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III. Kormányrendeletek

A Kormány 320/2012. (XI. 14.) Korm. rendelete
a megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia,
valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló
389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 7. és 29. pontjában kapott felhatalmazás

alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. § (1) A megújuló energiaforrásból vagy hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan

termelt villamos energia kötelezõ átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet

(a továbbiakban: R.) 6. §-a a következõ (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) A megtérülési idõ számítása során vegyes tüzelés esetében az alábbi indokolt költségeket is figyelembe kell

venni:

a) a bezárással kapcsolatban felmerült indokolt költségeket a kötelezõ átvételi jogosultság teljes idõtartamára

számított megújuló energiaforrás arányában, különösen a jogszabályban elõírt környezetvédelmi kötelezettségek,

valamint a munka törvénykönyvében elõírt kötelezettségek végrehajtásához szükséges indokolt költségeket;

b) a kötelezõ átvételi jogosultság megszûnése után a vegyes tüzelés érdekében beépített berendezések

maradványértékét, azok elbontásának indokolt költségeit és mindazon indokolt költségeket, amelyek az eredeti

(vegyes tüzelés nélküli) állapot visszaállítása érdekében merülnek fel.”

(2) Az R. 6. §-a a következõ (12) bekezdéssel egészül ki:

„(12) A (11) bekezdés szempontjából biomasszából villamos energiát termelõ Értékesítõ esetében nem minõsül az

értékesítés megkezdésének, ha az Értékesítõ korábban már a kötelezõ átvételi rendszerben értékesített.”

2. § Az R. 11. §-a a következõ (10) bekezdéssel egészül ki:

„(10) Ha az Értékesítõ a távhõszolgáltatásról szóló törvény alapján a Hivatal hatáskörében kiadott engedéllyel is

rendelkezik, akkor a biomassza elsõdleges energiaforrás felhasználásával termelt villamos energia kötelezõ átvétel

keretében történõ értékesítésére vonatkozóan a 6. § (11) bekezdését 2016. december 31-ig nem kell alkalmazni.”

3. § Az R. a következõ 11/C. §-sal egészül ki:

„11/C. § (1) Azon biomasszából villamos energiát termelõ engedélyes, aki a megújuló energiaforrásból vagy

hulladékból nyert energiával termelt villamos energia, valamint a kapcsoltan termelt villamos energia kötelezõ

átvételérõl és átvételi áráról szóló 389/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 320/2012. (XI. 14.)

Korm. rendelet hatálybalépése elõtt a kötelezõ átvétel rendszerében értékesített, az a kötelezõ átvétel idõtartamának

és mennyiségének megállapítására vonatkozó eljárás során kérelmezheti a 6. § (7a) bekezdésében meghatározott

indokolt költségek figyelembevételét.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem pozitív elbírálása esetén a megújuló energiaforrásból termelt villamos energia

kötelezõ átvételi árai a 4. § (1) bekezdésén alapulnak, ha az Értékesítõ a kötelezõ átvételi rendszerben az átvételi

kötelezettség alá esõ villamos energia átvételének szabályairól és árainak megállapításáról szóló 56/2002. (XII. 29.)

GKM rendelet alapján volt jogosult értékesíteni.”

4. § Ez a rendelet 2012. november 15-én lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,

valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének

rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelete
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeirõl szóló
1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet módosításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott

felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában

meghatározott feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeirõl szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet

(a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

„1. melléklet az 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelethez
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Érték Mód
1 2
a b

001 PUTAD1 Előírt alapdíj
002 PUTAD2 Megfizetett alapdíj

PUTAD
Független közvetítők felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód
1 2
a b

001 PFELDAD1 Előírt alapdíj
002 PFELDAD2 Megfizetett alapdíj

PFELDAD
Pénzfeldolgozók felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód
1 2
a b

001 BKAD1 Előírt alapdíj
002 BKAD2 Megfizetett alapdíj

PSZÁF kód Megnevezés

BKAD
Bankképviselet felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám
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Érték Mód
1 2
a b

001 SZPAD1 Előírt alapdíj
002 SZPAD2 Megfizetett alapdíj

SZPAD
Szabályozott piac, EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása 

(éves)
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj
Érték Mód.

1 2
a b

001 SZPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma 
(nap)

002 SZPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - 
mérlegfőösszeg

003 SZPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen - mérlegfőösszeg után

004 SZPVDN04
Tárgynegyedévi változó díjfizetési 
kötelezettség összesen (SZPVDN03 - 
SZPVDN11)

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok 
(csak a II. negyedévben töltendő)

005 SZPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)*

006 SZPVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg 
után - auditált adatok alapján*

007 SZPVDN07
Előző évre számított változó díj - 
mérlegfőösszeg után - auditált adatok 
alapján*

008 SZPVDN08 Előző évre számított és negyedévente 
bevallott változó díj*

009 SZPVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(SZPVDN08 - SZPVDN07)*

010 SZPVDN10
Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj 
(SZPVDN101 + SZPVDN102)*

SZPVDN
EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

011 SZPVDN101
Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan 
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció)*

012 SZPVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció nélkül)*

013 SZPVDN11
Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + 
/ hiány -) (SZPVDN102 - SZPVDN07)*
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Érték Mód
1 2
a b

001 TOZSDEAD1 Előírt alapdíj
002 TOZSDEAD2 Megfizetett alapdíj

TOZSDEAD
Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj
Érték Mód.

1 2
a b

001 TOZSDEVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma 
(nap)

002 TOZSDEVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - 
mérlegfőösszeg

003 TOZSDEVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen - mérlegfőösszeg után

004 TOZSDEVDN04
Tárgynegyedévi változó díjfizetési 
kötelezettség összesen (TOZSDEVDN03 - 
TOZSDEVDN11)

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok 
(csak a II. negyedévben töltendő)

005 TOZSDEVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 TOZSDEVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg 
után - auditált adatok alapján*

007 TOZSDEVDN07
Előző évre számított változó díj - 
mérlegfőösszeg után - auditált adatok 
alapján*

008 TOZSDEVDN08 Előző évre számított és negyedévente 
bevallott változó díj*

009 TOZSDEVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(TOZSDEVDN08 - TOZSDEVDN07)*

010 TOZSDEVDN10
Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj 
(TOZSDEVDN101 + TOZSDEVDN102)*

TOZSDEVDN
Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

011 TOZSDEVDN101
Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan 
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció)*

012 TOZSDEVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció nélkül)*

013 TOZSDEVDN11

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + 
/ hiány -) (TOZSDEVDN102 - 
TOZSDEVDN07)*
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Érték Mód
1 2
a b

001 KETAD1 Előírt alapdíj
002 KETAD2 Megfizetett alapdíj

KETAD
Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelep felügyeleti alapdíj számítása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj
Érték Mód.

1 2
a b

001 KETVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
002 KETVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg

003 KETVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - 
mérlegfőösszeg után

004 KETVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség 
összesen (KETVDN03 - KETVDN11)

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok 
(csak a II. negyedévben töltendő)

005 KETVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 KETVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - 
auditált adatok alapján*

007 KETVDN07 Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után -
auditált adatok alapján*

008 KETVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott 
változó díj*

009 KETVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(KETVDN08 - KETVDN07)*

010 KETVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett 
felügyeleti változó díj (KETVDN101 + KETVDN102)*

011 KETVDN101
Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett 
felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó 
korrekció)*

012 KETVDN102
Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan 
felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett 
összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*

KETVDN
Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

013 KETVDN11
Előző évre számított pénzügyileg rendezendő 
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) 
(KETVDN102 - KETVDN07)*
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Érték Mód
1 2
a b

001 KSZFAD1 Előírt alapdíj
002 KSZFAD2 Megfizetett alapdíj

PSZÁF kód Megnevezés

KSZFAD
Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

Tárgynegyedévi változó díj
Érték Mód.

1 2
a b

001 KSZFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma 
(nap)

002 KSZFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - 
mérlegfőösszeg

003 KSZFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen - mérlegfőösszeg után

004 KSZFVDN04
Tárgynegyedévi változó díjfizetési 
kötelezettség összesen (KSZFVDN03 - 
KSZFVDN11)

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok 
(csak a II. negyedévben töltendő)

005 KSZFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 KSZFVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg 
után - auditált adatok alapján*

007 KSZFVDN07 Előző évre számított változó díj - 
mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*

008 KSZFVDN08 Előző évre számított és negyedévente 
bevallott változó díj*

009 KSZFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(KSZFVDN08 - KSZFVDN07)*

010 KSZFVDN10
Előző évben összesen ténylegesen befizetett 
felügyeleti változó díj (KSZFVDN101 + 
KSZFVDN102)*

011 KSZFVDN101
Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan 
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció)*

KSZFVDN
Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

012 KSZFVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre 
vonatkozó korrekció nélkül)*

013 KSZFVDN11
Előző évre számított pénzügyileg rendezendő 
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) 
(KSZFVDN102 - KSZFVDN07)*
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Érték Mód
1 2
a b

001 TESZAD1 Függő ügynök által megbízott további 
közvetítők száma

002 TESZAD2 Előírt alapdíj
003 TESZAD3 Megfizetett alapdíj

TESZAD
Tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód
1 2
a b

001 BIZTFAD1 Előírt alapdíj
002 BIZTFAD2 Megfizetett alapdíj

BIZTFAD
EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgynegyedévi változó díj
Érték Mód

1 2
a b

001 BIZTFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma 
(nap)

002 BIZTFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja 
(mérlegfőösszeg)

003 BIZTFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen - mérlegfőösszeg után

004 BIZTFVDN04
Tárgynegyedévi változó díjfizetési 
kötelezettség összesen (BIZTFVDN03 - 
BIZTFVDN11)

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok 
(csak a II. negyedévben töltendő)

005 BIZTFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 BIZTFVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg 
után - éves beszámoló alapján

007 BIZTFVDN07
Előző évre számított változó díj - 
mérlegfőösszeg után - éves beszámoló 
alapján

008 BIZTFVDN08 Előző évre számított és negyedévente 
bevallott változó díj

009 BIZTFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(BIZTFVDN08 - BIZTFVDN07)

010 BIZTFVDN10
Előző évben összesen ténylegesen befizetett 
felügyeleti változó díj (BIZTFVDN101 + 
BIZTFVDN102)

011 BIZTFVDN101
Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan 
befizetett felügyeleti változó díj (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció)

BIZTFVDN
EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

012 BIZTFVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre 
vonatkozó korrekció nélkül)

013 BIZTFVDN11
Előző évre számított pénzügyileg rendezendő 
korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -) 
(BIZTFVDN102 - BIZTFVDN07)



”
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Érték Mód
1 2
a b

001 BPEAD1 Előírt alapdíj
002 BPEAD2 Megfizetett alapdíj

BPEAD
Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Érték Mód
1 2
a b

001 KOZRAD1 Előírt alapdíj
002 KOZRAD2 Megfizetett alapdíj "

KOZRAD
Közraktár felügyeleti alapdíj számítása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2. melléklet a 19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

„2. melléklet az 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelethez

Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez

A mellékletben csak a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatást nem teljesítõ felügyeleti díj fizetésre kötelezettek

felügyeleti díj bevallás tábláinak kitöltési útmutatói találhatók. A rendszeres adatszolgáltatást teljesítõ intézmények

felügyeleti díj számítási tábláit és kitöltési útmutatóit az intézményekre vonatkozó, rendszeres adatszolgáltatási

kötelezettséget megállapító adatszolgáltatási rendeletek tartalmazzák.

A felügyeleti díj számítása és bevallása ezer forintban történik.

Elektronikus bevallás esetén a módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve

az összegzõ sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.

I. A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítõ felügyeleti díj fizetésére kötelezettek

1. Pénzpiac

a) Független közvetítõk [Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti]

b) Kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minõsülõ – vállalkozás

(pénzfeldolgozó)

c) Bankképviselet

2. Tõkepiac

a) Külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete

b) Függõ ügynök (Bszt. 4. § 47. pontja szerinti)

c) Szabályozott piac

d) Tõzsde

e) Központi értéktár

f) Központi szerzõdõ fél

g) Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac, tõzsde, központi értéktár,

központi szerzõdõ fél magyarországi fióktelepe

3. Biztosítási piac

a) Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ biztosító magyarországi fióktelepe

b) Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ független biztosításközvetítõ magyarországi

fióktelepe

c) Biztosítási szaktanácsadó

d) Külföldi biztosító, biztosításközvetítõ, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete

4. Közraktár

II. Felügyeleti díj kiszámítása és bevallása

1. Pénzpiac

1.1. Független közvetítõk, amelyeket a Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja definiál

A Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti független közvetítõk közül a pénzpiaci alkuszok felügyeleti díj

bevallása a rendszeres adatszolgáltatás keretében történik.

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A független közvetítõk által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell

meghatározni.

A független közvetítõk változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.

PUTAD Független közvetítõk alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (PUTAD1) sor tartalmazza a független közvetítõk részére elõírt felügyeleti alapdíj

összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (PUTAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait

kell figyelembe venni.
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1.2. Kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minõsülõ vállalkozások

(pénzfeldolgozók)

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minõsülõ jogi személy

(pénzfeldolgozó) által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell

meghatározni.

A kiegészítõ pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minõsülõ vállalkozások változó

díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.

PFELDAD Pénzfeldolgozók alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (PFELDAD1) sor tartalmazza a pénzfeldolgozók részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (PFELDAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait

kell figyelembe venni.

1.3. Bankképviselet

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A bankképviselet által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell

meghatározni.

A bankképviselet változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.

BKAD Bankképviselet alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (BKAD1) sor tartalmazza a bankképviseletek részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (BKAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell

figyelembe venni.

2. Tõkepiac

2.1. Szabályozott piac, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac

magyarországi fióktelepe

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A szabályozott piac, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac

magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell

meghatározni.

SZPAD Szabályozott piac, EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés

kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (SZPAD1) sor tartalmazza a szabályozott piac, illetve fióktelep részére elõírt felügyeleti

alapdíj összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (SZPAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait

kell figyelembe venni.

Felügyeleti változó díj éves mértéke

Szabályozott piac változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ szabályozott piac magyarországi fióktelepe

által fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.

SZPVDN EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés

kitöltése

Az SZPVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.

Az SZPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi

mérlegfõösszeget.

Az SZPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg az SZPVDN02 soron feltüntetett

mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos része. Nem

teljes negyedévi mûködés esetén az SZPVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:

SZPVDN05 sortól a SZPVDN11 sorig.

