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Kormányrendeletek

A Kormány 55/2018. (III. 23.) Korm. rendelete
a közlekedési alapismeretek tanfolyam és vizsga díjához nyújtott támogatásról
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Értelmező rendelkezések
1. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
„B” kategóriás közúti járművezetői engedély: a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési
okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. mellékletében foglalt,
„Nemzetközi kategóriák a 2006/126/EK irányelvnek megfelelően 2013. január 19-től” című táblázat 9. sorában
meghatározott, „B” kategóriába sorolt gépjármű vezetésére jogosító engedély;
2.
közlekedési alapismeretek tanfolyam: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti tantárgyhoz kapcsolódó tanfolyam;
3.
közlekedési alapismeretek vizsga: a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez szükséges, a közúti
járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól
szóló miniszteri rendelet szerinti elméleti vizsga.

2. A támogatásra való jogosultság
2. §		
A közlekedési alapismeretek tanfolyam és közlekedési alapismeretek vizsga díjának megfizetéséhez az állam
támogatást (a továbbiakban: támogatás) nyújt. A támogatást az a magyar állampolgár vagy a nemzeti
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a) és c)–h) pontjában meghatározott személy
veheti igénybe, aki az e rendelet hatálybalépését követően letett sikeres közlekedési alapismeretek vizsga napján
a 20. életévét még nem töltötte be.
3. §		
A támogatás mértéke a közlekedési alapismeretek tanfolyam díjának és a sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
igazgatási szolgáltatási díjának ténylegesen megfizetett összege, de legfeljebb 25 000 forint.

3. A támogatás megállapítására irányuló eljárás
4. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás írásbeli kérelemre indul. A kérelmet a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatóságnál (a továbbiakban: NYUFIG) a „B” kategóriás vezetői engedély megszerzéséhez
szükséges közlekedési alapismeretek vizsga sikeres letétele napjától számított egy éven belül elektronikus űrlapon
vagy formanyomtatványon kell benyújtani.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidő jogvesztő.
(3) A támogatás megállapítására irányuló közigazgatási hatósági ügyekben a NYUFIG országos illetékességgel jár el.
(4) A Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter által
– az elektronikus űrlap tekintetében közigazgatás-fejlesztésért felelős miniszterrel egyetértésben – rendszeresített
elektronikus űrlapot és formanyomtatványt a honlapján közzéteszi.
(5) Az elektronikus űrlap és a formanyomtatvány tartalmazza a kérelmező
a)
természetes személyazonosító adatait,
b)
lakóhelyét, tartózkodási helyét és elérhetőségét,
c)
állampolgárságát,
d)
belföldi pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájának számlaszámát,
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e)

„B” kategóriás vezetői engedélyének megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga
naptári napját,
f)
törvényes képviselőjének a), b) és d) pontokban meghatározott adatait, ha a kérelmező nevében a támogatás
megállapítására irányuló kérelmet a törvényes képviseletét ellátó személy nyújtja be.
(6) A kérelmezőnek hitelt érdemlően igazolnia kell a támogatással érintett díjak megfizetését és a megfizetett díj
összegét.
(7) A támogatás megállapítására irányuló eljárás költségmentes.
5. §

(1) A támogatás megállapítására irányuló eljárás határideje teljes eljárásban 30 nap.
(2) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a jogosultsági feltételek tekintetében a kérelmező nyilatkozatával
a hiányzó bizonyíték nem pótolható.
(3) A támogatás megállapítására irányuló eljárásban a NYUFIG megkeresi a közlekedési hatóságot annak igazolása
céljából, hogy a kérelmező e rendelet hatálybalépését követően sikeresen letette a „B” kategóriás vezetői engedély
megszerzésére irányuló tanfolyamhoz kapcsolódó, 2. § szerinti vizsgát.
(4) A közlekedési hatóság a NYUFIG megkeresésére a kérelmező vonatkozásában közli a „B” kategóriás vezetői engedély
megszerzéséhez szükséges sikeres közlekedési alapismeretek vizsga letételének tényét és a vizsga napját.

6. §

(1) A támogatást a NYUFIG a megállapító határozat kiadását követő 13 napon belül a kérelemben megjelölt belföldi
pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlára utalással folyósítja.
(2) A támogatások fedezetéül szolgáló előirányzat kezelő szerve a Kincstár. A támogatások fedezetét és a kezelésével
összefüggő működési költségeket a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter felügyelete alá tartozó
költségvetési fejezetből kell biztosítani.

7. §

(1) Ha a támogatás alapjául szolgáló vizsgát a közlekedési hatóság érvénytelenítette, a támogatást vissza kell fizetni, ha
erre a NYUFIG az ügyfelet kötelezte.
(2) A vizsga érvénytelenítése esetén – a visszafizetésre kötelezés érdekében – a közlekedési hatóság 15 napon belül
tájékoztatja a NYUFIG-ot.
(3) Az (1) és (2) bekezdés, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti adatok átadásának rendjét a közlekedési hatóság és
a Kincstár együttműködési megállapodásban határozza meg.

4. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2018. július 1-jén lép hatályba.
(2) A 9. § 2019. január 1-jén lép hatályba.

9. §		
Az 5. § (1) bekezdésében a „30” szövegrész helyébe a „20” szöveg lép.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 9/2018. (III. 23.) MNB rendelete
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
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 2. § és az 5. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. §
(6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2016. (XII. 12.)
MNB rendelet [a továbbiakban: 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet] 14. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító által 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesítendő,
a 2017. november 23-án hatályban volt 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 2–17. sora,
valamint a Módosító Rendelet 4. mellékletével megállapított 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű
táblázat 1–7. sora szerinti felügyeleti jelentés teljesítésének határideje 2018. május 31.
(7) A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosító a 8. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA”
megnevezésű táblázatának az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről
szóló 9/2018. (III. 23.) MNB rendelet 2. melléklet 1. pontjával megállapított 21. sora szerinti felügyeleti jelentést
a) első alkalommal a 2011. január 1. – 2018. március 31. közötti időszakra vonatkozóan, 2018. május 31-ig,
b) 2018 második negyedévére mint tárgyidőszakra vonatkozóan 2018. július 31-ig
teljesíti.
(8) Az alkusz és a többes ügynök
a) a 2017. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó éves felügyeleti jelentést a 2018. március 31-én hatályban volt
10. melléklet szerinti tartalommal teljesíti,
b) az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2018. (III. 23.)
MNB rendelet 4. mellékletével megállapított 10. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázatának
1–9. sora szerinti féléves felügyeleti jelentést első alkalommal 2018 első félévére mint tárgyidőszakra vonatkozóan
teljesíti.”
(2) A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 6. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(3) A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(4) A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 9. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(5) A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 10. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(6) A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 11. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(7) A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet
a)
7. § (1) bekezdésében az „éves” szövegrész helyébe a „negyedéves, éves és eseti” szöveg,
b)
8. § (1) bekezdésében az „éves” szövegrész helyébe a „féléves és éves” szöveg
lép.

2. §

(1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet [a továbbiakban: 27/2017.
(XI. 21.) MNB rendelet] 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltató a P61 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek
módosításáról és hatályon kívül helyezéséről szóló 9/2018. (III. 23.) MNB rendelet 7. melléklet 2. pontjával
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megállapított táblaszerkezetben és tartalommal első alkalommal 2018. április – 2018. június hónapra mint
tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti, a teljesítési határidő 2018. július 13.”
(2) A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
(3) A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 2. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
(4) A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet
a)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 47. sora szerinti L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás
tekintetében az adatszolgáltatók körét meghatározó mezőben a „bank” szövegrészek helyébe a „bank,
jelzálog-hitelintézet” szöveg,
b)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 48. sora szerinti L73 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás
tekintetében az adatszolgáltatók körét meghatározó mezőben a „bank” szövegrészek helyébe a „bank,
jelzálog-hitelintézet” szöveg,
c)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 93. sora szerinti P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás
tekintetében az adatszolgáltatás megnevezését meghatározó mezőben, valamint 2. melléklet II. pontjában
a P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblájának és kitöltési előírásainak címében a „banki
pénzforgalmat” szövegrészek helyébe a „pénzforgalmi szolgáltatást” szöveg,
d)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 93. sora szerinti P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás
tekintetében az adatszolgáltatók körét meghatározó mezőben a „bank, szakosított hitelintézet” szövegrész
helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg,
e)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 94. sora szerinti P59 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás
tekintetében az adatszolgáltatók körét meghatározó mezőben a „bank, szakosított hitelintézet” szövegrész
helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató” szöveg,
f)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 97. sora szerinti P62 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás
tekintetében az adatszolgáltatók körét meghatározó mezőben a „pénzforgalmi szolgáltató” szövegrész
helyébe a „pénzforgalmi szolgáltató, az ezen típusú EGT-fióktelep” szöveg
lép.
3. §		
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 28/2017. (XI. 22.)
MNB rendelet 15. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az adatszolgáltató a 10. melléklet I. pontjában foglalt „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–19., 21.
és 22. sora szerinti felügyeleti jelentést első alkalommal 2018. június 29-ei állapotra vonatkozóan, 2018. június 28-ig
teljesíti.”
4. §		
Ez a rendelet 2018. április 1-jén lép hatályba.
5. §

(1) Hatályát veszti
1.
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.) MNB rendelet
módosításáról és egyes rendelkezései hatályba nem lépéséről szóló 17/2016. (V. 11.) MNB rendelet,
2.
az adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek egyes rendelkezései tartalmának a hatálybalépést megelőző
megváltoztatásáról, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2015. (XII. 9.)
MNB rendelet módosításáról szóló 21/2016. (VI. 29.) MNB rendelet.
(2) Hatályát veszti a 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 8. melléklet címében az „éves” szövegrész.
		
		

Nagy Márton s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 9/2018. (III. 23.) MNB rendelethez
1. A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 6. mellékletében foglalt „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat
1-18. sora szerinti éves felügyeleti jelentés tekintetében a beküldési határidőt meghatározó mezők helyébe a következő
mezők lépnek:

(Beküldési határidő)
(42Y1E1)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E101)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E102)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E103)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E104)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E105)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E106)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E2)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1E3)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y1G)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y3A3)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y5BC)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y9F)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y9H)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y13A)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y14B)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y17D)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y18)

tárgyidőszakot követő év május 31.
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2. A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 6. mellékletében foglalt „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat
20-24. sora szerinti éves felügyeleti jelentés tekintetében a beküldési határidőt meghatározó mezők helyébe a
következő mezők lépnek:

(Beküldési határidő)
(42Y24)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42YM)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42YE)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y42)

tárgyidőszakot követő év május 31.

(42Y43)

tárgyidőszakot követő év május 31.
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2. melléklet a 9/2018. (III. 23.) MNB rendelethez
1. A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 8. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázata a következő
sorokkal egészül ki:

(Táblakód

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő)

„Negyedéves és eseti jelentés

21

KKTA

Kgfb szerződés- és
kárállományra vonatkozó
tételes adatszolgáltatás

KGFB

NÉ
E

negyedéves: tárgyidőszakot
követő 10. naptári nap;
eseti: hiányzó adat pótlása,
adatjavítás,
állományátruházás esetén
”

2. A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 8. melléklet „Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések” megnevezésű
táblázata helyébe a következő táblázat lép:
„

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adatszolgáltató

Kgfb ágazatot művelő biztosítók
Éves

Gyakoriság

KGFB
É

Negyedéves

NÉ

Eseti (hiánypótló, javító, állományátruházási)

E
”

3. A 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 8. melléklete a következő rendelkezéssel egészül ki:

„KKTA
Kgfb szerződés- és kárállományra vonatkozó tételes adatszolgáltatás (KKTA) esetében szolgáltatandó
adattartalom
1. Szerződések
1.1. Szerződésazonosító (kötelező, módosuló, szöveges)
1.2. Szerződésazonosító adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.3. Határozott tartamú? (kötelező, állandó, lista)
1.4. Szerződés státusza (kötelező, módosuló, lista)

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám

1.5. A szerződés státusza adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.6. A szerződés létrejötte (kötelező, állandó, dátum)
1.7. Biztosítási évforduló (kötelező, módosuló, dátum (hónap, nap))
1.8. Biztosítási évforduló adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.9. Járműtípus (kötelező, módosuló, lista)
1.10. Járműtípus adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.11. A jármű hengerűrtartalma (cm3) (kötelező, állandó, pozitív egész szám, hiányzó érték 999.999)
1.12. A jármű teljesítménye (kW) (kötelező, állandó, pozitív egész szám, hiányzó érték 999.999)
1.13. A jármű tömege (kg) (kötelező, állandó, pozitív egész szám, hiányzó érték 999.999)
1.14. Használati mód (kötelező, módosuló, lista)
1.15. A használati mód adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.16. Természetes/jogi személy (kötelező, állandó, lista)
1.17. A szerződő, üzemben tartó születési éve (kötelező, állandó, pozitív egész szám, hiányzó érték 1000)
1.18. A szerződő, üzemben tartó irányítószáma (kötelező, módosuló, négyjegyű egész szám, hiányzó érték
9999)
1.19. A szerződő, üzemben tartó irányítószáma adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.20. Egyedi/flotta (kötelező, módosuló, lista)
1.21. Az egyedi/flotta adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.22. Flottaazonosító (nem kötelező, módosuló, szöveg)
1.23. A flottaazonosító adat hatálya (nem kötelező, módosuló, dátum)
1.24. BM besorolás (kötelező, módosuló, lista)
1.25. A BM besorolás adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.26. Az állománydíj összege (kötelező, módosuló, összeg)
1.27. Az állománydíj devizaneme (kötelező, módosuló, lista)
1.28. Az állománydíj adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.29. A díjfizetés gyakorisága (kötelező, módosuló, lista)
1.30. A díjfizetés gyakorisága adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
1.31. A fizetett díj összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
1.32. A fizetett díj devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
1.33. A díjfizetés időpontja (nem kötelező, többszörös, dátum)
1.34. A beszedett fedezetlenségi díj összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
1.35. A beszedett fedezetlenségi díj devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
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1.36. A fedezetlenségi díj fizetésének időpontja (nem kötelező, többszörös, dátum)
1.37. A beszedett fedezetlenségi díjhoz tartozó fedezetlenségi napok száma (nem kötelező, többszörös,
pozitív egész szám, hiányzó érték 9.999)

2. Káresemények
2.1. A károkozó biztosítóazonosítója (kötelező, állandó, lista)
2.2. A károkozó szerződésazonosítója (kötelező, állandó, szöveg)
2.3. A káresemény azonosítója (kötelező, módosuló, szöveg)
2.4. A káresemény azonosítójának hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
2.5. A káresemény bekövetkezésének dátuma (kötelező, állandó, lista)
2.6. A káresemény országa (kötelező, állandó, lista)

3. Részkárok
3.1. A részkár azonosítója (kötelező, módosuló, szöveg)
3.2. A részkár azonosítójának hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
3.3. A részkár típusa (kötelező, állandó, lista)
3.4. A részkár bejelentésének dátuma (kötelező, állandó, dátum)
3.5. A részkár státusza (kötelező, módosuló, lista)
3.6. A részkár státusza adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
3.7. Peres eljárás típusa (nem kötelező, többszörös, lista)
3.8. Peres eljárás kezdete (nem kötelező, többszörös, dátum)
3.9. Peres eljárás vége (nem kötelező, többszörös, dátum)
3.10. A kárkifizetés összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
3.11. A kárkifizetés devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
3.12. A kárkifizetés dátuma (nem kötelező, többszörös, dátum)
3.13. Járadékkifizetés összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
3.14. A járadékkifizetés devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
3.15. A járadékkifizetés dátuma (nem kötelező, többszörös, dátum)
3.16. Regreszmegtérülés összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
3.17. Regreszmegtérülés devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
3.18. Regreszmegtérülés dátuma (nem kötelező, többszörös, dátum)
3.19. Bruttó, költségrész nélküli tételes függőkár-tartalék összege (kötelező, módosuló, összeg)
3.20. Bruttó, költségrész nélküli tételes függőkár-tartalék devizaneme (kötelező, módosuló, lista)
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3.21. Bruttó, költségrész nélküli tételes függőkár-tartalék hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
3.22. Bruttó, költségrész nélküli járadéktartalék összege (nem kötelező, módosuló, összeg)
3.23. Bruttó, költségrész nélküli járadéktartalék devizaneme (nem kötelező, módosuló, lista)
3.24. Bruttó, költségrész nélküli járadéktartalék hatálya (nem kötelező, módosuló, dátum)
3.25. Bruttó, költségrész nélküli regresz tartalék összege (nem kötelező, módosuló, összeg)
3.26. Bruttó, költségrész nélküli regresz tartalék devizaneme (nem kötelező, módosuló, lista)
3.27. Bruttó, költségrész nélküli regresz tartalék hatálya (nem kötelező, módosuló, dátum)
3.28. A károsult jármű telephelye szerinti ország (kötelező, állandó, lista)
3.29. A károsult jármű típusa (kötelező, állandó, lista)
3.30. A személyi sérüléses kár károsultjának állampolgársága (kötelező, állandó, lista)”
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3. melléklet a 9/2018. (III. 23.) MNB rendelethez
„9. melléklet a 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosító felügyeleti jelentése kitöltésére
vonatkozó részletes előírások
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosító felügyeleti jelentése kitöltésére
I.
vonatkozó részletes
előírások
A felügyeleti jelentésre vonatkozó
általános szabályok
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések
A
jelentés
teljesítésefogalmak,
során alkalmazandó
jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a táblákban és a
1. felügyeleti
Kapcsolódó
jogszabályok,
rövidítések
kitöltési előírásokban használt fogalmak, rövidítések értelmezésére vonatkozó rendelkezést az 1. melléklet 2. pontja
A felügyeleti
jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a táblákban és a
határozza
meg.
kitöltési előírásokban használt fogalmak, rövidítések értelmezésére vonatkozó rendelkezést az 1. melléklet 2. pontja
határozza meg.

