15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBEB1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBEB15011 mikrovállalkozás
011 FBEB15012 kisvállalkozás
012 FBEB15013 középvállalkozás

013 FBEB1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

014 FBEB1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBEB15031 FBEB1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBEB151 Forgóeszközhitel
017 FBEB152 Beurházási hitel
018 FBEB153 Egyéb hitel
019 FBEB16 Háztartások

020 FBEB1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBEB1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBEB161    Lakosság
023 FBEB1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBEB162 Önálló vállalkozók
025 FBEB17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBEB18 Külföld

Tilos

Átstrukturált hitelek - Euro

Teljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

„FBEB

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Átstrukturált 
hitelek 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes
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30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+22 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Átstrukturált hitelek - Euro (folytatás)
FBEB

Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Értékvesztés

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+36 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

FBEB
Átstrukturált hitelek - Euro (folytatás)

Fedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

Mód

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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13. Az R. 2. mellékletében az „Átstrukturált hitelek – Svájci frank” (táblakód: FBEC) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBEC1 Átstrukturált hitelek összesen
002 FBEC11 Jegybank
003 FBEC12 Államháztartás
004 FBEC121 ebből: központi kormányzat
005 FBEC122           helyi önkormányzat
006 FBEC13 Hitelintézetek
007 FBEC14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBEC15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBEC1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBEC15011 mikrovállalkozás
011 FBEC15012 kisvállalkozás
012 FBEC15013 középvállalkozás

013 FBEC1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

014 FBEC1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBEC15031 FBEC1503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel

016 FBEC151 Forgóeszközhitel
017 FBEC152 Beurházási hitel
018 FBEC153 Egyéb hitel
019 FBEC16 Háztartások

020 FBEC1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBEC1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBEC161    Lakosság
023 FBEB1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBEC162 Önálló vállalkozók
025 FBEC17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBEC18 Külföld

Tilos

Átstrukturált hitelek - Svájci frank

Teljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

„FBEC

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Átstrukturált 
hitelek 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes
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30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+22 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Átstrukturált hitelek - Svájci frank (folytatás)
FBEC

Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Értékvesztés

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+36 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

FBEC
Átstrukturált hitelek - Svájci frank (folytatás)

Fedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

Mód

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem



2580 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2015. évi 31. szám
 

14. Az R. 2. mellékletében az „Átstrukturált hitelek – Egyéb deviza” (táblakód: FBED) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBED1 Átstrukturált hitelek összesen
002 FBED11 Jegybank
003 FBED12 Államháztartás
004 FBED121 ebből: központi kormányzat
005 FBED122           helyi önkormányzat
006 FBED13 Hitelintézetek
007 FBED14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBED15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBED1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBED15011 mikrovállalkozás
011 FBED15012 kisvállalkozás
012 FBED15013 középvállalkozás

013 FBED1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

014 FBED1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBED15031 FBED1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBED151 Forgóeszközhitel
017 FBED152 Beurházási hitel
018 FBED153 Egyéb hitel
019 FBED16 Háztartások

020 FBED1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBED1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBED161    Lakosság
023 FBED1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBED162 Önálló vállalkozók
025 FBED17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBED18 Külföld

Tilos

Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza

Teljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 

hitelek 
összesen

Fizetési késedelem

„FBED

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Átstrukturált 
hitelek 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes
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30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+22 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza (folytatás)
FBED

Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Értékvesztés

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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Nagyságrend: millió forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+36 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

FBED
Átstrukturált hitelek - Egyéb deviza (folytatás)

Fedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált hitelek Nemteljesítő átstrukturált hitelek

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

Mód

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
hitelek után 
összesen

Fizetési késedelem
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15. Az R. 2. mellékletében az „Értékvesztés képzés, értékvesztés csökkentés visszaírással és értékvesztés felhasználás” (táblakód: 8C) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b c d e f g h i j k l m n o p q z

001 8C1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
002 8C11 Jegybank
003 8C12 Államháztartás
004 8C121 8C12-ből: központi kormányzat
005 8C122 8C12-ből: helyi önkormányzat
006 8C13 Hitelintézetek
007 8C14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 8C15 Nem pénzügyi vállalatok
009 8C16 Külföld
010 8C2 Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok
011 8C3 Hitelek és bankközi betétek
012 8C31 Jegybank
013 8C32 Államháztartás
014 8C321   8C32-ből: központi kormányzat
015 8C322   8C32-ből: helyi önkormányzat
016 8C33 Hitelintézetek
017 8C34 Egyéb pénzügyi vállalatok
018 8C35 Nem pénzügyi vállalatok
019 8C3501   8C35-ből: KKV
020 8C35011 mikrovállalkozás
021 8C35012 kisvállalkozás
022 8C35013 középvállalkozás

023 8C3502 8C35-ből: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitelek

024 8C3503   8C35-ből: projekthitel

025 8C35031   8C3503-ból: kereskedelmi ingatlannal
  fedezett projekthitel

026 8C351 Forgóeszköz hitel
027 8C352 Beruházási hitel
028 8C353 Egyéb hitel
029 8C36 Háztartások

030 8C3601 8C36-ból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

031 8C3602 8C36-ból: fogyasztási hitelek
032 8C361 Lakosság
033 8C3611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
034 8C362 Önálló vállalkozók
035 8C37 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
036 8C38 Külföld
037 8C4 Egyéb követelések
038 8C5 Egyéb eszközök
039 8C6 ÖSSZESEN "

„8C
Értékvesztés képzés, értékvesztés csökkentés visszaírással és értékvesztés felhasználás

Nagyságrend: millió forint

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Visszaírás - az adott évi 
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Visszaírás - az adott évi 
bevételek növelésével 

(előző évek képzése miatt)
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3. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez

 1. Az  R. 3.  melléklet II.  pontjában az „Eredménykimutatás” (táblakód: 2A) megnevezésű felügyeleti jelentés kitöltési 
előírásai a következő rendelkezéssel egészülnek ki:
„2A19 A fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosítás miatti 
elszámolásának nettó ráfordítása
A 2A10 sorból kiemelten itt kell jelenteni az Elszámolási tv. 44. §-a, valamint a Hitkr. vonatkozó rendelkezései alapján 
az elszámolással kapcsolatban a tárgyhónapban, illetve halmozottan, a tárgyév január 1-jétől a tárgyhónap végéig 
tartó időszakban elszámolt rendkívüli eredmény összegét (rendkívüli bevételek és ráfordítások különbségét).”

 2. Az R. 3. melléklet II. pontjában az „A hitelintézet által nyújtott hitelek állományának alakulása” (táblakód: 7HT, 7HA és 
7HB) megnevezésű felügyeleti jelentések „A tábla sorai” című kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések 
lépnek:
„A tábla sorai
A tábla soraiban szektoronkénti bontásban kell a  tárgynegyedévben a  hitelállomány alakulását befolyásoló egyes 
tranzakciókat, valamint a  tárgynegyedév végén meglévő szerződések darabszámát és a  tőketartozás összegét 
bemutatni.
Külön táblában kell jelenteni a forinthitelek és a devizahitelek változását.
A belföldi hitelintézetek között jelentendők a „C” szektorba tartozó egyéb monetáris pénzügyi intézmények (nem 
beleértve az MNB-t).
A belföldi egyéb pénzügyi vállalatok az  egyéb pénzügyi közvetítő és pénzügyi kiegészítő tevékenységet 
végző pénzügyi vállalkozásokat, befektetési vállalkozásokat és egyéb intézményeket, továbbá az  ’F’ szektornak 
megfelelően a  biztosítótársaságokat, biztosítási egyesületeket, nyugdíj- és egészségpénztárakat, és ezeknek 
a Magyarországon fióktelepek formájában működő intézményeit foglalja magában (D, E, F szektor).
A 7H15 soron szereplő nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelekből ki kell emelni és külön soron kell 
szerepeltetni a  KKV-knak nyújtott hiteleket (7H1501 sor), a  kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hiteleket 
(7H1502), valamint a  projektfinanszírozási hiteleket (7H1503 sor). A  projekthitelekből kiemelten be kell mutatni 
a kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthiteleket (7H15031 sor).
A KKV fogalmát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelnek tekintendő minden olyan hitel, amely mögött részben vagy egészben 
kereskedelmi ingatlan fedezet áll. A  tábla vonatkozásában kereskedelmi ingatlannak minősül minden olyan 
ingatlan, amely nem lakóingatlan. A lakóingatlan fogalmát a 8PBF tábla kitöltési előírása tartalmazza.
Projektfinanszírozási hitelnek az 1. mellékletben ekként meghatározott hitel minősül.
A 7H15 soron szereplő nem-pénzügyi vállalati hitelek állományát tovább kell bontani forgóeszköz hitel, beruházási 
hitel és egyéb hitel sorokra.
Forgóeszköz hitelnek tekintendő minden olyan, általában 1 éves vagy rövidebb futamidejű hitel, amelyet 
forgóeszközök finanszírozása nyújt a pénzügyi intézmény.
Beruházási hitel: az 1. mellékletben meghatározott fogalom.
Egyéb hitelnek minősül minden, az előző két kategóriába nem sorolható hitel.
A 7H1611 soron kell szerepeltetni azon, korábban devizában denominált lakossági jelzáloghitelek állományát, 
amelyeket az adatszolgáltató a Forintosítási tv. 10. §-a alapján forintkövetelésre váltott át.
A besorolás alapját a  kölcsönszerződésben meghatározott devizanem határozza meg, függetlenül a  hozzá 
kapcsolódó pénzügyi teljesítésektől. Ha a  kölcsönszerződés alapján a  folyósítás több devizában történik, 
a kintlévőség devizanemei szerint kell a kölcsönt besorolni.”
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4. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez
4. melléklet a …/2015. (…. ….) MNB rendelethez

1. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások eredménykimutatása” (táblakód: 22A) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája a következő 064. és 065. sorral egészül ki:

Tárgynegyedév Halmozott Mód
1 2 3
a b z)

064 22A7 TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

065 22A71 A fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamrés és egyoldalú 
szerződésmódosítás miatti elszámolásának nettó ráfordítása

(Sorszám Sorkód Megnevezés

„

„
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2. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Ügyfelekkel szembeni tőkekövetelések alakulása” (táblakód: 23C) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen Forint Deviza Összesen
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3 d1 d2 d3 e1 e2 e3 f1 f2 f3 g1 g2 g3 h1 h2 h3 i1 i2 i3 z

001 23C01 KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 
ÖSSZEGE

002 23C011 ebből: forintosított lakossági 
jelzáloghitelek

003 23C02 KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN 
SZERZŐDÉSEK DARABSZÁMA

004 23C021 ebből: forintosított lakossági 
jelzáloghitelek

005 23C11 Pénzügyi lízing összege

006 23C12 Pénzügyi lízingszerződések 
darabszáma

007 23C21 Hitel és pénzkölcsön összege

008 23C22 Hitel és pénzkölcsön-szerződések 
darabszáma

009 23C31 Faktoring - Folyó összege

010 23C32 Faktoring - Folyó szerződések 
darabszáma

011 23C41 Faktoring - Work out összege

012 23C42 Faktoring - Work out szerződések 
darabszáma

Tilos "
Jelmagyarázat

Tranzakciós csökkenés 
törlesztés miatt

Tranzakciós csökkenés 
eladásból

Tranzakciós csökkenés 
leírás, elengedés miatt

Tranzakciós csökkenés 
(egyéb) Záró bruttó értékTranzakciós növekmény 

(egyéb) Mód

„23C
Pénzügyi vállalkozások - Ügyfelekkel szembeni tőkekövetelések alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Nyitó bruttó érték Tranzakciós növekmény 
folyósításból

Tranzakciós növekmény 
vásárlásból
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3. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Összesen” (táblakód: NPET) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPET1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPET11 Jegybank
003 NPET12 Államháztartás
004 NPET121 ebből: központi kormányzat
005 NPET122           helyi önkormányzat
006 NPET13 Hitelintézetek
007 NPET14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPET15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPET16 Külföld

010 NPET2 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni 
követelések

011 NPET21 Jegybank
012 NPET22 Államháztartás
013 NPET221 ebből központi kormányzat
014 NPET222          helyi önkormányzat
015 NPET23 Hitelintézetek
016 NPET24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPET25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPET2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPET25011 mikrovállalkozás
020 NPET25012 kisvállalkozás
021 NPET25013 középvállalkozás

022 NPET2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPET2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPET25031 NPET2503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

025 NPET251 Forgóeszközhitel
026 NPET252 Beurházási hitel
027 NPET253 Egyéb hitel
028 NPET26 Háztartások

029 NPET2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPET2602                     fogyasztási hitelek
031 NPET261     Lakosság
032 NPET2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPET262  Önálló vállalkozók
034 NPET27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPET28 Külföld

036 NPET3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN (NPET1+NPET2)

037 NPET4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPET5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPET6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPET7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPET4+NPET5+NPET6)

Tilos

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

Sorszá
m Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

„NPET

Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Nem késedelmes, 
de nem 

valószínű, hogy 
fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

NPET

Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen (folytatás)
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 

de nem 
valószínű, hogy 

fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

NPET

Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Összesen (folytatás)
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4. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Forint” (táblakód: NPEA) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPEA1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPEA11 Jegybank
003 NPEA12 Államháztartás
004 NPEA121 ebből: központi kormányzat
005 NPEA122           helyi önkormányzat
006 NPEA13 Hitelintézetek
007 NPEA14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPEA15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPEA16 Külföld

010 NPEA2 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni 
követelések

011 NPEA21 Jegybank
012 NPEA22 Államháztartás
013 NPEA221 ebből központi kormányzat
014 NPEA222          helyi önkormányzat
015 NPEA23 Hitelintézetek
016 NPEA24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPEA25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPEA2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPEA25011 mikrovállalkozás
020 NPEA25012 kisvállalkozás
021 NPEA25013 középvállalkozás

022 NPEA2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPEA2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPEA25031 NPEA2503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

025 NPEA251 Forgóeszközhitel
026 NPEA252 Beurházási hitel
027 NPEA253 Egyéb hitel
028 NPEA26 Háztartások

029 NPEA2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPEA2602                     fogyasztási hitelek
031 NPEA261     Lakosság
032 NPEA2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPEA262  Önálló vállalkozók
034 NPEA27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPEA28 Külföld

036 NPEA3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 

037 NPEA4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPEA5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPEA6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPEA7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPEA4+NPEA5+NPEA6)