Az SZPVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.
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Az SZPVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti

mérlegfõösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén az

SZPVDN05/360 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

2.2. Tõzsde, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ tõzsde magyarországi fióktelepe

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A tõzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ tõzsde magyarországi

fióktelepe által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.

TOZSDEAD Tõzsde, EU tagállami tõzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (TOZSDEAD1) sor tartalmazza a tõzsde, illetve fióktelep részére elõírt felügyeleti alapdíj

összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (TOZSDEAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó

elõírásait kell figyelembe venni.

Felügyeleti változó díj éves mértéke

A tõzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ tõzsde magyarországi

fióktelepe által fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.

TOZSDEVDN Tõzsde, EU tagállami tõzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés

kitöltése

A TOZSDEVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.

A TOZSDEVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell a negyedév végi

mérlegfõösszeget jelenteni.

A TOZSDEVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a TOZSDEVDN02 soron

feltüntetett mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos

része. Nem teljes negyedévi mûködés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell

szerepeltetni.

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:

TOZSDEVDN05 sortól a TOZSDEVDN11 sorig.

A TOZSDEVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.

A TOZSDEVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti

mérlegfõösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén

a TOZSDEVDN05/360 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

2.3. Központi értéktár, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi értéktár

magyarországi fióktelepe

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi értéktár

magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell

meghatározni.

KETAD Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés

kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (KETAD1) sor tartalmazza a központi értéktár, illetve fióktelep részére elõírt alapdíj

összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (KETAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait

kell figyelembe venni.

Felügyeleti változó díj éves mértéke

A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi értéktár

magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell

meghatározni.

KETVDN Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) jelentés

kitöltése

A KETVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.
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A KETVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell a negyedév végi

mérlegfõösszeget jelenteni.

A KETVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KETVDN02 soron feltüntetett

mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos része. Nem

teljes negyedévi mûködés esetén a KETVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:

KETVDN05 sortól a KETVDN11 sorig.

A KETVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát

kell írni.

Az KETVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti

mérlegfõösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén

a KETVDN05/360 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

2.4. Központi szerzõdõ fél, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi szerzõdõ fél

magyarországi fióktelepe

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A központi szerzõdõ fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi

szerzõdõ fél magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a

alapján kell meghatározni

KSZFAD Központi szerzõdõ fél, EU tagállami központi szerzõdõ fél fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves)

jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (KSZFAD1) sor tartalmazza a központi szerzõdõ fél illetve fióktelep részére elõírt

felügyeleti alapdíj összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (KSZFAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait

kell figyelembe venni.

Felügyeleti változó díj éves mértéke

A központi szerzõdõ fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ központi

szerzõdõ fél magyarországi fióktelepe által fizetendõ felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a

alapján kell meghatározni.

KSZFVDN Központi szerzõdõ fél, EU tagállami központi szerzõdõ fél fióktelepe felügyeleti változó díj számítása

(negyedéves) jelentés kitöltése

A KSZFVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.

A KSZFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell a negyedév végi

mérlegfõösszeget jelenteni.

A KSZFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KSZFVDN02 soron feltüntetett

mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos része. Nem

teljes negyedévi mûködés esetén a KSZFVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:

KSZFVDN05 sortól a KSZFVDN11 sorig.

A KSZFVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.

Az KSZFVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti

mérlegfõösszeg után számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén

a KSZFVDN05/360 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

2.5. Tõkepiac egyéb szereplõi

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A Bszt. 4. § 47. pontja szerinti függõ ügynök és a külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete

által fizetendõ felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján kell meghatározni.

A felsorolt tõkepiaci egyéb szereplõk változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.

TESZAD tõkepiac egyéb szereplõi felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése

Az 1. Függõ ügynök által megbízott további közvetítõk száma (TESZAD1) sorba a függõ ügynök által

megbízott további közvetítõk számát kell beírni. A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi

képviseletének ebbe a sorba 0-át kell írnia.
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A 2. Elõírt alapdíj (TESZAD2) sor tartalmazza a tõkepiac egyéb szereplõi részére elõírt felügyeleti alapdíj

összegét.

A 3. Megfizetett alapdíj (TESZAD 3) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait

kell figyelembe venni.

3. Biztosítási piac

3.1. Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ biztosító magyarországi fióktelepe

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ biztosító magyarországi fióktelepe által

fizetendõ alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.

BIZTFAD EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (BIZTFAD1) sor tartalmazza a biztosítási piac egyéb szereplõi részére elõírt alapdíj

összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (BIZTFAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait

kell figyelembe venni.

Felügyeleti változó díj éves mértéke

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkezõ biztosító által fizetendõ felügyeleti változó díj

éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.

BIZTFVDN EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése

A BIZTFVDN01 Tárgynegyedévi mûködés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.

A BIZTFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfõösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi

mérlegfõösszeget.

A BIZTFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen sorban jelenik meg a BIZTFVDN02 soron

feltüntetett mérlegfõösszeg alapján fizetendõ változó díj éves mértékének negyedévre jutó idõarányos

része. Nem teljes negyedévi mûködés esetén a BIZTFVDN01/90 tényezõvel korrigált értéket kell

szerepeltetni.

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következõ, csillaggal jelölt sorokat:

BIZTFVDN05 sortól a BIZTFVDN11 sorig.

A BIZTFVDN05 Elõzõ évi mûködés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok

számát kell írni.

A BIZTFVDN07 Elõzõ évre számított változó díj sorban az elõzõ évre vonatkozó éves beszámoló szerinti

mérlegfõösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi mûködés esetén

a BIZTFVDN05/360 tényezõvel korrigált értéket kell szerepeltetni.

BIZTFVDN10 Elõzõ évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj soron az elõzõ évben

ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat kell jelenteni, mely az elõzõ évben a korábbi év(ek)re

vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (BIZTFVDN101) és az elõzõ évben kizárólag az adott évre

vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (BIZTFVDN102) összege. Az elõzõ

évben kizárólag az elõzõ évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg

(BIZTFVDN102) csak abban az esetben térhet el az elõzõ évben bevallott negyedéves változó díjak éves

összegétõl (BIZTFVDN08), amennyiben elõzõ évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért

egymástól.

BIZFTVDN11 Elõzõ évre számított pénzügyileg rendezendõ korrekció összesen soron az elõzõ évben

kizárólag az elõzõ évre vonatkozóan – felügyeleti változó díjként – ténylegesen pénzügyileg rendezett

összeg és az auditált adatok alapján az elõzõ évre számított változó díj különbségét kell jelenteni

(BIZTVDN102 – BIZTVDN07). A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.

3.2. A biztosítási piac egyéb szereplõi (biztosítási szaktanácsadó; külföldi biztosító, biztosításközvetítõ,

biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete, valamint az Európai Unió másik tagállamában

székhellyel rendelkezõ független biztosításközvetítõ magyarországi fióktelepe)

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A biztosítási piac egyéb szereplõi által fizetendõ alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell

meghatározni.

A biztosítási piac egyéb szereplõi felügyeleti változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
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BPEAD Biztosítási piac egyéb szereplõi felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (BPEAD1) sor tartalmazza a biztosítási piac egyéb szereplõi részére elõírt alapdíj összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (BPEAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell

figyelembe venni.

4. Közraktár

Felügyeleti alapdíj éves mértéke

A Krt. 12/A. § (3) bekezdése értelmében a Krt. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel

rendelkezõ közraktár felügyeleti díjat fizet a Felügyelet részére. Az általa fizetendõ felügyeleti alapdíj éves

mértékét a Krt. 12/A. §-a alapján kell meghatározni.

Közraktár felügyeleti változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.

KOZRAD Közraktár felügyeleti alapdíj számítása jelentés kitöltése

Az 1. Elõírt alapdíj (KOZRAD1) sor tartalmazza a közraktárak részére elõírt felügyeleti alapdíj összegét.

A 2. Megfizetett alapdíj (KOZRAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó elõírásait kell

figyelembe venni.”
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A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelete
a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete módosításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.)

2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: adatszolgáltató)

az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami

Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„4. § (1) Az adatszolgáltató

a) a napi jelentést a tárgyidõszakot követõ ötödik munkanap 9 óráig,

b) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap huszadik munkanapjáig,

c) az éves jelentést és a biztosításmatematikai statisztikai jelentést a tárgyévet követõ május 31-ig,

d) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló jelentést

da) a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyrõl szóló határozat jogerõre emelkedését követõ 15 munkanapon

belül,

db) a tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves

jelentéssel egyidejûleg, a tárgynegyedévet követõ hónap huszadik munkanapjáig,

dc) az idõközi változások miatti törzsadat jelentést, eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában a változást követõ

15 munkanapon belül,

e) a hozamráták közzétételével kapcsolatos éves jelentést a tárgyévet követõ év február 28-ig,

f) az Mpt. elõírásai szerinti pénzügyi tervrõl szóló jelentést

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti

változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejûleg, annak

részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év

második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.

(3) A végelszámolás alatt álló pénztár a negyedéves jelentést – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal

– köteles készíteni és azt a Felügyelet részére megküldeni.

(4) A felszámolás alatt álló pénztár a negyedéves jelentést a felszámolás megkezdését megelõzõ nappal, mint

fordulónappal – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles elkészíteni és 30 munkanapon belül

a Felügyeletnek megküldeni. A felszámolás idõtartama alatt a pénztárnak negyedéves jelentést nem kell készítenie.”

3.§ A Rendelet 5. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF

rendelet módosításáról szóló 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelettel megállapított rendelkezéseit 2012. december 31-ig

azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2012. évre, mint tárgyévre vonatkozó, negyedik negyedéves jelentéseket

e rendeletnek a 2012. december 27-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2012. december 28-án lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

„1. melléklet a 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelethez
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Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Beküldési határidő 
(munkanapok száma a 

vonatkozási időhöz viszonyítva, 
illetve dátum)

Napi jelentés
70MP Elszámoló egységek árfolyama MP N 5

71MA Bevételek (befizetések) MP, VSZ NÉ 20
71MB Pénztár hozama MP, VSZ NÉ 20
71MC Működési tevékenység eredménye MP, VSZ NÉ 20
71MD Szolgáltatási kiadások MP, VSZ NÉ 20

71MEA Statisztikai adatok I. MP, VSZ NÉ 20
71MEB Statisztikai adatok II. MP, VSZ NÉ 20
71MF Taglétszám alakulása MP, VSZ NÉ 20

71MG
A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért

befek etési eredmény

MP, VSZ
NÉ 20

71MH
Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfóliókra MP, VSZ

NÉ 20

71MI Elszámoló egységek alakulása MP, VSZ NÉ 20
71MJ Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása MP, VSZ NÉ 20
71MK Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása MP, VSZ NÉ 20
71ML A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása MP, VSZ NÉ 20
71MM A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása MP, VSZ NÉ 20
71MN Devizamegfeleltetési kimutatás MP, VSZ NÉ 20

71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. MP, VSZ NÉ 20
71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. MP, VSZ NÉ 20
71MR Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén MP, VSZ NÉ 20
71MS Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek MP, VSZ NÉ 20
71MT A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány MP, VSZ NÉ 20
72MB Portfólió állomány MP, VSZ NÉ 20

73MA Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége MP É május 31.
73MB Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete MP É május 31.

73MCA Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet MP É május 31.
73MD Cash-Flow kimutatás MP É május 31.

73MEA Fedezeti céltartalék MP É május 31.
73MEB Likviditási, kockázati céltartalékok MP É május 31.
73MED Céltartalékok állománya összesen MP É május 31.
73MF A taglétszám alakulása MP É május 31.

73MME Mérleg - Eszközök MP É május 31.

73MMF Mérleg - Forrás MP É május 31.

74MA1
Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak MP

É május 31.

74MA2 Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők MP É május 31.

74MBE1
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű
kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak

MP
É május 31.

74MBE2
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű
kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők

MP
É május 31.

74MBE3
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás
típusa ��- férfiak 

MP
É május 31.

74MBE4
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként: - Szolgáltatás
típusa ��- nők  

MP
É május 31.

74MC Terv- és tényadatok összehasonlítása MP É május 31.

74MD
A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása
szolgáltatástípusonként

MP
É május 31.

74ME Nettó hozamráta alakulása MP É május 31.
74MF Szolgáltatási számlák vizsgálata MP É május 31.

74MG Céltartalékok alakulása MP É május 31.

73MNYAD Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves) MP É tárgyév január 31.

71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) MP NÉ 20

74MH Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai MP É tárgyévet követő év február 28.