2. A felügyeleti jelentés formai követelményei
2.1.
A felügyeletijelentés
jelentésformai
formai követelményei
követelményeit – a 2.2. - 2.5. pontban foglaltak kivételével – az 1. melléklet 3. pontja
2. A felügyeleti
határozza meg.
2.1. A felügyeleti jelentés formai követelményeit – a 2.2. - 2.5. pontban foglaltak kivételével – az 1. melléklet 3. pontja
határozza meg.
2.2. A biztosító a KKTA kódú felügyeleti jelentést (a továbbiakban: KKTA jelentés) XML formátumban teljesíti. Az adott
jelentés jellegétől (rendszeres, hiánypótló, eseti javító, eseti állományátruházási) függően alkalmazandó XML
2.2. A
biztosító a szerkezetét
KKTA kódú leíró
felügyeleti
jelentést
(a továbbiakban:
KKTA
XML formátumban
teljesíti. Az adott
formátumok
XSD fájlt
(a továbbiakban:
XSD fájl)
az jelentés)
MNB a honlapján
teszi közzé.
jelentés jellegétől (rendszeres, hiánypótló, eseti javító, eseti állományátruházási) függően alkalmazandó XML
2.3. Amennyiben
a biztosító megállapítja,
az általa teljesített
KKTA
jelentés hiányos,
formátumok szerkezetét
leíró XSD fájlthogy
(a továbbiakban:
XSD rendszeres
fájl) az MNB(negyedéves)
a honlapján teszi
közzé.
köteles erről az MNB-t haladéktalanul értesíteni, a KKTA jelentés feltöltésére szolgáló felületen közzétettek
2.3. Amennyiben
a biztosító
hogy az általa
teljesített
(negyedéves)
KKTA meg
jelentés
szerint. A hiányos
KKTAmegállapítja,
jelentés kiegészítését
– akár
maga a rendszeres
biztosító, akár
az MNB állapítja
a hiányos,
köteles erről az
haladéktalanul
a KKTA
jelentés feltöltésére
szolgáló felületen
közzétettek
hiányosságot
– aMNB-t
biztosító
kizárólag azértesíteni,
MNB ezirányú
felhívására
teljesített, hiánypótló
jelentéssel
végzi el.
szerint. A hiányos KKTA jelentés kiegészítését – akár maga a biztosító, akár az MNB állapítja meg a
2.4. Amennyiben
vagy kizárólag
a biztosítóazmegállapítja,
hogy
a biztosító
által teljesített
rendszeres
(negyedéves)
hiányosságotaz
– aMNB
biztosító
MNB ezirányú
felhívására
teljesített,
hiánypótló
jelentéssel
végzi el.
KKTA jelentés hibás, a biztosító a korábban megadott adatokat eseti javító jelentéssel javíthatja, törölheti.
2.4. Amennyiben az MNB vagy a biztosító megállapítja, hogy a biztosító által teljesített rendszeres (negyedéves)
2.5. Állományátruházás
esetén
az MNB
ezirányúmegadott
felhívására
az átvevő
biztosító
eseti állományátruházási
jelentést
KKTA jelentés hibás,
a biztosító
a korábban
adatokat
eseti
javító jelentéssel
javíthatja, törölheti.
teljesít.
2.5. Állományátruházás esetén az MNB ezirányú felhívására az átvevő biztosító eseti állományátruházási jelentést
teljesít.
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A
jelentés
tartalmi
követelményeit
az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
3. felügyeleti
A felügyeleti
jelentés
tartalmi
követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
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II.
Az éves felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes szabályok

1. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók gépjármű-felelősségbiztosítási
termékük december 31-i évfordulóra történt átkötésekkel kapcsolatos felügyeleti jelentése (43D1, 43DF1,
43D2, 43DF2, 43D3, 43DF3, 43D4, 43DF4, 43D5 és 43DF5 tábla)
43D1 Kgfb szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása
A tábla kitöltése

A biztosító ebben a táblában jelenti a december 31-i évfordulóra felmondott, január 1-jével más biztosítótól hozzá
átkötött vagy nála újrakötött teljes (belföldön, külföldi fióktelepe útján, határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett)
kgfb állományát darabban és állománydíjban (ezer Ft) egyedi és flotta szerződések megkülönböztetésével. Egyedi
szerződések esetén gépjármű kategóriák szerinti besorolást is meg kell adni. A táblában külön jelezni szükséges az új
kötésekből a felmondás után a biztosítóhoz visszatérő szerződők számát és a kapcsolódó szerződések állománydíját
(ezer Ft), illetve az új kötésekből az évfordulóra történt átkötést követő év január 31-én a biztosítónál még nem
feldolgozott ajánlatok darabszámát.
A tábla oszlopai
3. oszlop Új kötések száma január 1-jén (db)
Ebben az oszlopban a december 31-ei évfordulóra felmondott szerződésekből másik biztosítótól átkötött, valamint a
biztosítónál újrakötött szerződések darabszámát kell együttesen megadni.
4. oszlop Január 1-jei új kötések állománydíja (ezer Ft)
Ebben az oszlopban a december 31-ei évfordulóra felmondott szerződésekből másik biztosítótól átkötött, valamint a
biztosítónál újrakötött szerződések állománydíját kell együttesen megadni.

43DF1 A biztosító külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett kgfb
szerződések december 31-i évfordulóra történő átkötéseinek bemutatása
A tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti a külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett
kgfb szerződések adatait a 43D1 táblával megegyező szerkezetben.
43D2 A biztosító állománya január 1-jén életkor és járműkategóriák szerint (db)
A tábla kitöltése

A biztosító ebben a táblában jelenti a teljes (belföldön, külföldi fióktelepe útján, határon átnyúló szolgáltatás keretében
terjesztett) kgfb állományát az új gépjármű teljesítménykategóriák, valamint flottás/nem flottás, természetes személy/
nem természetes személy megbontás szerint. Nem flottás természetes személy szerződő esetén a szerződő életkora
szerinti besorolást is meg kell adni. Az egyéni vállalkozó szerződők flottás természetes személynek minősülnek.
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43DF2 A biztosító külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett kgfb
állománya január 1-jén életkor és járműkategóriák szerint (db)
A tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti a külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett
kgfb szerződések adatait a 43D2 táblával megegyező szerkezetben.
43D3 A biztosító állománydíja január 1-jén kategóriánként összesen, életkor és járműkategóriák szerint (ezer
forint)

A tábla kitöltése

A biztosító ebben a táblában jelenti teljes (belföldön, külföldi fióktelepe útján, határon átnyúló szolgáltatás keretében
terjesztett) kgfb állománydíjait az új gépjármű teljesítménykategóriák, valamint flottás/nem flottás, természetes
személy/ nem természetes személy megbontás szerint. Nem flottás természetes személy szerződő esetén a szerződő
életkora szerinti besorolást is meg kell adni. Az egyéni vállalkozó szerződők flottás természetes személynek
minősülnek.

43DF3 A biztosító külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett kgfb
állománydíja január 1-jén kategóriánként összesen, életkor és járműkategóriák szerint (ezer forint)
A tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti a külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett
kgfb szerződések adatait a 43D3 táblával megegyező szerkezetben.

43D4 A biztosító állománya január 1-jén területi bontásban és járműkategóriák szerint
A tábla kitöltése

Ebben a táblában a biztosító évfordulóra történt átkötést követő év január 1-jén fennálló teljes (belföldön, külföldi
fióktelepe útján, határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett) állomány darabszámát és állománydíját jelenti az új
gépjármű teljesítménykategóriák, valamint a szerződő lakóhelye szerinti besorolásban.

43DF4 A biztosító külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett kgfb
állománya január 1-jén területi bontásban és járműkategóriák szerint
A tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti a külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett
kgfb szerződések adatait a 43D4 táblával megegyező szerkezetben.
43D5 A biztosító állománya december 31-én a biztosítások évfordulója szerinti bontásban és járműkategóriák
szerint
A tábla kitöltése
A tábla célja a biztosító teljes (belföldön, külföldi fióktelepe útján, határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett)
szerződésállományának bemutatása a szerződések biztosítási évfordulója szerinti megbontásban, díjosztályok szerint.
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A táblát a december 31-ei állapotnak megfelelően kell kitölteni: az 1-6. oszlopba a vonatkozási időszak végén
(december 31-én) élő kgfb szerződések alapján biztosított gépjárművek darabszámát, a 7 - 12. oszlopba ugyanezen
állomány december 31-ei állománydíját, egyszeri díjas szerződések esetén az egyszeri díját kell beírni.
Az 1. és 7. oszlopba kerülnek azon gépjárművek megfelelő adatai, amelyekre vonatkozó szerződések biztosítási
évfordulója egybeesik a naptári évfordulóval (december 31-ei biztosítási évfordulós szerződések), vagyis ezekben az
oszlopokban azon szerződések adatai szerepelnek, amelyek esetében a kockázatviselés kezdete 2010. január 2-át
megelőző dátum, vagy bármelyik ezt követő év január 1. A többi oszlopba a nem naptári évfordulós szerződéseket kell
értelemszerűen besorolni. A 6. és 12. oszlopba azon gépjárművek adatai kerülnek, amelyekre vonatkozó szerződésnek
nincs biztosítási évfordulója (egyszeri díjas szerződések).
43DF5 A biztosító külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett kgfb
állománya december 31-én a biztosítások évfordulója szerinti bontásban és járműkategóriák szerint
A tábla kitöltése
A biztosító ebben a táblában jelenti a külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett
kgfb szerződések adatait a 43D5 táblával megegyező szerkezetben.

2. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosítók gépjármű felelősségbiztosítási
terméke felügyeleti jelentése (43JA, 43B, 43C1, 43C2, 43C3.. kezdetű, 43CF31S, 43C4, 43C5, 43CF5, 43C6
tábla)

43JA Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás eredménykimutatása

A tábla kitöltése

A táblát a Bszkr. 7-9. §-ában meghatározottak szerint – a Bszkr. 2. melléklet D) sora: „Szokásos vállalkozási
eredmény” szintjéig – kell kitölteni.

43B Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás tartalékai

A tábla kitöltése

A táblában a kgfb-t művelő biztosítók termékeik számviteli biztosítástechnikai tartalékait mutatják be bruttó tartalékok /
nettó tartalékok bontásban.

43C1 Állományi adatok a tárgyév január 1-jén (darab)

A tábla kitöltése

Ebben a táblában a kgfb-t művelő biztosítónak a tárgyév január 1-jén érvényes szerződések belföldi állományi
darabszámát kell megadnia bonus-malus kategóriák szerinti bontásban, valamint külfödi fióktelepe adatait összesítve,
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gépjármű-kategóriák szerint besorolva a szerződéseket. A táblában az A00 oszlopba kell azon járműkategóriákra
vonatkozó szerződéseket beírni, amelyek nem vesznek részt a bonus-malus rendszerben.

43C2 Állományi adatok a tárgyév december 31-én (darab)

A tábla kitöltése

Ebben a táblában a kgfb-t művelő biztosító a tárgyév december 31-én érvényes szerződések belföldi állományi
darabszámát adja meg bonus-malus kategóriák szerinti bontásban, valamint külföldi fióktelepe adatait összesítve,
gépjármű-kategóriák szerint besorolva a szerződéseket. A táblában az A00 oszlopba kell azon járműkategóriákra
vonatkozó szerződéseket beírni, amelyek nem vesznek részt a bonus-malus rendszerben.

43C3.. Károk alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján
megbontva

A tábla kitöltése
Ebben a táblában a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást terjesztő biztosító a tárgyév káralakulását mutatja be
gépjármű-kategóriánként és összesítve. Minden egyes gépjármű kategóriához külön táblát kell kitölteni.

A tábla sorai

Károk száma (darab)
A károk száma azon káresemények számát jelenti, melyekre a következő események közül legalább az egyik
bekövetkezett: kárkifizetés a tárgyévben, a tárgyév december 31-én a tételes függőkár tartalék pozitív, végleges
járadékot a tárgyévben állapítottak meg.

Kárkifizetés (ezer Ft)
A kárkifizetések között a konkrét káreseményekhez köthető, kármegtérülésekkel csökkentett bruttó kárkifizetéseket kell
szerepeltetni. A kárkifizetések között csak azon járadékjellegű kárkifizetéseket (pl. járadékkifizetéseket és
járadékmegváltásokat) kell szerepeltetni, melynek fedezetéül a tárgyévet megelőző év december 31-ét követően
megképzett felelősségbiztosítási járadéktartalék szolgált, vagy kellett volna szolgálnia.
Tételes függőkár tartalék (ezer Ft)
A konkrét káreseményekhez rendelhető bruttó, költségrészt nem tartalmazó, a várható kármegtérülésekkel csökkentett
tételes függőkár tartalékot kell itt szerepeltetni a kár bekövetkezése, illetve bejelentése szerinti bontásban.
Az összesített tábla összesített tételes függőkár tartalék adata megegyezik a 43B tábla a konkrét káreseményhez nem
rendelhető tételes függőkár tartalékkal és a költségekkel csökkentett bruttó függőkár tartalék adatával.
Újonnan képzett járadéktartalék

Tételes függőkár tartalék (ezer Ft)
A konkrét káreseményekhez rendelhető bruttó, költségrészt nem tartalmazó, a várható kármegtérülésekkel csökkentett
tételes függőkár tartalékot kell itt szerepeltetni a kár bekövetkezése, illetve bejelentése szerinti bontásban.
Az összesített tábla összesített tételes függőkár tartalék adata megegyezik a 43B tábla a konkrét káreseményhez nem
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Újonnan képzett járadéktartalék
Az újonnan képzett járadéktartalékban azon járadékok tartalékát kell szerepeltetni, melyekre első ízben a tárgyév
december 31-én képeztek járadéktartalékot, ide értve azon járadékemelések és új járadékrészek többlettartalékát is,
amelyre a biztosító szabályzatai, illetve az általános szakmai szabályok alapján nem a tárgyévet megelőző év
december 31-én megképzett járadéktartalék nyújtott fedezetet.

43CF31S A biztosító külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett kgfb
kárainak alakulása, tárgyévi kifizetések és tartalékok a kár keletkezése és bejelentése éve alapján megbontva

A tábla kitöltése

A biztosító ebben a táblában jelenti a külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett
kgfb szerződések adatait a 43C31S összesítő táblával megegyező szerkezetben.

43C4 A tárgyévi járadék- és egyéb kárkifizetések

A tábla kitöltése

A kgfb-t terjesztő biztosító ebben a táblában mutatja be az összesített tárgyévi járadék- és egyéb kárkifizetéseit.

A tábla sorai

43C41 sor Összesen
A tábla összesen adata és a 43C3.. tábla összesített kárkifizetése összesítve adja az 43JA Eredményelszámolás tábla
04. aa) 1. sorát.

43C411 sor Járadékkifizetések (ezer Ft)
A járadékkifizetések soron azon kárkifizetéseket (pl. járadékkifizetéseket és járadékmegváltásokat) kell szerepeltetni,
melyek fedezetéül a tárgyévet megelőző év december 31-én megképzett felelősségbiztosítási járadéktartalék szolgált,
vagy kellett volna szolgálnia.
43C412 sor Egyéb kárkifizetések (ezer Ft)
Az egyéb kárkifizetések soron azon kifizetéseket kell bemutatni, melyek szerepelnek az 43JA Eredményelszámolás
tábla 04. aa) 1. sorában, de nem szerepelnek a „járadékkifizetések” soron és a 43C1.. tábla kárkifizetései között.
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43C5 A díjbevétel alakulása díjosztályonként

A tábla kitöltése

A kgfb-t művelő biztosító ebben a táblában tünteti fel díjbevételét az új gépjármű teljesítménykategóriák szerint
besorolva.
Az előzetes fedezetigazolási szerződéseket a határozott idejű szerződések között kell szerepeltetni.

A tábla sorai

43C51 sor Mindösszesen

A tábla mindösszesen adata megegyezik a 43JA Eredményelszámolás tábla 01. a) bruttó díj – [c) meg nem szolgált
díjak tartalékának változása (+/-) + d) a viszontbiztosító részesedése a meg nem szolgált díjak tartalékainak
változásából (+/-)] értékével.

43CF5 A biztosító külföldi fióktelepe útján vagy egyéb határon átnyúló tevékenysége keretében terjesztett kgfb
díjbevétele díjosztályonként

A tábla kitöltése

A biztosító ebben a táblában jelenti a külföldi fióktelepe útján vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében terjesztett
kgfb szerződések adatait a 43C5 táblával megegyező szerkezetben.
43C6 IBNR tartalék megbontása a kár keletkezésének éve szerint

A tábla kitöltése

A táblában a kgfb-t művelő biztosító IBNR tartalékát jelenti, a kár keletkezésének éve szerinti megbontásban.

A tábla sorai

43C61 sor Összesen
Az összesen sor adata megegyezik a 43B tábla költségekkel csökkentett bruttó IBNR tartalék adatával.
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III.
A KKTA jelentésre vonatkozó részletes előírások

1. Általános előírások
1.1. A biztosítók azonosítása a törzsszám alapján történik.

1.2. A KKTA jelentés háromféle típusú attribútumot tartalmaz:
a)

b)

c)

az „állandó” adatok a szerződés, illetve kár teljes hatálya, kifutása alatt az adatkör természetéből fakadóan
változatlanok; ezen adatok csak javíthatók (visszamenőlegesen: amennyiben azok utóbb hibásnak
bizonyulnak, például hibás rögzítés vagy hibás adatfeltöltés miatt);
a „módosuló” adatok az adatkör természetéből fakadóan megváltozhatnak: egy időpont előtt az egyik, attól
fogva egy másik adat a helyes érték; ezen adatoknál nemcsak az aktuális érték szerepel a KKTA
jelentésben, hanem az is, hogy az egyes értékek mikortól hatályosak, ez a „hatály” adatkör. A módosuló
adatok mindegyikét külön kell jelenteni a maga hatályával, összegek esetében devizanemenként is külön;
egy adott hatálynapra azonban csak egy – összeg típusú adatok esetében devizanemenként egy –, az adott
hatálynap végi állapotnak megfelelő módosuló adatot lehet jelenteni; ez alól kivétel képez a korábban lezárt
részkár újranyitásával ismét „nyitott” státusz hatálya, amely esetben egy nappal korábbi dátumot kell
megadni (napi nyitó státusz);
a „többszörös” adatok egy-egy eseményhez kapcsolódnak, amiből több is lehet; ezen adatoknál az adott
esemény megtörténtének időpontját is tartalmazza a KKTA; a többszörös adatok mindegyikét külön kell
jelenteni a maga dátumával, összegek esetében devizanemenként is külön; egy időpontra azonban
devizanemenként csak egy többszörös adatot lehet jelenteni; amennyiben egy napon több azonos devizájú
tranzakció is történt, az adott időpontra ezek összegét kell jelenteni.

1.3. Az utólag hibásnak bizonyult adatok visszamenőleges hatállyal kerülnek javításra, az új érték fölülírja a korábbit.
A javítás egy speciális esete a törlés, teljes szerződés, káresemény, részkár is törölhető. Káresemény törlésével
annak minden részkára, illetve egy káresemény minden részkárának törlésével maga a káresemény is törlésre
kerül.

1.4. Egy attribútum „kötelező”, ha a hozzá tartozó adat az adatkör természetéből fakadóan a szerződés létrejöttétől, a
káresemény/részkár bekövetkezésétől, illetve ezek rögzítésétől kezdve létezik. Amennyiben egy kötelező
adatkörnél nem áll rendelkezésre adat a biztosító nyilvántartási rendszerében, a hiányzó érték kódját kell
beküldeni.

1.5. Az egymáshoz tartozó értékeket – egy módosuló adat és annak hatálya, egy többszörös adat és annak időpontja,
egy pénzösszeg és annak devizaneme, illetve fedezetlenségi díj és fedezetlenségi napok száma – csak együtt
lehet megadni, javítani és törölni.

1.6. Az állományátruházási jelentés csak az átvett állomány régi és új azonosítóit (biztosítók törzsszáma,
szerződésazonosítók, kárazonosítók, részkárazonosítók) illetve az átruházás időpontját tartalmazza.

1.7. A beküldött adatok a biztosító nyilvántartásaiban szereplő értékeket tükrözik. A biztosító a nyilvántartásaiban
elérhető adat esetén abban az esetben jelenthet hiányzó értéket, ha a kért információ elektronikus úton nem,
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illetve manuálisan ésszerű ráfordítással nem előállítható. Amennyiben a nyilvántartásban hibás adat szerepel,
akkor annak javítását csak akkor lehet, illetve kell jelenteni, ha az a nyilvántartásban is javításra került.

1.8. A KKTA jelentés kizárólag a kgfb hatálya alá tartozó szerződések, szerződésrészek, károk és kárrészek adatait
tartalmazza. Az adatokat meg kell tisztítani a kiegészítő biztosításoktól és kockázatoktól, az ezekhez tartozó
károktól, kárrészektől és a szívességi károktól.