Tilos

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

Sorszá
m Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

„NPEA
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Nem késedelmes, 
de nem 

valószínű, hogy 
fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

NPEA
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint (folytatás)
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 

de nem 
valószínű, hogy 

fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

NPEA
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Forint (folytatás)
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  5. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Euro” (táblakód: NPEB) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPEB1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPEB11 Jegybank
003 NPEB12 Államháztartás
004 NPEB121 ebből: központi kormányzat
005 NPEB122           helyi önkormányzat
006 NPEB13 Hitelintézetek
007 NPEB14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPEB15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPEB16 Külföld

010 NPEB2 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni 
követelések

011 NPEB21 Jegybank
012 NPEB22 Államháztartás
013 NPEB221 ebből központi kormányzat
014 NPEB222          helyi önkormányzat
015 NPEB23 Hitelintézetek
016 NPEB24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPEB25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPEB2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPEB25011 mikrovállalkozás
020 NPEB25012 kisvállalkozás
021 NPEB25013 középvállalkozás

022 NPEB2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPEB2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPEB25031 NPEB2503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

025 NPEB251 Forgóeszközhitel
026 NPEB252 Beurházási hitel
027 NPEB253 Egyéb hitel
028 NPEB26 Háztartások

029 NPEB2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPEB2602                     fogyasztási hitelek
031 NPEB261     Lakosság
032 NPEB2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPEB262  Önálló vállalkozók
034 NPEB27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPEB28 Külföld

036 NPEB3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 

037 NPEB4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPEB5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPEB6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPEB7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPEB4+NPEB5+NPEB6)

Tilos

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

Sorszá
m Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

„NPEB
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Euro
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Nem késedelmes, 
de nem 

valószínű, hogy 
fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

NPEB
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Euro (folytatás)
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 

de nem 
valószínű, hogy 

fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

NPEB
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Euro (folytatás)
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6. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Svájci frank” (táblakód: NPEC) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPEC1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPEC11 Jegybank
003 NPEC12 Államháztartás
004 NPEC121 ebből: központi kormányzat
005 NPEC122           helyi önkormányzat
006 NPEC13 Hitelintézetek
007 NPEC14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPEC15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPEC16 Külföld

010 NPEC2 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni 
követelések

011 NPEC21 Jegybank
012 NPEC22 Államháztartás
013 NPEC221 ebből központi kormányzat
014 NPEC222          helyi önkormányzat
015 NPEC23 Hitelintézetek
016 NPEC24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPEC25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPEC2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPEC25011 mikrovállalkozás
020 NPEC25012 kisvállalkozás
021 NPEC25013 középvállalkozás

022 NPEC2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPEC2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPEC25031 NPEC2503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

025 NPEC251 Forgóeszközhitel
026 NPEC252 Beurházási hitel
027 NPEC253 Egyéb hitel
028 NPEC26 Háztartások

029 NPEC2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPEC2602                     fogyasztási hitelek
031 NPEC261     Lakosság
032 NPEC2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPEC262  Önálló vállalkozók
034 NPEC27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPEC28 Külföld

036 NPEC3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 

037 NPEC4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPEC5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPEC6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPEC7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPEC4+NPEC5+NPEC6)

Tilos

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

Sorszá
m Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

„NPEC
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Svájci frank
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Nem késedelmes, 
de nem 

valószínű, hogy 
fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

NPEC
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Svájci frank (folytatás)
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 

de nem 
valószínű, hogy 

fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

NPEC
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Svájci frank (folytatás)
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7. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Teljesítő és nemteljesítő kitettségek – Egyéb deviza” (táblakód: NPED) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+8 2=3+…+6 3 4 5 6 7 8=9+…+15 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b b1 b2 b3 b4 b5 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10

001 NPED1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (a 
kereskedési célúak kivételével)

002 NPED11 Jegybank
003 NPED12 Államháztartás
004 NPED121 ebből: központi kormányzat
005 NPED122           helyi önkormányzat
006 NPED13 Hitelintézetek
007 NPED14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 NPED15 Nem pénzügyi vállalatok
009 NPED16 Külföld

010 NPED2 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni 
követelések

011 NPED21 Jegybank
012 NPED22 Államháztartás
013 NPED221 ebből központi kormányzat
014 NPED222          helyi önkormányzat
015 NPED23 Hitelintézetek
016 NPED24 Egyéb pénzügyi vállalatok
017 NPED25 Nem pénzügyi vállalatok
018 NPED2501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
019 NPED25011 mikrovállalkozás
020 NPED25012 kisvállalkozás
021 NPED25013 középvállalkozás

022 NPED2502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

023 NPED2503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

024 NPED25031 NPED2503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

025 NPED251 Forgóeszközhitel
026 NPED252 Beurházási hitel
027 NPED253 Egyéb hitel
028 NPED26 Háztartások

029 NPED2601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

030 NPED2602                     fogyasztási hitelek
031 NPED261     Lakosság
032 NPED2611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
033 NPED262  Önálló vállalkozók
034 NPED27 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
035 NPED28 Külföld

036 NPED3 HITELVISZONYT MEGTESTESÍTŐ 
INSTRUMENTUMOK ÖSSZESEN 

037 NPED4 Hitelnyújtási elkötelezettségek
038 NPED5 Pénzügyi garanciavállalások
039 NPED6 Egyéb nyújtott kötelezettségvállalások

040 NPED7 MÉRLEGEN KÍVÜLI KITETTSÉGEK 
(NPED4+NPED5+NPED6)

Tilos

c) oszlopból: 
CRR 178. cikk 

szerinti 
"default" 
állomány

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

Jelmagyarázat

Teljesítő 
kitettségek 
összesen 

Nem 
késedelmes

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő és 
nemteljesítő 

kitettség 
összesen

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek

b) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett 

állomány

Sorszá
m Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő 
kitettségek 
összesen

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

„NPED
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Egyéb deviza
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

61- 90 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

19=20+25 20=21+…+24 21 22 23 24 25=26+…32 26 27 28 29 30 31 32
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

Nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 
és céltartalék 

összesen

Nemteljesítő kitettségek után

Értékvesztés és céltartalék

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Nem késedelmes, 
de nem 

valószínű, hogy 
fizet

Teljesítő 
kitettségek után 

összesen 

NPED
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Egyéb deviza (folytatás)
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet 

31 - 60 napon 
belül késedelmes, 
de nem valószínű, 

hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 

de nem 
valószínű, hogy 

fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

33=34+39 34=35+…+38 35 36 37 38 39=40+…+46 40 41 42 43 44 45 46 47
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Mód
Teljesítő 

kitettségek 
után összesen 

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Teljesítő kitettségek után

Teljesítő és 
nemteljesítő 
kitettségek 

után 
összesen

Fedezetek értéke a kitettség könyv szerinti értékének erejéig

Nemteljesítő kitettségek után

a legrégebbi hátralék szerint

Nemteljesítő 
kitettségek 

után összesen

Nem késedelmes, 
de nem valószínű 

hogy fizet

NPED
Pénzügyi vállalkozások - Teljesítő és nemteljesítő kitettségek - Egyéb deviza (folytatás)
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8. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Átstrukturált hitelek – Összesen” (táblakód: FBET) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap

61- 90 
nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap

1 év 
felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBET1 Átstrukturált követelések összesen
002 FBET11 Jegybank
003 FBET12 Államháztartás
004 FBET121 ebből: központi kormányzat
005 FBET122           helyi önkormányzat
006 FBET13 Hitelintézetek
007 FBET14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBET15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBET1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBET15011 mikrovállalkozás
011 FBET15012 kisvállalkozás
012 FBET15013 középvállalkozás

013 FBET1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

014 FBET1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBET15031 FBET1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBET151 Forgóeszközhitel
017 FBET152 Beurházási hitel
018 FBET153 Egyéb hitel
019 FBET16 Háztartások

020 FBET1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBET1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBET161    Lakosság
023 FBET1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBET162 Önálló vállalkozók
025 FBET17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBET18 Külföld

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Átstrukturált 
követelések 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Összesen

Teljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

„FBET
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+2 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Értékvesztés

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Összesen (folytatás)
FBET
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 
napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+3 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelés 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

MódFedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

FBET
Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Összesen (folytatás)
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9. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Átstrukturált hitelek – Forint” (táblakód: FBEA) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBEA1 Átstrukturált követelések összesen
002 FBEA11 Jegybank
003 FBEA12 Államháztartás
004 FBEA121 ebből: központi kormányzat
005 FBEA122           helyi önkormányzat
006 FBEA13 Hitelintézetek
007 FBEA14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBEA15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBEA1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBEA15011 mikrovállalkozás
011 FBEA15012 kisvállalkozás
012 FBEA15013 középvállalkozás

013 FBEA1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi célú 
ingatlannal fedezett hitel

014 FBEA1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBEA15031 FBEA1503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett 
projekthitel

016 FBEA151 Forgóeszközhitel
017 FBEA152 Beurházási hitel
018 FBEA153 Egyéb hitel
019 FBEA16 Háztartások

020 FBEA1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBEA1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBEA161    Lakosság
023 FBEA1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBEA162 Önálló vállalkozók
025 FBEA17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBEA18 Külföld

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Átstrukturált 
követelések 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Forint

Teljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

„FBEA
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30 napon 
belül 31 - 60 nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+22 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Értékvesztés 
összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Értékvesztés

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Forint (folytatás)
FBEA
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül késedelmes, 

de nem 
valószínű, hogy 

fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+36 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelés 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

MódFedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

FBEA
Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Forint (folytatás)
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10. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Átstrukturált hitelek – Euro” (táblakód: FBEB) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap

61- 90 
nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap

1 év 
felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBEB1 Átstrukturált követelések összesen
002 FBEB11 Jegybank
003 FBEB12 Államháztartás
004 FBEB121 ebből: központi kormányzat
005 FBEB122           helyi önkormányzat
006 FBEB13 Hitelintézetek
007 FBEB14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBEB15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBEB1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBEB15011 mikrovállalkozás
011 FBEB15012 kisvállalkozás
012 FBEB15013 középvállalkozás

013 FBEB1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi 
célú ingatlannal fedezett hitel

014 FBEB1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBEB15031 FBEB1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBEB151 Forgóeszközhitel
017 FBEB152 Beurházási hitel
018 FBEB153 Egyéb hitel
019 FBEB16 Háztartások

020 FBEB1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBEB1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBEB161    Lakosság
023 FBEB1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBEB162 Önálló vállalkozók
025 FBEB17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBEB18 Külföld

Tilos
Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

c) oszlopból: 
egyedileg 

értékvesztett 
állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Átstrukturált 
követelések 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Euro

Teljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

„FBEB
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+2 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint

Értékvesztés 
összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Értékvesztés

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Euro (folytatás)
FBEB
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 
napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+3 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelés 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

MódFedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

FBEB
Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Euro (folytatás)
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  11. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Átstrukturált hitelek – Svájci frank” (táblakód: FBEC) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap

61- 90 
nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap

1 év 
felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBEC1 Átstrukturált követelések összesen
002 FBEC11 Jegybank
003 FBEC12 Államháztartás
004 FBEC121 ebből: központi kormányzat
005 FBEC122           helyi önkormányzat
006 FBEC13 Hitelintézetek
007 FBEC14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBEC15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBEC1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBEC15011 mikrovállalkozás
011 FBEC15012 kisvállalkozás
012 FBEC15013 középvállalkozás

013 FBEC1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi 
célú ingatlannal fedezett hitel

014 FBEC1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBEC15031 FBEC1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBEC151 Forgóeszközhitel
017 FBEC152 Beurházási hitel
018 FBEC153 Egyéb hitel
019 FBEC16 Háztartások

020 FBEC1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBEC1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBEC161    Lakosság
023 FBEC1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBEC162 Önálló vállalkozók
025 FBEC17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBEC18 Külföld

Tilos
Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Átstrukturált 
követelések 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Svájci frank

Teljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

„FBEC
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 nap 181 nap - 365 
nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+2 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Értékvesztés

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Svájci frank (folytatás)
FBEC
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 
napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+3 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelés 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

MódFedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

FBEC
Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Svájci frank (folytatás)
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12. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Átstrukturált hitelek – Egyéb deviza” (táblakód: FBED) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép:

30 napon 
belül

31 - 60 
nap

61- 90 
nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap

1 év 
felett

1=2+7 2=3+4+5+6 3 4 5 6 7=8+…+14 8 9 10 11 12 13 14 15 16
a b b1 b2 b3 b4 c c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9

001 FBED1 Átstrukturált követelések összesen
002 FBED11 Jegybank
003 FBED12 Államháztartás
004 FBED121 ebből: központi kormányzat
005 FBED122           helyi önkormányzat
006 FBED13 Hitelintézetek
007 FBED14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 FBED15 Nem pénzügyi vállalatok
009 FBED1501    Nem pénzügyi vállalatokból: KKV
010 FBED15011 mikrovállalkozás
011 FBED15012 kisvállalkozás
012 FBED15013 középvállalkozás

013 FBED1502 Nem pénzügyi vállalatokból: kereskedelmi 
célú ingatlannal fedezett hitel

014 FBED1503 Nem pénzügyi vállalatokból: projekthitel

015 FBED15031 FBED1503-ból: kereskedelmi ingatlannal 
fedezett projekthitel

016 FBED151 Forgóeszközhitel
017 FBED152 Beurházási hitel
018 FBED153 Egyéb hitel
019 FBED16 Háztartások

020 FBED1601 Háztartásból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

021 FBED1602 Háztartásból: fogyasztási hitelek
022 FBED161    Lakosság
023 FBED1611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
024 FBED162 Önálló vállalkozók
025 FBED17 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
026 FBED18 Külföld

Tilos
Jelmagyarázat

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
c) oszlopból: 

egyedileg 
értékvesztett 

állomány

c) oszlopból: 
csoportosan 
értékvesztett

Átstrukturált 
követelések 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Sorszám Sorkód Megnevezés

Bruttó könyv szerinti érték

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Egyéb deviza

Teljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

összesen

Fizetési késedelem

„FBED
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30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

61- 90 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

17=18+23 18=19+…+2 19 20 21 22 23=24+…+30 24 25 26 27 28 29 30
d e e1 e2 e3 e4 f f1 f2 f3 f4 f5 f6 f7

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nem 
késedelmes, 

de nem 
valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Értékvesztés 

összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Értékvesztés

Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Egyéb deviza (folytatás)
FBED
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Nagyságrend: ezer forint