75MA1 Fedezeti tartalék MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MA2 Likviditási tartalék MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MA3 Működési tartalék MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MA4 Taglétszám, tagdíj alakulása MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MA5 Befektetések MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés

Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Negyedéves jelentés

Éves jelentés  

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák 
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75MB1 Fedezeti tartalék MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MB2 Likviditási tartalék MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MB3 Működési tartalék MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MB4 Taglétszám, tagdíj alakulása MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

75MB5 Befektetések MP É
A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést 

követő 20. munkanap

KTAPT1 Intézményi alapadatok MP É 20
KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak MP É 20
KTAPT3 Könyvvizsgáló adatai MP É 20
KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai MP É 20
KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása MP É 20
KTAPT6 Jogutódlási adatok MP É 20
KTAPT7 Telephely adatok MP É 20

KTAPT1 Intézményi alapadatok MP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

KTAPT2 Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak MP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

KTAPT3 Könyvvizsgáló adatai MP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

KTAPT4 Megbízás/Kiszervezés adatai MP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

KTAPT5 Pénztár tagdíjmegosztása MP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

KTAPT6 Jogutódlási adatok MP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

KTAPT7 Telephely adatok MP V
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában, 15

Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság

Beküldési határidő 
(munkanapok száma a 

vonatkozási időhöz viszonyítva, 
illetve dátum)

szovert Negyedéves szöveges értékelés MP NÉ 20
merleg Éves beszámoló – mérleg MP É  május 31.
erkim Éves beszámoló – eredménykimutatás MP É  május 31.

cashflow Éves beszámoló – cash-flow MP É  május 31.
kiegmell Éves beszámoló – kiegészítő melléklet  MP É  május 31.
konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés MP É  május 31.
kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv MP É  május 31.

uzljel Üzleti jelentés MP É  május 31.

rputerv Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete MP É rövid távú pénzügyi tervvel 
egyidejűleg

hputerv Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete MP É hosszú távú pénzügyi tervvel 
egyidejűleg

Magánnyugdíjpénztár MP
Végelszámolás alatt álló pénztár VSZ
Napi N
Negyedéves NÉ
Éves É
Változás esetén (pl. KTA táblák) V

Törzsadat jelentés (éves) 

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés

Gyakoriság

Törzsadat jelentés (eseti) 

Az éves jelentéssel és a negyedéves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

Adatszolgáltató

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések
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Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott 
portfolió Növekedési portfolió Mód

1 2 3 4
a b c d

001 70MP1 Elszámoló egység árfolyama

Tilos
Jelmagyarázat

70MP
Elszámoló egységek árfolyama

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki adatok Mód
1 2 3
a b z

001 71MA01 Bevételek (befizetések) összesen

002 71MA011 Azonosított, egyéni számlán jóváírt tagdíj 
bevételek összesen

003 71MA0111 Tagok által fizetett tagdíj

004 71MA0112 Meg nem fizetett tagdíjak miatti 
tartalékképzés (-)

005 71MA0113 Utólag befolyt tagdíjak

006 71MA012 Egyéni számlán jóváírt egyéb, nem tagdíj 
jellegű bevételek

007 71MA013 Azonosított, működési célra jóváírt bevételek 
összesen

008 71MA0131 Ebből: működési célú adomány, támogatás

009 71MA014 Azonosított, likviditási és kockázati tartalékra 
jóváírt bevételek öszesen

010 71MA015 Azonosítatlan(függő) befizetések a 
tárgyidőszakban (+/-) 

011 71MA0151 Munkáltatóhoz rendelhető, (függő) 
befizetések(+/-)

012 71MA0152 Munkáltatóhoz és pénztártaghoz nem 
rendelhető, függő befizetések (+/-)

Tilos
Jelmagyarázat

71MA
Bevételek (befizetések)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév 
elejétől 

halmozott 
adatok

Tárgyidőszaki 
adatok Mód

1 2 3
a b z

001 71MB02 Befektetési tevékenység bevételei
002 71MB021 Kapott kamatok, kamatjellegű bevételek

003 71MB022

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség)

004 71MB023 Befektetési jegyek realizált hozama
005 71MB024 Kapott osztalékok részesedések
006 71MB025 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

007 71MB026 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 
eladásából származó bevételek

008 71MB027 Értékelési különbözetben elszámolt várható 
hozam

009 71MB0271 Időarányosan járó kamat
010 71MB0272 Járó osztalék

011 71MB0273 Devizaárfolyam-változásából adódó 
értékkülönbözet

012 71MB0274 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

013 71MB03 Befektetési tevékenység ráfordításai

014 71MB031 Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások

015 71MB032

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

016 71MB033 Befektetési jegyek realizált vesztesége
017 71MB034 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

018 71MB035 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 
különböző egyéb ráfordítások

019 71MB036 Vagyonkezelői, letétkezelői díjak
020 71MB0361 Vagyonkezelői díjak

021 71MB03611 Ebből: Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos 
költség

022 71MB03612 Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj
023 71MB0362 Letétkezelői díjak

024 71MB037 Egyéb, befektetési tevékenységgel kapcsolatos 
ráfordítások

025 71MB04 Befektetési tevékenység eredménye(=71MB02-
71MB03

026 71MB041 Működési célú portfólió hozama

027 71MB0411 ebből: Működési portfólió realizált nettó 
hozama

028 71MB0412 Működési portfólió értékelési különbözete
029 71MB042 Fedezeti célú portfólió hozama

030 71MB0421 ebből: Egyéni számlán jóváírt realizált nettó 
hozam

031 71MB0422 Egyéni számlán jóváírt értékelési különbözet

032 71MB0423 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált nettó 
hozam

033 71MB0424 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözet

034 71MB043 Likviditási célú portfólió hozama

035 71MB0431 ebből: Likviditási tartalékon jóváírt realizált 
nettó hozam

036 71MB0432 Likviditási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözet

037 71MB0433 Azonosítatlan (függő) befizetésekre jutó nettó 
hozam)

038 71MB0434 Függő befektetési portfolió értékelési 
különbözete

Tilos
Jelmagyarázat

71MB
 Pénztár hozama

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott adatok Tárgyidőszaki adatok Mód
1 2 3
a b z

001 71MC05 Működési célú bevételek összesen

002 71MC06 Működéssel kapcsolatos ráfordítások 
összesen

003 71MC0601 Anyagköltség

004 71MC0602 Pénztári alkalmazottak munkabére és 
közterhei

005 71MC0603 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és 
közterhei

006 71MC0604 Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

007 71MC0605 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat 
ellátó szervezetnek fizetett díjak

008 71MC0606 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és 
reklámköltség

009 71MC0607 Felügyeleti díj
010 71MC0608 Garancia díj

011 71MC0609 Egyéb (külön soron nem nevesített) 
működési költségek, ráfordítások

012 71MC06091 Ebből: céltartalék képzés értékelési 
különbözete

013 71MC07 Szokásos működési tevékenység 
eredménye (71MC05-71MC06)

014 71MC08 Működési célú befektetési tevékenység 
eredménye

015 71MC09 Rendkívüli bevételek
016 71MC10 Rendkívüli ráfordítások
017 71MC11 Rendkívüli eredmény  (71MC09-71MC10)

018 71MC12 Működés mérleg szerinti eredménye 
(71MC07+71MC08+71MC11)

Tilos
Jelmagyarázat

71MC
Működési tevékenység eredménye

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott 
adatok

Tárgyidőszaki 
adatok Mód

1 2 3
a b z

001 71MD13 Egyösszegű kifizetés
002 71MD14 Járadékszolgáltatás
003 71MD141 Életjáradék
004 71MD142 Elején határozott időtartamos életjáradék
005 71MD143 Végén határozott időtartamos életjáradék
006 71MD144 Kettő vagy több életre szóló életjáradék
007 71MD15 Szolgáltatási kiadások összesen

008 71MD151 Biztosító intézettől vásárolt járadék 
szolgáltatás

009 71MD152 Pénztár által folyósított szolgáltatás

010 71MD16 Pénztári szolgáltatások folyósításával 
kapcsolatos kiadások

Tilos
Jelmagyarázat

71MD
Szolgáltatási kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tárgyév elejétől halmozott 
adatok

Tárgynegyedévi 
adatok Mód

1 2 3
a b z

001 71MEA19 Átcsoportosítás a tartaléktőkébe a likviditási és 
kockázati céltartalékból

002 71MEA20 Pénzügyileg realizált és a működési 
tevékenységre jóváírt összegek

003 71MEA21 Pénzügyileg teljesített, működéssel összefüggő 
kiadások

004 71MEA22
Működési tevékenység pénzforgalmi 
bevételeinek és kiadásainak különbsége (+/-) 
(=71MEA20-71MEA21)

005 71MEA25 Más pénztárba átlépett tagok részére átutalt 
összeg

006 71MEA26 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 
visszalépő tagok részére átutalt összeg

007 71MEA27 Más pénztárból átlépett tagok által hozott tagi 
követelés

Tilos
Jelmagyarázat

71MEA
Statisztikai adatok I.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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Tárgyévi nyitó 
adatok

Tárgynegyedév 
végi adatok Mód

1 2 3
a b z

001 71MEB28 Fedezeti céltartalék állománya
002 71MEB29 Tartaléktőke
003 71MEB30 Likviditási és kockázati céltartalék állománya
004 71MEB301 ebből: egyéb kockázatokra képzett céltartalék

005 71MEB31

Az adóhatóság magánnyugdíjpénztári beszedési 
számláiról átutalt, bevallási adatokhoz még nem 
rendelhető tagdíjak, késedelmi pótlékok, 
önellenőrzési pótlékok

006 71MEB311 90 napon belüli, bevalláshoz nem rendelhető 
befizetések

007 71MEB312 91-180 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető 
befizetések

008 71MEB313 181-360 nap közötti, bevalláshoz nem rendelhető 
befizetések

009 71MEB314 360 napon túli, bevalláshoz nem rendelhető 
befizetések

010 71MEB32 Egyéb azonosítatlan (függő) tételek állománya

011 71MEB321 Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz rendelhető, 
de egyéni számlára fel nem osztható befizetések

012 71MEB3211 90 napon belüli azonosítatlan befizetések
013 71MEB3212 91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések
014 71MEB3213 181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések
015 71MEB3214 360 napon túli azonosítatlan befizetések

016 71MEB322
Egyéb azonosítatlan, munkáltatóhoz és taghoz 
nem rendelhető, egyéni számlára fel nem osztható 
befizetések

017 71MEB3221 90 napon belüli azonosítatlan befizetések
018 71MEB3222 91-180 nap közötti azonosítatlan befizetések
019 71MEB3223 181-360 nap közötti azonosítatlan befizetések
020 71MEB3224 360 napon túli azonosítatlan befizetések
021 71MEB33 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db)

022 71MEB331 180 napon belüli befizetés hiányos egyéni számlák 
száma (db)

023 71MEB332 180 napon túli befizetés hiányos egyéni számlák 
száma (db)

024 71MEB34 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)
025 71MEB341 ebből: tárgynegyedévben felvettek száma (fő)

Tilos
Jelmagyarázat

71MEB
Statisztikai adatok II.

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Taglétszám 
(fő) Mód

1 2
a z

001 71MF38 Tárgyidőszak eleji létszám
002 71MF391 Új belépő
003 71MF392 Átlépő más pénztárból
004 71MF393 Átlépő más pénztárba
005 71MF394 Elhalálozott
006 71MF395 Rokkant nyugellátottá vált
007 71MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés
008 71MF397 Egyéb megszűnés

009 71MF40
Időszak végi létszám
(=71MF38+71MF391+71MF392-71MF393-71MF394-71MF395-
71MF396-71MF397)

010 71MF401 71MF40.sorból : számlatulajdonos
011 71MF4021 71MF40.sorból : férfi
012 71MF4022                          nő

Tilos

71MF
Taglétszám alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Vagyonkezelésre 
kiadott állomány 

befektetési 
eredménye

Saját 
vagyonkezelés 

befektetési 
eredménye

Befektetések 
eredménye 

összesen (1+2)

Azonosítatlan 
(függő) befizetések 

befektetési 
eredménye

Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 71MG1 Portfolió összesen
002 71MG11 Bankszámlák
003 71MG12 Értékpapírok
004 71MG13 Határidős ügyletek
005 71MG14 Opciós ügyletek
006 71MG15 SWAP ügyletek
007 71MG16 Repó ügyletek
008 71MG17 Értékpapír-kölcsönzési ügyletek
009 71MG18 Ingatlan
010 71MG19 Követelés értékpapír ügyletekből
011 71MG20 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
012 71MG21 Egyéb tételek

Tilos
Jelmagyarázat

71MG
A fedezeti portfólión és a likviditási portfólión belül a függő tételeken elért befeketetési eredmény

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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nettó bruttó

1 2 3 4 5
a b c d e

001 71MH2 Klasszikus portfolió
002 71MH3 Kiegyensúlyozott portfolió
003 71MH4 Növekedési portfolió

Tilos

Fedezeti tartalék 
választható 

portfoliónkénti 
megoszlása (%)

Mód

Jelmagyarázat

71MH
Negyedéves hozamráták és referenciahozamok a választható portfoliókra

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Fedezeti tartalék negyedéves 
hozamrátái (%)

Fedezeti tartalék 
negyedéves 

referenciahozamai (%)
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előző negyedév 
zárónapján

tárgynegyedév 
zárónapján

előző negyedév 
zárónapján

tárgynegyedév 
zárónapján

előző negyedév 
zárónapján

tárgynegyedév 
zárónapján

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 71MI1 Klasszikus portfolió
002 71MI2 Kiegyensúlyozott portfolió
003 71MI3 Növekedési portfolió

Tilos

Elszámoló egységek darabszáma Elszámoló egységek árfolyama Portfolió nettó piaci értéke (ezer Ft)
Mód

Jelmagyarázat

71MI
Elszámoló egységek alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Befektetések időszak végi értéke könyv 
szerinti értéken

Befektetések időszak végi értéke piaci 
értéken

Befektetésekből a részvények és egyéb 
változó hozamú értékpapírok piaci 

értéken
Mód

1 2 3 4
a b c d

001 71MJ1 Összesen (=71MJ11+71MJ13)

002 71MJ11 Európai Gazdasági Térség összesen 
(=71MJ1101+71MJ1102+71MJ1103+71MJ12)

003 71MJ1101 Izland
004 71MJ1102 Liechtenstein
005 71MJ1103 Norvégia

006 71MJ12 EU tagországok összesen  
(=71MJ1201+71MJ1202+…+71MJ1227)

007 71MJ1201 Ausztria
008 71MJ1202 Belgium
009 71MJ1203 Bulgária
010 71MJ1204 Ciprus
011 71MJ1205 Cseh Köztársaság
012 71MJ1206 Dánia
013 71MJ1207 Egyesült Királyság
014 71MJ1208 Észtország
015 71MJ1209 Finnország
016 71MJ1210 Franciaország
017 71MJ1211 Görögország
018 71MJ1212 Hollandia
019 71MJ1213 Írország
020 71MJ1214 Lengyelország
021 71MJ1215 Lettország
022 71MJ1216 Litvánia
023 71MJ1217 Luxemburg
024 71MJ1218 Magyarország
025 71MJ1219 Málta
026 71MJ1220 Németország
027 71MJ1221 Olaszország
028 71MJ1222 Portugália
029 71MJ1223 Románia
030 71MJ1224 Spanyolország
031 71MJ1225 Svédország
032 71MJ1226 Szlovákia
033 71MJ1227 Szlovénia

034 71MJ13 Egyéb ország  
(71MJ1301+71MJ1302+…+71MJ1305)

035 71MJ1301 Amerikai Egyesült Államok
036 71MJ1302 Kanada
037 71MJ1303 Japán
038 71MJ1304 Svájc
039 71MJ1305 Egyéb más országok

Tilos
Jelmagyarázat

71MJ
Befektetések főbb adatainak földrajzi megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Befektetések időszak végi értéke 
könyv szerinti értéken

Befektetések időszak végi értéke 
piaci értéken Mód

1 2 3
a b c

001 71MK1 HUF
002 71MK2 EUR
003 71MK3 GBP
004 71MK4 USD
005 71MK5 CHF
006 71MK6 JPY
007 71MK7 Egyéb
008 71MK8 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat

71MK
Befektetések főbb adatainak devizanemenkénti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vagyonkezelő 
megnevezése

Vagyonkezelő 
azonosító kódja

Kezelt vagyon 
aránya (%)

Kezelt vagyon összege 
(ezer Ft) Mód

1 2 3 4 5
a b c d z

001 71ML1 Kezelt vagyon összesen
002 71ML2 Saját vagyonkezelés

003 71ML3 Vagyonkezelők összesen

004 71ML301 Vagyonkezelő1
... ...
71ML399 Vagyonkezelő99

Tilos
Jelmagyarázat

71ML
A kezelt vagyon vagyonkezelők közötti megoszlása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Forgóeszközként 
nyilvántartott

Befektetett pénzügyi eszközként 
nyilvántartott Mód

1 2 3
a b z

001 71MM11 Portfolió összesen
002 71MM111 Bankszámla és készpénz
003 71MM112 14 napon belül lejáró eszközök
004 71MM113 15-30 napon belül lejáró eszközök
005 71MM114 31-60 napon belül lejáró eszközök
006 71MM115 61-90 napon belül lejáró eszközök
007 71MM116 91-180 napon belül lejáró eszközök
008 71MM117 181-365 napon belül lejáró eszközök
009 71MM118 1-3 éven belül lejáró eszközök
010 71MM119 4-5 éven belül lejáró eszközök
011 71MM120 6-10 éven belül lejáró eszközök
012 71MM121 10 éven túl lejáró eszközök
013 71MM122 Lejárat nélküli eszközök

Tilos
Jelmagyarázat

71MM
A kezelt vagyon lejárat szerinti megoszlása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Vagyon piaci értéken



25252
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi151.szám

ISIN kód Értékpapír megnevezése Klasszikus 
portfolió %

Kiegyensúlyozott 
portfolió %

Növekedési 
portfolió % Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 71MN1
A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 
16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési 
szabályok szerinti devizakitettség aránya

002 71MN2001

A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 
16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési 
szabályok szerint figyelembe vett 
befektetési eszközök a portfolió arányában

... ...