1.9. A KKTA jelentés kizárólag a hazai kgfb állomány adatait tartalmazza. Az adatokat meg kell tisztítani a letelepedés
és a szolgáltatásnyújtás szabadsága alapján végzett határon átnyúló tevékenységhez tartozó részektől.

1.10. A KKTA jelentés teljes mértékben figyelmen kívül hagyja mind az aktív, mind a passzív viszontbiztosítási
tevékenységet.

1.11. A KKTA jelentés nem tartalmaz költségadatokat.

1.12. A KKTA jelentés szerződéslistája járművenként tartalmazza az adatokat.

1.13. A KKTA jelentés káresemény és részkár szinten tartja nyilván az adatokat. A KKTA jelentés szempontjából
részkárokra bontás alapelvei:
a) a jármű/személyi sérüléses/dologi károk külön részkárokhoz tartoznak;
b) a különböző sérült járművekkel, különböző sérült személyekkel, különböző tulajdonoshoz tartozó sérült
tárgyakkal (ideértve pl. a környezeti károkat is) kapcsolatos kárigények különböző részkárokhoz tartoznak;
c) a sérült autóval, illetve a sérült személlyel sérült személyes tárgyak az adott jármű, illetve személyi sérüléses
részkárhoz tartoznak;
d) egy sérült személyhez kapcsolódó (többnyire hozzátartozói) kárigények az adott sérült személy részkárához
tartoznak.

1.14. A kárlista csak a konkrét káreseményekhez tartozó adatokat tartalmazza.

2. Adattartalom
2.1. Az adatmező után zárójelben az adott attribútum legfőbb jellemzői találhatók, amelyek az XSD fájlból is
kiolvashatók. A „lista” típusú adatok lehetséges értékeit is tartalmazza az XSD fájl. „Lista” típusú attribútumok
esetében a biztosító nyilvántartásában rögzítetteknek megfelelően kell az XSD-ben megadott kódok valamelyikét
jelenteni.
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2.2. Az egyes adatmezőkben jelentendő adatok:
1. Szerződések

1.1. Szerződésazonosító (kötelező, módosuló, szöveges)
A biztosítónál a szerződés azonosítására elsődlegesen alkalmazott adat, a biztosító nyilvántartásának megfelelően.

1.2. A szerződésazonosító adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésben megegyezik a szerződés létrejöttének hatályával. Állományátruházás esetén az új
szerződésazonosító hatálya az állományátruházás hatálya.

1.5. A szerződés státusza adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Az az időpont, amikortól a szerződés az adott státuszba lépett, függetlenül attól, hogy a státusz módosítását a biztosító
mikor végezte el. Alapértelmezésben megegyezik a szerződés létrejöttének hatályával.

1.6. A szerződés létrejötte (kötelező, állandó, dátum)
Az a nap, amikor a szerződés hatályba lépett, ideértve a Gfbtv. 6. §-a szerinti esetkört is.

1.7. Biztosítási évforduló (kötelező, módosuló, dátum (hónap, nap)
A biztosítási időszak végének hónapja és napja. Határozott tartamú szerződés esetén a tartam végének hónapja és
napja.

1.8. Biztosítási évforduló adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.9. Járműtípus (kötelező, módosuló, lista)
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításnál alkalmazott gépjármű-kategóriákról szóló 20/2009. (X. 9.) PM rendeletben
meghatározott gépjármű-kategóriáknak megfelelően.

1.10. Járműtípus adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.13. A jármű tömege (kg) (kötelező, állandó, pozitív egész szám, hiányzó érték 999.999)
A jármű megengedett legnagyobb össztömege.
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1.15. A használati mód adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.17. Az üzemben tartó születési éve (kötelező, állandó, pozitív egész szám, hiányzó érték 1000)
Nem természetes személyek esetén is a hiányzó érték-t kell megadni.

1.18. Az üzemben tartó irányítószáma (kötelező, módosuló, négyjegyű egész szám, hiányzó érték 9999)
Természetes személy esetén az állandó lakcím, jogi személy esetén a forgalmi engedélyben szereplő cím (székhely)
irányítószáma. Külföldi irányítószám esetén 1000 (akkor is, ha tudott, hogy külföldi, de az irányítószám nem ismert).

1.19. Az üzemben tartó irányítószáma adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.20. Egyedi/flotta (kötelező, módosuló, lista)
A biztosító nyilvántartásának megfelelően, figyelemmel a Gfbtv. szabályaira is.

1.21. Az egyedi/flotta adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.22. Flottaazonosító (nem kötelező, módosuló, szöveg)
Az az azonosító, amely az egyazon flottához tartozó szerződések (járművek) egymáshoz rendelését szolgálja.

1.23. A flottaazonosító adat hatálya (nem kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.24. BM besorolás (kötelező, módosuló, lista)
A bonus-malus rendszer, az abba való besorolás, illetve a kártörténeti igazolások kiadásának szabályairól szóló
21/2011. (VI. 10.) NGM rendeletnek megfelelően.
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1.25. A BM besorolás adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.26. Az állománydíj összege (kötelező, módosuló, összeg)
A kiegészítő biztosítások és kockázatok díja és a baleseti adó nélkül. Egyszeri díjas szerződések esetén az egyszeri díj
összege.

1.27. Az állománydíj devizaneme (kötelező, módosuló, lista)
Az állománydíjat abban a devizában kell megadni, amely a biztosítási szerződésen szerepel, illetve amennyiben ez
nem elérhető, amely a biztosító nyilvántartásában szerepel.

1.28. Az állománydíj adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.30. A díjfizetés gyakorisága adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a szerződés létrejöttének hatálya, módosulás esetén a módosulás hatályának napja, függetlenül
attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

1.31. A fizetett díj összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
Az az összeg, amelyet a biztosító a kgfb díjaként kezel. Nem tartalmazza a kiegészítő biztosításokra és kockázatokra,
valamint a baleseti adóra eső díjrészeket.

1.32. A fizetett díj devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
A fizetett díjat abban a devizában kell megadni, amelyben az a biztosítóhoz befolyik, illetve amennyiben ez nem
elérhető, amely a biztosító nyilvántartásában szerepel.

1.33. A díjfizetés időpontja (nem kötelező, többszörös, dátum)
Amikor a díj a biztosítóhoz beérkezett, függetlenül attól, hogy a biztosító a befizetést mikor sorolta az adott
szerződéshez.

1.34. A beszedett fedezetlenségi díj összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
A biztosítóhoz fedezetlenségi díjként befolyt összeg, baleseti adó nélkül.
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1.35. A beszedett fedezetlenségi díj devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
A beszedett fedezetlenségi díjat abban a devizában kell megadni, amelyben az a biztosítóhoz befolyik, illetve
amennyiben ez nem elérhető, amely a biztosító nyilvántartásában szerepel.

1.36. A fedezetlenségi díj fizetésének időpontja (nem kötelező, többszörös, dátum)
Amikor a fedezetlenségi díj a biztosítóhoz beérkezett, függetlenül attól, hogy a biztosító a befizetést mikor sorolta az
adott szerződéshez.

1.37. A beszedett fedezetlenségi díjhoz tartozó fedezetlenségi napok száma (nem kötelező, többszörös, pozitív egész
szám, hiányzó érték 9.999)
Az adott fedezetlenségi díjbefizetéshez tartozó érték, azaz a dátum ehhez is hozzátartozik.

2. Káresemények

2.1. A károkozó biztosítóazonosítója (kötelező, állandó, lista)
Azon biztosító törzsszáma, amelyhez a kár alapjául szolgáló kgfb szerződés tartozott. Alapértelmezés szerint (ha nem
történt állományátruházás) ez megegyezik az adatot beküldő biztosító törzsszámával.

2.2. A károkozó szerződésazonosítója (kötelező, állandó, szöveg)
Azon szerződés azonosítója – a szerződéslistában megadott adattal megegyezően –, amely alapján a kár a kgfb
hatálya alá tartozik. Átruházott szerződésállomány esetén azon biztosító szerződésazonosítójával egyezik meg,
amelyiknél a káresemény időpontjában volt a szerződés.

2.3. A káresemény azonosítója (kötelező, módosuló, szöveg)
A biztosítónál a káresemény azonosítására elsődlegesen alkalmazott azonosító, a biztosító nyilvántartásának
megfelelően.

2.4. A káresemény azonosítójának hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésben ez megegyezik a káresemény bekövetkezésének dátumával. Állományátruházás esetén az új
azonosító hatálya az állományátruházás hatálya.

2.6. A káresemény országa (kötelező, állandó, lista)
Annak az országnak az ISO kódja, amelyben a káresemény történt. Ha ismert, hogy a káresemény külföldön történt, de
pontosan nem ismert, vagy nem áll rendelkezésre, hogy melyik külföldi országban, akkor KUL, hiányzó adat esetén
YYY értéket kell jelenteni.
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3. Részkárok

3.1. A részkár azonosítója (kötelező, módosuló, szöveg)
Egy káron belüli részkárok megjelölésére használt, a káresemény azonosítójával együtt alkalmazott kiegészítő
azonosító.

3.2. A részkár azonosítójának hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésben ez megegyezik a káresemény bekövetkezésének dátumával. Állományátruházás esetén az új
azonosító hatálya az állományátruházás hatálya.

3.6. A részkár státusza adat hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
Alapértelmezésként a káresemény bekövetkezésének dátuma, módosulás esetén a módosulás hatályának napja,
függetlenül attól, hogy a biztosító a módosítást mikor rögzítette.

3.7. Peres eljárás típusa (nem kötelező, többszörös, lista)
Az egyes részkárok vonatkozásában indult peres eljárások adatait perenként kell megadni. Amennyiben egy per több
részkárt is érint, az adatokat minden érintett részkárnál meg kell adni. Perek egyesítése esetén is külön perként kell
kezelni a külön indított eljárásokat.

3.10. A kárkifizetés összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
Bruttó, költségrész nélküli kárkifizetés, ide nem értve a járadékkifizetéseket és a járadékmegváltásokat, illetve a
regreszmegtérüléseket. A várhatóan járadékfizetéssel járó részkárok megváltási összegét is ide kell sorolni a járadék
megindítását megelőző megváltás esetén. Mindazon kifizetések idetartoznak, amelyekre az – elvi – fedezetet a bruttó,
a várható regreszmegtérülések miatt nem csökkentett költségrész nélküli függőkár-tartalék adja. A kárkifizetésekhez
sorolandó minden olyan (a károsult oldaláról fölmerülő) adó és járulék, amely az adott kifizetéshez kapcsolódik, de nem
sorolandók ide a biztosító oldaláról költségként jelentkező tételek (pl. tranzakciós illeték). Ugyanez vonatkozik a
járadékkifizetésekre is.

3.11. A kárkifizetés devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
Az adott kárkifizetést abban a devizában kell megadni, amelyben azt a biztosító teljesítette, illetve amennyiben ez még
informatikai fejlesztéssel sem elérhető, amely a biztosító nyilvántartásában szerepel.

3.12. A kárkifizetés dátuma (nem kötelező, többszörös, dátum)
Az a dátum, amikor a biztosító a kifizetést elindította (átutalta).
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3.13. Járadékkifizetés összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
Bruttó, költségrész nélküli járadékkifizetés, ideértve a járadékmegváltásokat is. A várhatóan járadékfizetéssel járó
részkárok megváltási összegét a járadék megindítását megelőző megváltás esetén nem ide kell sorolni. Mindazon
kifizetések idetartoznak, amelyekre az – elvi – fedezetet a felelősségbiztosítási járadéktartalék adja.

3.14. A járadékkifizetés devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
Az adott járadékkifizetést abban a devizában kell megadni, amelyben azt a biztosító teljesítette, illetve amennyiben ez
még informatikai fejlesztéssel sem elérhető, amely a biztosító nyilvántartásában szerepel.

3.15. A járadékkifizetés dátuma (nem kötelező, többszörös, dátum)
Az a dátum, amikor a biztosító a kifizetést elindította (átutalta).

3.16. Regreszmegtérülés összege (nem kötelező, többszörös, összeg)
Minden megtérülést (pl. kármegosztás) ideértve kell megadni.

3.17. Regreszmegtérülés devizaneme (nem kötelező, többszörös, lista)
Az adott regreszmegtérülést abban a devizában kell megadni, amelyben az a biztosítóhoz befolyt, illetve amennyiben
ez még informatikai fejlesztéssel sem elérhető, amely a biztosító nyilvántartásában szerepel.

3.18. Regreszmegtérülés dátuma (nem kötelező, többszörös, dátum)
Az a dátum, amikor a befizetés a biztosítóhoz beérkezett.

3.19. Bruttó, költségrész nélküli tételes függőkár-tartalék összege (kötelező, módosuló, összeg)
A regresz tartalékkal nem csökkentett tartalék.

3.20. Bruttó, költségrész nélküli tételes függőkár-tartalék devizaneme (kötelező, módosuló, lista)
Az adott tartalékot, tartalékrészt abban a devizanemben kell megadni, amelyben a biztosító azt megállapította.

3.21. Bruttó, költségrész nélküli tételes függőkár-tartalék hatálya (kötelező, módosuló, dátum)
A tartalék(rész) megállapításának, módosításának napja.

3.23. Bruttó, költségrész nélküli járadéktartalék devizaneme (nem kötelező, módosuló, lista)
Az adott tartalékot, tartalékrészt abban a devizanemben kell megadni, amelyben a biztosító azt megállapította.
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3.24. Bruttó, költségrész nélküli járadéktartalék hatálya (nem kötelező, módosuló, dátum)
A tartalék(rész) megállapításának, módosításának napja.

3.26. Bruttó, költségrész nélküli regresz tartalék devizaneme (nem kötelező, módosuló, lista)
Az adott tartalékot, tartalékrészt abban a devizanemben kell megadni, amelyben a biztosító azt megállapította.

3.27. Bruttó, költségrész nélküli regresz tartalék hatálya (nem kötelező, módosuló, dátum)
A tartalék(rész) megállapításának, módosításának napja.

3.28. A károsult jármű telephelye szerinti ország (kötelező, állandó, lista)
Telephely alatt alapvetően a természetes személy tulajdonos állandó lakcímét, a jogi személy (forgalmi engedélyben
szereplő) székhelyét kell érteni, illetve a káresemény sajátos kockázataira jellemző országot a biztosító nyilvántartási
rendszerének megfelelően. Az országok ISO kódját kell megadni. Ha ismert, hogy a károsult telephelye külföldön van,
de pontosan nem ismert, vagy nem áll rendelkezésre, hogy melyik külföldi országban, akkor KUL, nem jármű részkár
és hiányzó adat esetén YYY értéket kell jelenteni.

3.29. A károsult jármű típusa (kötelező, állandó, lista)
A biztosító nyilvántartási rendszerében rögzítetteknek megfelelően kell az XSD-ben megadott kódok valamelyikének
megfeleltetni.

3.30. A személyi sérüléses kár károsultjának állampolgársága (kötelező, állandó, lista)
A sérült személy állampolgárságának megfelelő ország ISO kódja szerint. Amennyiben ez nem áll rendelkezésre, az
adat helyettesíthető a sérült személy állandó lakcíme vagy a szokásos tartózkodási helye szerinti ország ISO kódjával.
Ha ismert, hogy a sérült személy külföldi állampolgár, de pontosan nem ismert, vagy nem áll rendelkezésre, melyik
külföldi ország állampolgára, akkor KUL, nem személyi sérüléses részkár és hiányzó adat esetén YYY értéket kell
jelenteni.

3. A KKTA jelentés első alkalommal való teljesítésére (a továbbiakban: ősfeltöltés) vonatkozó speciális
előírások
Az ősfeltöltést azon biztosító teljesíti, amely a 2011. január 1. és 2018. március 31. közötti időszakban kgfb szerződés-,
illetve kárállománnyal rendelkezett. Az ősfeltöltés vonatkozási időszaka 2011. január 1. – 2018. március 31., és annak
keretében jelentendők a 2011. január 1-jén élő (ideértve a vonatkozási időszakban reaktivált), illetve a vonatkozási
időszakban kötött (hatályba lépett) szerződések, továbbá a 2010. december 31. után bekövetkezett, 2018. március 31éig bejelentett káresemények és részkárok adatai – ideértve az alapadatokat, a módosuló adatok vonatkozási
időszakban történt valamennyi módosulását és a vonatkozási időszakban keletkezett valamennyi többszörös adatot –,
az 1. és 2. pontban foglaltaknak megfelelően.”
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4. melléklet a 9/2018. (III. 23.) MNB rendelethez
„10. melléklet a 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez
Az alkusz és a többes ügynök felügyeleti jelentései
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA
Táblakód

Megnevezés

Féléves jelentés
1

48A

2

48B1A1

3

48B1AE

4

48B1B

5

48B2A1

6

48B2AE

7

48B2B1

8

48B2BE

9

48B2C

Az alkusz és a többes ügynök tájékoztató adatai
(szakmai felelősség vagyoni fedezete, a
foglalkoztatottak létszáma, díjak kezelése)
Biztosításközvetítői tevékenységből származó
jutalékbevételek
Elektronikus felületen végzett biztosításközvetítői
tevékenységből származó jutalékbevételek
Az alkusz és a többes ügynök egyéb
tevékenységből származó bevételei
A közvetített nem életbiztosítási szerződések
száma, díja
Elektronikus felületen közvetített nem
életbiztosítási szerződések száma, díja
A közvetített életbiztosítási szerződések száma,
díja
Elektronikus felületen közvetített életbiztosítási
szerződések száma, díja
A közvetített viszontbiztosítási szerződések
száma, díja

Éves jelentés
10
48M
11
48E

Mérleg
Eredménykimutatás

Éves jelentéssel egyidejűleg pdf formátumban küldendő mellékletek
merleg
Éves beszámoló - mérleg
erkim
Éves beszámoló - eredménykimutatás
kiegmell
Éves beszámoló - kiegészítő melléklet
konyvjel
Könyvvizsgálói jelentés

Adatszolgáltató
Gyakoriság

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések
Alkusz és többes ügynök
Éves
Féléves

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV

FÉ

tárgyidőszakot követő 60. nap

BIZTKOZV
BIZTKOZV

É
É

mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napja
mérlegfordulónapot követő 5. hónap utolsó napja

BIZTKOZV
BIZTKOZV
BIZTKOZV
BIZTKOZV

É
É
É
É

éves
éves
éves
éves

jelentéssel
jelentéssel
jelentéssel
jelentéssel

egyidejűleg
egyidejűleg
egyidejűleg
egyidejűleg

BIZTKOZV
É
FÉ

48A
Az alkusz és a többes ügynök tájékoztató adatai (szakmai felelősség vagyoni fedezete, foglalkoztatottak létszáma, díjak kezelése)
Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
Sorszám
Sorkód
Megnevezés
1
2
a
z
001
48A01
Szakmai felelősségbiztosítás
002
48A02
Felelősségbiztosító neve
003
48A03
Szerződés időtartama, kezdete
004
48A04
Szerződés időtartama, vége
005
48A05
Szerződés azonosítója (kötvényszáma)
006
48A06
Vagyoni biztosíték
007
48A07
Megnevezése
008
48A08
Biztosíték összege
009
48A09
A fedezetből történt kárkifizetés darabszáma
010
48A10
A fedezetből történt kárkifizetés összege
Tájékoztató adatok
Az alkusszal és a többes ügynökkel biztosításközvetítői
011
48A20
munkaviszonyban állók létszáma
Az alkusz és a többes ügynök megbízásából eljáró gazdálkodó
012
48A21
szervezeten és egyéni vállalkozón keresztül közvetítő
természetes személyek száma
013

48A22

Biztosításközvetítést végző munkavállalók bruttó munkabérének
összege

014
015
016
017
018

48A30
48A301
48A302
48A31
48A32

Biztosítási díjak átvétele
Első díj
Folytatólagos díj
Ügyfélszámla vezetés
Kárrendezési tevékenység végzése
Jelmagyarázat
Tilos

Sorszám

001
002

Sorkód

48B1A101
48B1A10101
...
48B1A10199

Megnevezés

Biztosító
megnevezése

Biztosító
azonosítója

1
a

2
b

Összesen

Tárgyidőszakra járó szerzési
jutalékbevétel bruttó összege
Élet
3
c

Tárgyidőszakra járó
fenntartási jutalékbevétel
bruttó összege

Nem élet
4
d

Élet
5
e

Nem élet
6
f

Tárgyidőszakra járó
céljutalék (extra jutalék)
bevétel bruttó összege
Élet
7
g

Nagyságrend: ezer forint
Megbízott
Tárgyidőszakra be nem folyt
biztosításközvetítőnek fizetett Sztornó tételek (visszaírások)
jutalék összege
jutalék

Nem élet
8
h

Élet
9
i

Nem élet
10
j

Élet
11
k

Nem élet
12
l

Élet
13
m

Nem élet
14
n

Mód

15
o

...