30 napon 
belül

31 - 60 
nap 61- 90 nap

30 napon 
belül 

késedelmes, 
de nem 

valószínű, 
hogy fizet

31 - 60 
napon belül 
késedelmes, 

de nem 
valószínű, 
hogy fizet

61 - 90 napon 
belül 

késedelmes, de 
nem valószínű, 

hogy fizet

91 - 180 
nap

181 nap - 
365 nap 1 év felett

31=32+37 32=33+…+3 33 34 35 36 37=38+…44 38 39 40 41 42 43 44 45
g h h1 h2 h3 h4 i i1 i2 i3 i4 i5 i6 i7 z

"

Nem 
késedelmes

a legrégebbi hátralék szerint
Nem 

késedelmes, 
de nem 

valószínű 
hogy fizet

a legrégebbi hátralék szerint
Teljesítő 

átstrukturált 
követelés 

után 
összesen

Fizetési késedelem

Nemteljesítő 
átstrukturált 
követelések 

után 
összesen

Fizetési késedelem

MódFedezet 
összesen

Teljesítő átstrukturált követelések Nemteljesítő átstrukturált követelések

Fedezetek a követelés könyv szerinti értékének erejéig

FBED
Pénzügyi vállalkozások - Átstrukturált követelések - Egyéb deviza (folytatás)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
a b c d e f g h i j k l m n o p q z

001 24F1 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
002 24F11 Jegybank
003 24F12 Államháztartás
004 24F121 ebből központi kormányzat
005 24F122          helyi önkormányzat
006 24F13 Hitelintézetek
007 24F14 Egyéb pénzügyi vállalatok
008 24F15 Nem pénzügyi vállalatok
009 24F16 Külföld
010 24F2 Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok

011 24F3 Ügyfelekkel és hitelintézetekkel szembeni 
követelések

012 24F31 Jegybank
013 24F32 Államháztartás
014 24F321   24F32-ből: központi kormányzat
015 24F322   24F32-ből: helyi önkormányzat
016 24F33 Hitelintézetek
017 24F34 Egyéb pénzügyi vállalatok
018 24F35 Nem pénzügyi vállalatok
019 24F3501 24F35-ből: KKV
020 24F3501 mikrovállalkozás
021 24F3501 kisvállalkozás
022 24F3501 középvállalkozás

023 24F3502 24F35-ből: kereskedelmi célú ingatlannal 
fedezett hitelek

024 24F3503 24F35-ből: projektfinanszírozási hitel

025 24F3503
1

24F3503-ból: kereskedelmi ingatlannal fedezett
projekthitel

026 24F351 Forgóeszköz hitel
027 24F352 Beruházási hitel
028 24F353 Egyéb hitel
029 24F36 Háztartások

030 24F3601 24F36-ból: lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

031 24F3602 24F36-ból: fogyasztási hitelek
032 24F361 Lakosság
033 24F3611  ebből: forintosított lakossági jelzáloghitelek
034 24F362 Önálló vállalkozók
035 24F37 Háztartásokat segítő non-profit intézmények
036 24F38 Külföld
037 24F4 Egyéb eszközök
038 24F5 ÖSSZESEN "

13. Az R. 4. mellékletében a „Pénzügyi vállalkozások – Értékvesztés képzés, értékvesztés csökkentés visszaírással és értékvesztés felhasználás” (táblakód: 24F) megnevezésű felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla 
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„24F
Pénzügyi vállalkozások - Értékvesztés képzés, értékvesztés csökkentés visszaírással és értékvesztés felhasználás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Értékvesztés Visszaírás - az adott évi Visszaírás - az adott évi 
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5. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez

 1. Az  R. 5.  melléklet II.  pont 1.  alpontjában a  „Pénzügyi vállalkozások eredménykimutatása” (táblakód: 22A) 
megnevezésű felügyeleti jelentés kitöltési előírásai a következő rendelkezéssel egészülnek ki:
„A 22A71 A  fogyasztói kölcsönszerződések árfolyamrés és egyoldalú szerződésmódosítás miatti elszámolásának 
nettó ráfordítása soron a 22A3 sorból kiemelten kell jelenteni az Elszámolási tv. 44. §-a, valamint a Hitkr. vonatkozó 
rendelkezései alapján az  elszámolással kapcsolatban a  tárgynegyedévben, illetve halmozottan, a  tárgyév január 
1-jétől a  tárgynegyedév végéig tartó időszakban elszámolt rendkívüli eredmény összegét (rendkívüli bevételek és 
ráfordítások különbségét).”

 2. Az R. 5. melléklet II. pont 1. alpontjában a „Teljesítő és nemteljesítő kitettségek” (táblakód: NPET-NPED) megnevezésű 
felügyeleti jelentések „A tábla sorai” című kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„A tábla sorai
A belföldi hitelintézetek között jelentendők a „C” szektorba tartozó egyéb monetáris pénzügyi intézmények (ide 
nem értve az MNB-t).
A belföldi egyéb pénzügyi vállalatok az  egyéb pénzügyi közvetítő és pénzügyi kiegészítő tevékenységet 
végző pénzügyi vállalkozásokat, befektetési vállalkozásokat és egyéb intézményeket, továbbá az  ’F’ szektornak 
megfelelően a  biztosítótársaságokat, biztosítási egyesületeket, nyugdíj- és egészségpénztárakat, és ezeknek 
a Magyarországon fióktelepek formájában működő intézményeit foglalja magában (D, E, F szektor).
Az NPE1 sor a  21A2 Állampapírok és a  21A51 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát tartalmazza 
a  kereskedési céllal tartott értékpapírok kivételével. Az  értékpapírok könyv szerinti bruttó értéke a  vételárban 
megfizetett kamatot, az értékvesztést és a piaci értékelési különbözetet nem tartalmazza.
Az NPE2 Hitelintézetekkel és ügyfelekkel szembeni követelések sorban a  21A3 Hitelintézetekkel szembeni 
követelések és 21A4 Ügyfelekkel szembeni követelések bruttó értéke szerepel.
Az NPE25 soron szereplő nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelekből ki kell emelni és külön soron kell 
szerepeltetni a  KKV-knak nyújtott hiteleket (NPE2501 sor), a  kereskedelmi célú ingatlannal fedezett hiteleket 
(NPE2502 sor), valamint a  projektfinanszírozási hiteleket (NPE2503 sor). A  projekthitelekből kiemelten be kell 
mutatni a kereskedelmi ingatlannal fedezett projekthiteleket (NPE25031 sor).
A KKV fogalmát az 1. melléklet tartalmazza.
Kereskedelmi ingatlannal fedezett hitelnek tekintendő minden olyan hitel, amely mögött részben vagy egészben 
kereskedelmi ingatlan fedezet áll. A  tábla vonatkozásában kereskedelmi ingatlannak minősül minden olyan 
ingatlan, amely nem lakóingatlan.
Lakóingatlan a Magyarország területén található, lakás céljára létesített, használatba vételi engedéllyel rendelkező, 
és az  ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró 
ingatlan, valamint az  ingatlan-nyilvántartásban tanyaként feltüntetett földrészleten lévő lakóház vagy gazdasági 
épület.
Projektfinanszírozási hitelnek az 1. mellékletben ekként meghatározott hitel minősül.
Az NPE25 soron szereplő nem-pénzügyi vállalati hitelek állományát tovább kell bontani forgóeszköz hitel, 
beruházási hitel és egyéb hitel sorokra.
Forgóeszköz hitelnek tekintendő minden olyan, általában 1 éves vagy rövidebb futamidejű hitel, amelyet 
forgóeszközök finanszírozása nyújt a pénzügyi intézmény.
Beruházási hitel: az 1. mellékletben meghatározott fogalom.
Egyéb hitelnek minősül minden, az előző két kategóriába nem sorolható hitel.
Az NPE2611 soron kell szerepeltetni azon, korábban devizában denominált lakossági jelzáloghitelek állományát, 
amelyet az adatszolgáltató a Forintosítási tv. 10. §-a alapján forintkövetelésre váltott át.
Az NPE4 sorban a hitelnyújtási elkötelezettségek állományát kell szerepeltetni. A hitelnyújtási elkötelezettségek 
előre meghatározott feltételek mellett történő hitelnyújtásra vonatkozó határozott kötelezettségvállalások. A  CRR 
I. mellékletében felsorolt mérlegen kívüli tételek közül ilyenek a határidős betétügyletek és az olyan le nem hívott 
hitelkeretek, amelyek kölcsönnyújtásra vagy elfogadványokra vonatkozó megállapodásokat foglalnak magukban 
előre meghatározott szerződéses feltételek mellett.
Az NPE5 sorban a  vállalt pénzügyi garanciák értékét kell kimutatni. A  pénzügyi garanciák olyan szerződések, 
amelyek a  kibocsátónak meghatározott fizetések teljesítését írják elő a  tulajdonos abból adódó veszteségének 
megtérítésére, hogy egy meghatározott adós esedékességkor nem fizet a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum 
eredeti vagy módosított feltételeinek megfelelően. A  CRR I.  mellékletében felsorolt mérlegen kívüli tételek közül 
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ilyenek a  hitelhelyettesítő jellegű garanciák, a  pénzügyi garancia definíciójának megfelelő hitelderivatívák és 
a hitelhelyettesítő jellegű visszavonhatatlan készenléti hitellevelek.
Az NPE6 sor tartalmazza az egyéb mérlegen kívüli kötelezettségvállalásokat.”
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6. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez
„12. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

Táblakód Megnevezés Gyakoriság Beküldési határidő
1 P_00.01 Finanszírozási terv - Jelentés jellege KÉ március 31.
2 P_01.01 Finanszírozási terv - Eszközök KÉ március 31.
3 P_01.02 Finanszírozási terv - Források KÉ március 31.
4 P_01.03 Finanszírozási terv - Likviditási mutatók előrejelzése KÉ március 31.

5 P_02.01 Finanszírozási terv - Biztosított és nem biztosított betétek, valamint 
betétekhez hasonló nem biztosított pénzügyi instrumentumok KÉ március 31.

6 P_02.02 Finanszírozási terv - Közszektorbeli finanszírozási források KÉ március 31.
7 P_02.03 Finanszírozási terv - Innovatív finanszírozási struktúrák KÉ március 31.
8 P_02.04 Finanszírozási terv - Árazás: Hitelállomány KÉ március 31.
9 P_02.05 Finanszírozási terv - Árazás: Betétállomány KÉ március 31.
10 P_02.06 Finanszírozási terv - Strukturális devizanem eltérések KÉ március 31.
11 P_02.07 Finanszírozási terv - Hitelvásárlás, kifuttatás és elidegenítés KÉ március 31.
12 P_02.08 Finanszírozási terv - Betétfelvásárlás és elidegenítés KÉ március 31.
13 P_03.00 Finanszírozási terv - Konszolidált intézmények KÉ március 31.

Kód Gyakoriság
KÉ Kijelölésen alapuló éves jelentés

Hitelintézetek finanszírozási tervre vonatkozó felügyeleti jelentése
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Jelentés jellege Mód
1 2

010 Z
001 P_00.01010 1. Számviteli rendszer

P_00.01
Finanszírozási terv - Jelentés jellege

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6

010 020 030 040 050 Z
001 P_01.01009 1. Eszközök

002 P_01.01010 1.1. _Készpénz, számlakövetelések központi 
bankokkal szemben és egyéb látra szóló betétek

003 P_01.01020 1.2. _Fordított visszavásárlási hitelek (fordított repó)

004 P_01.01030 1.3. _Háztartásoknak nyújtott hitelek (fordított repó 
nélkül)

005 P_01.01040 1.3.1. __1.3.-ból: Hazai tevékenység
006 P_01.01050 1.3.1.1. ___1.3.1.-ből: Rezidens ügyfelek

007 P_01.01060 1.3.1.1.1. ____1.3.1.1.-ből: Értékvesztett hitelek 
(tájékoztató adat)

008 P_01.01070 1.3.1.2. ___1.3.1.-ből: Lakóingatlannal fedezett 
jelzáloghitelek

009 P_01.01080 1.3.1.3. ___1.3.1.-ből: Egyéb hitelek
010 P_01.01090 1.3.2. __1.3.-ból: Nem hazai tevékenység

011 P_01.01100 1.4. _Nem pénzügyi magánvállalatoknak nyújtott 
hitelek (fordított repó nélkül)

012 P_01.01110 1.4.1. __1.4.-ből: Hazai tevékenység
013 P_01.01120 1.4.1.1. ___1.4.1.-ből: Rezidens ügyfelek

014 P_01.01130 1.4.1.1.1. ____1.4.1.1.-ből: Értékvesztett hitelek 
(tájékoztató adat)

015 P_01.01140 1.4.1.2. ___1.4.1.-ből: KKV
016 P_01.01150 1.4.1.3. ___1.4.1.-ből: Nagyvállalatok
017 P_01.01160 1.4.2. __1.4.-ből: Nem hazai tevékenység

018 P_01.01170 1.5. _Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek (fordított 
repó nélkül)

019 P_01.01180 1.5.1. __ebből: Hitelintézetek
020 P_01.01190 1.5.2. __ebből: Egyéb pénzügyi vállalatok
021 P_01.01200 1.6. _Származtatott ügyletek
022 P_01.01210 1.7. _Egyéb eszközök
023 P_01.01220 1.8. _Eszközök összesen
024 P_01.01230 2. _Hitelnyújtási elkötelezettségek

025 P_01.01240 3. _A jelentés szempontjából nem konszolidált, de 
csoporttag vállalkozásoknak nyújtott hitel

Tilos
Jelmagyarázat

P_01.01
Finanszírozási terv - Eszközök

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés



M
A

G
Y

A
R

 K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
 • 2015. évi 31. szám

 
2623

Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6

010 020 030 040 050 Z
001 P_01.02009 1. Források
002 P_01.02010 1.1. _Visszavásárlási hitelek (repó)
003 P_01.02020 1.2. _Betétek háztartásoktól
004 P_01.02030 1.2.1. __1.2.-ből: Hazai tevékenység
005 P_01.02040 1.2.1.1. ___1.2.1.-ből: Rezidens ügyfelek
006 P_01.02050 1.2.2. __1.2.-ből: Nem hazai tevékenység
007 P_01.02060 1.3. _Betétek nem pénzügyi magánvállalatoktól
008 P_01.02070 1.3.1. __1.3.-ból: Hazai tevékenység
009 P_01.02080 1.3.1.1. ___1.3.1.-ből: Rezidens ügyfelek
010 P_01.02090 1.3.1.2. ___1.3.1-ből: KKV
011 P_01.02100 1.3.1.3. ___1.3.1.-ből: Nagyvállalatok
012 P_01.02110 1.3.2. __1.3.-ból: Nem hazai tevékenység
013 P_01.02120 1.4. _Betétek pénzügyi vállalatoktól
014 P_01.02130 1.4.1. __ebből: Hitelintézetek
015 P_01.02140 1.4.2. __ebből: Egyéb pénzügyi vállalatok