71MN2999

A 282/2001. (XII. 26.) kormányrendelet 
16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési 
szabályok szerint figyelembe vett 
befektetési eszközök a portfolió arányában

Tilos

71MN
Devizamegfeleltetési kimutatás

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
a b c d e f g h i j k z

001 71MPA1 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA 
ÖSSZESEN 

002 71MPA2 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK
003 71MPA21 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén
004 71MPA22 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma
005 71MPA221 Részben megalapozott panaszügy

006 71MPA222 Megalapozott panaszügy

007 71MPA23 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma
008 71MPA231 Részben megalapozott panaszügy
009 71MPA232 Elutasított panaszügy

Tilos

Ö
ss

ze
se

n

Mód

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
71MPA

Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint
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Adat Mód
1 2
a z

001 71MPB1 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN
002 71MPB12 A panasz típusa szerint
003 71MPB1201    Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
004 71MPB1202    Tagszervezői tevékenység
005 71MPB1203    Egyéni számla értesítő
006 71MPB1204    Adóigazolások

007 71MPB1205    Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

008 71MPB1206    Hozamok (elszámoló egység árfolyama) 
009 71MPB1207   Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
010 71MPB1208   Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

011 71MPB1209   Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére 
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

012 71MPB1210    Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
013 71MPB13 Panaszkezelés időtartama szerint
014 71MPB131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül
015 71MPB132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl
016 71MPB14 Panaszügyek megalapozottsága szerint
017 71MPB141 Elutasított panaszügy
018 71MPB142 Részben megalapozott panaszügy
019 71MPB143 Megalapozott panaszügy
020 71MPB2 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN
021 71MPB21 Összesen
022 71MPB22 A panasz típusa szerint
023 71MPB2101 Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)
024 71MPB2102 Tagszervezői tevékenység
025 71MPB2103 Egyéni számla értesítő
026 71MPB2104 Adóigazolások

027 71MPB2105 Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

028 71MPB2106 Hozamok (elszámoló egység árfolyama) 
029 71MPB2107 Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)
030 71MPB2108 Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

031 71MPB2109 Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére 
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

032 71MPB2110 Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)
033 71MPB3 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

034 71MPB31 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó 
személyek száma (fő)

035 71MPB32 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)
036 71MPB331 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma 

037 71MPB332 Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok 
száma a tárgyidőszakban

038 71MPB333 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a 
tárgyidőszakban

039 71MPB334 Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között 
létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

Tilos
Jelmagyarázat

71MPB
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vállalkozás 
megnevezése

Részesedés 
névértéke        
(ezer Ft)

A jegyzett tőkében 
való részesedés 

aránya              
(%)

Befizetési 
kvóta         
(%)

Szavazati arány   
(%) Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 71MR1 Összesen

002 71MR1001
…… …..
71MR1999

Tilos
Jelmagyarázat

71MR
Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedések a tárgyidőszak végén

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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ezer forint

Partner megnevezése Követelés/
kötelezettség összege

2. oszlopból:
lejárt Mód

1 2 3 4
a b c z

001 71MS1 Követelések összesen

002
71MS11 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot 

meghaladó követelések
003 71MS11001 Partner_követelés_1

…
71MS11999 Partner_követelés_ 999

004 71MS12 További követelések együttesen
005 71MS2 Kötelezettségek összesen

006
71MS21 Az egy partnerrel szembeni, 500 ezer Ft-ot 

meghaladó kötelezettségek

007 71MS21001 Partner_kötelezettség_1
…

71MS21999 Partner_kötelezettség_999
008 71MS22 További kötelezettségek együttesen

71MS
Nem tagokkal szembeni követelések és kötelezettségek 

Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés
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Támogató, adományozó 
megnevezése

Támogatás, adomány 
összege Mód

1 2 6
a b z

001 71MT1 Összesen
002 71MT1001
…… …… …..

71MT1999

Tilos
Jelmagyarázat

71MT
A tárgyidőszakban kapott támogatás, adomány 

ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u

001 72MB1 Portfolió összesen
002 72MB11 Bankszámlák és készpénz összesen
003 72MB111 Házipénztár (forint és valuta)

004 72MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla

005 72MB112001
... ...
72MB112999

006 72MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg

007 72MB113001
... ...
72MB113999

008 72MB12 Értékpapírok összesen

009 72MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények)

010 72MB12101 Magyar állampapír
011 72MB12101001

... ...
72MB12101999

012 72MB12102
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

013 72MB12102001
... ...
72MB12102999

014 72MB12103 Külföldi állampapír
015 72MB12103001

... ...
72MB12103999

016 72MB12104
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

017 72MB12104001
... ...
72MB12104999

018 72MB12105
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

019 72MB12105001
... ...
72MB12105999

020 72MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021 72MB12106001
... ...
72MB12106999

022 72MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

023 72MB12107001
... ...
72MB12107999

024 72MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

025 72MB12108001
... ...
72MB12108999

026 72MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

027 72MB12109001
... ...
72MB12109999

028 72MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

029 72MB12110001
... ...
72MB12110999

030 72MB122 Részvények

031 72MB1221

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

032 72MB1221001
... ...
72MB1221999

033 72MB1222

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

034 72MB1222001
... ...
72MB1222999

035 72MB1223

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

036 72MB1223001
... ...
72MB1223999

037 72MB1224

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

038 72MB1224001
... ...
72MB1224999

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

ISIN/
azonosító kód Tétel neve

Ár (ezer Ft), 
illetve kötvény 

esetében 
árfolyam (%)

Működési portfolió

72MB
Portfolió állomány

Fedezeti portfolió
Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék

Fedezeti portfolió összesen
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Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve 
kötvény esetében 

névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

ISIN/
azonosító kód Tétel neve

Ár (ezer Ft), 
illetve kötvény 

esetében 
árfolyam (%)

Működési portfolióFedezeti portfolió
Klasszikus portfolió Kiegyensúlyozott portfolió Növekedési portfolió Szolgáltatási tartalék

Fedezeti portfolió összesen

039 72MB123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

040 72MB1231
Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

041 72MB1231001
... ...
72MB1231999

042 72MB1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

043 72MB1232001
... ...
72MB1232999

044 72MB1233
Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

045 72MB1233001
... ...
72MB1233999

046 72MB1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési 
alap befektetési jegye

047 72MB1234001
... ...
72MB1234999

048 72MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír
049 72MB1235001

... ...
72MB1235999

050 72MB124 Jelzáloglevél

051 72MB1241
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

052 72MB1241001
... ...
72MB1241999

053 72MB1242
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél

054 72MB1242001
... ...
72MB1242999

055 72MB13 Határidős ügyletek
056 72MB13001

... ...
72MB13999

057 72MB14 Opciós ügyletek
058 72MB14001

... ...
72MB14999

059 72MB15 Repóügyletek
060 72MB15001

... ...
72MB15999

061 72MB16 SWAP ügyletek
062 72MB16001

... ...
72MB16999

063 72MB17 Ingatlan
064 72MB17001

... ...
72MB17999

065 72MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések

066 72MB18001
... ...
72MB18999

067 72MB19 Kockázatitőkealap-jegy
068 72MB19001

... ...
72MB19999

069 72MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír

070 72MB20001
... ...
72MB20999

071 72MB21 Követelés értékpapír ügyletekből
072 72MB21001

... ...
72MB21999

073 72MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
074 72MB22001

... ...
72MB22999

Fő Fő Fő
075 72MB23 Portfóliót választó tagok száma 

Tilos
Jelmagyarázat



25260
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi151.szám

001 72MB1 Portfolió összesen
002 72MB11 Bankszámlák és készpénz összesen
003 72MB111 Házipénztár (forint és valuta)

004 72MB112 Pénzforgalmi számla és befektetési számla

005 72MB112001
... ...
72MB112999

006 72MB113 Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti 
betétszámlán lekötött pénzösszeg

007 72MB113001
... ...
72MB113999

008 72MB12 Értékpapírok összesen

009 72MB121 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények)

010 72MB12101 Magyar állampapír
011 72MB12101001

... ...
72MB12101999

012 72MB12102
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért a magyar állam készfizető 
kezességet vállal

013 72MB12102001
... ...
72MB12102999

014 72MB12103 Külföldi állampapír
015 72MB12103001

... ...
72MB12103999

016 72MB12104
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség 
teljesítéséért külföldi állam készfizető 
kezességet vállal

017 72MB12104001
... ...
72MB12104999

018 72MB12105
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó 
szervezet által nyilvánosan forgalomba 
hozott kötvény

019 72MB12105001
... ...
72MB12105999

020 72MB12106 Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet 
által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021 72MB12106001
... ...
72MB12106999

022 72MB12107 Magyarországon bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

023 72MB12107001
... ...
72MB12107999

024 72MB12108 Külföldön bejegyzett hitelintézet által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

025 72MB12108001
... ...
72MB12108999

026 72MB12109 Magyarországi helyi önkormányzat által 
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

027 72MB12109001
... ...
72MB12109999

028 72MB12110 Külföldi önkormányzat által nyilvánosan 
forgalomba hozott kötvény

029 72MB12110001
... ...
72MB12110999

030 72MB122 Részvények

031 72MB1221

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

032 72MB1221001
... ...
72MB1221999

033 72MB1222

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

034 72MB1222001
... ...
72MB1222999

035 72MB1223

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

036 72MB1223001
... ...
72MB1223999

037 72MB1224

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

038 72MB1224001
... ...
72MB1224999

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

ezer forint

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

22 23 24 25 26 27 28
v w x y z aa ab

Likviditási és kockázati portfolió Összesen

Mód
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039 72MB123 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

040 72MB1231
Magyarországon bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

041 72MB1231001
... ...
72MB1231999

042 72MB1232 Magyarországon bejegyzett ingatlan 
befektetési alap befektetési jegye

043 72MB1232001
... ...
72MB1232999

044 72MB1233
Külföldön bejegyzett befektetési alap 
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan 
befektetési alapot

045 72MB1233001
... ...
72MB1233999

046 72MB1234 Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési 
alap befektetési jegye

047 72MB1234001
... ...
72MB1234999

048 72MB1235 Egyéb kollektív befektetési értékpapír
049 72MB1235001

... ...
72MB1235999

050 72MB124 Jelzáloglevél

051 72MB1241
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-
intézet által kibocsátott, nyilvánosan 
forgalomba hozott jelzáloglevél

052 72MB1241001
... ...
72MB1241999

053 72MB1242
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által 
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott 
jelzáloglevél

054 72MB1242001
... ...
72MB1242999

055 72MB13 Határidős ügyletek
056 72MB13001

... ...
72MB13999

057 72MB14 Opciós ügyletek
058 72MB14001

... ...
72MB14999

059 72MB15 Repóügyletek
060 72MB15001

... ...
72MB15999

061 72MB16 SWAP ügyletek
062 72MB16001

... ...
72MB16999

063 72MB17 Ingatlan
064 72MB17001

... ...
72MB17999

065 72MB18 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből 
származó követelések

066 72MB18001
... ...
72MB18999

067 72MB19 Kockázatitőkealap-jegy
068 72MB19001

... ...
72MB19999

069 72MB20 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír

070 72MB20001
... ...
72MB20999

071 72MB21 Követelés értékpapír ügyletekből
072 72MB21001

... ...
72MB21999

073 72MB22 Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
074 72MB22001

... ...
72MB22999

075 72MB23 Portfóliót választó tagok száma 

Tilos
Jelmagyarázat

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

Darab, illetve kötvény 
esetében névérték 

Könyv 
szerinti 

érték 

Piaci 
érték 

22 23 24 25 26 27 28
v w x y z aa ab

Likviditási és kockázati portfolió Összesen

Mód
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MA01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73MA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (-)
003 73MA03 Utólag befolyt tagdíjak

004 73MA04 Tagdíjbevételek összesen
(=73MA01-73MA02+73MA03)

005 73MA05 Működési célra kapott támogatás, adomány
006 73MA06 Pénztári befizetések összesen (=73MA06+73MA07)
007 73MA07 Egyéb bevételek

008 73MA08 Működési célú bevételek összesen (=73MA08+73MA09)

009 73MA09 Működéssel kapcsolatos ráfordítások
010 73MA091 Anyagjellegű ráfordítások
011 73MA0911 Anyagköltség
012 73MA0912 Igénybe vett szolgáltatások

013 73MA09121 Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó 
szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

014 73MA09122 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla 
alapján)