Jelmagyarázat
Tilos

48B1AE
Elektronikus felületen végzett biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek

Sorszám

001
002

Sorkód

48B1AE01
48B1AE0101
...
48B1AE0199

Megnevezés

Összesen

Biztosító
megnevezése

Biztosító
azonosítója

1
a

2
b

Tárgyidőszakra járó
szerzési jutalékbevétel
bruttó összege
Élet
3
c

Nem élet
4
d

Tárgyidőszakra járó
Tárgyidőszakra járó
fenntartási jutalékbevétel céljutalék (extra jutalék)
bevétel bruttó összege
bruttó összege
Élet
5
e

Nem élet
6
f

Élet
7
g

Nem élet
8
h

Nagyságrend: ezer forint

Tárgyidőszakra be nem
folyt jutalék összege
Élet
9
i
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48B1A1
Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek

Nem élet
10
j

Megbízott
biztosításközvetítőnek
fizetett jutalék
Élet
11
k

Nem élet
12
l

Sztornó tételek
(visszaírások)
Élet
13
m

Nem élet
14
n

Mód

15
o

...

Jelmagyarázat
Tilos

1931

1932
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48B1B
Az alkusz és a többes ügynök egyéb tevékenységéből származó bevételei
Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
Sorszám Sorkód
Megnevezés
1
2
a
z
001
48B1B1
Egyéb tevékenységek bevételei összesen
002
48B1B11
kockázatelbírálás
003
48B1B12
módozatfejlesztés
004
48B1B13
kárrendezés
005
48B1B14
szaktanácsadás
006
48B1B15
oktatás
007
48B1B16
pénztári tagszervezés
008
48B1B17
befektetési szolgáltatás közvetítése
pénzpiaci szolgáltatás közvetítése függő
009
48B1B18
közvetítőként
pénzpiaci szolgáltatás közvetítése
010
48B1B19
független közvetítőként
011
48B1B20
díj jellegű bevételek
012
48B1B21
egyéb

Nagyságrend: ezer forint

Tárgyidőszakban közvetített folyamatos dijfizetésű nem-életbiztosítási szerződések
darabszáma (db)
Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Biztosító
megnevezése

Biztosító
azonosítója

1
a

3.
Összesen
oszlopból:
(nem élet)
Kgfb

2
b

3
c

éves állománydíjának összege (eFt)

3.
oszlopból:
Lakásbiztosítás

3.
oszlopból:
Casco

3. oszlopból:
Vállalkozói és
intézményi
vagyonbiztosítások

5
e

6
f

7
g

4
d

Tárgyidőszakban közvetített egyszeri díjfizetésű nem-életbiztosítási szerződések

Összesen
(nem élet)

8
h

darabszáma (db)

8. oszlopból:
8.
8. oszlopból:
8.
Vállalkozói és
Összesen
oszlopból:
Lakásoszlopból:
intézményi vagyon- (nem élet)
Kgfb
biztosítás
Casco
biztosítások
9
i

10
j

11
k

12
l

13.
oszlopból:
Casco

13. oszlopból:
Vállalkozói és
intézményi
vagyonbiztosítások

14
n

15
o

13
m

éves biztosítási díjának összege (eFt)
13.
17.
oszlopból: Összesen
oszlopból:
Utas(nem élet)
Casco
biztosítás
16
p

17
q

18
r

17. oszlopból:
Vállalkozói és
intézményi
vagyonbiztosítások

17.
oszlopból:
Utasbiztosítás

19
s

20
t

Mód

21
z

Tárgyidőszakban
közvetített szerződések
összesen

001

48B2A11

002

48B2A1101
...
...
48B2A1199

003

48B2A12

004

48B2A1201
...
...
48B2A1299

Élő (záró) állományban
lévő szerződések
összesen
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48B2A1
A közvetített nem életbiztosítási szerződések száma, díja

Jelmagyarázat
Tilos
48B2AE
Elektronikus felületen közvetített nem életbiztosítási szerződések száma, díja

Nagyságrend: ezer forint

Tárgyidőszakban közvetített folyamatos dijfizetésű nem-életbiztosítási szerződések
darabszáma (db)

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Biztosító
Biztosító
megnevezése azonosítója

1
a

2
b

éves állománydíjának összege (eFt)

3. oszlopból:
3.
3. oszlopból:
Vállalkozói és
Összesen
3. oszlopból:
oszlopból:
Lakásintézményi
(nem élet)
Casco
Kgfb
biztosítás
vagyonbiztosítások
3
c

4
d

5
e

Tárgyidőszakban közvetített egyszeri díjfizetésű nem-életbiztosítási szerződések

6
f

7
g

Összesen
(nem élet)

8.
oszlopból:
Kgfb

8
h

9
i

darabszáma (db)

8. oszlopból:
8. oszlopból:
Vállalkozói és
8. oszlopból:
Lakásintézményi
Casco
biztosítás
vagyonbiztosítások
10
j

11
k

12
l

Összesen
(nem élet)

13.
oszlopból:
Casco

13
m

14
n

éves biztosítási díjának összege (eFt)

13. oszlopból:
Vállalkozói és 13. oszlopból:
Összesen
intézményi
Utas(nem élet)
vagyonbiztosítás
biztosítások
15
o

16
p

17
q

17.
oszlopból:
Casco

17. oszlopból:
Vállalkozói és
intézményi
vagyonbiztosítások

17.
oszlopból:
Utasbiztosítás

18
r

19
s

20
t

Mód

21
z

Tárgyidőszakban
közvetített szerződések
összesen

001

48B2AE1

002

48B2AE101
...
...
48B2AE199

003

48B2AE2

004

48B2AE201
...
...
48B2AE299

Élő (záró) állományban
lévő szerződések
összesen

Jelmagyarázat
Tilos

1933

1934

48B2B1
A közvetített életbiztosítási szerződések száma, díja

Nagyságrend: ezer forint
Tárgyidőszakban közvetített egyszeri díjfizetésű
életbiztosítási szerződések

Tárgyidőszakban közvetített folyamatos dijfizetésű életbiztosítási szerződések

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Biztosító
megnevezése

Biztosító
azonosítója

1
a
001
002

003
004

darabszáma (db)
3. oszlopból:
Összesen
Hagyományos
(élet)
élet

2
b

3
c

4
d

3. oszlopból:
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
5
e

éves állománydíjának összege (eFt)

Összesen
(élet)

6. oszlopból:
Hagyományos
élet

6
f

7
g

6. oszlopból:
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
8
h

darabszáma (db)

Összesen
(élet)
9
i

9. oszlopból:
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
10
j

éves biztosítási díjának
összege (eFt)
Összesen
(élet)
11
k

11. oszlopból: Mód
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
12
13
l
z

Tárgyidőszakban közvetített szerződések
összesen
48B2B1101
...
...
48B2B1199
Élő (záró) állományban lévő szerződések
48B2B12
összesen
48B2B1201
...
...
48B2B1299

48B2B11

Jelmagyarázat
Tilos

48B2BE
Elektronikus felületen közvetített életbiztosítási szerződések száma, díja
Tárgyidőszakban közvetített folyamatos dijfizetésű életbiztosítási szerződések

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Biztosító
megnevezése

1
a
48B2BE1

002

48B2BE101
...
...
48B2BE199
Élő (záró) állományban lévő szerződések
48B2BE2
összesen
48B2BE201
...
...
48B2BE299

003
004

Jelmagyarázat
Tilos

2
b

darabszáma (db)
3. oszlopból:
Összesen
Hagyományos
(élet)
élet
3
c

4
d

3. oszlopból:
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
5
e

éves állománydíjának összege (eFt)

Összesen
(élet)

6. oszlopból:
Hagyományos
élet

6
f

7
g

6. oszlopból:
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
8
h

darabszáma (db)

Összesen
(élet)
9
i

9. oszlopból:
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
10
j

éves biztosítási díjának
összege (eFt)
Összesen
(élet)
11
k

11. oszlopból: Mód
Befektetési
egységhez
kötött
életbiztosítás
12
13
l
z
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Tárgyidőszakban közvetített szerződések
összesen

001

Biztosító
azonosítója

Nagyságrend: ezer forint
Tárgyidőszakban közvetített egyszeri díjfizetésű
életbiztosítási szerződések

1935
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48B2C
A közvetített viszontbiztosítási szerződések száma, díja
Biztosító
megnevezése
1
a
001

48B2C1

002

48B2C101
...
48B2C199

003

48B2C2

004

48B2C201
...
48B2C299

Tárgyidőszakban közvetített szerződések
összesen
...
Élő (záró) állományban lévő szerződések
összesen
...

Jelmagyarázat
Tilos

Biztosító
azonosítója
2
b

Nagyságrend: ezer forint
Viszontbiztosítás Viszontbiztosítás éves
Mód
darabszáma
díja (eFt)
3
4
17
c
d
z

1936
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48M
Mérleg

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

48M1
48M11
48M111
48M1111
48M1112
48M1113
48M1114
48M1115
48M1116
48M1117
48M112

012

48M1121

013

48M1122

014

48M1123

015
016
017
018
019

48M1124
48M1125
48M1126
48M1127
48M113

020

48M1131

021

48M1132

022

48M1133

023

48M1134

4. Tarósan adott kölcsön jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

024

48M1135

5. Egyéb tartós részesedés

025

48M1136

6. Tartósan adott kölcsön egyéb
részesedési viszonyban álló vállalkozásban

026

48M1137

027

48M1138

028

48M1139

029

48M1140

030
031
032
033
034
035
036
037
038

48M12
48M121
48M1211
48M1212
48M1213
48M1214
48M1215
48M1216
48M122

039

48M1221

040

48M1222

041

48M1223

042

48M1224

043
044
045

48M1225
48M1226
48M1227

046

48M1228

047
048
049
050
051

48M123
48M1231
48M1232
48M1233
48M1234

052

48M1235

053
054
055
056
057
058

48M1236
48M124
48M1241
48M1242
48M13
48M131

059

48M132

060
061
062

48M133
48M2
48M21

Eszközök összesen
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt
vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt
vállalkozásban
3. Tartós jelentős tulajdoni részesedés

7. Egyéb tartósan adott kölcsön
8. Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
9. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése
10. Befektetett pénzügyi eszközök
értékelési különbözete
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlelgek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállakozással
szemben
3. Követelések jelentős tulajdoni
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
4. Követelések egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
5. Váltókövetelések
6. Egyéb követelések
7. Követelések értékelési különbözete
8. Származékos ügyeltek pozitív értékelési
különbözete
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Jelentős tulajdoni részesedés
3. Egyéb részesedés
4. Saját részvények, saját üzletrészek
5. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
6. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
Források összesen
D. Saját tőke

Nagyságrend: ezer forint
Előző év Tárgyév
Mód
1
2
3
a
b
z

1937
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063

48M211

064

48M2111

065

48M212

066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078

48M213
48M214
48M215
48M216
48M2161
48M2162
48M217
48M22
48M221
48M222
48M223
48M23
48M231

I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

103

III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Adózott eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
48M2311
vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek jelentős
48M2312
tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
48M2313
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
4. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
48M2314
gazdálkodóval szemben
48M232
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
48M2321
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
48M2322
2. Átváltoztatható és átváltozó kötvények
48M2323
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
48M2324
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
48M2325
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt
48M2326
vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek jelentős tulajdoni
48M2327
részesedési viszonyban lévő
vállalkozásokkal szemben
8. Tartós kötelezettségek egyéb
48M2328
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
48M2329
9. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
48M233
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
48M23301 1. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: átváltoztatható és átváltozó
48M233011
kötvények
48M23302 2. Rövid lejáratú hitelek
48M23303 3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és
48M23304
szolgáltatásból (szállítók)
48M23305 5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
48M23306
vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős
48M23307 tulajdoni részesedési viszonyban lévő
vállakozásokkal szemben
8. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
48M23308 részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
48M23309 9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
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48E
Eredménykimutatás

Sorszám

Sorkód

Megnevezés

001
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I. Értékesítés nettó árbevétele
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Export értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
03. Saját termelésű készeletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
III. Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
IV. Anyagjellegű ráfordítások
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
V. Személyi jellegű ráfordítások
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetés
12. Bérjárulékok
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
14. Részesedésekből származó bevételek,
árfolyamnyereségek
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapírokból,
kölcsönökből) származó bevételek, árfolyamnyereségek
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellgű bevételek
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
18. Részesedésekből származó ráfordítások,
árfolyamveszteségek
ebből: kapcsolt vállakozásnak adott
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bankbetétek értékvesztése
22. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet
B. Pénzügyi műveletek eredménye
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY
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5. melléklet a 9/2018. (III. 23.) MNB rendelethez
„11. melléklet a 48/2016. (XII. 12.) MNB rendelethez
Az alkusz és a többes ügynök felügyeleti jelentése kitöltésére vonatkozó részletes előírások
I.
A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok

1. Kapcsolódó jogszabályok
A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja határozza meg.

2. Fogalmak, rövidítések
2.1. E-ügyfél: az értékesítést végző elektronikus felületet, valamint az értékesítést végző összehasonlító felületet
használó személy.
2.2. Értékesítést végző elektronikus felület: az e-ügyfelek számára elérhető olyan elektronikus felület, amely alkalmas
az e-ügyfél igényeinek és szükségleteinek felmérésére és a biztosítási szerződés e-ügyfél által kezdeményezett
megkötésére.
2.3. Értékesítést végző összehasonlító felület: az e-ügyfelek számára elérhető olyan összehasonlító felület, amely
alkalmas a biztosítási szerződés e-ügyfél által kezdeményezett megkötésére.
2.4. A táblákban és a kitöltési előírásokban használt további fogalmak, rövidítések értelmezésére vonatkozó
rendelkezést az 1. melléklet 2. pontja határozza meg.
3. A felügyeleti jelentés formai követelményei
3.1. Könyvvizsgálói jelentés beküldésére a Számv. tv. 155. § (3) bekezdésében előírtaknak megfelelő adatszolgáltatók
nem kötelezettek.
A könyvvizsgálói jelentés csatolására nem kötelezett adatszolgáltatóknak az éves jelentés beküldhetősége érdekében
csatolniuk kell egy, a könyvvizsgáló jelentésre vonatkozóan az 1. melléklet 3. pontjában megadottaknak megfelelően
elnevezett pdf formátumú fájlt, amelyben arról nyilatkoznak, hogy könyvvizsgálói záradék vagy jelentés beküldésére
nem kötelezettek.
3.2. A felügyeleti jelentés további formai követelményeit az 1. melléklet 3. pontja határozza meg.

4. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei
A felügyeleti jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg.
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II.
Az alkusz és a többes ügynök féléves felügyeleti jelentése

48A tábla Az alkusz és a többes ügynök tájékoztató adatai (szakmai felelősség vagyoni fedezete,
foglalkoztatottak létszáma, díjak kezelése)

A tábla sorai
48A03 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Szerződés időtartama, kezdete
A szerződés eredeti kezdetét kell megadni.
48A04 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Szerződés időtartama, vége
Ebbe a sorba nem kell írni, amennyiben a szerződés határozatlan időtartamra szól.
48A07 sor (Vagyoni biztosíték) Megnevezése
Itt kell bemutatni a Bit. 4. § (1) bekezdés 105. pontjában vagyoni biztosítékként definiált pénzeszközt vagy
bankgaranciát, amelyek nem azonosak sem a felelősségbiztosítással, sem a törzstőkével. Amennyiben az alkusz és a
többes ügynök felelősségbiztosítással rendelkezik és azt jelezte az adattáblában, úgy a vagyoni biztosítékra vonatkozó
adatot nem kell megadni.

48A09 sor A fedezetből történt kárkifizetés darabszáma
Itt kell bemutatni a tárgyévi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, akár a felelősségbiztosítás, akár a vagyoni
biztosíték terhére történt kárkifizetés darabszámát.

48A10 sor Fedezetből történt kárkifizetés összege
Itt kell bemutatni a tárgyévi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, akár a felelősségbiztosítás, akár a vagyoni
biztosíték terhére történt kárkifizetéseket.
48A20 sor Az alkusszal és a többes ügynökkel biztosításközvetítői munkaviszonyban állók létszáma (fő)
Itt kell bemutatni azokat a biztosításközvetítő természetes személyeket, akik az alkusszal és a többes ügynökkel
létesített munkaviszony keretében fejtik ki tevékenységüket. Az állományi létszám tárgyidőszak (félév) végi, záró adatát
kell megadni. A nem biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyeket nem kell feltüntetni.

48A21 sor Az alkusz és a többes ügynök megbízásából eljáró gazdálkodó szervezeten és egyéni vállalkozón keresztül
közvetítő természetes személyek száma
Azon regisztrációköteles természetes személy biztosításközvetítők tárgyidőszak (félév) végi, záró létszámát kell
megadni, akik az alkusz és a többes ügynök megbízásából eljáró gazdálkodó szervezeten, vagy egyéni vállalkozón
keresztül közvetítenek, munkaviszony keretében. A nem biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes
személyeket nem kell feltüntetni.
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Az alkuszi és a többes ügynöki tevékenység irányító személyét is figyelembe kell venni a jogviszonyának megfelelő
sorban (munkaviszony vagy egyéb jogviszony).

48A22 sor Biztosításközvetítést végző munkavállalók bruttó munkabérének összege
Ebben a sorban kell kimutatni azon munkavállalók részére kifizetett bruttó munkabér összegét, akik az alkusszal és a
többes ügynökkel létesített munkaviszony keretében biztosításközvetítői tevékenységet végeznek, ideértve a
munkaviszonyban foglalkoztatott biztosításközvetítői tevékenység irányító összes munkabérét.

48A301 sor Első díj
Amennyiben az alkusz és a többes ügynök az ügyféltől a biztosítási ajánlat aláírásakor az első díjat/díjrészletet készpénzben nyugta ellenében, vagy az alkusz és a többes ügynök által kiállított számla alapján az alkusz és a többes
ügynök bankszámlájára érkezően - átveszi, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkező esetben „0”-val
kell jelölni.

48A302 sor Folytatólagos díj
Ha az alkusz és a többes ügynök és a biztosító(k) között létrejött megállapodás alapján, az alkuszhoz és a többes
ügynökhöz pénztáron, vagy bankszámlán keresztül érkezett be (nem elsődíjas) pénzösszeg, akkor a tábla „érték”
oszlopába „1”-est kell írni, ellenkező esetben „0”-val kell jelölni.