016 P_01.02150 1.5. _Kibocsátott, rövid lejáratú (eredeti futamidő < 1 
év) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

017 P_01.02160 1.5.1. __ebből: Fedezetlen
018 P_01.02170 1.5.2. __ebből: Fedezett

019 P_01.02180 1.6. _Kibocsátott hosszú lejáratú (eredeti futamidő 
>= 1 év) hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 

020 P_01.02190 1.6.1. __Összes hosszú lejáratú, fedezetlen
021 P_01.02200 1.6.1.1. ___lejáró (bruttó kiáramlás)
022 P_01.02210 1.6.1.2. ___tervezett kibocsátás (bruttó beáramlás)
023 P_01.02220 1.6.2. __Összes hosszú lejáratú, fedezett
024 P_01.02230 1.6.2.1. ___lejáró (bruttó kiáramlás)
025 P_01.02240 1.6.2.2. ___tervezett kibocsátás (bruttó beáramlás)

026 P_01.02250 1.6.* ___1.6.-ból: A CRR 129. cikk (1) bekezdés 
szerinti fedezett kötvények 

027 P_01.02260 1.6.*.1. ____lejáró (bruttó kiáramlás)
028 P_01.02270 1.6.*.2. ____tervezett kibocsátás (bruttó beáramlás)
029 P_01.02280 1.6.** ___1.6.-ból: Eszközalapú értékpapírok (ABS)
030 P_01.02290 1.6.**.1. ____lejáró (bruttó kiáramlás)
031 P_01.02300 1.6.**.2. ____tervezett kibocsátás (bruttó beáramlás)

032 P_01.02310 1.6.***
___1.6.-ból: Egyéb fedezet mellett kibocsátott, 
hosszú lejáratú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 

033 P_01.02320 1.6.***.1. ____lejáró (bruttó kiáramlás)
034 P_01.02330 1.6.***.2. ____tervezett kibocsátás (bruttó beáramlás)

035 P_01.02340 1.7. _Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok összesen

036 P_01.02350 1.7.1. __ebből: legalább 3 éves eredeti futamidővel 
kibocsátott

037 P_01.02360 1.8. _Származtatott ügyletek
038 P_01.02370 1.9. _Saját tőke
039 P_01.02380 1.10. _Egyéb kötelezettségek
040 P_01.02390 1.11. _Források összesen

041 P_01.02400 1.12. _A jelentés szempontjából nem konszolidált, de 
csoporttag vállalkozások betétje

Tilos
Jelmagyarázat

P_01.02
Finanszírozási terv - Források

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6

010 020 030 040 050 Z
001 P_01.03009 1. Likviditási mutatók előrejelzése

002 P_01.03010 1.1. _Nettó stabil forrásellátottsági mutató 
(NSFR) (százalék)

003 P_01.03020 1.2. _NSFR többlet/(hiány)

004 P_01.03030 1.3. _Likviditásfedezeti mutató (LCR) 
(százalék)

005 P_01.03040 1.4. _LCR többlet/(hiány)

Tilos
Jelmagyarázat

P_01.03
Finanszírozási terv - Likviditási mutatók előrejelzése

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6

010 020 030 040 050 Z

001 P_02.01009 1.
Biztosított és nem biztosított betétek, valamint 
betétekhez hasonló nem biztosított pénzügyi 
instrumentumok

002 P_02.01010 1.1.

_A 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti vagy harmadik országbeli 
egyentértékű betétbiztosítási rendszer által 
garantált betét

003 P_02.01020 1.2.

_A 94/19/EK európai parlamenti és tanácsi 
irányelv szerinti vagy harmadik országbeli 
egyenértékű betétbiztosítási rendszer által nem 
garantált betét

004 P_02.01030 1.3. _Lakossági ügyfeleknek értékesített egyéb, 
betétekhez hasonló pénzügyi instrumentumok

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.01
Finanszírozási terv - Biztosított és nem biztosított betétek, valamint betétekhez hasonló nem biztosított pénzügyi instrumentumok

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6

010 020 030 040 050 Z
001 P_02.02009 1. Közszektorbeli finanszírozási források

002 P_02.02010 1.1.

_Nemzeti és nemzetközi szervezetektől 
származó hosszú távú (1 éven túli lejáratú) 
finanszírozási repóprogramok - fennálló 
finanszírozási állomány

003 P_02.02020 1.2.

_Nemzeti és nemzetközi szervezetektől 
származó hosszú távú (1 éven túli lejáratú) 
hitelgarancia programok – e programok 
keretében fennálló finanszírozási állomány

004 P_02.02030 1.3.

_Nemzeti és nemzetközi szervezetektől 
származó hosszú távú (1 éven túli lejáratú), a 
reálgazdaságot megcélzó hitelösztönző 
programok - e programok keretében fennálló 
finanszírozási állomány

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.02
Finanszírozási terv - Közszektorbeli finanszírozási források

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Megjegyzések Mód
1 2 3 4 5 6 7

010 020 030 040 050 060 Z
001 P_02.03009 1. Innovatív finanszírozási struktúrák

002 P_02.03010 1.1. _Adósság jellegű vagy adóssághoz hasonló 
finanszírozási struktúrák

003 P_02.03020 1.1.1. __ebből: KKV ügyfeleknek értékesített

004 P_02.03030 1.1.2. __ebből: lakossági ügyfeleknek értékesített 
(KKV-k nélkül)

005 P_02.03040 1.1.2.1. ___ebből: bankbetéttel már rendelkező 
ügyfeleknek kínált

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.03
Finanszírozási terv - Innovatív finanszírozási struktúrák

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Nagyságrend: százalék

Aktuális - tény 1 év - terv Megjegyzések (kötelező) Mód

1 2 3 4
010 020 030 Z

001 P_02.04009 1. Árazás: Hitelállomány

002 P_02.04010 1.1. _Háztartásoknak nyújtott hitelek (fordított repó 
nélkül)

003 P_02.04020 1.1.1. __ebből: Hazai tevékenység
004 P_02.04030 1.1.2. __ebből: Nem hazai tevékenység

005 P_02.04040 1.2. _Vállalatoknak nyújtott hitelek (fordított repó 
nélkül)

006 P_02.04050 1.2.1. __1.2.-ből: Nem pénzügyi magánvállalatoknak 
nyújtott hitelek

007 P_02.04060 1.2.1.1. ___ebből: Hazai tevékenység
008 P_02.04070 1.2.1.2. ___ebből: Nem hazai tevékenység

009 P_02.04080 1.2.2. __1.2.-ből: Pénzügyi vállalatoknak nyújtott 
hitelek

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.04
Finanszírozási terv - Árazás: Hitelállomány

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Nagyságrend: százalék
Aktuális - tény 1 év - terv Megjegyzések (kötelező) Mód

1 2 3 4
010 020 030 Z

001 P_02.05009 1. Árazás: Betétállomány
002 P_02.05010 1.1. _Betétek háztartásoktól
003 P_02.05020 1.1.1. __ebből: Hazai tevékenység
004 P_02.05030 1.1.2. __ebből: Nem hazai tevékenység
005 P_02.05040 1.2. _Betétek vállalatoktól
006 P_02.05050 1.2.1. __1.2.-ből: Nem pénzügyi magánvállalatoktól
007 P_02.05060 1.2.1.1. ___ebből: Hazai tevékenység
008 P_02.05070 1.2.1.2. ___ebből: Nem hazai tevékenység
009 P_02.05080 1.2.2. __1.2.-ből: Pénzügyi vállalatoktól

010 P_02.05090 1.3. _Rövid lejáratú (eredeti futamidő <1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

011 P_02.05100 1.4. _Hosszú lejáratú (eredeti futamidő >=1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.05
Finanszírozási terv - Árazás: Betétállomány

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Kitettség pénzneme Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6 7
01 010 020 030 040 050 Z

001 P_02.06000101 Z Kitettség pénzneme

002 P_02.060001009 1. Hitelek - a határidős devizaügyletek és 
keresztdevizás csereügyletek hatása nélkül

003 P_02.060001010 1.1.
_Háztartásoknak és nem pénzügyi 
magánvállalatoknak nyújtott hitelek (hazai 
tevékenység), fordított repó nélkül

004 P_02.060001020 1.2.
_Háztartásoknak és nem pénzügyi 
magánvállalatoknak nyújtott hitelek (nem hazai 
tevékenység), fordított repó nélkül

005 P_02.060001030 1.3.
_Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek (hazai 
és nem hazai tevékenység együtt), fordított repó 
nélkül

006 P_02.060001039 2. Betétek - a határidős devizaügyletek és 
keresztdevizás csereügyletek hatása nélkül

007 P_02.060001040 2.1. _Betétek háztartásoktól és nem pénzügyi 
magánvállalatoktól (hazai tevékenység)

008 P_02.060001050 2.2. _Betétek háztartásoktól és nem pénzügyi 
magánvállalatoktól (nem hazai tevékenység)

009 P_02.060001060 2.3. _Betétek pénzügyi vállalatoktól (hazai és nem 
hazai tevékenység együtt)

010 P_02.060001070 2.4. _Rövid lejáratú (eredeti futamidő <1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

011 P_02.060001080 2.5. _Hosszú lejáratú (eredeti futamidő >=1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

...... ...... ......
012 P_02.06999901 Z Kitettség pénzneme

013 P_02.069999009 1. Hitelek - a határidős devizaügyletek és 
keresztdevizás csereügyletek hatása nélkül

014 P_02.069999010 1.1.
_Háztartásoknak és nem pénzügyi 
magánvállalatoknak nyújtott hitelek (hazai 
tevékenység), fordított repó nélkül

015 P_02.069999020 1.2.
_Háztartásoknak és nem pénzügyi 
magánvállalatoknak nyújtott hitelek (nem hazai 
tevékenység), fordított repó nélkül

016 P_02.069999030 1.3.
_Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek (hazai 
és nem hazai tevékenység együtt), fordított repó 
nélkül

017 P_02.069999039 2. Betétek - a határidős devizaügyletek és 
keresztdevizás csereügyletek hatása nélkül

018 P_02.069999040 2.1. _Betétek háztartásoktól és nem pénzügyi 
magánvállalatoktól (hazai tevékenység)

019 P_02.069999050 2.2. _Betétek háztartásoktól és nem pénzügyi 
magánvállalatoktól (nem hazai tevékenység)

020 P_02.069999060 2.3. _Betétek pénzügyi vállalatoktól (hazai és nem 
hazai tevékenység együtt)

021 P_02.069999070 2.4. _Rövid lejáratú (eredeti futamidő <1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

022 P_02.069999080 2.5. _Hosszú lejáratú (eredeti futamidő >=1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.06
Finanszírozási terv - Strukturális devizanem eltérések

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6

010 020 030 040 050 Z
001 P_02.07009 1. Hitelvásárlás, kifuttatás és elidegenítés
002 P_02.07010 1.1. _Háztartásoknak nyújtott hitelek (fordított repó nélkül)
003 P_02.07020 1.1.1. __1.1-ből: Hazai tevékenység
004 P_02.07030 1.1.1.1. ___1.1.1.-ből: Rezidens ügyfelek
005 P_02.07040 1.1.1.1.1. ____1.1.1.1.-ből: Értékvesztett hitelek (tájékoztató adat)
006 P_02.07050 1.1.1.2. ___1.1.1.-ből:  Lakóingatlannal fedezett jelzáloghitelek
007 P_02.07060 1.1.1.3. ___1.1.1.-ből: Egyéb hitelek
008 P_02.07070 1.1.2. __1.1.-ből: Nem hazai tevékenység

009 P_02.07080 1.2. _Nem pénzügyi magánvállalatoknak nyújtott hitelek 
(fordított repó nélkül)

010 P_02.07090 1.2.1. __1.2.-ből: Hazai tevékenység
011 P_02.07100 1.2.1.1. ___1.2.1.-ből: Rezidens ügyfelek
012 P_02.07110 1.2.1.1.1. ____1.2.1.1.-ből: Értékvesztett hitelek (tájékoztató adat)
013 P_02.07120 1.2.1.2. ___1.2.1.-ből: KKV
014 P_02.07130 1.2.1.3. ___1.2.1.-ből: Nagyvállalatok
015 P_02.07140 1.2.2. __1.2.-ből: Nem hazai tevékenység

016 P_02.07150 1.3. _Pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek (fordított repó 
nélkül)

017 P_02.07160 1.3.1. __ebből: Hitelintézetek
018 P_02.07170 1.3.2. __ebből: Egyéb pénzügyi vállalatok

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.07
Finanszírozási terv - Hitelvásárlás, kifuttatás és elidegenítés

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Aktuális - tény 6 hónap - terv 1 év - terv 2 év - terv 3 év - terv Mód
1 2 3 4 5 6

010 020 030 040 050 Z
001 P_02.08009 1. Betétfelvásárlás és elidegenítés
002 P_02.08010 1.1. _Betétek háztartásoktól
003 P_02.08020 1.1.1. __1.1.-ből: Hazai tevékenység
004 P_02.08030 1.1.1.1. ___1.1.1.-ből: Rezidens ügyfelek
005 P_02.08040 1.1.2. __1.1.-ből: Nem hazai tevékenység
006 P_02.08050 1.2. _Betétek nem pénzügyi magánvállalatoktól
007 P_02.08060 1.2.1. __1.2.-ből: Hazai tevékenység
008 P_02.08070 1.2.1.1. ___1.2.1.-ből: Rezidens ügyfelek
009 P_02.08080 1.2.1.2. ___1.2.1.-ből: KKV
010 P_02.08090 1.2.1.3. ___1.2.1.-ből: Nagyvállalatok
011 P_02.08100 1.2.2. __1.2.-ből: Nem hazai tevékenység
012 P_02.08110 1.3. _Betétek pénzügyi vállalatoktól
013 P_02.08120 1.3.1. __ebből: Hitelintézetek
014 P_02.08130 1.3.2. __ebből: Egyéb pénzügyi vállalatok

Tilos
Jelmagyarázat

P_02.08
Finanszírozási terv - Betétfelvásárlás és elidegenítés

Nagyságrend: millió euro

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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Az intézmény 
kódja LEI-kód Mód

1 2 3
020 010 Z

001 P_03.000100001 n/a Ismétlősor
... ... ...
P_03.000109999 n/a Ismétlősor

Tilos "
Jelmagyarázat

P_03.00
Finanszírozási terv - Konszolidált intézmények

Sorszám Sorkód Hierarchia Megnevezés
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7. melléklet az 5/2015. (III. 12.) MNB rendelethez
„13. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez

7. melléklet a …/2015. (… …) MNB rendelethez 
 
„13. melléklet az 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelethez 
 
 

Kitöltési előírások a hitelintézetek finanszírozási tervre vonatkozó felügyeleti jelentéséhez 
 
 

I. 
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok  

 
 
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések 
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a 
táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmakat az 1. melléklet 2. pontja, a rövidítéseket az 
1. melléklet 3. pontja tartalmazza. 
 