015 73MA09123 Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
016 73MA09124 Aktuáriusi díj (számla alapján)
017 73MA09125 Szaktanácsadás díja (számla alapján)
018 73MA09126 Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
019 73MA0913 Egyéb anyagjellegű ráfordítások
020 73MA092 Személyi jellegű ráfordítások
021 73MA0921 Bérköltség

022 73MA09211 Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére

023 73MA09212 Állományba nem tartozók munkadíja
024 73MA092121 Aktuáriusi díj (megbízási díj)
025 73MA092122 Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

026 73MA092123 Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)

027 73MA092124 Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
028 73MA092125 Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
029 73MA0922 Személyi jellegű egyéb kifizetések
030 73MA0923 Bérjárulékok
031 73MA093 Értékcsökkenési leírás
032 73MA094 Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások
033 73MA0941 Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások
034 73MA0942 Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
035 73MA0943 Működési céltartalékképzés jövőbeni kötelezettségre
036 73MA0944 Egyéb ráfordítások

037 73MA10 Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-
73MA09)  (+/-)

038 73MA11 Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő 
befektetések értékvesztése, visszaírása (+/-)

039 73MA12 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

040 73MA121 Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után 
kapott kamat

041 73MA122 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

042 73MA123 Hitelviszont megtestesítő kamatozó értékpapír 
vételárában lévő kamat (-)

043 73MA13
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű 
különbözete (árfolyamnyereség)

044 73MA14 Befektetési jegyek realizált hozama
045 73MA15 Kapott osztalékok és részesedések
046 73MA16 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
047 73MA17 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
048 73MA171 Időarányosan járó kamat
049 73MA172 Járó osztalék
050 73MA173 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
051 73MA1731 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
052 73MA1732 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
053 73MA174 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
054 73MA1741 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
055 73MA1742 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség (-)

056 73MA18 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

057 73MA19 Befektetési tevékenység bevételei összesen
(=73MA12+….+73MA18)

058 73MA20 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

059 73MA21
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok veszteségjellgű 
különbözete (árfolyamveszteség)

060 73MA22 Befektetési jegyek realizált vesztesége

061 73MA23 Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék

062 73MA231 Időarányosan járó kamat
063 73MA232 Járó osztalék
064 73MA233 Devizaárfolyam különbözet
065 73MA234 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
066 73MA24 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

067 73MA25 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

068 73MA26 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

069 73MA261 Vagyonkezelői díjak
070 73MA262 Letétkezelői díjak

071 73MA263 Befektetési tevékenységgel kapcsoslatos különböző 
egyéb ráfordítások

072 73MA27 Befektetési tevékenység ráfordítási összesen
(=73MA20+….+73MA26)

073 73MA28 Befektetési tevékenység eredménye 
(=73MA19-73MA27) (+/-)

074 73MA29 Rendkívüli bevételek
075 73MA30 Rendkívüli ráfordítások
076 73MA31 Rendkívüli eredmény (=73MA29-73MA30) (+/-)

077 73MA32 Működés mérleg szerinti eredménye 
(=73MA10+73MA11+73MA30+73MA31) (+/-)

Tilos

Megnevezés

Jelmagyarázat

73MA
Eredménykimutatás - Pénztár működési tevékenysége

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi 
felülvizsgált 

beszámoló záró 
adatai

Tárgyévi 
beszámoló záró 

adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi 
felülvizsgált 

beszámoló záró 
adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MB01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73MB02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)
003 73MB03 Utólag befolyt tagdíjak
004 73MB04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)
005 73MB05 Szolgáltatási célú egyéb bevételek

006 73MB06 Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek 
összesen (4+5)

007 73MB07 Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb 
ráfordítások

008 73MB08 Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek
009 73MB081 Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

010 73MB082 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír 
vételárában lévő kamat (-)

011 73MB09
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

012 73MB10 Befektetési jegyek realizált hozama
013 73MB11 Kapott osztalékok és részesedések
014 73MB12 Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

015 73MB13 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

016 73MB131 Időarányosan járó kamat
017 73MB132 Járó osztalék
018 73MB133 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
019 73MB1331 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

020 73MB1332 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

021 73MB134 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
022 73MB1341 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

023 73MB1342 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

024 73MB14 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, 
eladásából származó bevételek

025 73MB15 Befektetési tevékenység bevételei összesen 
(10+...+16)

026 73MB151 Egyéni számlákat megillető hozambevételek
027 73MB1511 Egyéni számlákat megillető realizált hozam
028 73MB1512 Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet
029 73MB152 Szolgáltatási tartalékot megillető hozambevételek
030 73MB1521 Szolgáltatási tartalékot megillető realizált hozam

031 73MB1522 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 
különbözet

032 73MB16 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

033 73MB17
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

034 73MB18 Befektetési jegyek realizált vesztesége
035 73MB19 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

036 73MB20 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos 
ráfordítások

037 73MB21 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb 
ráfordítások

038 73MB211 Vagyonkezelői díjak
039 73MB212 Letétkezelői díjak

040 73MB213 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző 
egyéb ráfordítások

041 73MB22 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen 
(16+...+21)

042 73MB221 Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos 
ráfordítások

043 73MB222 Szolgáltatási tartalékot terhelő befektetéssel 
kapcsolatos ráfordítások

044 73MB23 Befektetési tevékenység eredménye (15-22) (+/-)
045 73MB231 Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam
046 73MB232 Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet
047 73MB233 Szolgáltatási tartalékba helyezhető nettó hozam

048 73MB234 Szolgáltatási tartalékba helyezhető értékelési 
különbözet

049 73MB24 Fedezeti céltartalék képzés (6-7+/-23) (-)

050 73MB241 Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és 
ráfordítások különbözetének összegében

051 73MB242 Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból
052 73MB243 Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet
053 73MB2431 Időarányosan járó kamat
054 73MB2432 Járó osztalék
055 73MB2433 Devizaárfolyam különbözetekből

056 73MB2434 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből

057 73MB244 Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból

058 73MB245 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözetből

059 73MB2451 Időarányosan járó kamat
060 73MB2452 Járó osztalék
061 73MB2453 Devizaárfolyam különbözetből
062 73MB2454 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

Tilos
Jelmagyarázat

73MB
Eredménykimutatás - Pénztári szolgáltatások fedezete

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-

)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-

)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MCA01 Tagok által fizetett tagdíj
002 73MCA02 Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (-)
003 73MCA03 Utólag befolyt tagdíjak
004 73MCA04 Tagdíjbevételek összesen (1-2+3)
005 73MCA05 Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek
006 73MCA06 Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások
007 73MCA07 Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek
008 73MCA071 Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel

009 73MCA072 Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok 
vételárában lévő kamat (-)

010 73MCA08
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok nyereségjellegű különbözete 
(árfolyamnyereség) (+)

011 73MCA09 Befektetési jegyek realizált hozama
012 73MCA10 Kapott osztalékok és részesedések
013 73MCA11 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
014 73MCA12 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
015 73MCA121 Időarányosan járó kamat
016 73MCA122 Járó osztalék
017 73MCA123 Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
018 73MCA1231 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
019 73MCA1232 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)
020 73MCA124 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
021 73MCA1241 Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)
022 73MCA1242 Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (-)

023 73MCA13 Befektetési célú ingatlanok hasznosításából, eladásából 
származó bevételek

024 73MCA14 Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)

025 73MCA141 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével 
kapcsolatos bevételek

026 73MCA142 Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével 
kapcsolatos bevételek

027 73MCA15 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

028 73MCA16
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírok veszteségjellegű különbözete 
(árfolyamveszteség)

029 73MCA17 Befektetési jegyek realizált vesztesége
030 73MCA18 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása
031 73MCA19 Befektetési célú ingatlanokkal kapcsolatos ráfordítások

032 73MCA20 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

033 73MCA201 Vagyonkezelői díjak
034 73MCA202 Letétkezelői díjak

035 73MCA203 Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb 
ráfordítások

036 73MCA21 Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)

037 73MCA211 Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével 
kapcsolatos ráfordítások

038 73MCA212 Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével 
kapcsolatos ráfordítások

039 73MCA22 Befektetési tevékenység eredménye (16-23) (+/-)

040 73MCA23 Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (-)

041 73MCA231 Demográfiai kockázatokra
042 73MCA232 Saját tevékenységi kockázatokra
043 73MCA233 Azonosítatlan (függő) befizetések hozama
044 73MCA234 Egyéb kockázatokra
045 73MCA235 Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék
046 73MCA2351 Időarányosan járó kamat
047 73MCA2352 Járó osztalék
048 73MCA2353 Devizaárfolyam különbözetek
049 73MCA2354 Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek

Tilos
Jelmagyarázat

73MCA
Eredménykimutatás - Likviditási és kockázati fedezet

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző év Tárgyév Mód
1 2 3
c d z

001 73MD01 Működés mérleg szerinti eredménye (+/-)

002 73MD02 Immateriális javak nettó értékében bekövetkezett 
állományváltozás (+/-)

003 73MD03 Immateriális javakra adott előlegek állományváltozása 
(+/-)

004 73MD04
Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra és 
felújításra adott előlegek kivételével) nettó értékben 
bekövetkezett állományváltozás (+/-)

005 73MD05 Beruházások és beruházásra, felújításra adott 
előlegek állományváltozása (+/-)

006 73MD06 Befektetett pénzügyi eszközök (hosszú lejáratú 
bankbetétek kivételével) állományváltozása (+/-)

007 73MD07 Készletek (készletekre adott előlegek kivételével) 
értékében bekövetkezett állományváltozás (+/-)

008 73MD08 Készletekre adott előlegek állományváltozása (+/-)
009 73MD09 Követelésállomány változása (+/-)
010 73MD10 Tartaléktőke állomány változása (+/-)

011 73MD11 Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok 
állományváltozása (+/-)

012 73MD12 Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok 
egymás közötti átcsoportosítása miatt (+/-)

013 73MD13 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka állományának 
változása (+/-)

014 73MD14 Hosszú lejáratú kötelezettségek állomány változása (+/-
)

015 73MD15 Tagokkal szembeni kötelezettségek állomány 
változása (+/-)

016 73MD16 Szállítói kötelezettség állomány változása (+/-)
017 73MD17 Hitelfelvétel, kapott kölcsönök (+)
018 73MD18 Hitel, kölcsön visszafizetés (-)

019 73MD19 Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések 
állományváltozása (+/-)

020 73MD20 Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása 
(+/-)

021 73MD21 Hosszú lejáratú bankbetétek elhelyezése (-)
022 73MD22 Hosszú lejáratú bankbetétek megszüntetése (+)
023 73MD23 Aktív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)

024 73MD24 Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/-)

025 73MD25 Fedezeti céltartalékképzés (+)

026 73MD26 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás likviditási és 
kockázati céltartalékból (+)

027 73MD27 Fedezeti céltartalékba átcsoportosítás tartaléktőkéből 
(+)

028 73MD28 Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi 
követelése (+)

029 73MD29 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás 
fedezeti tartalékből (-)

030 73MD30 Más pénztárba átlépő pénztáragok átvitt tagi 
követelése (-)

031 73MD31 Társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe visszalépő 
pénztártag miatt fedezeti céltartalék felhasználása (-)

032 73MD32 Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés 
fedezeti céltartalékból (-)

033 73MD33 Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra 
(-)

73MD
Cash-Flow kimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző év Tárgyév Mód
1 2 3
c d z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

034 73MD34 Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozása (+/-)
035 73MD35 Likviditási és kockázati céltartalékképzés (+)

036 73MD36 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás 
fedezeti céltartalékból (+)

037 73MD37 Likviditási és kockázati céltartalékba átcsoportosítás 
tartaléktőkéből (+)

038 73MD38 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás 
fedezeti tartalékba (-)

039 73MD39 Likviditási és kockázati céltartalékból átcsoportosítás 
tartaléktőkébe (-)

040 73MD40 Egyéb likviditási és kockázati céltartalék 
állományváltozás (+/-)

041 73MD41 Pénzeszköz változás

042 73MD411 Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)

043 73MD412
Számlapénzt (pénztári elszámolási számla, éven belüli 
lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb 
elkülönített betétszámlák) állomány változása

Tilos
Jelmagyarázat



M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 151. szám 25267

Előző év Tárgyév Mód
1 2 3
c d z

001 73MEA1 I. Egyéni számlákon
002 73MEA101 Nyitó állomány

003 73MEA102 Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt 
szolgáltatási célú bevételek (+)

004 73MEA103 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 
tagi követelés egyéni számlákon (+)

005 73MEA104 Egyéni számlákat megillető 
hozambevételek (+)

006 73MEA105 Egyéni számlákat megillető értékelési 
különbözet (+/-)

007 73MEA106 Likviditási, kockázati tartalékokból 
átcsoportosítás (+)

008 73MEA107 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)

009 73MEA108 Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás 
szolgáltatási tartalékba (-)

010 73MEA109 Tagoknak, kedvezményezetteknek, 
munkáltatóknak visszatérítés (-)

011 73MEA110 Nyugdíjbiztosítási Alapba egyéni számláról 
átutalás (-)

012 73MEA111 Likviditási és kockázati tartalék feltöltés 
egyéni számlákról (-)

013 73MEA112 Más pénztárba átlépő tag követelésének 
átadása (-)

014 73MEA113 Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú 
egyéb ráfordítások (-)

015 73MEA114 Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel 
kapcsolatos ráfordítások (-)

016 73MEA115 Egyéb változás (+/-)
017 73MEA116 Egyéni számlák záróállománya
018 73MEA2 II. Szolgáltatási tartalékon
019 73MEA201 Nyitó állomány

020 73MEA202 Egyéni számlákról tárgyévben 
átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)

021 73MEA203 Más pénztárból átlépő tagok által áthozott 
tagi követelés (+)

022 73MEA204 Szolgáltatási tartalékot megillető 
hozambevételek (+)

023 73MEA205 Szolgáltatási tartalékot megillető értékelési 
különbözet (+/-)

024 73MEA206 Likviditási és kockázati tartalékokból 
átcsoportosítás (+)

025 73MEA207 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)

026 73MEA208 Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott 
pénztári szolgáltatások (-)

027 73MEA209 Biztosítóintézettől vásárolt szolgáltatás 
fedezetének átadása (-)

028 73MEA210 Tagoknak, kedvezményezetteknek 
visszatérítés (-)

029 73MEA211 Likviditási, kockázati tartalék feltöltés 
szolgáltatási tartalékból (-)

030 73MEA212 Más pénztárba átlépő tag szolgáltatási 
fedezetének átadása (-)

031 73MEA213 Szolgáltatások folyósításával kapcsolatos 
kiadások (-)

032 73MEA214 Szolgáltatási számlákat terhelő 
befektetéssel kapcsolatos ráfordítások (-)

033 73MEA215 Egyéb változás (+/-)
034 73MEA216 Szolgáltatási tartalék záró állománya

Tilos
Jelmagyarázat

73MEA
Fedezeti céltartalék

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Kockázat megnevezése Előző év Tárgyév Mód
1 2 3 4
b c d z

001 73MEB1 I. Demográfiai kockázatokra
002 73MEB101 Nyitó állomány

003 73MEB102 Tárgyévben demográfiai kockázatra képzett 
céltartalék (+)

004 73MEB103 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 
egyéni számláról (+)

005 73MEB104 Demográfiai kockázati tartalék feltöltése 
szolgáltatási tartalékból (+)

006 73MEB105 Tartaléktőkéből átcsoportosítás (+)

007 73MEB106 Demográfiai kockázati tartalék egyéb 
bevételei (+)

008 73MEB107 Demográfiai kockázati tartalék 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

009 73MEB108 Demográfiai kockázati tartalék felhasználás 
egyéb célra (-)

010 73MEB109 Demográfiai kockázati tartalék záró 
állománya

011 73MEB21 II........... Kockázatokra (kockázat 
megnevezése)

012 73MEB2101 Nyitó állomány

013 73MEB2102 Tárgyévben ............. kockázatra képzett 
céltartalék (+)

014 73MEB2103 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás egyéni számláról (+)

015 73MEB2104 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

016 73MEB2105 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

017 73MEB2106 .............kockázati tartalék egyéb bevételei 
(+)

018 73MEB2107 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás egyéni számlára (-)

019 73MEB2108 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

020 73MEB2109 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás működési célra (-)

021 73MEB2110 .............kockázati tartalék felhasználása 
egyéb célra (-)

022 73MEB2111 .............kockázati tartalék záró állománya

...... ......