48A31 sor Ügyfélszámla vezetése
Amennyiben az alkusz és a többes ügynök a Bit. 404. § (2) bekezdésben meghatározott ügyfélszámlát vezet, a tábla
„érték” oszlopába „1”-est kell írni, nemleges válasz esetén „0”-val kell jelölni.

48A32 sor Kárrendezési tevékenység
Amennyiben az alkusz és a többes ügynök valamely biztosítóval kötött megállapodás alapján kárrendezési
tevékenységet lát el, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, annak hiányában „0”-val kell jelölni.

48B1A1 tábla Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek
A tábla oszlopai
1 és 2. oszlop Biztosító megnevezése és azonosítója
A „Biztosító megnevezése” oszlopba a biztosítók aktuális nevét, a „Biztosító azonosítója” oszlopba a biztosító
törzsszámát az MNB internetes honlapján a Felügyelet/Engedélyezés és intézményfelügyelés/Piaci szereplők
keresése/Általános kereső menüpont alatt található adatbázisokban foglalt adatoknak megfelelően kell megadni.
Határon átnyúló tevékenységet végző intézmények törzsszáma minden esetben 8. A „Kód” rovatban a 99 végű a
maximum sort jelöli. Az első kód adott, de az alkusznak és a többes ügynöknek a szükséges sorokat (annak
függvényében, hogy hány biztosítótól volt jutalékbevétele) számoznia kell a megadott első kódtól kezdődően, a többi
sor törlendő.
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3., 4., 5., 6., 7., 8. oszlop Tárgyidőszakra járó szerzési/fenntartási/céljutalék bevétel bruttó összege élet – nem élet
Ezen meghatározások alatt a biztosítók felé tárgyidőszakra (félévre) kiszámlázott teljes (a hagyományos értékesítési
csatornákon, valamint az értékesítést végző elektronikus, illetve az értékesítést végző összehasonlító felületen
keresztül közvetített) jutalékbevételét kell érteni szerzési, fenntartási, és céljutalék (extra jutalék) megbontásával.
Jutalékbevétel alatt a jutalékszámla visszaírások (sztornó tételek) figyelembe vétele nélküli bruttó összeg értendő, a
visszaírt jutalék összegét külön, a sztornó tételek oszlopban kell szerepeltetni. A jutalékbevételt élet, illetve nem-élet
ági bontásban, biztosítónként kell bemutatni. A besorolásnak meg kell egyeznie a biztosító által megadottal. Itt kell
bemutatni a biztosító vezérügynökétől, a külföldi biztosítótól, viszontbiztosítótól kapott jutalék összegét is, a jutalékot
ténylegesen kifizető biztosító megjelölésével.

A szerzési jutalék a szerződéskötéssel összefüggésben, a fenntartási jutalék pedig a szerződés gondozásáért,
meghatározott ideig való fennállásáért járó jutalékként azonosítható. A céljutalék minden olyan extra jutalék, amelyre
az alkusz és a többes ügynök a biztosításközvetítői tevékenysége, teljesítménye vagy célfeladat kiírása alapján válik
jogosulttá.
Nem ebben a táblában, hanem a 48B1B táblában (egyéb bevételként) kell bemutatni az alkuszi tevékenységet folytató
biztosításközvetítő által az ügyfelével kötött megbízási szerződés alapján kapott megbízási díjat. A jutalékokat bruttó
módon kell megjeleníteni, vagyis a sztornó tételeket (visszaírásokat) és a továbbadott jutalékokat nem szabad levonni
a tárgyfélévben megszolgált jutalékokból.

9. és 10. oszlop Tárgyidőszakra be nem folyt jutalék összege élet – nem élet
Ezen meghatározások alatt a tárgyidőszakra (félévre) kiszámlázott, de a felügyeleti jelentés teljesítése napjáig még
pénzügyileg be nem folyt jutalékok összege értendő, élet, illetve nem-élet ági bontásban, biztosítónként részletezve. A
be nem folyt jutalékok összegét nem kell kivonni a bruttó összegekből.

11. és 12. oszlop Megbízott biztosításközvetítőknek fizetett jutalék élet – nem élet
Ezekben az oszlopokban kell kimutatni a szerződéses viszonyban álló alvállalkozóknak a biztosításközvetítői
tevékenységük után kifizetett jutalékok összegét, ideértve a jutalék visszaírásokat is. A fizetett jutalékokat csak élet –
nem élet ági bontásban kell jelenteni a tábla első Összesen sorában, az adatokat biztosítónkénti megbontásban nem
kell feltüntetni.
13. és 14. oszlop Sztornó tételek (visszaírások) élet – nem élet
Itt kell megjeleníteni a jutalék kiszámlázás félévétől függetlenül a tárgyfélévben visszaírásra került jutalékokat. Azon
technikai ok miatti sztornó tételeket, amelyek a jutalék összegét (a biztosítóval szembeni jutalék követelés vagy
kötelezettség mértékét) nem befolyásolják, nem kell figyelembe venni.
48B1AE tábla Elektronikus felületen végzett biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek
A tábla kitöltése

Ebben a táblában kell bemutatni - a 48B1A1 táblával megegyező szerkezetben és az ott előírtak szerint - a
biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételeket, abban az esetben, ha az adott szerződésnél a
közvetítő személyes közreműködése nélkül, közvetlenül az ügyfél által használt értékesítést végző elektronikus, illetve
értékesítést végző összehasonlító felület igénybevételével történt a biztosításközvetítés. Amennyiben a
biztosításközvetítő nem önállóan működtetett, hanem egyéb szolgáltató által fejlesztett és karbantartott elektronikus
felületet használ a biztosítási szerződések megkötésének elősegítésére, a táblák kitöltése csak abban az esetben
szükséges, ha az összehasonlító oldal az ügyfél számára közvetlenül is elérhető.
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Amennyiben az alkusz és a többes ügynök a biztosításközvetítéshez értékesítést végző elektronikus felületet, illetve
értékesítést végző összehasonlító felületet nem vesz igénybe, a tábla első összesítő sorába nullát kell írni.

48B1B tábla Az alkusz és a többes ügynök egyéb tevékenységéből származó bevételei
A tábla kitöltése

Ebben a táblában kell bemutatni minden olyan egyéb bevételt, amely a biztosításközvetítői tevékenységhez
kapcsolódóan vagy attól függetlenül, részét képezi az eredménykimutatás „Értékesítés nettó árbevétele összesen”
sorában szereplő összegének.
A tábla sorai

48B1B1 sor Egyéb tevékenységek bevételei összesen
Az itt kimutatott összeget kell megbontani kockázat-elbírálás, módozatfejlesztés, kárrendezés, szaktanácsadás,
oktatás, pénztári tagszervezésért kapott díj, pénzügyi intézménytől egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért
(befektetési szolgáltatás, pénzpiaci szolgáltatás közvetítése függő közvetítőként, pénzpiaci szolgáltatás közvetítése
független közvetítőként) kapott díj, díj jellegű bevételek és egyéb csoportosításban. Fontos, hogy a kockázatelbírálási
tevékenység és a szaktanácsadás a 66.22 biztosításközvetítői tevékenység keretein belül, a felnőttoktatás azonban
csak MNB engedéllyel végezhető.

48B1B16 sor Pénztári tagszervezés
Itt kell jelenteni a nyugdíj- és egészségpénztári tagszervezésért kapott díjakat.

48B1B17 sor Befektetési szolgáltatás közvetítése
Itt kell kimutatni a befektetési szolgáltatás közvetítéséért kapott jutalékokat.

48B1B18 sor Pénzpiaci szolgáltatás közvetítése függő közvetítőként
Itt kell bemutatni a függő közvetítőként végzett pénzpiaci szolgáltatás közvetítésért kapott jutalékokat.

48B1B19 sor Pénzpiaci szolgáltatás közvetítése független közvetítőként
Itt kell bemutatni a független közvetítőként végzett pénzpiaci szolgáltatás közvetítésért kapott jutalékokat.

48B1B20 sor Díj jellegű bevételek
Itt kell bemutatni a fee jogcímen, az ügyfelektől megbízási díjként járó bevételeket.
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48B1B21 sor Egyéb
Ebben a kategóriában kell kimutatni minden egyéb bevételt (pl.: bérbeadás), amely az eredménykimutatás „Értékesítés
nettó árbevétele összesen” sorban szerepel, és a fenti kategóriák egyikébe sem sorolható be.

48B2A1 tábla A közvetített nem-életbiztosítási szerződések száma, díja
A tábla oszlopai
1 és 2. oszlop Biztosító megnevezése és azonosítója
A „Biztosító megnevezése” oszlopba a biztosítók aktuális nevét, a „Biztosító azonosítója” oszlopba a biztosító
törzsszámát az MNB internetes honlapján a Felügyelet/Engedélyezés és intézményfelügyelés/Piaci szereplők
keresése/Általános kereső menüpont alatt található adatbázisokban foglalt adatoknak megfelelően kell megadni.
Határon átnyúló tevékenységet végző intézmények törzsszáma minden esetben 8.

A tábla sorai

A „Kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód adott, de az alkusznak és a többes ügynöknek a
szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány biztosítótó részére közvetített) számoznia kell a megadott első
kódtól kezdődően, a többi sor törlendő.

48B2A11 sor 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. oszlop Tárgyidőszakban közvetített folyamatos díjfizetésű neméletbiztosítási szerződések darabszáma és éves állománydíja
Itt kell bemutatni a tárgyidőszakban (félévben) közvetített és a felügyeleti jelentés teljesítése napjáig kötvényesített
nem-életbiztosítási szerződések teljes (a hagyományos értékesítési csatornákon, valamint az értékesítést végző
elektronikus, illetve az értékesítést végző összehasonlító felületen keresztül közvetített) darabszámát és teljes éves
állománydíját összesen, illetve azon belül a kgfb., a lakás, a casco és az intézményi és vállalkozói
vagyonbiztosításokat biztosítónként. Az egyes kiemelten is bemutatott biztosítási típusok oszlopában szereplő értékek
részinformációk, ezek összegének nem kell kiadniuk a 3. és 8. Összesen oszlopok értékét. Egy adott biztosításhoz
kapcsolódó kiegészítő biztosításokat nem kell megbontani, hanem az alapbiztosítás jellegének megfelelően kell
szerepeltetni. A más biztosításközvetítőtől átvett biztosítási szerződések állományápolási tevékenysége esetében a
biztosításközvetítőhöz került szerződéseket a tárgyfélévben közvetített szerződések között nem kell bemutatni, csak a
tárgyidőszak (félév) végi élő (záró) állományban kell szerepeltetni.

Itt kell bemutatni azon biztosítási szerződések darabszámát és éves állománydíját is, amelyeket a tárgyfélévben
közvetítettek, de azok a tárgyfélévben törlésre is kerültek. Azokat a korábban közvetített és a biztosítási kötvény
tanúsága szerint határozott időtartamra kötött biztosítási szerződéseket, amelyek a felek megállapodása alapján az
évfordulót követően automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodnak, ha meghatározott időn belül egyik fél sem
kezdeményezi a szerződés megszűnését, a szerződés második évétől kezdve folyamatos díjfizetésű szerződéseknek
kell tekinteni, de azokat a tárgyfélévben közvetített szerződések között nem, hanem a tárgyidőszak (félév) végi élő
(záró) állományban kell bemutatni.

Az olyan (pl. építési) biztosításokat, amelyek nem egyszeri díjasok, hanem több díjfizetési időpontjuk van, és az egyes
díjak nem időarányosak, a folyamatos díjas biztosításoknál kell jelenteni, az adott időszakban (félévben) ténylegesen
megfizetett díjat véve éves állománydíjként.
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A tábla 7., 12., 15. és 19. Vállalkozói és intézményi vagyonbiztosítások oszlopában a vállalkozói és intézményi
vagyonbiztosításokat kell jelenteni, illetve az egyéb vállalkozói és intézményi biztosításokat (pl. felelősségbiztosítás,
társasházi lakás). A csoportos élet és balesetbiztosítás a Bit. ágazati besorolását alapul véve a nem élet ághoz
sorolandó. Az életbiztosítási ághoz akkor kerül, ha kifejezetten életbiztosítási kockázatra kötik (nem baleseti halál).

48B2A11 sor 13., 14., 15., 16., 17., 18., 19., 20. oszlop Tárgyidőszakban közvetített egyszeri díjas nem-életbiztosítási
szerződések darabszáma és éves biztosítási díjának összege
Itt kell bemutatni a tárgyidőszakban (félévben) közvetített egyszeri díjas nem-életbiztosítási szerződések összes
darabszámát és éves biztosítási díját, illetve külön megadva a casco, az intézményi és vállalkozói vagyonbiztosítási és
az utasbiztosítási szerződésekre vonatkozó adatokat, biztosítónként. Az egyes kiemelten is bemutatott biztosítási
típusok oszlopában szereplő értékek összegének nem kell kiadniuk a 13. és 17. Összesen oszlopok értékét.

48B2A12 sor 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. oszlop Élő (záró) állományban lévő folyamatos díjas neméletbiztosítási szerződések darabszáma és éves állománydíja
A tárgyidőszak (félév) végén fennálló folyamatos díjfizetésű nem-életbiztosítási szerződések darabszáma és éves díja.

Fennálló biztosítási szerződés az a szerződés, amely érvényesen létrejött és a tárgyfélév végéig még nem szűnt meg,
függetlenül annak hatályától.

48B2AE tábla Az elektronikus felületen közvetített nem-életbiztosítási szerződések száma, díja

A tábla kitöltése

Ebben a táblában kell bemutatni - a 48B2A1 táblával megegyező szerkezetben és az ott előírtak szerint - a
biztosításközvetítő személyes közreműködése nélkül, közvetlenül az ügyfél által használt értékesítést végző
elektronikus, illetve értékesítést végző összehasonlító felület igénybevételével közvetített nem-életbiztosítási
szerződések számát, díját. Amennyiben a biztosításközvetítő nem önállóan működtetett, hanem egyéb szolgáltató által
fejlesztett és karbantartott elektronikus felületet használ a biztosítási szerződések megkötésének elősegítésére, a
táblák kitöltése csak abban az esetben szükséges, ha az összehasonlító oldal az ügyfél számára közvetlenül is
elérhető.

Amennyiben az alkusz és a többes ügynök a biztosításközvetítéshez értékesítést végző elektronikus felületet, illetve
értékesítést végző összehasonlító felületet nem vesz igénybe, a tábla első összesítő sorába nullát kell írni.

48B2B1 tábla A közvetített életbiztosítási szerződések száma, díja
A tábla oszlopai
1 és 2. oszlop Biztosító megnevezése és azonosítója
A „Biztosító megnevezése” oszlopba a biztosítók aktuális nevét, a „Biztosító azonosítója” oszlopba a biztosító
törzsszámát az MNB internetes honlapján a Felügyelet/Engedélyezés és intézményfelügyelés/Piaci szereplők
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keresése/Általános kereső menüpont alatt található adatbázisokban foglalt adatoknak megfelelően kell megadni.
Határon átnyúló tevékenységet végző intézmények törzsszáma minden esetben 8.

A tábla sorai

A „Kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód adott, de az alkusznak és a többes ügynöknek a
szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány biztosítótó részére közvetített) számoznia kell a megadott első
kódtól kezdődően, a többi sor törlendő.

48B2B1 sor 3., 4., 5., 6., 7., 8. oszlop Tárgyidőszakban közvetített folyamatos díjfizetésű életbiztosítási szerződések
darabszáma és éves állománydíja
Itt kell bemutatni a tárgyidőszakban (félévben) közvetített és a felügyeleti jelentés teljesítése napjáig kötvényesített
életbiztosítási szerződések teljes (a hagyományos értékesítési csatornákon, valamint az értékesítést végző
elektronikus illetve az értékesítést végző összehasonlító felületen keresztül közvetített) darabszámát és teljes éves
állománydíját összesen, illetve azon belül a hagyományos élet és a befektetési egységhez kötött életbiztosítási
szerződésekre vonatkozó adatokat biztosítónként. Az egyes kiemelten is bemutatott biztosítási típusok oszlopában
szereplő értékek összegének nem kell kiadniuk a 3. és 6. Összesen oszlopok értékét. Egy adott biztosításhoz
kapcsolódó kiegészítő biztosításokat nem kell megbontani, hanem az alapbiztosítás jellegének megfelelően kell
szerepeltetni. A más biztosításközvetítőtől átvett biztosítási szerződések állományápolási tevékenysége esetében a
biztosításközvetítőhöz került szerződéseket a tárgyfélévben közvetített szerződések között nem kell bemutatni, csak a
tárgyfélév végi élő (záró) állományban kell szerepeltetni.

Itt kell bemutatni azon biztosítási szerződések darabszámát és éves állománydíját is, amelyeket a tárgyfélévben
közvetítettek, de azok a tárgyfélévben törlésre is kerültek. Azokat a korábban közvetített és a biztosítási kötvény
tanúsága szerint határozott időtartamra kötött biztosítási szerződéseket, amelyek a felek megállapodása alapján az
évfordulót követően automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodnak, ha meghatározott időn belül egyik fél sem
kezdeményezi a szerződés megszűnését, a szerződés második évétől kezdve folyamatos díjfizetésű szerződéseknek
kell tekinteni, de azokat a tárgyfélévben közvetített szerződések között nem, hanem a tárgyfélév végi élő (záró)
állományban kell bemutatni.

48B2B1 sor 9., 10., 11., 12. oszlop Tárgyidőszakban közvetített egyszeri díjas életbiztosítási szerződések darabszáma
és éves biztosítási díjának összege
Itt kell bemutatni a tárgyidőszak (félév) alatt közvetített egyszeri díjas életbiztosítási szerződések összes darabszámát
és éves biztosítási díját, illetve külön megadva a hagyományos élet és befektetési egységhez kötött életbiztosítási
szerződésekre vonatkozó adatokat, biztosítónként. Az egyes kiemelten is bemutatott biztosítási típusok oszlopában
szereplő értékek összegének nem kell kiadniuk a 9. és 11. Összesen oszlopok értékét.

48B2B2 sor 3., 4., 5., 6., 7., 8. oszlop Élő (záró) állományban lévő folyamatos díjas életbiztosítási szerződések
darabszáma és éves állománydíja

A tárgyfélév végén fennálló folyamatos díjfizetésű életbiztosítási szerződések darabszáma és éves díja.
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Fennálló biztosítási szerződés az a szerződés, amely érvényesen létrejött és a tárgyfélév utolsó napjáig még nem
szűnt meg, függetlenül annak hatályától.

48B2BE tábla Elektronikus felületen közvetített életbiztosítási szerződések száma, díja

A tábla kitöltése

Ebben a táblában kell bemutatni - a 48B2B1 táblával megegyező szerkezetben és az ott előírtak szerint - a közvetítő
személyes közreműködése nélkül, közvetlenül az ügyfél által használt értékesítést végző elektronikus, illetve az
értékesítést végző összehasonlító felület igénybevételével közvetített életbiztosítási szerződések számát, díját.
Amennyiben a biztosításközvetítő nem önállóan működtetett, hanem egyéb szolgáltató által fejlesztett és karbantartott
elektronikus felületet használ a biztosítási szerződések megkötésének elősegítésére, a táblák kitöltése csak abban az
esetben szükséges, ha az összehasonlító oldal az ügyfél számára közvetlenül is elérhető.

Amennyiben az alkusz és a többes ügynök a biztosításközvetítéshez értékesítést végző elektronikus felületet, illetve
értékesítést végző összehasonlító felületet nem vesz igénybe, a tábla első összesítő sorába nullát kell írni.