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei 
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg. 

3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei  

3.1. Az MNB a kijelölő levélben értesíti a hitelintézetet arról, hogy a jelentést milyen konszolidációs 
körre vonatkozóan kell összeállítania (pl. egyedi szint, prudenciális konszolidációs kör, likviditási 
alcsoport). 

3.2. Azon hitelintézeti csoportok, amelyeket az MNB a finanszírozási tervre vonatkozó konszolidált 
szintű (pl. CRR Első rész, II. Cím, 2. fejezet szerinti prudenciális konszolidációs kör, CRR 8. cikk 
szerinti likviditási alcsoport) felügyeleti jelentés küldésére kötelezett, és konszolidált éves 
beszámolójukat az IFRS alapján készítik el, a felügyeleti jelentést az IFRS-el összhangban kell, hogy 
összeállítsák.  

A finanszírozási tervre vonatkozó, egyedi szintű felügyeleti jelentés küldésére kötelezett hitelintézetek, 
továbbá a finanszírozási tervre vonatkozó, konszolidált szintű felügyeleti jelentés küldésére kötelezett 
azon hitelintézeti csoportok, amelyek konszolidált éves beszámolójukat a magyar számviteli szabályok 
szerint készítik el, a felügyeleti jelentést a magyar számviteli szabályokkal összhangban kell, hogy 
összeállítsák. 

3.3. A finanszírozási tervet a hitelintézetnek a normál makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell elkészítenie. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

3.4. Az eurótól eltérő pénznemben fennálló követelések, illetve kötelezettségek terv adatainak euróra 
történő átszámítását az MNB által közzétett, a jelentés vonatkozási időpontjának napján érvényes 
hivatalos devizaárfolyamon kell elvégezni. 

3.5. A felügyeleti jelentés további tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 
 
 

II. 
Részletes előírások 

 
 
P_00.01 Finanszírozási terv - Jelentés jellege 
 
Ebben a táblában kell x1 vagy x2 kóddal megjelölni azt a számviteli keretrendszert (x1: magyar 
számviteli szabályok, x2: IFRS), amely alapján a jelentés összeállításra kerül. 
 
P_01.01 Finanszírozási terv - Eszközök 
 
A tábla sorai 
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Sorkód1 Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

010 1.1. 
Készpénz, számlakövetelések 
központi bankokkal szemben 
és egyéb látra szóló betétek 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 01.01 tábla, 010. 
sor, 010. oszlop 

020 1.2. Fordított visszavásárlási 
hitelek (fordított repó) 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 05.00 tábla, 050. 
sor, 010.+…+060. oszlop 

030 1.3. Háztartásoknak nyújtott hitelek 
(fordított repó nélkül) 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 05.00 tábla 080. 
sor, 060. oszlop csökkentve 010. sor, 060. 
oszloppal és 050. sor, 060. oszloppal 

040 1.3.1. 1.3.-ból: Hazai tevékenység 680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 107. pont 

050 1.3.1.1.    1.3.1.-ből: Rezidens ügyfelek 680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 108. pont 

060 1.3.1.1.1.        1.3.1.1.-ből: Értékvesztett 
hitelek (tájékoztató adat) 

Azon hitelek nettó könyv szerinti értéke, 
amelyre a 680/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet V. melléklet 2. rész 
35-38. pont (F 07.00 tábla 080-104. oszlop) 
szerinti értékvesztést számoltak el. 

070 1.3.1.2.      1.3.1.-ből: Lakóingatlannal 
fedezett jelzáloghitelek 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 20.04 tábla, 230. 
sor, 010. oszlop csökkentve 230. sor, 030. 
oszloppal 

080 1.3.1.3.      1.3.1.-ből: Egyéb hitelek 080 = 040 - 070 

090 1.3.2. 1.3.-ból: Nem hazai 
tevékenység 090 = 030 - 040 

100 1.4. 
Nem pénzügyi 
magánvállalatoknak nyújtott 
hitelek (fordított repó nélkül) 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 5.00 tábla, 080. sor 
csökkentve az 050. sorral, 050. oszlop. 
(Nem tartalmazza azokat a nem pénzügyi 
vállalatok szektorába sorolt állami tulajdonú 
vállalatokat, melyek kereskedelmi 
tevékenységet végeznek.) 

110 1.4.1. 1.4.-ből: Hazai tevékenység 680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 107. pont 

120 1.4.1.1.    1.4.1.-ből: Rezidens ügyfelek 680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 108. pont 

130 1.4.1.1.1.         1.4.1.1.-ből: Értékvesztett 
hitelek (tájékoztató adat) 

Azon hitelek nettó könyv szerinti értéke, 
amelyre a 680/2014/EU bizottsági 
végrehajtási rendelet V. melléklet 2. rész 
35-38. pont (F 07.00 tábla 080.-104. 
oszlop) szerinti értékvesztést számoltak el. 

140 1.4.1.2.     1.4.1.-ből: KKV 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 1. rész 4. pont h) 
bekezdés 

150 1.4.1.3.     1.4.1.-ből: Nagyvállalatok 150 = 110 - 140 
160 1.4.2. Ebből: Nem hazai tevékenység 160 = 100 - 110 

                                                
1 A „Sorkód” oszlop nem a táblában szereplő teljes sorkódot (pl. P_01.01010), hanem annak utolsó 3 karakterét 
tartalmazza (pl. 010). 
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170 1.5. Pénzügyi vállalatoknak nyújtott 
hitelek (fordított repó nélkül) 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 5.00 tábla, 080. sor 
csökkentve 050. sorral, 030.+040. oszlop 

180 1.5.1. ebből: Hitelintézetek 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 5.00 tábla, 080. sor 
csökkentve 050. sorral, 030. oszlop 

190 1.5.2. ebből: Egyéb pénzügyi 
vállalatok 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 5.00 tábla, 080. sor 
csökkentve 050. sorral, 040. oszlop 

200 1.6. Származtatott ügyletek 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 01.01 tábla, 
060.+240. sor, 010. oszlop 

210 1.7. Egyéb eszközök 210 = 220 – 010 – 020 – 030 – 100 – 170 – 
200  

220 1.8. Eszközök összesen 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 01.01. tábla, 380. 
sor, 010. oszlop 

230 2. Hitelnyújtási elkötelezettségek 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 09.01. tábla, 010. 
sor, 010. oszlop, kivéve a 680/2014/EU 
bizottsági végrehajtási rendelet V. melléklet 
2. rész 57. pont a) alpontjában 
meghatározott határidős betétügyletek  

240 3. 
A jelentés szempontjából nem 
konszolidált, de csoporttag 
vállalkozásoknak nyújtott hitel 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 120. pont 

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020 -
050 

6 hónap – terv, 1 év – terv, 2 év – 
terv, 3 év - terv 

Az első jelentésben a 020 oszlopban a 2015. június 
30-ára vonatkozó tényadatot kell szerepeltetni. 
Ezeket az oszlopokat a hitelintézetnek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitöltenie. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

 
P_01.02 Finanszírozási terv - Források 
 
A tábla sorai 
 

Sorkód Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

010 1.1. Visszavásárlási hitelek (repó) 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 08.01 tábla, 
100.+150.+200.+250.+300.+350. sor, 
010.+020.+030. oszlop 

020 1.2. Betétek háztartásoktól 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 08.01 tábla, 
320.+330.+340. sor, 010.+020.+030. 
oszlop 
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030 1.2.1. 1.2.-ből: Hazai tevékenység 680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 107. pont 

040 1.2.1.1.    1.2.1.-ből: Rezidens 
ügyfelek 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 108. pont 

050 1.2.2. 1.2.-ből: Nem hazai 
tevékenység 050 = 020 - 030 

060 1.3. Betétek nem pénzügyi 
magánvállalatoktól 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 08.01 tábla, 
270.+280.+290. sor, 010.+020.+030. 
oszlop. (Nem tartalmazza azokat a nem 
pénzügyi vállalatok szektorába sorolt állami 
tulajdonú vállalatokat, melyek kereskedelmi 
tevékenységet végeznek.) 

070 1.3.1. 1.3.-ból: Hazai tevékenység 680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 107. pont 

080 1.3.1.1.    1.3.1.-ből: Rezidens 
ügyfelek 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 108. pont 

090 1.3.1.2.    1.3.1.-ből: KKV 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 1. rész 4. pont h) 
bekezdés 

100 1.3.1.3.    1.3.1.-ből: Nagyvállalatok 100 = 070 - 090 

110 1.3.2. 1.3.-ból: Nem hazai 
tevékenység 110 = 060 - 070 

120 1.4. Betétek pénzügyi vállalatoktól 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 08.01 tábla, 
170.+180.+190.+220.+230.+240. sor, 
010.+020.+030. oszlop 

130 1.4.1. ebből: Hitelintézetektől 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 08.01 tábla, 
170.+180.+190. sor, 010.+020.+030. 
oszlop 

140 1.4.2. ebből: Egyéb pénzügyi 
vállalatoktól 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 08.01 tábla, 
220.+230.+240. sor, 010.+020.+030. 
oszlop 

150 1.5. 

Kibocsátott, rövid lejáratú 
(eredeti futamidő < 1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok 

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
melyeknek a kibocsátáskor a legkorábbi 
visszaváltási időpontja nem érte el a 12 
hónapot. 

160 1.5.1. ebből: Fedezetlen  

170 1.5.2. ebből: Fedezett a befektető kockázatának csökkentése 
érdekében biztosítékkal fedezett 

180 1.6. 

Kibocsátott hosszú lejáratú 
(eredeti futamidő >= 1 év) 
hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok  

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, 
melyeknek a kibocsátáskor a legkorábbi 
visszaváltási időpontja legalább 12 hónap. 

190 1.6.1. Összes hosszú lejáratú, 
fedezetlen  

200 1.6.1.1.    lejáró (bruttó kiáramlás) 
Az előző időszak és a tárgyidőszak vége 
között szerződés szerint lejáró, 
esedékessé váló értékpapírok. 

210 1.6.1.2.    tervezett kibocsátás (bruttó 
beáramlás) 

Az előző időszak és a tárgyidőszak vége 
között kibocsátani tervezett értékpapírok. 
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220 1.6.2. Összes hosszú lejáratú, 
fedezett 220 = 180 - 190 

230 1.6.2.1.    lejáró (bruttó kiáramlás) lásd 200. sor 

240 1.6.2.2.    tervezett kibocsátás (bruttó 
beáramlás) lásd 210. sor 

250 1.6.* 
1.6.-ból: A CRR 129. cikk (1) 
bekezdés szerinti fedezett 
kötvények  

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 08.01 tábla, 390. 
sor, 010.+020.+030. oszlop 

260 1.6.*.1.    lejáró (bruttó kiáramlás) lásd 200. sor 

270 1.6.*.2.    tervezett kibocsátás (bruttó 
beáramlás) lásd 210. sor 

280 1.6.** 1.6.-ból: Eszközalapú 
értékpapírok (ABS) 

CRR 4. cikk 61. pont szerinti eszközalapú 
(ABS) értékpapírok. 

290 1.6.**.1.    lejáró (bruttó kiáramlás) lásd 200. sor 

300 1.6.**.2.    tervezett kibocsátás (bruttó 
beáramlás) lásd 210. sor 

310 1.6.*** 

1.6.-ból: Egyéb fedezet mellett 
kibocsátott, hosszú lejáratú 
hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok  

a befektető kockázatának mérséklésére 
elkülönített fedezet mellett kibocsátott 
értékpapír, melyet nem tartalmaznak a 250. 
és 280. sorok 

320 1.6.***.1.    lejáró (bruttó kiáramlás) lásd 200. sor 

330 1.6.***.2.    tervezett kibocsátás (bruttó 
beáramlás) lásd 210. sor 

340 1.7. 
Kibocsátott hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 
összesen 

340 = 150 +180  
(F 08.01 tábla, 360. sor, 010.+020.+030. 
oszlop) 

350 1.7.1.    ebből: legalább 3 éves 
eredeti futamidővel kibocsátott  

360 1.8. Származtatott ügyletek 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 01.02 tábla, 
020.+150. sor, 010. oszlop 

370 1.9. Saját tőke 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 01.03 tábla, 300. 
sor, 010. oszlop 

380 1.10. Egyéb kötelezettségek 380 = 390 – 010 – 020 – 060 – 120 – 340 – 
360 - 370  

390 1.11. Források összesen 
680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet IV. melléklet F 01.03 tábla, 310. 
sor, 010. oszlop 

400 1.12. 
A jelentés szempontjából nem 
konszolidált, de csoporttag 
vállalkozások betétje 

680/2014/EU bizottsági végrehajtási 
rendelet V. melléklet 2. rész 120. pont 

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020 -
050 

6 hónap – terv, 1 év – terv, 2 év – 
terv, 3 év - terv 

Az első jelentésben a 020 oszlopban a 2015. június 
30-ára vonatkozó tényadatot kell szerepeltetni. 
Ezeket az oszlopokat a hitelintézeteknek a normál 
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makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

 
P_01.03 Finanszírozási terv - Likviditási mutatók előrejelzése 
 
A likviditási minimumkövetelmények teljesítésének hatályba lépéséig az adatszolgáltató által becsült 
adatokat kell jelenteni. 
 
A tábla sorai 
 

Sorkód Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

010 1.1. Nettó stabil forrásellátottsági 
mutató (NSFR) (százalék) 

Százalékos érték (egységnyi értékben 
kifejezve, négy tizedes jegy pontossággal).   

020 1.2. NSFR többlet/(hiány) 

Stabil forrásellátást biztosító tételek 
csökkentve a Stabil forrásellátást igénylő 
tételekkel (100%-os szinthez számított 
többlet/hiány). 

030 1.3. Likviditásfedezeti mutató 
(LCR) (százalék) 

Százalékos érték (egységnyi értékben 
kifejezve, négy tizedes jegy pontossággal).  