023 73MEB29 II........... Kockázatokra (kockázat 
megnevezése)

024 73MEB2901 Nyitó állomány

025 73MEB2902 Tárgyévben ............. kockázatra képzett 
céltartalék (+)

026 73MEB2903 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás egyéni számláról (+)

027 73MEB2904 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

028 73MEB2905 .............kockázati tartalékába 
átcsoportosítás működési céltartalékból (+)

029 73MEB2906 .............kockázati tartalék egyéb bevételei 
(+)

030 73MEB2907 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás egyéni számlára (-)

031 73MEB2908 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (-)

032 73MEB2909 .............kockázati tartalékából 
átcsoportosítás működési célra (-)

033 73MEB2910 .............kockázati tartalék felhasználása 
egyéb célra (-)

034 73MEB2911 .............kockázati tartalék záró állománya

Tilos
Jelmagyarázat

73MEB
Likviditási, kockázati céltartalékok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitó 
állomány

Tárgyévi 
változások Záró állomány Mód

1 2 3 4
c d e z

001 73MED01 Működési céltartalék
002 73MED011 jövőbeni kötelezettségekre

003 73MED012 működési portfolió értékelési 
különbözetére

004 73MED02 Fedezeti céltartalék

005 73MED021 egyéni számlákon (értékelési 
különbözettel együtt)

006 73MED022 szolgáltatási tartalékon (értékelési 
különbözettel együtt)

007 73MED03 Likviditási és kockázati céltartalék
008 73MED031 demográfiai kockázatokra
009 73MED032 saját tevékenységi kockázatra
010 73MED033 egyéb kockázatokra
011 73MED034 értékelési különbözetre

012 73MED035 azonosítatlan (függő) befizetések 
befeketetési hozamára

013 73MED04 Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
014 73MED041 működési célú
015 73MED042 fedezeti célú
016 73MED043 likviditási és kockázati célú
017 73MED05 Összesen:

Tilos
Jelmagyarázat

73MED
Céltartalékok állománya összesen

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Taglétszám (fő) Mód

1 2
a z

001 73MF38 Tárgyév eleji létszám
002 73MF391 Új belépő
003 73MF392 Átlépő más pénztárból
004 73MF393 Átlépő más pénztárba
005 73MF394 Elhalálozott
006 73MF395 Rokkant nyugellátottá vált
007 73MF396 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele melletti megszűnés
008 73MF397 Egyéb megszűnés

009 73MF40
Tárgyév végi létszám
(=73MF38+73MF391+73MF392-73MF393-73MF394-73MF395-
73MF396-73MF397)

010 73MF401 73MF40. sorból: számlatulajdonos 
011 73MF4021 73MF40.sorból: férfi
012 73MF4022                        nő

Tilos

73MF
A taglétszám alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló záró 

adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi felülvizsgált 
beszámoló záró adatai Mód

1 2 3 4 5 6 7
c d e f g h z

001 73MME1 Eszközök (akítvák) összesen
002 73MME11 Befektetett eszközök
003 73MME111 I. Immateriális javak
004 73MME1111 1. Vagyoni értékű jogok
005 73MME1112 2. Szellemi termékek
006 73MME1113 3. Immateriális javakra adott előlegek
007 73MME1114 4. Immateriális javak értékhelyesbítése
008 73MME112 II. Tárgyi eszközök

009 73MME1121 1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó 
vagyoni értékű jogok

010 73MME1122 2. Tartós befektetési célú ingatlanok és 
kapcsolódó vagyoni értékű jogok

011 73MME1123 3. Gépek, berendezések, felszerelések, 
járművek

012 73MME1124 4. Beruházások, felújítások
013 73MME1125 5. Beruházásokra adott előlegek
014 73MME1126 6.Tárgyi eszközök értékelési különbözete
015 73MME1127 7.Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
016 73MME113 III. Befektetett pénzügyi eszközök
017 73MME1131 1. Egyéb tartós részesedések
018 73MME1132 2. Tartósan adott kölcsön
019 73MME1133 3. Egyéb tartósan adott kölcsön

020 73MME1134 4. Tartós hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

021 73MME11341 4.1. Kötvények
022 73MME11342 4.2. Állampapírok
023 73MME11343 4.3. Befektetési jegyek
024 73MME11344 4.4. Jelzáloglevél
025 73MME11345 4.5. Egyéb értékpapírok

026 73MME1135 5. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési 
különbözete

027 73MME12 Forgóeszközök
028 73MME121 I. Készletek
029 73MME1211 1. Anyagok
030 73MME1212 2. Áruk
031 73MME1213 3. Készletekre adott előlegek
032 73MME1214 4. Áruk értékelési különbözete
033 73MME122 II. Követelések
034 73MME1221 1. Tagdíjkövetelések

035 73MME1222 2. Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból (vevők)

036 73MME1223 3. Követelések egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

037 73MME1224 4. Értékpapír kölcsönbe adásából származó 
követelés

038 73MME1225 5. Egyéb követelések

039 73MME1226 6. Értékpapír kölcsönadásából származó 
követelés értékelési különbözete

040 73MME123 III. Értékpapírok
041 73MME1231 1. Egyéb részesedések

042 73MME1232 2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

043 73MME12321 2.1. Kötvények
044 73MME12322 2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
045 73MME12323 2.3. Befektetési jegyek
046 73MME12324 2.4. Jelzáloglevél
047 73MME12325 2.5. Egyéb értékpapírok
048 73MME1233 3. Értékpapírok értékelési különbözete

049 73MME1234 4. Határidős ügyletek értékelési különbözete

050 73MME124 IV. Pénzeszközök
051 73MME1241 1. Pénztárak
052 73MME1242 2. Pénztári elszámolási betétszámla
053 73MME1243 3. Elkülönített betétszámla
054 73MME1244 4. Rövid lejáratú bankbetétek
055 73MME1245 5. Devizaszámla
056 73MME1246 6. Pénzeszközök értékelési különbözete
057 73MME13 Aktív időbeli elhatárolások
058 73MME131 1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása

059 73MME132 2. Költéségek és ráfordítások időbeli 
elhatárolása

Tilos
Jelmagyarázat

73MME
Mérleg - Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7
k l m n o p z

001 73MMF1 FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
002 73MMF11 Saját tőke
003 73MMF111 I. Induló tőke
004 73MMF1111 1. Működés fedezetének induló tőkéje

005 73MMF1112 2. Nyugdíjszolgáltatás fedezetének induló 
tőkéje

006 73MMF1113 3. Likviditási és kockázati célú induló tőke
007 73MMF112 II. Be nem fizetett alapítói támogatások (-)
008 73MMF113 III. Tartalék tőke
009 73MMF114 IV. Működés mérleg szerinti erdedménye
010 73MMF115 V. Értékelési tartalék
011 73MMF12 Céltartalékok
012 73MMF121 I. Működési céltartalék

013 73MMF1211 1. Jövőbeni kötelezettségekre képzett 
céltartalék

014 73MMF1212 2. Működési portfolió értékelési különbözetéből 
képzett céltartalék

015 73MMF12121 2.1 Időarányosan járó kamat (+)
016 73MMF12122 2.2 Járó osztalék (+)
017 73MMF12123 2.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)

018 73MMF12124 2.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

019 73MMF122 II. Fedezeti céltartalék
020 73MMF1221 1. Egyéni számlákon

021 73MMF12211 1.1 Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú 
bevételekből képzett céltartalék

022 73MMF12212 1.2 Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem 
realizált hozambevételekből képzett céltartalék

023 73MMF122121 1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam

024 73MMF122122 1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési 
különbözet

025 73MMF1221221 ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)
026 73MMF1221222 1.2.2.2.Járó osztalék (+)
027 73MMF1221223 1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)

028 73MMF1221224 1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

029 73MMF1222 2. Szolgáltatási tartalékon

030 73MMF12221 2.1 Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti 
céltartalék

031 73MMF12222 2.2 Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált 
hozambevételek

032 73MMF12223 2.3 Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési 
különbözet

033 73MMF122231 2.3.1 Időarányosan járó kamat (+)
034 73MMF122232 2.3.2. Járó osztalék (+)
035 73MMF122233 2.3.3 Devizaárfolyam-változás (+/-)

73MMF
Mérleg - Forrás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző évi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Előző évi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Tárgyévi 
beszámoló 
záró adatai

Megállapított 
eltérések (+/-)

Tárgyévi 
felülvizsgált 
beszámoló 
záró adatai

Mód

1 2 3 4 5 6 7
k l m n o p z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

036 73MMF122234 2.3.4 Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

037 73MMF123 III. Likviditási és kockázati céltartalék
038 73MMF1231 1. Likviditási és kockázati célra
039 73MMF12311 1.1. Demográfiai kockázatokra
040 73MMF12312 2.1. Saját tevékenységi kockázatokra
041 73MMF12313 3.1. Egyéb kockázatokra

042 73MMF1232 2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára

043 73MMF1233 3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési 
különbözete

044 73MMF12331 3.1. Időarányosan járó kamat (+)
045 73MMF12332 3.2. Járó osztalék (+)
046 73MMF12333 3.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)

047 73MMF12334 3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet (+/-)

048 73MMF1234 4. Azonosítatlan (függő) portfólió értékelési 
különbözete

049 73MMF12341 4.1. Időarányosan járó kamat
050 73MMF12342 4.2. Járó osztalék
051 73MMF12343 4.3. Devizaárfolyam-változás

052 73MMF12344 4.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó 
értékkülönbözet

053 73MMF124 IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka
054 73MMF1241 1. Működési célú tagdíjak tartaléka
055 73MMF1242 2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

056 73MMF1243 3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak 
tartaléka

057 73MMF13 Kötelezettségek
058 73MMF131 I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
059 73MMF132 II. Rövid lejáratú kötelezettségek
060 73MMF1321 1. Tagokkal szembeni kötelezettségek

061 73MMF1322 2. Kötelezettség áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

062 73MMF1323 3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
063 73MMF1324 4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
064 73MMF13265 5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések

065 73MMF132651 5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő 
befizetések

066 73MMF132652 5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető 
függő befizetések

067 73MMF14 Passzív időbeli elhatárolások
068 73MMF141 1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása

069 73MMF142 2. Költségek és ráfordítások időbeli 
elhatárolása

070 73MMF143 3. Halasztott bevételek

Tilos
Jelmagyarázat
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Öregségi nyugdíjra 
jogosult

Rokkantsági 
nyugdíjra jogosult

Egyéb 
jogcím

Öregségi 
nyugdíjjogosultság 

miatt

Megrokkanás 
miatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 74MA1001 0
002 74MA1002 1
003 74MA1003 2
004 74MA1004 3
005 74MA1005 4
006 74MA1006 5
007 74MA1007 6
008 74MA1008 7
009 74MA1009 8
010 74MA1010 9
011 74MA1011 10
012 74MA1012 11
013 74MA1013 12
014 74MA1014 13
015 74MA1015 14
016 74MA1016 15
017 74MA1017 16
018 74MA1018 17
019 74MA1019 18
020 74MA1020 19
021 74MA1021 20
022 74MA1022 21
023 74MA1023 22
024 74MA1024 23
025 74MA1025 24
026 74MA1026 25
027 74MA1027 26
028 74MA1028 27
029 74MA1029 28
030 74MA1030 29
031 74MA1031 30
032 74MA1032 31
033 74MA1033 32
034 74MA1034 33
035 74MA1035 34
036 74MA1036 35
037 74MA1037 36
038 74MA1038 37
039 74MA1039 38
040 74MA1040 39
041 74MA1041 40
042 74MA1042 41
043 74MA1043 42
044 74MA1044 43
045 74MA1045 44
046 74MA1046 45
047 74MA1047 46
048 74MA1048 47
049 74MA1049 48
050 74MA1050 49
051 74MA1051 50
052 74MA1052 51
053 74MA1053 52
054 74MA1054 53
055 74MA1055 54
056 74MA1056 55
057 74MA1057 56
058 74MA1058 57
059 74MA1059 58
060 74MA1060 59

74MA1
Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - férfiak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Belépés Megszűnés
TB-be visszalépés miatt Szolgáltatás igénybe vétele miatt

Év elején Év 
végén MódTagságra kötelezett 

pályakezdők
Önkéntesen 

belépők
Más pénztárból 

átlépők
Elhalálozás 

miatt

Más pénztárba 
történő átlépés 

miatt

Egyéb 
megszűnés
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Öregségi nyugdíjra 
jogosult

Rokkantsági 
nyugdíjra jogosult

Egyéb 
jogcím

Öregségi 
nyugdíjjogosultság 

miatt

Megrokkanás 
miatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Belépés Megszűnés
TB-be visszalépés miatt Szolgáltatás igénybe vétele miatt