48B2C tábla A közvetített viszontbiztosítási szerződések száma, díja
A tábla oszlopai
1 és 2. oszlop Biztosító megnevezése és azonosítója
A „Biztosító megnevezése” oszlopba a biztosítók aktuális nevét, a „Biztosító azonosítója” oszlopba a biztosító
törzsszámát az MNB internetes honlapján a Felügyelet/Engedélyezés és intézményfelügyelés/Piaci szereplők
keresése/Általános kereső menüpont alatt található adatbázisokban foglalt adatoknak megfelelően kell megadni.
Határon átnyúló tevékenységet végző intézmények törzsszáma minden esetben 8.

A tábla sorai

A „Kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód adott, de az alkusznak és a többes ügynöknek a
szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány biztosítótó részére közvetített) számoznia kell a megadott első
kódtól kezdődően, a többi sor törlendő.

48B2C1 sor 3. és 4. oszlop Tárgyidőszakban közvetített viszontbiztosítási szerződések darabszáma és éves díja
Itt kell bemutatni a tárgyidőszakban (félévben) közvetített és a felügyeleti jelentés teljesítése napjáig kötvényesített
viszontbiztosítási szerződések darabszámát és éves díját összesen,

Itt kell bemutatni azon viszontbiztosítási szerződések darabszámát és éves díját is, amelyeket a tárgyfélévben
közvetítettek, de azok a tárgyfélévben törlésre is kerültek. Azokat a korábban közvetített és a biztosítási kötvény
tanúsága szerint határozott időtartamra kötött viszontbiztosítási szerződéseket, amelyek a felek megállapodása alapján
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az évfordulót követően automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodnak, a tárgyfélévben közvetített szerződések
között nem, hanem a tárgyfélév végi élő (záró) állományban kell bemutatni.

48B2C2 sor 3. és 4. oszlop Élő (záró) állományban lévő viszontbiztosítási szerződések darabszáma és éves díja
A tárgyfélév végén fennálló folyamatos díjfizetésű viszontbiztosítási szerződések darabszáma és éves díja.

Fennálló biztosítási szerződés az a szerződés, amely érvényesen létrejött és a tárgyfélév utolsó napjáig még nem
szűnt meg, függetlenül annak hatályától.

III.
Az alkusz és a többes ügynök éves felügyeleti jelentése

48M tábla Mérleg
A tábla kitöltése

A táblát az alkusz és a többes ügynök vagy a könyvelője által összeállított (egyszerűsített) éves beszámolóban
kimutatott adatokkal egyezően kell kitölteni. Az egyszerűsített éves beszámolót készítő adatszolgáltatónak csak a
mérleg nagybetűvel és római számmal jelzett sorait kell töltenie.

A tábla sorai

48M1 sor Eszközök összesen
A sornak meg kell egyeznie a 48M2 sor Források összesen értékével mind az előző évre, mind pedig a tárgyévre
vonatkozóan.

48E tábla Eredménykimutatás

A tábla kitöltése

A táblát az alkusz és a többes ügynök vagy a könyvelője által összeállított (egyszerűsített) éves beszámolóban
kimutatott adatokkal egyezően kell kitölteni. Az egyszerűsített éves beszámolót készítő adatszolgáltatónak csak az
eredménykimutatás nagybetűvel és római számmal jelzett sorait kell töltenie.
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A tábla sorai

48E01 sor Értékesítés nettó árbevétele
Ebben a kategóriában kell bemutatni a tárgyévre előírt bevételeket, mely nem egyezik meg a pénzforgalmi szemléletű
befolyt bevételekkel. Az alkuszok és a többes ügynökök saját bevételükként nem mutathatják ki a biztosítási
szerződésekre átvett biztosítási díjakat, hiszen ezek a biztosítók bevételébe számítanak bele.”

1950

6. melléklet a 9/2018. (III. 23.) MNB rendelethez

1. A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 48a sorral egészül ki:

(MNB
azonosító kód

Az adatszolgáltatás
Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre
gyakorisága

48a

L74

Negyedéves jelentés a
bankközi finanszírozási
mutatóról

a hitelintézeti csoporthoz
tartozó, nem csoportvezető,
magyarországi székhelyű bank,
negyedéves
jelzálog-hitelintézet kivételével a
bank, jelzálog-hitelintézet, az
ezen típusú EGT-fióktelep

teljesítésének módja

elektronikus úton (KAP
rendszer), fokozott
biztonságú vagy
minősített elektronikus
aláírással ellátva

határideje)
első negyedév tekintetében a
tárgyidőszakot követő második
hónap 12. nap, második-negyedik
negyedév tekintetében a
tárgyidőszakot követő második
hónap 11. nap
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(MNB
azonosító kód

Az adatszolgáltatás
Megnevezés

Az adatszolgáltatók köre
gyakorisága

teljesítésének módja

határideje)
„A – kezdeti jelentés” tábla tekintetében az
észleléstől számított 4 órán belül;

98a

P64

Pénzforgalmi szolgáltatói
tájékoztatás súlyosabb
működési, biztonsági
eseményről

pénzforgalmi szolgáltató, az
ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton (ERA
rendszer)
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2. A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 98a - 98c sorral egészül ki:

„B – időközi jelentés” tábla tekintetében
– a kitöltési előírások eltérő rendelkezése
hiányában – az „A” tábla beküldését követő
3 munkanapon belül;
„C – záró jelentés” tábla tekintetében
– a kitöltési előírások eltérő rendelkezése
hiányában – az esemény lezárása után
2 héten belül;
„D – érintett PSZ” tábla tekintetében
az „A – kezdeti jelentés” táblával egyidőben

98b

P65

Meg nem térített fizetési
műveletek

pénzforgalmi szolgáltató, az
ezen típusú EGT-fióktelep

eseti

98c

P66

Fizetési számlához való
hozzáférés megtagadása

számlavezető pénzforgalmi
szolgáltató, az ezen típusú
EGT-fióktelep

eseti

elektronikus úton
(EBEAD rendszer)
elektronikus úton
(EBEAD rendszer)

tárgynapot követő munkanap

tárgynapot követő munkanap

1951

1952

7. melléklet a 9/2018. (III. 23.) MNB rendelethez

1. A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában a P58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája a következő s és t oszloppal egészül ki:

„

P64 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatásban jelentendő
súlyosabbnak minősülő működési
és biztonsági esemény
(kódtár szerint)
s

P64 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatásban jelentendő
súlyosabbnak minősülő működési
és biztonsági esemény azonosító
száma
(szöveges)
t

”

2. A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában a P61 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája helyébe a következő tábla lép:

„01. tábla

Sorszám

a

01. tábla folytatása
Átkért/Átadott
Csoportos
Sorbeszedések
szám
száma
numerikus
n
0001
0002
0003
…
…
nnnn

b

numerikus
o

Minden rendszeres
átutalási megbízás
áthelyezése az új
pénzforgalmi
szolgáltatóhoz

Minden beérkező
ismétlődő átutalási
megbízás átkérése az új
pénzforgalmi
szolgáltatóhoz

A számlatulajdonos
kéri az adatok
megküldését részére
is

ééééhhnn
h

ééééhhnn
i

kódlista
j

kódlista
k

kódlista
l

kódlista
m

Számlazárás
elutasításának
indoka

Egyéb információ

Számlazárás
dátuma

Számlaegyenleg átutalásának
dátuma

Számlaegyenleg
átutalási összeg

Számlaegyenleg
átutalási devizaneme

kódlista
t

karakteres
u

ééééhhnn
v

ééééhhnn
w

numerikus
x

ISO
y

g

Elutasítás indoka

Számlazárás
státusza

kódlista
r

kódlista
s

kódlista
c

kódlista
d

ééééhhnnóóppmm
e

Bankszámla
megszüntetési
folyamat folytatódik?
kódlista
q

numerikus
p

Minden csoportos beszedésre
vonatkozó felhatalmazás
áthelyezése új pénzforgalmi
szolgáltatóhoz

f

Üzenet
beérkezésének
időpontja

Átkért/Átadott
Átkért/Átadott Beérkező
Rendszeres
ismétlődő átutalási
átutalások száma
megbízások száma

Számlaváltás
dátuma

Új pénzforgalmi
szolgáltató
azonosító kódja

Sztornó

”
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0001
0002
0003
…
…
nnnn

Ügylet azonosító Üzenet azonosító

Megbízás
befogadási
dátuma

Korábbi
pénzforgalmi
szoltáltató
azonosító kódja

Üzenet típusa
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1953

3. A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában a P63 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra
vonatkozó kitöltési előírások II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. Részletes előírások
01. tábla: Csalás arány statisztika
A Pft. 2. § 4a. pontja szerinti erős ügyfél-hitelesítést (a továbbiakban: erős ügyfél-hitelesítés) alkalmazó pénzforgalmi
szolgáltatónak ebben a táblában kell jelentenie a belső piaci pénzforgalmi szolgáltatásokról és a 2002/65/EK, a
2009/110/EK és a 2013/36/EU rendelet módosításáról, valamint a 2007/64/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló 2015. november 25-i (EU) 2015/2366 európai parlamenti és tanácsi irányelv 98. cikk (4) bekezdése alapján
kiadott felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben (a továbbiakban: bizottsági rendelet) meghatározottak szerinti
90 napos gördülő átlag alapján számított csalás arányt és azokat az eseteket, amikor a csalás arány eltér a kockázat
alapú kivétel feltételéül meghatározott referencia csalási aránytól.
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
a)

ebben az oszlopban kell feltüntetni a kódlistában szereplő tranzakció típusokat,

d)

ebben az oszlopban kell feltüntetni a tranzakció típushoz a bizottsági rendeletben meghatározott és
ennek alapján a kódlistában szereplő küszöbértéket,

c)

ebben az oszlopban kell feltüntetni a bizottsági rendeletben meghatározott számítási mód szerint
számított csalás arányt,

d)

ebben az oszlopban kell megadni a bizottsági rendeletben meghatározott referencia csalási aránytól való
eltérés százalékos értékét, ha a csalási arány két egymást követő negyedévben (180 nap) meghaladta a
referencia arányt.

02. tábla: Ügyfél hitelesítés statisztika
Ez a tábla csak abban az esetben töltendő, amennyiben a bizottsági rendelet szerinti tranzakció kockázat analízis
alapján az alacsony kockázatúnak ítélt tranzakciók esetében nem kerül alkalmazásra erős ügyfél hitelesítés.
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
a)

ebben az oszlopban kell feltüntetni a kódlistában szereplő tranzakció típusokat,

b)

ebben az oszlopban kell feltüntetni a kódlistában szereplő befogadási csatornákat,

c)

a kódlista szerinti ügyfél hitelesítési típusokat kell szerepeltetni,

d)

a tranzakció
ók számát kell szerepeltetn i,

e)

a tranzakció
ók értékét kell szerepeltetni .”

4. A 27/2017
7. (XI. 21.) MN
NB rendelet 2. melléklet II. p
pontja a P63 MNB
M
azonosító
ó kódú adatszzolgáltatás kitö
öltési
előírásait kö
övetően a köve
etkező rendelk
kezésekkel eg
gészül ki:

1954

d)

a tranzakció
ók számát kell szerepeltetn i,

e)

a tranzakció
ók értékét kell szerepeltetni .”

e)

a tranzakciók értékét kell szerepeltetni.”
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4. AA27/2017
melléklet II.
7. (XI. 21.)
NB rendelet
a P63 MNB
M
azonosító
kódú adatsz
kitö
öltési
4.
27/2017.
(XI.MN
21.)
MNB 2.rendelet
2.ppontja
melléklet
II. pontja
aóP63
MNBzolgáltatás
azonosító
kódú
előírásait kö
övetően a köve
etkező rendelk
kezésekkel eg
gészül ki:
adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:
„MNB azonosító kód: P64
Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

0 - Fejléc
Kezdeti jelentés
Időközi jelentés

észlelés után 4 órán belül
az előző jelentés után legfeljebb 3 nappal

Utolsó időközi jelentés
Záró jelentés
Esemény átsorolása a nem súlyos kategóriába.......Indoklás:

az esemény lezárása után 2 héten belül

Jelentés napja ÉÉÉÉ/HH/NN
Esemény azonosító száma, adott esetben (az időközi és a záró jelentéshez)

47	
  

Időpontja

ÓÓ:PP
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MNB azonosító kód: P64

Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

A – Kezdeti jelentés

A. 1. – ÁLTALÁNOS ADATOK

Jelentés típusa
Konszolidált
Egyedi
Jelentés típusa
Érintett pénzforgalmi szolgáltató
Pénzforgalmi szolgáltató neve
Pénzforgalmi szolgáltató egyedi azonosító száma (törzsszáma), amennyiben
értelmezhető
Pénzforgalmi szolgáltató engedély száma
A csoport vezetője, amennyiben értelmezhető
Székhely szerinti ország
Az eseményben érintett ország/országok
E-mail
Telefonszám:
Elsődleges kapcsolattartó
E-mail
Telefonszám:
Másodlagos kapcsolattartó
Jelentő szervezet (ezt a szakaszt akkor kell kitölteni, ha a jelentő szervezet megbízás alapján készített jelentés esetén nem az érintett pénzforgalmi szolgáltató)
Jelentő szervezet neve
Egyedi azonosító szám, amennyiben értelmezhető
Engedély száma, amennyiben értelmezhető
E-mail
Telefonszám:
Elsődleges kapcsolattartó
E-mail
Telefonszám:
Másodlagos kapcsolattartó
Az esemény észlelésének napja és időpontja
(1)
Az eseményt észlelte:
Adjon rövid, általános ismertetést az eseményről
(ha véleménye szerint az esemény más EU tagállamokban is kifejti hatását,
és amennyiben a vonatkozó jelentési határidőben lehetséges, biztosítson
angol nyelvű fordítást)
Mi a következő frissítés becsült időpontja?

A. 2. – AZ ESEMÉNY ÉSZLELÉSE ÉS ELSŐ BESOROLÁSA
ÉÉÉÉ/HH/NN, ÓÓ:PP

Egyéb esetben, indokolja:

ÉÉÉÉ/HH/NN, ÓÓ:PP

Megjegyzés:

	
  

(1) Legördülő m enü: pénzforgalm i s zolgáltatás t igénybe vevő; bels ő s zervezet; küls ő s zervezet; egyik s em

1955
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MNB azonosító kód: P64
Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

B – Időközi jelentés
B. 1. – ÁLTALÁNOS ADATOK

Utolsó időközi jelentés
Adjon RÉSZLETESEBB ismertetést az eseményről, pl. tájékoztasson az
alábbiakról:
- mi a konkrét ügy,
- hogyan történt,
- hogyan alakult ki,
- korábbi eseményhez kapcsolható,
- következmények (különösen a pénzforgalmi szolgáltatásokat igénybe
vevők számára),
- az esemény észlelésének háttere,
- érintett területek,
- eddigi intézkedések,
- érintett vagy résztvevő szolgáltatók/harmadik felek,
- válságkezelés elkezdődött (belső, illetve külső (jegybanki
válságkezelés),
- az esemény besorolása a pénzforgalmi szolgáltatón belül
ÉÉÉÉ/HH/NN, ÓÓ:PP
Az esemény kezdetének napja és időpontja (ha már ismert)
Állapot

Diagnosztizálás

Helyreállítás

Javítás

Visszaállítás

Az esemény visszaállításának vagy várható visszaállításának a napja és ÉÉÉÉ/HH/NN, ÓÓ:PP
időpontja
B. 2. – AZ ESEMÉNY BESOROLÁSA/TÁJÉKOZTATÁS AZ ESEMÉNYRŐL

Összesített hatás

(2)

Érintett műveletek

A pénzforgalmi szolgáltatás érintett igénybe vevői

(3)

Integritás

Titoktartás

Rendelkezésre állás

Hitelesség

Folyamatosság

Érintett műveletek száma

Tényadat

Becslés

A műveletek szokásos száma %-ában

Tényadat

Becslés

Érintett műveletek értéke (EUR)
Megjegyzések:

Tényadat

Becslés

A pénzforgalmi szolgáltatás érintett igénybe vevőinek száma

Tényadat

Becslés

A pénzforgalmi szolgáltatás összes igénybe vevőjének %-ában

Tényadat

Becslés

Tényadat

Becslés

Közvetlen költségek euróban

Tényadat

Becslés

Közvetett költségek euróban

Tényadat

(4)

A szolgáltatás kimaradása

(5)

NN:ÓÓ:PP

IGEN

A belső eszkaláció magas szintje

Esetleg érintett egyéb pénzforgalmi szolgáltatók vagy jelentős
infrastruktúrák

IGEN, ÉS VÉSZHELYZETI (VAGY ANNAK MEGFELELŐ) ÜZEMMÓD BEVEZETÉSE VALÓSZÍNŰ

Ismertesse az esemény belső eszkalációjának szintjét,
jelezze, ha az esemény vészhelyzeti (vagy annak megfelelő) üzemmód bevezetését váltotta ki, vagy a jövőben
valószínűleg kivált ilyet, ha igen, ismertesse
IGEN

NEM

Ismertesse, hogy az esemény miként érinthet más pénzforgalmi szolgáltatókat, illetve infrastruktúrákat
IGEN

Reputációs hatás

Becslés
NEM

NEM

Ismertesse, hogy az esemény miként érintheti a pénzforgalmi szolgáltató reputációját (pl. média visszhang,
jogszabályok, rendeletek esetleges megsértése stb.)
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Gazdasági hatás

A szolgáltatás kimaradásának teljes időtartama
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B. 3. – AZ ESEMÉNY ISMERTETÉSE

Az esemény típusa
Az esemény oka

Működési

Biztonsági

Vizsgálat folyamatban
A támadás típusa
Osztott szolgáltatásmegtagadás (DDoS)
Belső rendszerek megfertőzése
Célzott behatolás
Egyéb
Egyéb, konkrétan

Külső támadás
Belső támadás
Külső események
Emberi hiba
Folyamat hiba
Rendszerhiba
Egyéb

Az esemény közvetlenül vagy egy szolgáltatón keresztül közvetve
érintette?
Érintett épület(ek) (cím), adott esetben
Érintett kereskedelmi csatornák

Egyéb, konkrétan

Közvetlenül

Közvetve
B. 4. – AZ ESEMÉNY HATÁSA

Ha közvetve, adja meg a szolgáltató
nevét

Telefonos bankolás
Mobil bankolás
Pénzkiadó automata

Eladóhely
Egyéb

Készpénz befizetése fizetési számlára:

Átutalás

Készpénzátutalás

Készpénz felvétele fizetési számláról:

Beszedés

Fizetéskezdeményezési szolgáltatás

Fizetési számla működtetéséhez szükséges műveletek
Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök elfogadása

Fizetési kártyás fizetés

Számlainformációs szolgáltatás

Fióktelepek
Elektronikus bankolás
Egyéb, konkrétan

Érintett pénzforgalmi szolgáltatások

Érintett funkcionális területek
Érintett rendszerek és részegységek

Érintett személyi állomány

Készpénz-helyettesítő fizetési eszközök kibocsátásaEgyéb

Egyéb, konkrétan
Hitelesítés/hozzáférés engedélyezése
Kommunikáció
Egyéb, konkrétan
Alkalmazás/szoftver
Adatbázis

Klíring
Közvetlen kiegyenlítés

Közvetett kiegyenlítés
Egyéb

Hardver
Hálózat/infrastruktúra
Egyéb

Egyéb, konkrétan
VAN
NINCS
Ismertesse, miként befolyásolhatja az esemény a pénzforgalmi szolgáltató személyi állományát (pl. a személyi
állomány nem tud bemenni az irodába az ügyfeleket támogatni stb.)
B. 5. – AZ ESEMÉNY HATÁSÁNAK ENYHÍTÉSE

Az esemény utáni helyreállítás érdekében milyen
lépéseket/intézkedéseket hajtottak végre illetve terveznek végrehajtani?
Az üzletmenet folytonossági, illetve katasztrófa elhárítási tervek érvénybe
léptek?
Amennyiben igen, mikor?
Ha igen, ismertesse
Visszavont vagy gyengített a pénzforgalmi szolgáltató az esemény miatt
bizonyos ellenőrzéseket?
Ha igen, indokolja

IGEN

NEM
NN/HH/ÉÉÉÉ, ÓÓ:PP

IGEN

NEM

Megjegyzések:
(2) Legördülő menü: a pénzforgalmi szolgáltató szokásos műveleti szintjének > 10%-a és > 100 000 EUR; a pénzforgalmi szolgáltató szokásos műveleti szintjének > 25%-a vagy > 5 millió EUR; egyik sem
(3) Legördülő menü: > 5 000 és > a pénzforgalmi szolgáltatás érintett igénybe vevői közül > 10%; > 50 000 vagy a pénzforgalmi szolgáltatás érintett igénybe vevői közül > 25%; egyik sem
(4) Legördülő menü: > 2 óra; < 2 óra
(5) Legördülő menü: > Max. (alapvető tőke 0,1%-a, 200 000 EUR) vagy > 5 millió EUR; egyik sem
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MNB azonosító kód: P64
Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

Ha időközi jelentést nem adott fel, töltse ki a B. táblát is.