040 1.4. LCR többlet/(hiány) 
Likvid eszközök csökkentve a nettó 
kiáramlással (100%-os szinthez számított 
többlet/hiány). 

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020 -
050 

6 hónap – terv, 1 év – terv, 2 év – 
terv, 3 év - terv 

Az első jelentésben a 020 oszlopban a 2015. június 
30-ára vonatkozó tényadatot kell szerepeltetni. 
Ezeket az oszlopokat a hitelintézeteknek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

 
 
P_02.01 Finanszírozási terv - Biztosított és nem biztosított betétek, valamint betétekhez 
hasonló nem biztosított pénzügyi instrumentumok 
 
A tábla sorai 
 
Sorkód Hierarchia Megnevezés Megjegyzés 

010 1.1. 

A 94/19/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerinti 
vagy harmadik országbeli 
egyenértékű betétbiztosítási 
rendszer által garantált betét 

CRR 411. cikk 2. pont 

020 1.2. 
A 94/19/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv szerinti 
vagy harmadik országbeli 

CRR 411. cikk 2. pont 
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egyenértékű betétbiztosítási 
rendszer által nem garantált 
betét 

030 1.3. 
Lakossági ügyfeleknek 
értékesített egyéb, betét-szerű 
pénzügyi instrumentumok 

Pl. olyan termékek, melyek tartalmaznak 
valamiféle tőkevédelmi elemet, de a 
hozam nem meghatározott (pénzpiaci 
vagy egyéb likviditási befektetési alapok 
stb.) 

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020 -
050 

6 hónap – terv, 1 év – terv, 2 év – 
terv, 3 év - terv 

Az első jelentésben a 020 oszlopban a 2015. június 
30-ára vonatkozó tényadatot kell szerepeltetni. 
Ezeket az oszlopokat a hitelintézeteknek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

 
 
P_02.02 Finanszírozási terv - Közszektorbeli finanszírozási források 
 
A tábla sorai 
 

Sorkód Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

010 1.1. 

Nemzeti és nemzetközi 
szervezetektől származó 
hosszú távú (1 éven túli 
lejáratú) finanszírozási 
repóprogramok - fennálló 
finanszírozási állomány 

Általános (több hitelintézet számára 
elérhető) programokból származó 
források. Ezen a soron a fedezet 
ellenében (repó ügyletek útján) szerzett 
pénz- és tőkepiaci forrásokat kell 
jelenteni. A kezdeti futamidő vagy az első 
lehívás időpontjáig szükséges idő 
meghaladja az egy évet. Pl. EKB LTRO  
(Kivéve a 030. soron jelentett 
gazdaságélénkítő hitelek.) 

020 1.2. 

Nemzeti és nemzetközi 
szervezetektől származó 
hosszú távú (1 éven túli 
lejáratú) hitelgarancia 
programok – e programok 
keretében fennálló 
finanszírozási állomány 

Általános (több hitelintézet számára 
elérhető) programokból származó 
források. Ezen a soron azokat a 
fedezetlen forrásokat kell feltüntetni, 
melyekre nemzeti vagy nemzetközi 
szervezet garanciát vállalt. A kezdeti 
futamidőnek vagy az első lehívás 
időpontjáig szükséges időnek meg kell 
haladnia az egy évet, vagy a garanciának 
a jelentés időpontjához képest éven túli 
lejáratra módosíthatónak kell lennie. Pl. 
UK HMT Credit Guarantee Scheme. 

030 1.3. 

Nemzeti és nemzetközi 
szervezetektől származó 
hosszú távú (1 éven túli 
lejáratú), a reálgazdaságot 
megcélzó hitelösztönző 

Általános (több hitelintézet számára 
elérhető) programokból származó 
források. Ezen a soron azokat a hiteleket 
kell jelenteni (fedezettől függetlenül), 
melyek valamilyen mennyiségi vagy 
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programok - e programok 
keretében fennálló 
finanszírozási állomány 

árazási támogatást tartalmaznak, és 
melyet a reálgazdaság hitelezése céljából 
kapott a hitelintézet. A kezdeti 
futamidőnek vagy az első lehívás 
időpontjáig szükséges időnek meg kell 
haladnia az egy évet, vagy a 
támogatásnak a jelentés időpontjához 
képest éven túli lejáratra módosíthatónak 
kell lennie. 

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény adatok Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020 -
050 

6 hónap – terv, 1 év – terv, 2 év – 
terv, 3 év - terv 

Az első jelentésben a 020 oszlopban a 2015. június 
30-ára vonatkozó tényadatot kell szerepeltetni. 
 Ezeket az oszlopokat a hitelintézeteknek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

 
 
P 02.03 Finanszírozási terv - Innovatív finanszírozási struktúrák 
 
A tábla sorai 
 

Sorkód Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

010 1.1. 
Adósság jellegű vagy 
adóssághoz hasonló 
finanszírozási struktúrák 

Az innovatív finanszírozási struktúrák 
olyan nem egyszerű kifizetésű termékek, 
melyek a közelmúltban (egy éven belül) 
jelentek meg, vagy amelyeket korábban is 
kibocsátottak, de kockázati szempontból 
összetettek (pl. nemlineáris kifizetés, erős 
modell-feltételezésekre hagyatkozva lehet 
csak a kockázatát megítélni, pénzügyi 
változóktól függ), és melyekről a teljes 
bankrendszert tekintve kevés információ 
áll rendelkezésre (pl. nincs elég hosszú 
idősor a hitelezési ciklussal történő 
együttmozgás megítélésére, kevés 
tapasztalat a stressz időszakban történő 
teljesítményről). Ilyen termékek lehetnek 
(nem kizárólagosan) a fedezeti- vagy 
likviditási csereügyletek, melyek 
különböző ügyfelek közötti tranzakciók 
láncolatát jelentik, a fedezeti- vagy 
likviditási transzformációk, nem egyszerű 
kifizetésű termékek, és tőzsdén 
forgalmazott befektetési alapok 
(exchange traded funds, ETFs).  Az 
intézményeknek belső szabályzatukban 
kell meghatározniuk, hogy mely 
termékeket tekintik innovatívnak. A 
szabályzatot az MNB ellenőrizheti. 
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020 1.1.1. ebből: KKV ügyfeleknek 
értékesített lásd P_01.01 tábla 140. sor 

030 1.1.2. ebből: lakossági ügyfeleknek 
értékesített (KKV-k nélkül) 

lásd P_01.01 tábla 030. sor, valamint 
P_01.02. tábla 020. sor 

040 1.1.2.1.      ebből: bankbetéttel már 
rendelkező ügyfeleknek kínált  

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény adatok Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020 -
050 

6 hónap – terv, 1 év – terv, 2 év – 
terv, 3 év - terv 

Az első jelentésben a 020 oszlopban a 2015. június 
30-ára vonatkozó tényadatot kell szerepeltetni. 
Ezeket az oszlopokat a hitelintézeteknek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

060  Megjegyzések 

Kitöltése kötelező. Itt kell ismertetni a termékek 
részletes leírását. A leírásnak legalább tartalmaznia 
kell az ügylet szerkezetét, az egyedi ügyletek 
nagyságrendjét, az ügyfelek szektorális besorolását, 
a lejáratot és az első kibocsátás időpontját. 

 
 
P_02.04 Finanszírozási terv - Árazás: Hitelállomány 
 
Ebben a táblában a soronként definiált állomány átlagos évesített teljes költség mutatójának 
állománnyal súlyozott átlagos értékét kell jelenteni (százalékos érték, egységnyi értékben kifejezve, 
négy tizedes jegy pontossággal). 
 

Sorkód Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

010 1.1. Háztartásoknak nyújtott hitelek 
(fordított repó nélkül) lásd P_01.01. tábla 030. sor 

020 1.1.1.    ebből: Hazai tevékenység lásd P_01.01. tábla 040. sor 

030 1.1.2.    ebből: Nem hazai 
tevékenység lásd P_01.01. tábla 090. sor 

040 1.2. Vállalatoknak nyújtott hitelek 
(fordított repó nélkül) lásd P_01.01. tábla 100. + 170. sor 

050 1.2.1. 
1.2.-ből: Nem pénzügyi 
magánvállalatoknak nyújtott 
hitelek 

lásd P_01.01. tábla 100. sor 

060 1.2.1.1.    ebből: Hazai tevékenység lásd P_01.01. tábla 110. sor 

070 1.2.1.2.    ebből: Nem hazai 
tevékenység lásd P_01.01. tábla 160. sor 

080 1.2.2. 1.2.-ből: Pénzügyi 
vállalatoknak nyújtott hitelek lásd P_01.01. tábla 170. sor 
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A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020  1 év – terv 

Ezt az oszlopot a hitelintézeteknek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

030  Megjegyzések 

Kitöltése kötelező. Az intézményeknek belső 
dokumentumot kell készíteniük az ár-előrejelzésükről 
a táblázatban foglalt állományok tekintetében. Ennek 
tartalmaznia kell a hitelintézet árazással kapcsolatos 
érdemi reakcióit az üzleti környezet megváltozására 
(pl. kamatkülönbözet szűkülése / bővülése, 
forráskiáramlás a versenytársak jobb kamatai miatt). 

 
 
P_02.05 Finanszírozási terv - Árazás: Betétállomány  
 
Ebben a táblában a soronként definiált állomány átlagos évesített egységes betéti kamat mutatójának 
állománnyal súlyozott átlagos értékét kell jelenteni (százalékos érték, egységnyi értékben kifejezve, 
négy tizedes jegy pontossággal). 
 
 

Sorkód Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

010 1.1. Betétek háztartásoktól lásd P_01.02. tábla 020. sor 
020 1.1.1.    ebből: Hazai tevékenység lásd P_01.02. tábla 030. sor 

030 1.1.2.    ebből: Nem hazai 
tevékenység lásd P_01.02. tábla 050. sor 

040 1.2. Betétek vállalatoktól lásd P_01.02. tábla 060. + 120. sor 

050 1.2.1. 1.2.-ből: Nem pénzügyi 
magánvállalatoktól lásd P_01.02. tábla 060. sor 

060 1.2.1.1.    ebből: Hazai tevékenység lásd P_01.02. tábla 070. sor 

070 1.2.1.2.    ebből: Nem hazai 
tevékenység lásd P_01.02. tábla 110. sor 

080 1.2.2. 1.2.-ből: Pénzügyi vállalatoktól lásd P_01.02. tábla 120. sor 

090 1.3. 
Rövid lejáratú (eredeti 
futamidő <1 év) hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 

lásd P_01.02. tábla 150. sor 

100 1.4. 
Hosszú lejáratú (eredeti 
futamidő >=1 év) hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 

lásd P_01.02. tábla 180. sor 

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 
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020  1 év – terv 

Ezt az oszlopot a hitelintézeteknek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

030  Megjegyzés 

Kitöltése kötelező. Az intézményeknek belső 
dokumentumot kell készíteniük az ár-előrejelzésükről 
a táblázatban foglalt állományok tekintetében. Ennek 
tartalmaznia kell a hitelintézet árazással kapcsolatos 
érdemi reakcióit az üzleti környezet megváltozására 
(pl. kamatkülönbözet szűkülése / bővülése, 
forráskiáramlás a versenytársak jobb kamatai miatt). 

 
P_02.06 Finanszírozási terv - Strukturális devizanem eltérések 
 
A táblát a három leglényegesebb pénznemre kell kitölteni. 
Lényeges pénznem: amelyben a hitelintézet teljes kötelezettségének 5 %-át elérő vagy meghaladó 
aggregált kötelezettséggel rendelkezik (CRR 415. cikk (2) bekezdés a) pont) 
 

Sorkód Hierarchia Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és 
megjegyzések 

01 Z Kitettség pénzneme a három leglényegesebb pénznem ISO 
kódja 

010-
030 1. Hitelek – a határidős devizaügyletek és keresztdevizás csereügyletek 

hatása nélkül 

010 1.1. 

Háztartásoknak és nem 
pénzügyi magánvállalatoknak 
nyújtott hitelek (hazai 
tevékenység), fordított repó 
nélkül 

lásd P_01.01. tábla 040. + 110. sor 

020 1.2. 

Háztartásoknak és nem 
pénzügyi magánvállalatoknak 
nyújtott hitelek (nem hazai 
tevékenység), fordított repó 
nélkül 

lásd P_01.01. tábla 090. + 160. sor 

030 1.3. 

Pénzügyi vállalatoknak nyújtott 
hitelek (hazai és nem hazai 
tevékenység együtt), fordított 
repó nélkül 

lásd P_01.01. tábla 170. sor 

040- 
080 2. Betétek - a határidős devizaügyletek és keresztdevizás csereügyletek 

hatása nélkül 

040 2.1. 
Betétek háztartásoktól és nem 
pénzügyi magánvállalatoktól 
(hazai tevékenység) 

lásd P_01.02. tábla 030. + 070. sor 

050 2.2. 
Betétek háztartásoktól és nem 
pénzügyi magánvállalatoktól 
(nem hazai tevékenység) 

lásd P_01.02. tábla 050. + 110. sor 

060 2.3. 
Betétek pénzügyi vállalatoktól 
(hazai és nem hazai 
tevékenység együtt) 

lásd P_01.02. tábla 120. sor 
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070 2.4. 
Rövid lejáratú (eredeti 
futamidő <1 év) hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 

lásd P_01.02. tábla 150. sor 

080 2.5. 
Hosszú lejáratú (eredeti 
futamidő >=1 év) hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok 

lásd P_01.02. tábla 180. sor 

 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 

010 Aktuális – tény Ebben az oszlopban az előző év végi tényadatot kell 
jelenteni. 

020 -
050 

6 hónap – terv, 1 év – terv, 2 év – 
terv, 3 év - terv 

Az első jelentésben a 020 oszlopban a 2015. június 
30-ára vonatkozó tényadatot kell szerepeltetni. 
Ezeket az oszlopokat a hitelintézeteknek a normál 
makrogazdasági helyzet és normál üzletmenet 
feltételezése mellett tett előrejelzések szerint kell 
kitölteniük. Az MNB nem ad meg makrogazdasági 
szcenáriót, a hitelintézetnek a saját becslései közül a 
legvalószínűbbet kell alkalmaznia. 

060  Megjegyzések 

Kitöltése kötelező. Itt kell ismertetni a termékek 
részletes leírását. A leírásnak legalább tartalmaznia 
kell az ügylet szerkezetét, az egyedi ügyletek 
nagyságrendjét, az ügyfelek szektorális besorolását, 
a lejáratot és az első kibocsátás időpontját. 