Év elején Év 
végén MódTagságra kötelezett 

pályakezdők
Önkéntesen 

belépők
Más pénztárból 

átlépők
Elhalálozás 

miatt

Más pénztárba 
történő átlépés 

miatt

Egyéb 
megszűnés

061 74MA1061 60
062 74MA1062 61
063 74MA1063 62
064 74MA1064 63
065 74MA1065 64
066 74MA1066 65
067 74MA1067 66
068 74MA1068 67
069 74MA1069 68
070 74MA1070 69
071 74MA1071 70
072 74MA1072 71
073 74MA1073 72
074 74MA1074 73
075 74MA1075 74
076 74MA1076 75
077 74MA1077 76
078 74MA1078 77
079 74MA1079 78
080 74MA1080 79
081 74MA1081 80
082 74MA1082 81
083 74MA1083 82
084 74MA1084 83
085 74MA1085 84
086 74MA1086 85
087 74MA1087 86
088 74MA1088 87
089 74MA1089 88
090 74MA1090 89
091 74MA1091 90
092 74MA1092 91
093 74MA1093 92
094 74MA1094 93
095 74MA1095 94
096 74MA1096 95
097 74MA1097 96
098 74MA1098 97
099 74MA1099 98
100 74MA1100 99
101 74MA1101 100
102 74MA1102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Öregségi nyugdíjra 
jogosult

Rokkantsági 
nyugdíjra 
jogosult

Egyéb 
jogcím

Öregségi 
nyugdíjjogosultság 

miatt

Megrokkanás 
miatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

001 74MA2001 0
002 74MA2002 1
003 74MA2003 2
004 74MA2004 3
005 74MA2005 4
006 74MA2006 5
007 74MA2007 6
008 74MA2008 7
009 74MA2009 8
010 74MA2010 9
011 74MA2011 10
012 74MA2012 11
013 74MA2013 12
014 74MA2014 13
015 74MA2015 14
016 74MA2016 15
017 74MA2017 16
018 74MA2018 17
019 74MA2019 18
020 74MA2020 19
021 74MA2021 20
022 74MA2022 21
023 74MA2023 22
024 74MA2024 23
025 74MA2025 24
026 74MA2026 25
027 74MA2027 26
028 74MA2028 27
029 74MA2029 28
030 74MA2030 29
031 74MA2031 30
032 74MA2032 31
033 74MA2033 32
034 74MA2034 33
035 74MA2035 34
036 74MA2036 35
037 74MA2037 36
038 74MA2038 37
039 74MA2039 38
040 74MA2040 39
041 74MA2041 40
042 74MA2042 41
043 74MA2043 42
044 74MA2044 43
045 74MA2045 44
046 74MA2046 45
047 74MA2047 46
048 74MA2048 47
049 74MA2049 48
050 74MA2050 49
051 74MA2051 50
052 74MA2052 51
053 74MA2053 52
054 74MA2054 53
055 74MA2055 54
056 74MA2056 55
057 74MA2057 56
058 74MA2058 57

74MA2
Felhalmozási időszakban lévő pénztártagok létszáma korévenként - nők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Belépés Megszűnés
TB-be visszalépés miatt Szolgáltatás igénybe vétele miatt

Egyéb 
megszűnés

Év 
végén MódÉv elején Tagságra kötelezett 

pályakezdők
Önkéntesen 

belépők
Más pénztárból 

átlépők
Elhalálozás 

miatt

Más pénztárba 
történő átlépés 

miatt
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Öregségi nyugdíjra 
jogosult

Rokkantsági 
nyugdíjra 
jogosult

Egyéb 
jogcím

Öregségi 
nyugdíjjogosultság 

miatt

Megrokkanás 
miatt

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
a b c d e f g h i j k l m z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Belépés Megszűnés
TB-be visszalépés miatt Szolgáltatás igénybe vétele miatt

Egyéb 
megszűnés

Év 
végén MódÉv elején Tagságra kötelezett 

pályakezdők
Önkéntesen 

belépők
Más pénztárból 

átlépők
Elhalálozás 

miatt

Más pénztárba 
történő átlépés 

miatt

059 74MA2059 58
060 74MA2060 59
061 74MA2061 60
062 74MA2062 61
063 74MA2063 62
064 74MA2064 63
065 74MA2065 64
066 74MA2066 65
067 74MA2067 66
068 74MA2068 67
069 74MA2069 68
070 74MA2070 69
071 74MA2071 70
072 74MA2072 71
073 74MA2073 72
074 74MA2074 73
075 74MA2075 74
076 74MA2076 75
077 74MA2077 76
078 74MA2078 77
079 74MA2079 78
080 74MA2080 79
081 74MA2081 80
082 74MA2082 81
083 74MA2083 82
084 74MA2084 83
085 74MA2085 84
086 74MA2086 85
087 74MA2087 86
088 74MA2088 87
089 74MA2089 88
090 74MA2090 89
091 74MA2091 90
092 74MA2092 91
093 74MA2093 92
094 74MA2094 93
095 74MA2095 94
096 74MA2096 95
097 74MA2097 96
098 74MA2098 97
099 74MA2099 98
100 74MA2100 99
101 74MA2101 100
102 74MA2102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE1001 0
002 74MBE1002 1
003 74MBE1003 2
004 74MBE1004 3
005 74MBE1005 4
006 74MBE1006 5
007 74MBE1007 6
008 74MBE1008 7
009 74MBE1009 8
010 74MBE1010 9
011 74MBE1011 10
012 74MBE1012 11
013 74MBE1013 12
014 74MBE1014 13
015 74MBE1015 14
016 74MBE1016 15
017 74MBE1017 16
018 74MBE1018 17
019 74MBE1019 18
020 74MBE1020 19
021 74MBE1021 20
022 74MBE1022 21
023 74MBE1023 22
024 74MBE1024 23
025 74MBE1025 24
026 74MBE1026 25
027 74MBE1027 26
028 74MBE1028 27
029 74MBE1029 28
030 74MBE1030 29
031 74MBE1031 30
032 74MBE1032 31
033 74MBE1033 32
034 74MBE1034 33
035 74MBE1035 34
036 74MBE1036 35
037 74MBE1037 36
038 74MBE1038 37
039 74MBE1039 38
040 74MBE1040 39
041 74MBE1041 40
042 74MBE1042 41
043 74MBE1043 42
044 74MBE1044 43
045 74MBE1045 44
046 74MBE1046 45
047 74MBE1047 46
048 74MBE1048 47
049 74MBE1049 48
050 74MBE1050 49
051 74MBE1051 50
052 74MBE1052 51
053 74MBE1053 52
054 74MBE1054 53
055 74MBE1055 54
056 74MBE1056 55

74MBE1
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - férfiak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban

Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban

Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód

057 74MBE1057 56
058 74MBE1058 57
059 74MBE1059 58
060 74MBE1060 59
061 74MBE1061 60
062 74MBE1062 61
063 74MBE1063 62
064 74MBE1064 63
065 74MBE1065 64
066 74MBE1066 65
067 74MBE1067 66
068 74MBE1068 67
069 74MBE1069 68
070 74MBE1070 69
071 74MBE1071 70
072 74MBE1072 71
073 74MBE1073 72
074 74MBE1074 73
075 74MBE1075 74
076 74MBE1076 75
077 74MBE1077 76
078 74MBE1078 77
079 74MBE1079 78
080 74MBE1080 79
081 74MBE1081 80
082 74MBE1082 81
083 74MBE1083 82
084 74MBE1084 83
085 74MBE1085 84
086 74MBE1086 85
087 74MBE1087 86
088 74MBE1088 87
089 74MBE1089 88
090 74MBE1090 89
091 74MBE1091 90
092 74MBE1092 91
093 74MBE1093 92
094 74MBE1094 93
095 74MBE1095 94
096 74MBE1096 95
097 74MBE1097 96
098 74MBE1098 97
099 74MBE1099 98
100 74MBE1100 99
101 74MBE1101 100
102 74MBE1102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE2001 0
002 74MBE2002 1
003 74MBE2003 2
004 74MBE2004 3
005 74MBE2005 4
006 74MBE2006 5
007 74MBE2007 6
008 74MBE2008 7
009 74MBE2009 8
010 74MBE2010 9
011 74MBE2011 10
012 74MBE2012 11
013 74MBE2013 12
014 74MBE2014 13
015 74MBE2015 14
016 74MBE2016 15
017 74MBE2017 16
018 74MBE2018 17
019 74MBE2019 18
020 74MBE2020 19
021 74MBE2021 20
022 74MBE2022 21
023 74MBE2023 22
024 74MBE2024 23
025 74MBE2025 24
026 74MBE2026 25
027 74MBE2027 26
028 74MBE2028 27
029 74MBE2029 28
030 74MBE2030 29
031 74MBE2031 30
032 74MBE2032 31
033 74MBE2033 32
034 74MBE2034 33
035 74MBE2035 34
036 74MBE2036 35
037 74MBE2037 36
038 74MBE2038 37
039 74MBE2039 38
040 74MBE2040 39
041 74MBE2041 40
042 74MBE2042 41
043 74MBE2043 42
044 74MBE2044 43
045 74MBE2045 44
046 74MBE2046 45
047 74MBE2047 46
048 74MBE2048 47
049 74MBE2049 48
050 74MBE2050 49
051 74MBE2051 50

74MBE2
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - egyösszegű kifizetés (Mpt. 28.§.) - nők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban

Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban

Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód

052 74MBE2052 51
053 74MBE2053 52
054 74MBE2054 53
055 74MBE2055 54
056 74MBE2056 55
057 74MBE2057 56
058 74MBE2058 57
059 74MBE2059 58
060 74MBE2060 59
061 74MBE2061 60
062 74MBE2062 61
063 74MBE2063 62
064 74MBE2064 63
065 74MBE2065 64
066 74MBE2066 65
067 74MBE2067 66
068 74MBE2068 67
069 74MBE2069 68
070 74MBE2070 69
071 74MBE2071 70
072 74MBE2072 71
073 74MBE2073 72
074 74MBE2074 73
075 74MBE2075 74
076 74MBE2076 75
077 74MBE2077 76
078 74MBE2078 77
079 74MBE2079 78
080 74MBE2080 79
081 74MBE2081 80
082 74MBE2082 81
083 74MBE2083 82
084 74MBE2084 83
085 74MBE2085 84
086 74MBE2086 85
087 74MBE2087 86
088 74MBE2088 87
089 74MBE2089 88
090 74MBE2090 89
091 74MBE2091 90
092 74MBE2092 91
093 74MBE2093 92
094 74MBE2094 93
095 74MBE2095 94
096 74MBE2096 95
097 74MBE2097 96
098 74MBE2098 97
099 74MBE2099 98
100 74MBE2100 99
101 74MBE2101 100
102 74MBE2102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE3001 0
002 74MBE3002 1
003 74MBE3003 2
004 74MBE3004 3
005 74MBE3005 4
006 74MBE3006 5
007 74MBE3007 6
008 74MBE3008 7
009 74MBE3009 8
010 74MBE3010 9
011 74MBE3011 10
012 74MBE3012 11
013 74MBE3013 12
014 74MBE3014 13
015 74MBE3015 14
016 74MBE3016 15
017 74MBE3017 16
018 74MBE3018 17
019 74MBE3019 18
020 74MBE3020 19
021 74MBE3021 20
022 74MBE3022 21
023 74MBE3023 22
024 74MBE3024 23
025 74MBE3025 24
026 74MBE3026 25
027 74MBE3027 26
028 74MBE3028 27
029 74MBE3029 28
030 74MBE3030 29
031 74MBE3031 30
032 74MBE3032 31
033 74MBE3033 32
034 74MBE3034 33
035 74MBE3035 34
036 74MBE3036 35
037 74MBE3037 36
038 74MBE3038 37
039 74MBE3039 38
040 74MBE3040 39
041 74MBE3041 40
042 74MBE3042 41
043 74MBE3043 42
044 74MBE3044 43
045 74MBE3045 44
046 74MBE3046 45
047 74MBE3047 46
048 74MBE3048 47
049 74MBE3049 48
050 74MBE3050 49
051 74MBE3051 50

74MBE3
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa ��- férfiak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód

052 74MBE3052 51
053 74MBE3053 52
054 74MBE3054 53
055 74MBE3055 54
056 74MBE3056 55
057 74MBE3057 56
058 74MBE3058 57
059 74MBE3059 58
060 74MBE3060 59
061 74MBE3061 60
062 74MBE3062 61
063 74MBE3063 62
064 74MBE3064 63
065 74MBE3065 64
066 74MBE3066 65
067 74MBE3067 66
068 74MBE3068 67
069 74MBE3069 68
070 74MBE3070 69
071 74MBE3071 70
072 74MBE3072 71
073 74MBE3073 72
074 74MBE3074 73
075 74MBE3075 74
076 74MBE3076 75
077 74MBE3077 76
078 74MBE3078 77
079 74MBE3079 78
080 74MBE3080 79
081 74MBE3081 80
082 74MBE3082 81
083 74MBE3083 82
084 74MBE3084 83
085 74MBE3085 84
086 74MBE3086 85
087 74MBE3087 86
088 74MBE3088 87
089 74MBE3089 88
090 74MBE3090 89
091 74MBE3091 90
092 74MBE3092 91
093 74MBE3093 92
094 74MBE3094 93
095 74MBE3095 94
096 74MBE3096 95
097 74MBE3097 96
098 74MBE3098 97
099 74MBE3099 98
100 74MBE3100 99
101 74MBE3101 100
102 74MBE3102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MBE4001 0
002 74MBE4002 1
003 74MBE4003 2
004 74MBE4004 3
005 74MBE4005 4
006 74MBE4006 5
007 74MBE4007 6
008 74MBE4008 7
009 74MBE4009 8
010 74MBE4010 9
011 74MBE4011 10
012 74MBE4012 11
013 74MBE4013 12
014 74MBE4014 13
015 74MBE4015 14
016 74MBE4016 15
017 74MBE4017 16
018 74MBE4018 17
019 74MBE4019 18
020 74MBE4020 19
021 74MBE4021 20
022 74MBE4022 21
023 74MBE4023 22
024 74MBE4024 23
025 74MBE4025 24
026 74MBE4026 25
027 74MBE4027 26
028 74MBE4028 27
029 74MBE4029 28
030 74MBE4030 29
031 74MBE4031 30
032 74MBE4032 31
033 74MBE4033 32
034 74MBE4034 33
035 74MBE4035 34
036 74MBE4036 35
037 74MBE4037 36
038 74MBE4038 37
039 74MBE4039 38
040 74MBE4040 39
041 74MBE4041 40
042 74MBE4042 41
043 74MBE4043 42
044 74MBE4044 43
045 74MBE4045 44
046 74MBE4046 45
047 74MBE4047 46
048 74MBE4048 47
049 74MBE4049 48
050 74MBE4050 49
051 74MBE4051 50
052 74MBE4052 51