C – Záró jelentés
C. 1. – ÁLTALÁNOS ADATOK

Frissítse az időközi jelentésben megadott információt (összefoglalás):
- az esemény utáni helyreállítás érdekében végrehajtott további
lépések/intézkedések,
- a helyreállítás érdekében végrehajtott végső intézkedések,
- alapvető ok elemzése,
- tanulságok,
- további lépések,
- egyéb fontos információ
Az esemény lezárásának napja és időpontja
Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak az esemény miatt bizonyos ellenőrzéseket ki
kellett iktatnia vagy enyhítenie kellett, ezek az ellenőrzések most már ismét
működnek?

ÉÉÉÉ:HH:NN, ÓÓ:PP
IGEN

NEM

Ha nem, indokolja
C. 2. – ALAPVETŐ OK ELEMZÉS ÉS NYOMONKÖVETÉS

Mi volt az alapvető ok, ha már ismert?

(részletes leírást tartalmazó fájl mellékelhető)

Az esemény ismételt jövőbeli előfordulásának megakadályozására már megtett
vagy tervbe vett főbb helyesbítő/megelőző lépések/intézkedések, amennyiben
ismertek
Más pénzforgalmi szolgáltatók tájékoztatási céllal kaptak ismertetést az
eseményről?

IGEN

NEM

IGEN

NEM

Ha igen, adja meg a részleteket
Történt jogi intézkedés a pénzforgalmi szolgáltató ellen?
Ha igen, adja meg a részleteket
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D - Érintett PSZ
Pénzforgalmi	
  szolgáltató	
  neve

Pénzforgalmi	
  szolgáltató	
  
egyedi	
  azonosítója

	
  Pénzforgalmi	
  szolgáltató	
  engedély	
  száma
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Kitöltési előírások
Pénzforgalmi szolgáltatói tájékoztatás súlyosabb működési, biztonsági eseményről

I. Általános előírások
1.

Az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából működési és biztonsági eseménynek minősül a pénzforgalmi
szolgáltató által előre nem tervezett olyan egyedi esemény vagy egymáshoz kapcsolódó események olyan sorozata,
amelynek a pénzforgalmi szolgáltatás, az annak megfelelő nyújtásához szükséges technikai támogató feladatok (a
továbbiakban együtt: fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás) integritására, rendelkezésre állására, titkosságára,
hitelességére, illetve folyamatosságára negatív hatása van, függetlenül annak eredetétől (külső/belső) és
szándékosságától (szándékos/véletlenszerű). Az adatszolgáltatási kötelezettség kiterjed azokra a helyzetekre,
eseményekre is, amelyek esetén a működési, biztonsági esemény a Európai Unión (a továbbiakban: EU) kívül
(például az EU-n kívül létrehozott anyavállalatnál vagy leányvállalatnál) keletkezett, de közvetlenül (valamelyik
fizetéshez kapcsolódó szolgáltatást az érintett EU-n kívüli pénzforgalmi szolgáltató nyújtja) vagy közvetve (az esemény
folytán más módon sérül a pénzforgalmi szolgáltatónak a képessége arra, hogy pénzforgalmi tevékenységét ellássa)
befolyásolja az EU-n belüli pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatásait.

2.

A működési, biztonsági események minősítése

2.1. A pénzforgalmi szolgáltatónak csak a súlyosabbnak minősülő működési és biztonsági eseményeket kell jelentenie.
Azok a működési és biztonsági események minősülnek súlyosabbnak, amelyek megfelelnek az alábbi táblázat szerinti

a)

„nagyobb mértékű hatás" egy vagy több kritériumának, vagy

b)

„kisebb mértékű hatás" három vagy több kritériumának.

Kritériumok
Érintett fizetési műveletek

A szolgáltatás kimaradásának
időtartama
Gazdasági hatás

Kisebb mértékű hatás
> 10 % a pénzforgalmi szolgáltató
fizetési műveleteinek szokásos
szintjénél (műveletek darabszámával
kifejezett)
valamint
> 100 000 EUR
> 5 000 fő
valamint
> 10% (a pénzforgalmi szolgáltatást
igénybe vevők teljes számához
képest)
> 2 óra

Nagyobb mértékű hatás
> 25 % a pénzforgalmi szolgáltató
fizetési műveleteinek szokásos
szintjénél (műveletek darabszámával
kifejezett)
vagy
> 5 millió EUR
> 50 000 fő
vagy
> 25% (a pénzforgalmi szolgáltatást
igénybe vevők teljes számához
képest)
Nem alkalmazandó

Nem alkalmazandó

A belső eszkaláció magas szintje

Igen

A többi pénzforgalmi szolgáltató
vagy a releváns infrastruktúrák
esetleges érintettsége
Reputációs hatás

Igen

> alapvető tőke 0,1%-a, de legalább
200 000 EUR
vagy
> 5 millió EUR
Igen, és krízis (vagy annak
megfelelő) üzemmód bevezetése
valószínű
Nem alkalmazandó

Igen

Nem alkalmazandó

A pénzforgalmi szolgáltatás érintett
igénybe vevői
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2.2. A táblázatban használt fogalmak:

érintett fizetési műveletek: mindazok a belföldi és határon átnyúló fizetési műveletek, amelyeket a
működési, biztonsági esemény közvetlenül vagy közvetve befolyásolt vagy valószínűleg befolyásolni fog,
különösen azok a fizetési műveletek, amelyeket nem lehetett kezdeményezni vagy feldolgozni, továbbá
azok, amelyekben a fizetésre vonatkozó üzenetet megváltoztatták vagy amelyek végrehajtására csalárd
módon adtak utasítást (függetlenül attól, hogy a fizetési művelet összegét sikerült-e visszaszerezni vagy
sem).


fizetési műveletek szokásos szintje: azoknak a belföldi és határon átnyúló fizetési műveleteknek az egy
évre vetített napi átlaga, amelyeket azokkal a pénzforgalmi szolgáltatásokkal hajtottak végre, amelyeket
a működési, biztonsági esemény befolyásolt. A számítás során referencia időszaknak a működési,
biztonsági eseményt megelőző év tekintendő. Ha a pénzforgalmi szolgáltató szerint ez a mérték (pl. a
szezonalitás miatt) nem reprezentatív, más, reprezentatívabb mutató használata szükséges, és ennek
indokát a B – Időközi jelentés tábla „Érintett műveletek” sora megjegyzés részében fel kell tüntetni.



pénzforgalmi szolgáltatás érintett igénybe vevői: mindazok az ügyfelek (belföldi, illetve külföldi, fogyasztói
vagy vállalati ügyfelek), akikkel, illetve amelyekkel a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás
nyújtására vonatozó szerződéses jogviszonyban áll, és akik, illetve amelyek a működési, biztonsági
esemény következményeit elszenvedik, vagy valószínűleg el fogják szenvedni (abszolút értékkel és a
pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők teljes számához képest százalékban is meghatározva). A
pénzforgalmi szolgáltatónak a múltbeli tevékenysége alapján készített becsléssel kell megállapítania,
hogy a működési, biztonsági esemény ideje alatt a pénzforgalmi szolgáltatást hány igénybe vevő
használta. Csoport esetén az egyes pénzforgalmi szolgáltatóknak csak a saját igénybe vevőiket kell
figyelembe venniük. A többi pénzforgalmi szolgáltatónak működési szolgáltatást nyújtó pénzforgalmi
szolgáltató csak a saját pénzforgalmi szolgáltatásainak (amennyiben van ilyen) igénybe vevőit kell
figyelembe vennie, az ilyen működési szolgáltatásokat igénybe vevő pénzforgalmi szolgáltatónak pedig
kizárólag a saját igénybe vevői szempontjából kell értékelnie a működési, biztonsági eseményt.



pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők teljes száma: azoknak a hazai és a határon átnyúló
szolgáltatásokat igénybe vevőknek az összesített száma (vagy a legfrissebb rendelkezésre álló
számadat), akikkel, illetve amelyekkel működési, biztonsági esemény idején a pénzforgalmi szolgáltató
pénzforgalmi szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződéses jogviszonyban állt, és az érintett
pénzforgalmi szolgáltatáshoz hozzáfértek, függetlenül ezek méretétől és attól, hogy aktív vagy passzív
igénybe vevőknek minősülnek-e.



szolgáltatás kimaradásának időtartama: az az időtartam, amikor a fizetéshez kapcsolódó szolgáltatás
valószínűleg nem áll majd a pénzforgalmi szolgáltatást igénybe vevők rendelkezésére, illetve amikor a
fizetési megbízást a pénzforgalmi szolgáltató nem tudja teljesíteni. A pénzforgalmi szolgáltatónak
figyelembe kell vennie azt az időtartamot, amikor a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó bármelyik
feladat, folyamat vagy csatorna kiesik vagy feltehetően ki fog esni, és emiatt az adott pénzforgalmi
szolgáltatást kezdeményezni, illetve végrehajtani nem lehet, illetve az adott fizetési számlához nem lehet
hozzáférni. A szolgáltatás kimaradásának időtartama attól a pillanattól számítandó, amikor a kimaradás
elkezdődik, és figyelembe veendők a pénzforgalmi szolgáltatások teljesítésére nyitva álló időszak,
továbbá a zárva tartás és a karbantartás ideje is, amennyiben ezen utóbbiak relevánsak. Ha a
pénzforgalmi szolgáltató nem tudja meghatározni, mikor kezdődött a szolgáltatás kimaradása, a
kimaradás időtartamát kisegítő szabályként a kimaradás észlelésének időpontjától kell számítania.



gazdasági hatás: annak – a teljességre törekedve történő – meghatározása, hogy milyen pénzbeli
költséggel jár a működési, biztonsági esemény, figyelembe véve ezeknek a költségeknek az abszolút
értékét, illetve adott esetben azt is, hogy a pénzforgalmi szolgáltató méretéhez (például a pénzforgalmi
szolgáltató alapvető tőkéjéhez) képest mekkora a jelentőségük.



belső eszkaláció magas szintje: annak ténye, hogy a működési, biztonsági eseményt jelentették, vagy
valószínűleg jelenteni fogják a pénzforgalmi szolgáltató ügyvezetőinek. A pénzforgalmi szolgáltatónak
figyelembe kell vennie továbbá, hogy a pénzforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokra gyakorolt hatása
miatt a működési, biztonsági eseményről a rendszeres tájékoztatástól eltekintve a működési, biztonsági
esemény fennállása alatt folyamatosan kapott-e vagy a jövőben valószínűleg kap-e tájékoztatást az
informatikai igazgató (vagy hasonló beosztású személy). A pénzforgalmi szolgáltatónak figyelembe kell
vennie azt is, hogy a működési, biztonsági eseménynek a pénzforgalomhoz kapcsolódó szolgáltatásokra
gyakorolt hatása miatt bevezették-e, illetve a jövőben valószínűleg bevezetik-e a vészhelyzeti
üzemmódot.



többi pénzforgalmi szolgáltató vagy a releváns infrastruktúrák esetleges érintettsége: annak
meghatározása, hogy a működési, biztonsági eseménynek milyen rendszerszintű hatása
valószínűsíthető, azaz van-e esély arra, hogy a működési, biztonsági esemény az eredetileg érintett
pénzforgalmi szolgáltatón kívül átterjed más pénzforgalmi szolgáltatóra, pénzügyi infrastruktúrákra, illetve
a kártyás fizetési rendszerekre. A pénzforgalmi szolgáltatónak értékelnie kell a működési, biztonsági

1962

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám

eseménynek az érintett pénzügyi piacra – az őt és más pénzforgalmi szolgáltatókat támogató pénzügyi
infrastruktúrákra, illetve a kártyás fizetési rendszerekre – gyakorolt hatását, így különösen a
következőket: a működési, biztonsági esemény megtörtént-e már, vagy a jövőben valószínűleg
megismétlődik-e más pénzforgalmi szolgáltatóknál is, befolyásolta-e vagy a jövőben valószínűleg
befolyásolni fogja-e a pénzügyi infrastruktúrák zökkenőmentes működését, és veszélyeztette-e vagy a
jövőben valószínűleg veszélyeztetni fogja-e a teljes pénzügyi rendszer stabil működését. A pénzforgalmi
szolgáltatónak az érintettség mértékének meghatározásakor figyelemmel kell lennie például arra, hogy
az érintett részegység, szoftver kizárólagos használatú vagy közforgalmú, hogy a veszélyeztetett hálózat
belső vagy külső, hogy a pénzforgalmi szolgáltató megszakította-e vagy a jövőben valószínűleg
megszakítja-e kötelezettségeinek teljesítését olyan pénzügyi infrastruktúrában, amelyeknek tagja.


reputációs hatás: annak meghatározása, hogy a működési, biztonsági esemény milyen módon áshatja
alá konkrétan a pénzforgalmi szolgáltató és – általánosabb értelemben – az alapul szolgáló szolgáltatás
vagy akár az egész pénzügyi piac iránt megnyilvánuló bizalmat. A pénzforgalmi szolgáltatónak
figyelembe kell vennie, hogy legjobb tudomása szerint a működési, biztonsági esemény milyen szinten
kapott vagy a jövőben valószínűleg milyen szinten kap nyilvánosságot a pénzügyi piacon. A pénzforgalmi
szolgáltatónak különös tekintettel kell lennie arra, hogy mekkora a valószínűsége annak, hogy a
működési, biztonsági eseménynek káros társadalmi hatása lesz. A pénzforgalmi szolgáltatónak
figyelembe kell vennie, hogy a működési, biztonsági esemény nyilvánosan látható folyamatot érintett-e,
és ezért valószínűleg a média [figyelembe véve a hagyományos médiát (újságok) és az internetes
felületeket, a közösségi hálózatokat, stb. is] foglalkozni fog vagy már foglalkozott is vele, jogszabályi
vagy hatósági határozatba foglalt kötelezettségek elmulasztására került sor vagy a jövőben valószínűleg
sor fog kerülni, illetve hogy ugyanilyen típusú működési, biztonsági esemény korábban előfordult-e már.

3.

Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató nem rendelkezik olyan tényleges adatokkal, amelyekkel
alátámasztható annak megítélése, hogy valamely kritérium egy adott küszöbértéket elért-e, illetve az esemény
megoldása előtt valószínűleg elér-e (ez előfordulhat például a vizsgálat kezdeti szakaszában), ebben az
esetben becslést kell alkalmaznia.

4.

A pénzforgalmi szolgáltató a 2. pontban felsorolt kritériumok táblázat szerinti értékelését az esemény
életciklusa alatt folyamatosan köteles végezni annak érdekében, hogy el tudja dönteni változott-e az esemény
állapota akár negatív (nem súlyosabbról súlyosabbra), akár pozitív (súlyosabbról nem súlyosabbra) irányba.

5.

A táblák kitöltését segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett
technikai segédlet tartalmazza.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
1.

A „0 – Fejléc” tábla minden adatszolgáltatás esetében kitöltendő. Az adatszolgáltatás további tábláit a
pénzforgalmi szolgáltató annak függvényében köteles kitölteni, hogy a súlyosabb működési, biztonsági
esemény feldolgozási folyamatának melyik fázisában jár.

2. A – Kezdeti jelentés:
2.1. A tábla a súlyosabbnak minősülő működési, biztonsági eseményről az MNB-nek szóló első értesítés
teljesítésére szolgál.
2.2. A táblát a pénzforgalmi szolgáltatónak a súlyos működési, biztonsági esemény észlelésétől számított 4 órán
belül kell megküldenie.
2.3. A kezdeti jelentést a pénzforgalmi szolgáltatónak abban az esetben is teljesítenie kell, amikor egy korábban
észlelt, súlyosabbnak nem minősülő működési, biztonsági esemény súlyosabb működési, biztonsági
eseménnyé alakul át. Ebben az esetben a pénzforgalmi szolgáltató az állapotváltás felismerése után
haladéktalanul küldje el a kezdeti jelentést.
2.4. Amennyiben a „Jelentés típusa” konszolidált, a táblával együtt teljesítendő a „D – Érintett PSZ” tábla is,
amelyben a kezdeti jelentésbe felvett pénzforgalmi szolgáltatókat kell megadni.

3. B – Időközi jelentés:
3.1. Az időközi jelentést – a 3.2. pontban foglaltak kivételével – rendszeresen, legkésőbb addig az időpontig kell
benyújtani, amelyet a pénzforgalmi szolgáltató korábbi jelentésében (azaz a kezdeti jelentésben vagy a
korábbi időközi jelentésben) a következő frissítés időpontjaként megjelölt azzal, hogy a következő frissítés
időpontja 3 munkanapnál későbbi nem lehet.
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3.2. A pénzforgalmi szolgáltató minden alkalommal köteles időközi jelentést beküldeni, amikor értékelése szerint a
jelentett súlyosabb működési, biztonsági esemény tekintetében releváns állapotváltozás következett be.
3.3. Az utolsó időközi jelentést akkor kell beküldeni, amikor a szokásos, napi üzletmenet helyreállt és a
pénzforgalmi szolgáltató ismét a szokásos módon működik. A pénzforgalmi szolgáltató akkor tekintheti úgy,
hogy ismét a szokásos módon működik, amennyiben a tevékenységek, illetve műveletek visszatérnek arra
szolgáltatási szintre, illetve azokhoz a feltételekhez, amelyeket a pénzforgalmi szolgáltató maga határozott
meg, vagy amelyeket kívülről, egy szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás rögzít a feldolgozási időket, a
kapacitást, a biztonsági követelményeket stb. illetően, és a rendkívüli intézkedések már nincsenek érvényben.
3.4. Ha a súlyosabb működési, biztonsági esemény észlelésétől számított 4 órán belül helyreáll a szokásos
működés, akkor a pénzforgalmi szolgáltató egyidejűleg a kezdeti jelentést és az utolsó időközi jelentést is
benyújtja a kezdeti jelentés megküldésére a 2.2. pontban előírt határidőn belül.