 
 
P_02.07 Finanszírozási terv ─ Hitelvásárlás, kifuttatás és elidegenítés 
P_02.08 Finanszírozási terv ─ Betétfelvásárlás és elidegenítés 
 
Ezekben a táblákban a hitelintézet stratégiai célú, strukturális mérleg-változásait kell jelenteni, 
amelyek hatással vannak a mérleg nagyságára és összetételére (P 01.01 és P 02.02 táblákra).  
 
A kifuttatás és elidegenítés azt jelenti, hogy a hitelintézet stratégiai okokból nem akarja megújítani a 
hiteleket, betéteket lejáratkor, vagy az ügyfeleket bankváltásra ösztönzi, ez történhet közvetlenül is, de 
portfólió-eladással is.  
A hitelvásárlás, betétfelvásárlás stratégiai célú, vásárlással történő piacszerzést jelent.  
 
A táblákat csak a mérlegük szerkezetének jelentős átalakítását, átstrukturálását tervező 
hitelintézeteknek kell kitölteniük. Ezeknek a terveknek már a P 01.01 és P 02.02 táblákban is meg kell 
jelenniük. 
 
A táblákban az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjára vonatkozó tény adatokat, valamint a 
stratégiai célú, strukturális mérleg-változásból adódó, a jövőbeli időpontokra tervezett állományokat 
kell szerepeltetni. A vásárlás, kifuttatás, elidegenítés eredményét nettó módon kell jelenteni. 
 
A táblák szerkezete a P 01.01 és P 01.02 táblák szerkezetével azonos, az egyes sorok kitöltésénél az 
ott leírtakat kell figyelembe venni.  
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P_03.00 Finanszírozási terv - Konszolidált intézmények 
 
Ebben a táblában kell a finanszírozási tervre vonatkozó jelentés szempontjából a konszolidációba 
bevont jogalanyokat szerepeltetni. 
 
A tábla oszlopai 
 
Oszlop Megnevezés Hivatkozások jogszabályokra és megjegyzések 
010 LEI-kód F 40.01. tábla 010. oszlop 

020  Az intézmény kódja 
F 40.01. tábla 020. oszlop 
Ebben a cellában kell szerepeltetni az intézmény 
nevét és törzsszámát. 

 
„
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 11/2015. (III. 12.) NFM rendelete
a magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes 
rendelet módosításáról és a Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi 
ellenőrzései végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74.  § (1)  bekezdés n)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
földművelésügyi miniszterrel és a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 77. §-ában 
meghatározott feladatkörében eljáró honvédelmi miniszterrel egyetértésben –,
a 2. alcím tekintetében a  légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 74. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 109.  § 13.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló  
26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet módosítása

1. § (1) A magyar légtér légiközlekedés céljára történő kijelöléséről szóló 26/2007. (III. 1.) GKM–HM–KvVM együttes rendelet 
(a továbbiakban: R.) 15. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  eseti légteret – a  (4)  bekezdésben foglalt eltéréssel – a  légtér kijelölés indokául szolgáló esemény, 
rendezvény időtartamára, de legfeljebb 30 napra lehet kijelölni.”

 (2) Az R. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26.  § (1) Eseti légtér gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából – a  (2)  bekezdésben 
meghatározott kivétellel – 2015. március 31-ig jelölhető ki.
(2) 2015. március 31-ét követően gyakorló ejtőernyős ugrás vagy gyakorló műrepülés céljából akkor jelölhető 
ki eseti légtér egy alkalommal, legfeljebb 90 napra, ha a  repülőtér üzemben tartója vagy a  repülőtéren 
légiforgalmi szolgálatot ellátó szervezet 2015. március 31-ig a  18/A.  §-ban foglaltak szerint Drop Zone légtér 
kijelölésére irányuló javaslatot terjesztett elő. Ebben az  esetben az  eseti légtér kijelölésére irányuló kérelemhez 
mellékelni kell a  4.  melléklet 2.10.  pontja szerint elkészített biztonsági felmérést, amelynek tartalmaznia kell 
a  tervezett változtatásokkal érintett légiforgalmi szolgálatokkal, egyéb érintett szervezetekkel történt egyeztetés 
dokumentációját is, valamint a felmerülő kockázatok csökkentéséhez szükséges eljárásokat.”

2. A Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet hatályon kívül helyezése

2. §  Hatályát veszti a  Magyar Köztársaság területén lévő repülőtereket használó légijárművek földi ellenőrzései 
végrehajtásának részletes szabályairól szóló 23/2009. (VI. 3.) KHEM rendelet.

3. Záró rendelkezések

3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Ez  a  rendelet a  légi járművek üzemben tartásához kapcsolódó műszaki követelményeknek és igazgatási 

eljárásoknak a  216/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 
2012. október 5-i 965/2012/EU bizottsági rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapítja meg.

  Dr. Seszták Miklós s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1139/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a Magyarország Kormánya és a Belga Királyság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös 
védelméről szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország Kormánya és a  Belga Királyság Kormánya között a  minősített adatok cseréjéről és 

kölcsönös védelméről szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének 

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
a belügyminisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1140/2015. (III. 12.) Korm. határozata
az ukrajnai válság kapcsán, karitatív és szociális tevékenységet folytató szervezetek bevonásával 
a Kárpátalján élő magyar családok megsegítéséről

A Kormány a határon túl élő magyarok iránt viselt felelősségéből adódóan fontosnak tartja a Kárpátalján élő magyar családok 
megsegítését.
Ennek érdekében a Kormány
 1. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy a  Kárpátalján élő magyar családok megsegítésére indítandó egy 

éves program lebonyolítására a Katolikus Karitásszal együttműködési megállapodást kössön;
Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2015. március 30.

 2. egyetért azzal, hogy a  program lebonyolítására 85,0 millió forint költségvetési támogatás álljon rendelkezésre, és 
felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  támogatás fedezetének a  XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetben történő rendelkezésre állásáról;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy tekintse át, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre a határon átívelő 
programok keretén belül Kárpátalján munkahelyteremtő, gazdaságélénkítő programok indítására;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: folyamatos

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Kárpátalján működő magyar vagy vegyes tulajdonú vállalkozások 
számára fogalmazzon meg javaslatot a bérek értékállóságának megőrzése érdekében.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1141/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a közlekedési infrastruktúra 2014–2020. közötti időszakban szükséges fejlesztései megvalósításának 
feltételeiről

A Kormány a közlekedési infrastruktúra 2014–2020. közötti időszakban tervezett fejlesztéseinek gyorsítása érdekében egyetért 
azzal, hogy a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított közlekedési infrastruktúra beruházások 
előkészítése idejének csökkentésével, a  szükséges jogszabályok áttekintésével és szükség szerinti módosításával, a  tervezési 
folyamat, valamint a  hatóságok eljárási gyakorlatának átalakításával el kell érni, hogy az  egyes beruházások előkészítése ne 
haladja meg a két évet.
A Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia keretében a  Kormány olyan alapvető célokat fogalmazott meg, mint 
a megyeszékhelyek bekötése a gyorsforgalmi úthálózatba, illetve a gyorsforgalmi úthálózati elemekkel az országhatárok elérése.
Kiemelt célként került meghatározásra tehát a  lakosság és a gazdaság mobilitásának növelése, ezáltal a hazai versenyképesség 
fokozása. A  hazai gazdaság fejlesztése szempontjából is kiemelt jelentőségű továbbá a  fejlesztésre fordítható európai uniós 
források hatékony és gyors felhasználása, a  2007–2013-as programozási időszak gyakorlati tapasztalatainak felhasználása 
a szabályozás területén.
A hatályos jogszabályi környezet előre vetíti, hogy a  2007–2013-as programozási időszak projektjeinek 2015. évi kifutását 
követően 2016-tól – az  előkészítés időigénye folytán – jóval kevesebb beruházás kivitelezése kezdődhet meg, ami 
– a beruházások volumenét tekintve – alkalmas arra, hogy érezhetően befolyásolja a gazdaságfejlődést.
A Kormány a  Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia keretében meghatározott kiemelt fejlesztési célok 
megvalósítása, a fejlesztési források hatékony felhasználása érdekében

 1. egyetért azzal, hogy a 2014–2020. közötti időszakban tervezett, érintett közlekedési infrastruktúra beruházások
a) kapcsán olyan tervek készüljenek, amelyek minden érintett szereplővel a  nyomvonalat meghatározó 

döntés meghozatala előtt előzetesen és érdemében leegyeztetettek, biztosítják az  esetleges ágazati 
szempontok feltárását és kezelését a tervezés során, ezáltal a hatósági eljárások gyorsabban és egyszerűbben 
lefolytathatók lesznek,

b) megvalósításához szükséges tervezési folyamat szereplőinek kibővítése szükséges a  későbbi hatósági 
eljárásokban részt vevő szereplőkkel és érintett államigazgatási szervekkel, személyekkel (pl. szakértőként 
történő meghívás a tervzsűri munkájába),

c) megvalósításához szükséges területszerzés ügymenete fel kell, hogy gyorsuljon, és kiemelten fontos, hogy 
a területszerzéshez tartozó műszaki dokumentáció készítéséhez szükséges adatszolgáltatás ideje rövidüljön 
és egyszerűsödjön,

d) megvalósításához szükséges valamennyi engedélyezési (és záradékolási) eljárás egyszerűsödjön, 
az  ügyintézés tényleges határideje – az  ügyfél miatt legfeljebb egyszer indokolttá váló hiánypótlás idejét 
bele nem számítva – ne haladhassa meg a  hatvan napot, az  engedélyek hatályának lejárta pedig ne 
eredményezze a beruházás ellehetetlenülését azzal, hogy amennyiben az az eljárás jellegéből adódóan nem 
teljesen kizárt, az eljárásoknak párhuzamosan kell lezajlaniuk egyrészt az eljárási idők csökkentése, másrészt 
az egymásnak vagy önmaguknak ellentmondó szakhatósági állásfoglalások kizárása céljából,

e) megvalósításához szükséges ingatlan tulajdonjoga mielőbb állami tulajdonba kell, hogy kerüljön azzal, hogy 
meg kell vizsgálni, hogy
ea) a  területre lépés az  alkotmányos garanciák megtartása mellett az  eljárás mely szakaszában 

valósulhat meg a legkorábban,
eb) az eljárás lefolytatására és a bírósági felülvizsgálatra nyitva álló határidő mennyiben rövidíthető,
ec) lehetővé tehető-e a  kisajátítási határozat bírósági felülvizsgálati szakában a  jogalap és 

az  összegszerűség szétválasztása olyan módon, hogy a  jogalap megalapozottsága esetén 
a tulajdonjog változásának nyilvántartási átvezetése megtörténhessen,

ed) az eljárásban felhasznált vázrajzok érvényessége ne járhasson le az eljárás folyamatban léte alatt,
ee) a kisajátítási eljárás egyéb eljárásokkal – így különösen építési engedélyezési eljárással, termőföld- 

és erdővédelmi eljárásokkal – történő párhuzamos lefolytatása lehetséges-e annak érdekében, hogy 
ezen eljárások hiánya, vagy azok elakadása ne képezhesse a területszerzés akadályát,

f ) során a  felszín alatti közút és vasút építésével érintett felszíni ingatlanok kisajátítását a  legszükségesebb 
mértékben kell csak megvalósítani,

g) során szükségessé váló közművek kiváltásának akadályozását meg kell szüntetni olyan módon, hogy 
az  építtetői jogokat gyakorló szervezet, vagy a  kivitelező jogszabályi garanciák érvényesülése mellett 
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elvégezhesse a  szükséges munkálatokat, az  engedélyezési eljárások lefolytatását az  építési jogosultság 
igazolásának elmaradása ne akadályozza, valamint a szolgáltatók adatszolgáltatási kötelezettsége a tervezés 
időszakában az építtető vagy a kivitelező részéről kikényszeríthető legyen,

h) által érintett állami tulajdonban lévő földterületek azonnali felhasználása lehetséges legyen, így különösen 
ezen ingatlanok
ha) telekalakítása a kisajátítandó ingatlanok telekalakításával azonos módon történjen meg,
hb) esetében a  haszonbérleti jogviszony megszüntetéséhez, illetve a  vagyonkezelői jog törléséhez 

szükséges engedély kiadása legfeljebb harminc napot vegyen igénybe a  nemzetgazdasági 
szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított közlekedési infrastruktúra beruházásról szóló 
kormányrendelet hatályba lépésétől, illetve a  jogszabályban előírt védett természeti terület, vagy 
NATURA 2000 terület érintettsége esetén a  miniszteri egyetértő nyilatkozatok rendelkezésre 
állásától számítva,

i) esetében a  környezetvédelmi engedélyezési eljárások során a  szakhatósági eljárási idők rövidítésre 
kerüljenek, meg kell vizsgálni a közmeghallgatásokon a szakhatóság kötelező részvételét, meg kell valósítani, 
hogy legkésőbb a  közmeghallgatást követő tizenöt napon belül a  szakhatóságok között konszenzus 
szülessen, konszenzus hiányában a  felügyeleti szerv vagy szervek legfeljebb további nyolc napon belül 
adjanak az engedély szempontjából felhasználható állásfoglalást,

j) megvalósítását hátráltató régészeti munkákat fel kell gyorsítani, és biztosítani kell a  költséghatékony 
megvalósításukat,

k) során biztosítani kell, hogy az  engedélyezési eljárások során születő önkormányzati szakhatósági 
állásfoglalások, hozzájárulások a  beruházás teljes életciklusa alatt érvényesek és visszavonhatatlanok 
legyenek, és ezen hozzájárulások alapján a  településrendezési tervek rövid határidőn belül módosításra 
kerüljenek, a módosítások elvégzése kikényszeríthető legyen,

l) során meg kell vizsgálni, hogy az állami beruházás keretében megvalósuló – országos funkciót be nem töltő – 
többletberuházás-elemeket, amelyek a helyi önkormányzat érdekében valósulnak meg, milyen módon tudja 
az érintett helyi önkormányzat a jövőben fenntartani és üzemeltetni,

m) előkészítési folyamatának gyorsítása érdekében kidolgozásra kerüljenek az  építési engedélyezési eljárás 
és környezetvédelmi engedélyezési eljárás folyamatának párhuzamos, esetlegesen egy eljárásban történő 
lefolytatását biztosító jogszabály- módosítások;

 2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, a Miniszterelnökséget vezető minisztert, a belügyminisztert, az igazságügyi 
minisztert és a  földművelésügyi minisztert, hogy a  Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia 
keretében meghatározott célok elérése érdekében, az  1.  pontban meghatározott elvek alapján – az  érintett 
miniszterek bevonásával – készítsen előterjesztést a  Kormány részére a  vonatkozó jogszabályok, valamint 
a hatóságok gyakorlatának felülvizsgálatáról;

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 belügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2015. április 30.

 3. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Közlekedési és Infrastruktúra-fejlesztési Stratégiában foglalt 
célokkal összhangban vizsgálja felül az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági 
ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről 
szóló 345/2012. (XII. 12.) Korm. rendeletet, és a felülvizsgálat eredményéről készítsen – a szükséges módosításokat is 
tartalmazó – előterjesztést a Kormány részére.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2015. április 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1142/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési, valamint 
innovációs pályázatok ellenőrzésével, rangsorolásával és értékelésével összefüggő személyügyi kérdések 
rendezéséről

 1. A  Kormány a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési, valamint 
innovációs pályázatok ellenőrzésének, rangsorolásának és értékelésének független és hatékony lebonyolítása 
érdekében elrendeli, hogy:
1.1. a közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről szóló 1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat 

(a továbbiakban: H.) 1.8. pontjától eltérően – a H. 1.9. pontja szerinti körülmények fennállására tekintettel – 
a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alap terhére finanszírozott kutatás-fejlesztési, valamint 
innovációs pályázatok ellenőrzésében, rangsorolásában és értékelésében a  tudományos kutatásról, 
fejlesztésről és innovációról szóló 2014. évi LXXVI. törvény 25. és 29.  §-a szerinti szakterületi kollégiumok, 
az Innovációs Testület, szakértői csoportok tagjaként vagy anonim szakértőként eljáró személlyel, a Nemzeti 
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (a továbbiakban: NKFI Hivatal) megbízási szerződést köthet,

1.2. a szakterületi kollégiumok, az Innovációs Testület és a szakértői csoportok tagjai esetében legfeljebb három 
évre; az  anonim szakértők esetében esetileg, a  pályázat elbírálására nyitva álló időtartamra létesíthető 
megbízási jogviszony,

1.3. az NKFI Hivatal elnöke az  NKFI Hivatallal az  1.1–1.2.  pont szerint megbízási jogviszonyt létesített 
személyekről, a  megbízás időtartamáról, továbbá arról, hogy az  adott személy a  szakterületi kollégium, 
az  Innovációs Testület, vagy szakértői csoport tagjaként, illetve anonim szakértőként látja-e el a  feladatait, 
folyamatosan tájékoztatja a Miniszterelnökséget vezető minisztert.

 2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a 2014. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról

A Kormány
a) a 2014. évi költségvetési maradványokból az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. 

(XII. 31.) Korm. rendelet 152.  §-ában biztosított jogkörében eljárva engedélyezi a  XII. Földművelésügyi 
Minisztérium fejezetnél keletkezett 1 293 300 ezer forint, valamint a  XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetnél keletkezett 900 000 ezer forint összegű kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési 
maradványnak a felhasználását és

b) az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
az 1. melléklet szerinti átcsoportosítást rendeli el.
Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1143/2015. (III. 12.) Korm. határozathoz

          Ezer forintban

 Fejezet-
szám 

Cím- 
szám

 Alcím- 
szám

 Jogcím-
csop.-
szám

 Jogcím-
szám

 Kiemelt 
előir.-
szám

 Fejezet-
név 

Cím-név 
Alcím-

név 
Jogcím-

csop.-név
 Jogcím-

név
   Kiemelt előirányzat neve  Átcsoportosítás (+/-)

XII. Földművelésügyi Minisztérium
15

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1 293 300
20

7
1

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 293 300
XIII. Honvédelmi Minisztérium

2
1 Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei 

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 7 200
XIV. Belügyminisztérium

1
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 3 000

XV. Nemzetgazdasági Minisztérium
25

3
3 Turisztikai célelőirányzat

B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 2 500
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

1
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről 867 300
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 20 000

20
2

3
K5 Egyéb működési célú kiadások -104 717

19
1

K5 Egyéb működési célú kiadások -795 283

Szociális célú humánszolgáltatások
Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

A 2014. évi költségvetési maradványok átcsoportosítása

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Normatív finanszírozás

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

Fejezeti kezelésű előirányzatok
Árfolyamkockázat és egyéb, EU által nem térített kiadások

Uniós programok árfolyam-különbözete

Környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági szervek

Emberi Erőforrások Minisztériuma igazgatása

Turisztikai feladatok
Fejezeti kezelésű előirányzatok

Magyar Honvédség

Belügyminisztérium igazgatása
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A Kormány 1144/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a XI. Miniszterelnökség és a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai költségvetési fejezetek közötti 
előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány
 1. elrendeli

a) a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 19. § 
(2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai 
fejezet címrendjének a  8. Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez 
kapcsolódó kiadások támogatása címmel történő kiegészítését;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

belügyminiszter
Határidő: azonnal

b) az államháztartásról szóló 2011.  évi CXCV.  törvény 33.  § (2)  bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott 
előadó-művészeti szervezet 2015.  évi adósságrendezésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok 
ellátása érdekében 178 900 ezer forint egyszeri átcsoportosítását a  Kvtv. 1.  melléklet XI. Miniszterelnökség 
fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Fejezeti általános tartalék alcím terhére, a Kvtv. 1. melléklet 
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 8. Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és 
megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása cím javára az 1. melléklet szerint;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter 
belügyminiszter

Határidő: azonnal
 2. egyetért azzal, hogy a  belügyminiszter az  Önkormányzat által működtetett előadó-művészeti szervezet 

adósságrendezésével és megszüntetésével kapcsolatos feladatok ellátására támogatási előleg biztosításával, 
egy összegben, biztosíték kikötése nélkül, a  fel nem használt rész tekintetében visszafizetési kötelezettséggel 
178  900  ezer forint költségvetési támogatást nyújtson az  Önkormányzat részére, valamint a  támogatás 
felhasználásának és elszámolásának részletes feltételeiről támogatási szerződést kössön az Önkormányzattal.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1144/2015. (III. 12.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XI. Miniszterelnökség

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
IX. Helyi önkormányzatok támogatásai

351440 8 Előadó-művészeti szervezet adósságrendezéséhez és megszüntetéséhez kapcsolódó kiadások támogatása 
K5 Egyéb működési célú kiadások 178 900

XI. Miniszterelnökség
30 Fejezeti kezelésű előirányzatok

296668 2 Fejezeti általános tartalék
K5 Egyéb működési célú kiadások -178 900

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

ezer forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XI. Miniszterelnökség

30 Fejezeti kezelésű előirányzatok
296668 2 Fejezeti általános tartalék -178 900

Az előirányzatmódosítás érvényessége: a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
Fejezet időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 178 900 178 900
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány
1 példány
1 példány

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2015.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1145/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 
egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről, valamint a Liget 
Budapest projekt kapcsolódó beruházásainak megvalósításához szükséges intézkedésekről

 1. A Kormány egyetért azzal, hogy a  rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-
átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról szóló 1035/2015. (I. 30.) Korm. határozat alapján 
a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény 1. melléklet XX. Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezet, 11. Közgyűjtemények cím javára a  K3 Dologi kiadások kiemelt előirányzaton biztosított 
370,0  millió forint támogatás a  Szépművészeti Múzeum, illetve a  Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum 
bezárásával összefüggő bevételkiesés kompenzálására kerüljön felhasználásra és elszámolásra.

 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a kormányzati 
infokommunikációs szolgáltatások finanszírozásához a  Belügyminisztérium és a  Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról, továbbá egyes kormányhatározatok módosításáról 
és egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről szóló 1721/2014. (XII.  5.) 
Korm.  határozat (a továbbiakban: H.) 2.  pontjától eltérően a  H. 2.  pontja szerinti elszámolás és visszatérítési 
kötelezettség határideje az  emberi erőforrások minisztere fejezetét érintő átcsoportosítás tekintetében 
2015. november 30.

 3. A Kormány felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket a  Városliget 
Zrt. útján annak érdekében, hogy a  kivitelezési munka az  Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási 
Központ, valamint a  Csillag Erőd Művészeti, Történeti és Hadkultúra Központ létrehozása tekintetében legkésőbb 
2015. július 31-én, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum jelenlegi épületének teljes rekonstrukciója és bővítése 
tekintetében legkésőbb 2015. december 1-jén megkezdődjön.

Felelős: emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1146/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú („Tata, Kossuth tér városközpont értékmegőrző 
rehabilitációja” című) projekttel összefüggő, háromszázmillió forintot meghaladó értékű építési beruházás 
megvalósítására irányuló, 2015. február 1-jét követően meginduló közbeszerzési eljárásról

A Kormány előzetesen hozzájárul a KDOP-3.1.1/A-09-2f-2011-0001 azonosító számú, „Tata, Kossuth tér városközpont 
értékmegőrző rehabilitációja” című projekt keretében kiírni tervezett, Tata város Kossuth terének kivitelezése építési 
beruházás tárgyú közbeszerzési eljárás 2015. február 1-jét követő megindításához.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1147/2015. (III. 12.) Korm. határozata
a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú („Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése 
keretében midi autóbuszok beszerzése” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről

A Kormány
 1. elfogadja a KÖZOP-5.5.0-09-11-2015-0001 azonosító számú, „Budai Vár és környéke közösségi közlekedés fejlesztése 

keretében midi autóbuszok beszerzése” című projektjavaslat (a továbbiakban: projekt) kiemelt projektként történő 
nevesítését az 1. melléklet szerint,

 2. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  projekt tekintetében a  támogató nyilatkozat 
kiadásáról,

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

 3. hozzájárul a projekt támogatási szerződésének megkötéséhez.
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1147/2015. (III. 12.) Korm. határozathoz

A B C D E F

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése

Támogatást igénylő 

neve

Projekt támogatása

(Ft)
Projekt rövid bemutatása Támogathatóság feltételei

2.
KÖZOP-5.5.0- 

09-11-2015-0001

Budai Vár 
és környéke 

közösségi 
közlekedés 
fejlesztése 

keretében midi 
autóbuszok 
beszerzése

BKK Budapesti 
Közlekedési 

Központ 
Zártkörűen 

Működő 
Részvénytársaság

909 055 994

A projekt keretében 16 db EURO 6 besorolási 
osztályú, dízel üzemű motorral meghajtott, 
alacsonypadlós midi autóbusz beszerzésére 
kerül sor.

Ha a finanszírozási hiányráta módosul 
a költség-haszon elemzés véglegesítését 
követően, a támogatást igénylő 
haladéktalanul kezdeményezze a támogatási 
szerződés módosítását.
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A miniszterelnök 21/2015. (III. 12.) ME határozata
a 2014–2020 programozási időszak egyes operatív programjai monitoring bizottsági elnökeinek 
kinevezéséről

A 2014–2020 programozási időszakban az  egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 
szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése alapján
 1. dr. Rétvári Bencét, az  Emberi Erőforrások Minisztériuma parlamenti államtitkárát az  Emberi Erőforrás Fejlesztési 

Operatív Program monitoring bizottsága,
 2. Tasó Lászlót, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkárát az  Integrált 

Közlekedésfejlesztési Operatív Program monitoring bizottsága,
 3. Szabó Zsoltot, a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt 

közszolgáltatásokért felelős államtitkárát a  Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program monitoring 
bizottsága,

 4. dr. Rákossy Balázst, a  Nemzetgazdasági Minisztérium európai uniós források felhasználásáért felelős államtitkárát 
a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program monitoring bizottsága,

 5. Tállai Andrást, a  Nemzetgazdasági Minisztérium parlamenti államtitkárát a Terület- és Településfejlesztési Operatív 
Program monitoring bizottsága,

 6. Glattfelder Bélát, a  Nemzetgazdasági Minisztérium gazdaságszabályozásért felelős államtitkárát a  Versenyképes 
Közép-Magyarország Operatív Program monitoring bizottsága,

 7. dr. Kovács Zoltánt, a  Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkárát a  Közigazgatás- és 
Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program monitoring bizottsága,

 8. Kis Miklós Zsoltot, a Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkárát
a) a Vidékfejlesztési Program monitoring bizottsága,
b) a Magyar Halgazdálkodási Operatív Program monitoring bizottsága, és
c) a Partnerségi Megállapodás monitoring bizottsága
elnökévé kinevezem.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 22/2015. (III. 12.) ME határozata
Magyarország és a Svájci Szövetségi Tanács közötti bűnügyi együttműködési megállapodás létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
a belügyminiszter, valamint a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország és a  Svájci Szövetségi Tanács közötti bűnügyi együttműködési megállapodás 

(a továbbiakban: együttműködési megállapodás) létrehozásával;
 2. felhatalmazom a  belügyminisztert, hogy – az  érintett miniszterekkel egyetértésben – a  tárgyalásokon részt vevő 

személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom a  belügyminisztert vagy az  általa kijelölt személyt, hogy a  tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  együttműködési megállapodás létrehozásához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 5. felhívom a  belügyminisztert, a  külgazdasági és külügyminisztert és az  igazságügyért felelős minisztert, hogy 

az  együttműködési megállapodás létrehozását követően az  együttműködési megállapodás szövegének végleges 
megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.


	A Kormány 42/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a pénzügyi intézmények, a biztosítók és a viszontbiztosítók, továbbá a befektetési vállalkozások és az árutőzsdei szolgáltatók informatikai rendszerének védelméről

	A Kormány 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól

	A Kormány 44/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a többes ügynöki és az alkuszi felelősségbiztosítási szerződés minimális tartalmi követelményeiről

	A Kormány 45/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a Magyar Nemzeti Bank csoportfelügyelettel kapcsolatos átmeneti felügyeleti feladataival kapcsolatos részletes szabályokról

	A Kormány 46/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	egyes pénzügyi és gazdasági tárgyú kormányrendeleteknek a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő és egyéb célú módosításáról

	A Kormány 47/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében megvalósuló izsáki és dunakeszi iskolaépítés beruházással összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 48/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a Fővárosi Állat- és Növénykert fejlesztésére irányuló Pannon Park és Mesepark projektekhez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró 

	A Kormány 49/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a tatabányai multifunkcionális sportcsarnok beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről

	A Kormány 50/2015. (III. 12.) Korm. rendelete
	a Liget Budapest projekt keretében megvalósuló egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 
546/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet és az új nemzeti közgyűjt

	A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2015. (III. 12.) MNB rendelete
	a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet módosításáról
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