4. C – Záró jelentés:
4.1. A záró jelentést – a 4.2. pontban foglaltak kivételével – a pénzforgalmi szolgáltató legkésőbb 2 héttel azt
követően köteles benyújtani, hogy szokásos üzletmenete a 3.3. pont alapján helyreálltnak tekinthető.
4.2. Ha a pénzforgalmi szolgáltatónak a súlyosabb működési, biztonsági esemény észlelése után 4 órán belül az
összes, a záró jelentés összeállításához szükséges információ rendelkezésére áll, akkor a kezdeti jelentéssel
együtt a záró jelentést is meg kell küldenie.
4.3. A pénzforgalmi szolgáltató a záró jelentésben köteles mindenre kiterjedő információkat adni (például a hatásra
vonatkozóan nem becsléseket, hanem tényleges számadatokat).

5.

A jelentéshez csatolandó további adatok, dokumentumok
A pénzforgalmi szolgáltató a Pft. 55/B. § (2) bekezdése szerinti tájékoztató elkészítését követő első
jelentésküldéskor – függetlenül a jelentés típusától (kezdeti, időközi, záró jelentés) – köteles annak egy
példányát csatolni az adott jelentéshez.

1964

MNB azonosító kód: P65

Meg nem térített fizetési műveletek
01. tábla
Sorszám

A jóvá nem hagyott, a Pft. 44. § (1)
bekezdése alapján csalás gyanúja miatt
meg nem térített fizetési művelet típusa
(kódlista alapján)
a

Benyújtás módja
(kódlista alapján)
b

A fizetési művelet
jóváhagyása során
történt-e azonosítás
(kódlista alapján)
c

A fizetési művelet
Fizetési művelet
könyvelési napja a fizető fél
devizaneme a
fizetési számláján
kezdeményezéskor
(ééééhhnn)
f
g

A fizetési művelet
kezdeményezési
napja (ééééhhnn)

A fizetési művelet
irányultsága
(kódlista alapján)

d

e

A fizetési számla
devizaneme

Fizető fél
bejelentésének
időpontja
(ééééhhnn)

A haladéktalan
jóváírás
elutasításának
dátuma (ééééhhnn)

A haladéktalan jóváírás
elutasításának részletes
indoka (szöveges)

A fizető fél típusa
(kódlista alapján)

k

l

m

n

o

Fizetési művelet
értéke a
kezdeményezéskor
(egységnyi deviza)
h

001
002
003
…
…
nnn
01. tábla folytatása

Sorszám

Fizetési művelet terhelési összege (Ft)

i

A fizetési
művelethez
kapcsolódó díj
értéke
(Ft)
j

001
002
003
…
…
nnn
A tábla kitöltésénél használandó kódokat a 3. melléklet 4.8. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
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MNB azonosító kód: P66
Fizetési számlához való hozzáférés megtagadása
01. tábla

Sorszám

A számlainformációs vagy
fizetés-kezdeményezési
szolgáltatást végző
pénzforgalmi szolgáltató
törzsszáma (csak belföldi
szervezet esetén töltendő)
a

A fizetési számlához való
A fizetési számlához való
A fizetési
A számlainformációs vagy fizetés- A fizetési számlához
hozzáférés Pft. 39/A. § (1)
hozzáférés Pft. 39/A. § (1)
számlához való
kezdeményezési szolgáltatást
való hozzáférés Pft.
bekezdése szerinti
bekezdése szerinti
hozzáférés Pft.
végző pénzforgalmi szolgáltató
39/A. § (1) bekezdése
megtagadásához kapcsolódó
megtagadásához kapcsolódó
39/A. § (1)
megnevezése (csak törzsszámmal
szerinti
jóvá nem hagyott vagy csalárd jóvá nem hagyott vagy csalárd
bekezdése szerinti
nem rendelkező szervezet esetén
megtagadásának
módon történő hozzáféréssel
módon történő hozzáféréssel
megtagadásának
töltendő)
időpontja (ééééhhnn)
érintett fizetési számlák száma érintett fizetési műveletek száma
indoka (szöveges)
(db)
(db)
b

c

d

e

f

A fizetési
műveletek
devizaneme

A fizetési számlához való hozzáférés
Pft. 39/A. § (1) bekezdése szerinti
megtagadásához kapcsolódó jóvá
nem hagyott vagy csalárd módon
történő hozzáféréssel érintett fizetési
műveletek értéke (egységnyi
devizában)

g

h

01
02
03
…
…
nn

”
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5. A 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontja az L73 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:

„MNB azonosító kód: L74
Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról
BFM
Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról
Forint - Hátralévő lejárat szerint

Sorszám

Sorkód

BFM01
BFM0101

003

BFM0102

004

BFM0103

005

BFM0104

006
007
008
009

BFM0105
BFM0106
BFM0107
BFM0108

010

BFM0109

011

BFM0110

012

BFM0111

013

BFM0112

014
015
016
017
018
019

BFM02
BFM03
BFM04
BFM05
BFM06
BFM07

Mentesített források (2+…+13)
Jelzáloglevél
Lakossági jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott, a CRR 129.
cikke szerinti értékpapír
Refinanszírozási jelzáloghitel
Önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás
Speciális intézménytől kapott hitel
Hitelintézet külföldi fióktelepétől származó forrás
Kibocsátáskor 2 évet meghaladó lejárattal rendelkező kötvény
Margin számlák egyenlege
Járulékos tőkeelemeknek a CRR 64. cikke szerinti amortizáció
alkalmazása előtti értéken számított állománya
Ugyanazon anyavállalat másik leányvállalatától kapott forrás
A hitelintézet anyavállalata által Magyarországon létesített
fiókteleptől kapott forrás
Külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepe esetén a külföldi
hitelintézet egyéb magyarországi fióktelepétől vagy
leányvállalatától kapott forrás
Anyabanki források
Egyéb, LORO típusú számlák
Egyéb pénzügyi vállalattól kapott forrás
Összes pénzügyi vállalattól kapott forrás
Összes kötelezettség
Bankközi finanszírozási mutató

Jelmagyarázat
Tilos

1 éven túli,
de 2 évnél
nem
hosszabb
2
b

2 éven túli
3
c

Lejárat
nélküli vagy 1
évnél nem
hosszabb
4
d

1 éven túli,
de 2 évnél
nem
hosszabb
5
e

2 éven túli

Összesen
(a+…+f)

Súlyozott
összeg

Mutató

Mód

6
f

7
g

8
h

9
i

10
z
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001
002

Megnevezés

Lejárat
nélküli vagy 1
évnél nem
hosszabb
1
a

Nagyságrend: millió forint

Deviza - Hátralévő lejárat szerint

Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról
KONSZBFM
Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról - konszolidált tételek
Forint - Hátralévő lejárat szerint

Sorszám

Sorkód

001
002

KONSZBFM01
KONSZBFM0101

003

KONSZBFM0102

004

KONSZBFM0103

005

KONSZBFM0104

006
007
008
009

KONSZBFM0105
KONSZBFM0106
KONSZBFM0107
KONSZBFM0108

010

KONSZBFM0109

011

KONSZBFM0110

012

KONSZBFM0111

013

KONSZBFM0112

014
015
016
017
018
019

KONSZBFM02
KONSZBFM03
KONSZBFM04
KONSZBFM05
KONSZBFM06
KONSZBFM07

Megnevezés

Mentesített források (2+…+13)
Jelzáloglevél
Lakossági jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott, a CRR 129.
cikke szerinti értékpapír
Refinanszírozási jelzáloghitel
Önálló zálogjog értékesítése okán fennálló visszavásárlási vételártartozás
Speciális intézménytől kapott hitel
Hitelintézet külföldi fióktelepétől származó forrás
Kibocsátáskor 2 évet meghaladó lejárattal rendelkező kötvény
Margin számlák egyenlege
Járulékos tőkeelemeknek a CRR 64. cikke szerinti amortizáció
alkalmazása előtti értéken számított állománya
Ugyanazon anyavállalat másik leányvállalatától kapott forrás
A hitelintézet anyavállalata által Magyarországon létesített
fiókteleptől kapott forrás
Külföldi hitelintézet magyarországi fióktelepe esetén a külföldi
hitelintézet egyéb magyarországi fióktelepétől vagy
leányvállalatától kapott forrás
Anyabanki források
Egyéb, LORO típusú számlák
Egyéb pénzügyi vállalattól kapott forrás
Összes pénzügyi vállalattól kapott forrás
Összes kötelezettség
Bankközi finanszírozási mutató

Lejárat
nélküli vagy 1
évnél nem
hosszabb
1
a

1 éven túli,
de 2 évnél
nem
hosszabb
2
b

2 éven túli
3
c

Nagyságrend: millió forint

Deviza - Hátralévő lejárat szerint
Lejárat
nélküli vagy 1
évnél nem
hosszabb
4
d

1 éven túli,
de 2 évnél
nem
hosszabb
5
e

2 éven túli

Összesen
(a+…+f)

Súlyozott
összeg

Mutató

Mód

6
f

7
g

8
h

9
i

10
z
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MNB azonosító kód: L74

Jelmagyarázat
Tilos

1967

1968

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2018. évi 42. szám

MNB azonosító kód: L74

Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról

I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a pénzügyi vállalatoktól származó források hitelintézetek általi igénybevételének
szabályozásáról szóló MNB rendeletben (a továbbiakban: Bfmr.) foglaltak az irányadók, a jelen kitöltési előírások
figyelembevételével.
2. A tételeket az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a vonatkozó szerződésekkel
összhangban kell jelenteni, könyv szerinti értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
4. A forintra történő átszámítást a tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a Hitkr. 9. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
5. Az adatokat millió forintban, kerekítve kell megadni.

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
BFM tábla: Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról
1. A sorok kitöltésére vonatkozó előírások:
001. sor: itt kell jelenteni a Bfmr. 1. melléklete 3. pontja szerinti, pénzügyi vállalattól származó azon forrásokat,
amelyeket a bankközi finanszírozási mutató számlálójában nem kell figyelembe venni. A több jogcímen mentesíthető
tételeket csak egyszer lehet beszámítani.
002 - 013. sor: Az egyes mentesítési jogcímek „ebből” értelemben töltendők. Azaz, ha egy tétel több jogcímen
mentesíthető, akkor minden vonatkozó sorban fel kell tüntetni. Emiatt a 002 - 013. sorok összege meghaladhatja az
001. sor értékét. Az egyes sorok tartalmára a Bfmr. 1. melléklet 3. pontjának felsorolása az irányadó.
006. sor: speciális intézménynek a CRR 117. cikk (2) bekezdésében felsorolt multilaterális fejlesztési bankok és a
hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (5) bekezdésében
felsorolt, a hivatkozott irányelv hatálya alá nem tartozó intézmények minősülnek.
014. sor: itt kell jelenteni a Bfmr. 1. melléklet 5. a) pontja szerinti, pénzügyi vállalattól származó forrásokat, amelyeket a
bankközi finanszírozási mutató számlálójában kedvezményes súllyal kell figyelembe venni.
015. sor: itt kell jelenteni a Bfmr. 1. melléklet 5. b) pontja szerinti, pénzügyi vállalattól származó további forrásokat,
amelyeket a bankközi finanszírozási mutató számlálójában kedvezményes súllyal kell figyelembe venni. A loro számlák
egyenlegeit csak a kedvezményben részesíthető összegig kell feltüntetni, az ezt meghaladó egyenleget az egyéb
források (016. sor) között kell kimutatni.
016. sor: itt kell jelenteni a pénzügyi vállalattól származó összes forrás, valamint a mentesített források (001. sor), az
anyabanki források (014. sor), illetve az egyéb loro számlák egyenlegének (015. sor) különbözetét.
017. sor: itt kell jelenteni a pénzügyi vállalattól származó összes forrást, amely a mentesített források (001. sor), az
anyabanki források (014. sor), az egyéb loro számlák egyenlegének (015. sor), valamint az egyéb pénzügyi
vállalatoktól kapott források (016. sor) összege.
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018. sor: itt kell jelenteni az adatszolgáltató saját tőke nélkül számított összes kötelezettségének értékét.
019. sor: ebben a sorban a Bfmr. szerinti bankközi finanszírozási mutató (BFM) értékét kell jelenteni, amely a pénzügyi
vállalattól származó források (014. sor +…+ 016. sor) súlyozott összegének, valamint a mérlegfőösszeg és a saját tőke
különbségének (018. sor) a hányadosa. Az adatszolgáltatónak a mutató értékét három tizedesjegy pontossággal,
százalékpontos formában kell kimutatnia.
2. Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
h) itt kell jelenteni a tábla a) - f) oszlopában jelentett állományoknak a Bfmr. 1. melléklet 4. és 5. pontja szerint hátralévő
lejárat és devizanem szerint differenciáltan súlyozott értékeinek összegét.
KONSZBFM tábla: Negyedéves jelentés a bankközi finanszírozási mutatóról – konszolidált tételek
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és a Hpt.-től
eltérően – a Bfmr. 3. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a BFM táblára vonatkozó kitöltési előírások
szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoporton belüli hitelintézet tagokkal konszolidált adatokat tartalmazza.”

1970

V.
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A Kormány tagjainak rendeletei

Az igazságügyi miniszter 7/2018. (III. 23.) IM rendelete
az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról
Az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 21. § 5. és
13. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben a következőket rendelem el:
1. §		
Az egyéni vállalkozói igazolványról szóló 66/2009. (XII. 17.) IRM rendelet (a továbbiakban: Evvhr.) 1. §-a a következő
a) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet határozza meg)
„a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítására, kiadására, pótlására, cseréjére, érvénytelenségének megállapítására,
bevonására, valamint visszavonására vonatkozó részletes szabályokat;”
2. §		
Az Evvhr. 2. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) kérelmére kell kiállítani.”
3. §		
Az Evvhr. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Érvénytelen az igazolvány, ha
a) a vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultsága megszűnt,
b) a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja,
c) a vállalkozó a tevékenységét szünetelteti,
d) az abba bejegyzett adat megváltozik,
e) az igazolványt a vállalkozó a járási hivatalnak leadta, vagy
f ) az elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült.
(2) Az érvénytelenség tényét – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a járási hivatal állapítja meg.
(3) Ha az igazolvány érvénytelenségének ténye a nyilvántartó szerv eljárásának eredményeképpen merül fel,
az érvénytelenség tényét a nyilvántartó szerv állapítja meg, és gondoskodik az igazolvány érvénytelenségének
nyilvántartásba való bejegyzéséről, szükség esetén az igazolvány visszavonásáról és a visszavonás tényének
nyilvántartásba való bejegyzéséről.
(4) Az (1) bekezdés a)–d) pontjában foglalt esetekben az érvénytelen igazolványt a vállalkozó a járási hivatalnak
haladéktalanul leadja. A leadott igazolványt a járási hivatal bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta le, azt
a járási hivatal visszavonja.
(5) A járási hivatal az igazolvány érvénytelenségének megállapítását, az igazolvány bevonását, visszavonását
követően gondoskodik e tények nyilvántartásba való bejegyzéséről.”
4. §		
Az Evvhr. a 4. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

„Az igazolvánnyal kapcsolatos bejelentési kötelezettségek, az igazolvány bevonása
5. § Az igazolvány 4. § (1) bekezdés f ) pont szerinti érvénytelenségére okot adó tényt a vállalkozó haladéktalanul,
de legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenti.
6. § Amennyiben a vállalkozó az elvesztettnek vélt igazolványát megtalálta, azt haladéktalanul, de legkésőbb
a bejelentés alapjául szolgáló eseménytől számított öt napon belül a járási hivatalnál bejelenti, valamint a régi és
utóbb megtalált igazolványt leadja vagy postán megküldi a járási hivatalnak, amely az így megküldött okmányt
bevonja. Ha a vállalkozó az igazolványt nem adta le vagy nem küldte meg, azt a járási hivatal visszavonja.
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Az eljárás szabályai
7. § Az igazolvány kiállítására, kiadására, cseréjére vagy pótlására irányuló eljárás során, ha az ügyfél a kérelmet
személyesen nyújtja be, az eljáró hatóság a vállalkozó kérelmét közvetlenül rögzíti az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában.
8. § (1) Az igazolvány pótlását lehet kérni, ha az elveszett, eltulajdonították, vagy megsemmisült.
(2) Az igazolvány cseréjét lehet kérni, ha az okmány megrongálódott, vagy a benne foglalt adatok megváltoztak.
(3) A járási hivatal az igazolványt a vállalkozó kérelmére vagy hivatalból cseréli, ha az gyártáshibás.
(4) Az igazolvány cseréjének feltétele, hogy azt a vállalkozó a járási hivatalnak leadja.
9. § Az igazolvány kiállítása, kiadása, cseréje vagy pótlása során a kiadott igazolvány sorszámát a kiadás sorrendje
szerint kell megállapítani.
10. § Az át nem vett igazolványt – a sikertelen kézbesítést követően – a járási hivatal az igazolvány kiállításától
számított egy év elteltével megsemmisíti.
11. § A járási hivatal az általa bevont vagy nála leadott, valamint a határidőben át nem vett igazolványt
átlyukasztással és az adatoldalakon elhelyezett „érvénytelen” bélyegzőlenyomattal látja el.”
5. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Trócsányi László s. k.,
igazságügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 117/2018. (III. 23.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés f ) pontja, illetve a Magyarország címerének és zászlajának használatáról,
valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök
előterjesztésére –
Magyarország és a Szuverén Máltai Lovagrend kapcsolatát erősítő tevékenysége, valamint a Magyar Máltai
Szeretetszolgálat karitatív munkájának elismeréseként
dr. Franz Salm-Reifferscheidt-Raitz, a Szuverén Jeruzsálemi, Rodoszi és Máltai Szent János Katonai és Ispotályos Rend
utazó nagykövete részére a
MAGYAR ÉRDEMREND
középkeresztje
polgári tagozata
kitüntetést adományozom.
Budapest, 2018. március 2.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2018. március 5.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/01161-2/2018.

A köztársasági elnök 118/2018. (III. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Karádi Teodóra Elidát 2018. április 22-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. február 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00910-2/2018.
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A köztársasági elnök 119/2018. (III. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Tárnoki Györgyit
2018. március 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. február 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00910-3/2018.

A köztársasági elnök 120/2018. (III. 23.) KE határozata
a 115/2015. (II. 23.) KE határozattal módosított 87/2012. (III. 20.) KE határozat módosításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 25. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Pintérné
dr. Polyák Melinda bírói kinevezését a 2018. március 1. napjától 2021. február 28. napjáig terjedő időtartamra
meghosszabbítom.
Budapest, 2018. február 21.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/00910-4/2018.

A köztársasági elnök 121/2018. (III. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – lemondására tekintettel
dr. Pécsi Krisztiánt 2018. március 20-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01232-2/2018.
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A köztársasági elnök 122/2018. (III. 23.) KE határozata
bírói felmentésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 90. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba helyezés iránti
kérelmére tekintettel dr. Tóta Erzsébetet 2018. augusztus 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.
Budapest, 2018. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01232-3/2018.

A köztársasági elnök 123/2018. (III. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – Labanczné
dr. Ficsór Adélt a 2018. március 15. napjától 2021. március 14. napjáig terjedő időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01232-4/2018.

A köztársasági elnök 124/2018. (III. 23.) KE határozata
bírói kinevezésről
Az Alaptörvény 9. cikk (3) bekezdés k) pontja, valamint a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi
CLXII. törvény 3. § (2) bekezdése alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – dr. Bozsó Pétert
2018. április 1. napjától határozatlan időtartamra bíróvá kinevezem.
Budapest, 2018. március 12.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

KEH ügyszám: KEH/01232-5/2018.
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