74MBE4
Szolgáltatásban részesülő pénztártagok létszáma korévenként - Szolgáltatás típusa � - nők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód
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Megrokkanástól 
eltérő jogcímen

Megrokkanás 
miatt

Más pénztárból 
átlépők

Szolgáltatás 
befejezésével

Szolgáltatás folytatása 
kedvezményezett javára

Más pénztárba 
történő átlépéssel

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Pénztártag szolgáltatásának megkezdése az 
időszakban Pénztártag szolgáltatásának megszűnése az időszakban

Év elején Év végén Mód

053 74MBE4053 52
054 74MBE4054 53
055 74MBE4055 54
056 74MBE4056 55
057 74MBE4057 56
058 74MBE4058 57
059 74MBE4059 58
060 74MBE4060 59
061 74MBE4061 60
062 74MBE4062 61
063 74MBE4063 62
064 74MBE4064 63
065 74MBE4065 64
066 74MBE4066 65
067 74MBE4067 66
068 74MBE4068 67
069 74MBE4069 68
070 74MBE4070 69
071 74MBE4071 70
072 74MBE4072 71
073 74MBE4073 72
074 74MBE4074 73
075 74MBE4075 74
076 74MBE4076 75
077 74MBE4077 76
078 74MBE4078 77
079 74MBE4079 78
080 74MBE4080 79
081 74MBE4081 80
082 74MBE4082 81
083 74MBE4083 82
084 74MBE4084 83
085 74MBE4085 84
086 74MBE4086 85
087 74MBE4087 86
088 74MBE4088 87
089 74MBE4089 88
090 74MBE4090 89
091 74MBE4091 90
092 74MBE4092 91
093 74MBE4093 92
094 74MBE4094 93
095 74MBE4095 94
096 74MBE4096 95
097 74MBE4097 96
098 74MBE4098 97
099 74MBE4099 98
100 74MBE4100 99
101 74MBE4101 100
102 74MBE4102 Összesen

Tilos
Jelmagyarázat
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Tény Terv Tény/Terv aránya Mód
1 2 3 4
a b c

001 74MC01 Felhalmozási időszakban lévők átlagos létszáma (fő)
002 74MC02 Járadékszolgáltatásban részesülők átlagos létszáma (fő)
003 74MC03 Éves tagdíjbevétel
004 74MC04 Átlagos tagdíjbevétel (forint/fő, hó)
005 74MC05 Szolgáltatási kiadás
006 74MC061 Átlagos járadékszolgáltatási kiadás (forint/fő, hó)
007 74MC062 Átlagos egyösszegű szolgáltatás (forint/fő, alkalom)
008 74MC07 Egyéni számlákon jóváírt (nettó) hozam
009 74MC08 Szolgáltatási számlákon jóváírt (nettó) hozam
010 74MC09 Működési kiadások
011 74MC10 Átlagos működési kiadás (forint/fő, hó)
012 74MC11 Fedezeti tartalék
013 74MC111 Egyéni számlák
014 74MC1111 Nyitóállománya
015 74MC1112 Bevételei
016 74MC1113 Kiadásai
017 74MC1114 Záróállománya
018 74MC112 Szolgáltatási számlák
019 74MC1121 Nyitoállománya
020 74MC1122 Bevételei
021 74MC1123 Kiadásai
022 74MC1124 Záróállománya
023 74MC12 Működési tevékenység
024 74MC121 Bevételei
025 74MC122 Kiadásai
026 74MC123 Eredménye
027 74MC124 Tartaléktőke záróállománya
028 74MC13 Likviditási tartalék
029 74MC131 Nyitóállománya
030 74MC132 Bevételei
031 74MC133 Kiadásai
032 74MC134 Záróállománya

Tilos
Jelmagyarázat

74MC
Terv- és tényadatok összehasonlítása

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tény Terv Tény/terv arány Mód
1 2 3 4
a b c z

001 74MD1 Egy életre szóló életjáradék
002 74MD11 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
003 74MD12 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
004 74MD13 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
005 74MD14 Bevételei
006 74MD15 Kiadásai
007 74MD16 Záróállománya
008 74MD2 Elején határozott időtartamos életjáradék
009 74MD21 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
010 74MD22 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
011 74MD23 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
012 74MD24 Bevételei
013 74MD25 Kiadásai
014 74MD26 Záróállománya
015 74MD3 Végén határozott időtartamos életjáradék
016 74MD31 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
017 74MD32 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
018 74MD33 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
019 74MD34 Bevételei
020 74MD35 Kiadásai
021 74MD36 Záróállománya
022 74MD4 Kettő vagy több életre szóló járadék
023 74MD41 Járadékban részesülők átlagos létszáma (fő)
024 74MD42 Járadék átlagos nagysága (forint/fő, hó)
025 74MD43 Szolgáltatási számlák nyitóállománya
026 74MD44 Bevételei
027 74MD45 Kiadásai
028 74MD46 Záróállománya

Tilos
Jelmagyarázat

74MD
A szolgáltatási számlák tervezett és tényleges adatainak összehasonlítása szolgáltatástípusonként

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. negyedéves 
hozamráta

2. negyedéves 
hozamráta

3. negyedéves 
hozamráta

4. negyedéves 
hozamráta Éves hozamráta Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 74ME1 Klasszikus portfólió
002 74ME2 Kiegyensúlyozott portfólió
003 74ME3 Növekedési portfólió

Tilos

74ME
Nettó hozamráta alakulása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Szolgáltatásban 
részesülők száma

Szolgáltatások 
jelenértéke

Szolgáltatási számlák 
nagysága

Szolgáltatási számlák 
relatív többlete Mód

1 2 3 4 5
a b c e

001 74MF1 Életjáradék
002 74MF2 Elején határozott időtartamos életjáradék
003 74MF3 Végén határozott időtartamos életjáradék
004 74MF4 Kettő vagy több életre szóló életjáradék

Tilos
Jelmagyarázat

74MF
Szolgáltatási számlák vizsgálata

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitóállomány Bevétel Kiadás Záróállomány Tartalék relatív nagysága Mód
1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 74MG1 Demográfiai tartalék
002 74MG2 Saját tevékenységi tartalék

Tilos
Jelmagyarázat

74MG
Céltartalékok alakulása

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a b

001 73MNYAD1 Előírt alapdíj
002 73MNYAD2 Megfizetett alapdíj

Tilos
Jelmagyarázat

73MNYAD
Magánnyugdíjpénztár alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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 Érték Mód.
1 2
a z

Tárgynegyedévi változó 
díj

001 71MNYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma 
(nap)

002 71MNYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja   - vagyon 
piaci értéke

003 71MNYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen - vagyon piaci értéke után

004 71MNYVDN04
Tárgynegyedévi változó  díjfizetési 
kötelezettség összesen (71MNYVDN03 - 
71MNYVDN11)

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok (csak 

a II. negyedévben 
töltendő)

005 71MNYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 71MNYVDN06 Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci 
értéke után - auditált adatok alapján

007 71MNYVDN07 Előző évre számított változó díj - vagyon 
piaci értéke után - auditált adatok alapján

008 71MNYVDN08 Előző évre számított és negyedévente 
bevallott változó díj

009 71MNYVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(71MNYVDN08 - 71MNYVDN07)

010 71MNYVDN10
Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj 
(71MNYVDN101 + 71MNYVDN102)

011 71MNYVDN101
Előző évben a korábbi év(ek)re 
vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció)

012 71MNYVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi 
évekre vonatkozó korrekció nélkül)

013 71MNYVDN11

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + 
/ hiány -) 
(71MNYVDN102 - 71MNYVDN07)

Tilos
Jelmagyarázat

71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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 Nettó 
hozamráta (%)

Referencia 
hozamráta (%)

Átlagos 10 
éves nettó 

hozamráta (%)

Átlagos 10 éves 
referencia 

hozamráta (%)

Vagyon záró 
piaci értéke 

(Ft)

Vagyonnövekedé
si mutató (%)

Referencia hozamráta 
pénz- és tőkepiaci 

index(ek)en / abszolút 
hozammutatón alapul

Átlagos 10 éves 
referencia hozamráta 

pénz- és tőkepiaci 
index(ek)en / abszolút 
hozammutatón alapul

Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 74MH1 Klasszikus portfolió

002 74MH2 Kiegyensúlyozott 
portfolió

003 74MH3 Növekedési portfolió

Tilos

74MH 
Magánnyugdíjpénztárak hozamráta adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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I. negyedév II. negyedév III.
negyedév

IV. 
negyedév Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75MA11 Egyéni számlák
002 75MA111 Nyitó állomány
003 75MA112 Bevételek összesen
004 75MA1121 Tagdíjbevétel
005 75MA1122 Tagdíj célú támogatás
006 75MA1123 Más pénztárból hozott fedezet
007 75MA1124 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75MA1125 Befektetések hozama
009 75MA113 Kiadások összesen
010 75MA1131 Befektetési kiadások
011 75MA11311 ebből: vagyonkezelés költsége
012 75MA11312          letétkezelés költsége
013 75MA11313          egyéb befektetési ráfordítás
014 75MA1132 Elvitt fedezet
015 75MA1133 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára
016 75MA1134 Egyéb terhelő tételek
019 75MA114 Záró állomány
020 75MA115 Átlagos befektetett vagyon
021 75MA116 Tervezett időszaki hozamráta (%)
022 75MA12 Szolgáltatási számlák
023 75MA121 Nyitó állomány
024 75MA122 Bevételek összesen 
025 75MA1221 Átcsoportosítás egyéni számláról
026 75MA1222 Más pénztárból hozott fedezet
027 75MA1223 Átcsoportosítás más tartalékból
028 75MA1224 Befektetések hozama
029 75MA123 Kiadások összesen 
030 75MA1231 Szolgáltatási kiadások
031 75MA1232 Befektetési kiadások
032 75MA12321 ebből: vagyonkezelés költsége
033 75MA12322           letétkezelés költsége
034 75MA12323           egyéb befektetési ráfordítás
035 75MA1233 Más pénztárba elvitt fedezet
036 75MA1234 Egyéb terhelő tételek
037 75MA124 Záró állomány
038 75MA125 Átlagos befektetett vagyon
039 75MA126 Tervezett időszaki hozamráta (%)
040 75MA13 Fedezeti tartalék összesen
041 75MA131 Nyitó állomány
042 75MA132 Bevételek összesen 
043 75MA1321 Tagdíjbevétel
044 75MA1322 Tagdíj célú támogatás
046 75MA1323 Más pénztárból hozott fedezet 
047 75MA1324 Átcsoportosítás más tartalékból 
048 75MA1325 Befektetések hozama 
049 75MA133 Kiadások összesen 
050 75MA1331 Szolgáltatási kiadások
051 75MA1332 Befektetési kiadások 
052 75MA13331 ebből: vagyonkezelés költsége 
053 75MA13332           letétkezelés költsége 
054 75MA13333           egyéb befektetési ráfordítás 
055 75MA1334 Elvitt fedezet
058 75MA1335 Egyéb terhelő tételek
059 75MA134 Záró állomány
060 75MA135 Átlagos befektetett vagyon
061 75MA136 Tervezett időszaki hozamráta (%)

Tilos
Jelmagyarázat

75MA1
Fedezeti tartalék 

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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I.
negyedév

II.
negyedév

III.
negyedév

IV. 
negyedév Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75MA21 Nyitó állomány
002 75MA211 ebből: Saját tevékenységi
003 75MA212           Demográfiai
004 75MA213           Egyéb
005 75MA22 Bevételek összesen
006 75MA221 Tagdíjbevétel
007 75MA222 Tagdíj célú támogatás
008 75MA223 Átcsoportosítás más tartalékból
009 75MA224 Befektetések hozama
010 75MA225 Egyéb
011 75MA23 Kiadások összesen
012 75MA231 Befektetési kiadások
013 75MA2311 ebből: vagyonkezelés költsége
014 75MA2312           letétkezelés költsége
015 75MA2313           egyéb befektetési ráfordítás
016 75MA232 Átcsoportosítás fedezeti tartalékra

017 75MA233 Átcsoportosítás működési tartalékra

018 75MA24 Záró állomány
019 75MA241 ebből: Saját tevékenységi
020 75MA242           Demográfiai
021 75MA243           Egyéb
022 75MA25 Átlagos befektetett vagyon
023 75MA26 Tervezett időszaki hozamráta (%)

Tilos
Jelmagyarázat

75MA2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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I. negyedév II. negyedév III. negyedév IV. negyedév Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75MA31 Nyitó állomány
002 75MA32 Bevételek összesen
003 75MA321 Tagdíjbevétel
004 75MA322 Tagdíj célú támogatás
005 75MA323 Adomány
006 75MA324 Átcsoportosítás más tartalékból
007 75MA325 Befektetések hozama
008 75MA326 Egyéb
009 75MA33 Kiadások összesen
010 75MA331 Befektetési kiadások
011 75MA3311 ebből: vagyonkezelés költsége
012 75MA3312           letétkezelés költsége
013 75MA3313           egyéb befektetési ráfordítás
014 75MA332 Tiszteletdíjak és járulékaik
015 75MA333 Bérköltség és járulékai
016 75MA334 Nyilvántartási díj
017 75MA335 Tagszervezési díj
018 75MA336 Anyagjellegű ráfordítások
019 75MA337 Felügyeleti díj
020 75MA338 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba
021 75MA339 Egyéb terhelő tételek
022 75MA34 Záró állomány
023 75MA35 Átlagos befektetett vagyon
024 75MA36 Tervezett időszaki hozamráta (%)

Tilos
Jelmagyarázat

75MA3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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25297

I. negyedév II. negyedév III.
negyedév

IV. 
negyedév

Összese
n Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75MA41 Tagdíjfizetők
002 75MA411 Taglétszám időszak elején
003 75MA412 Új belépő
004 75MA413 Átlépő más pénztárból
005 75MA414 Átlépő más pénztárba
006 75MA415 Elhalálozott

007 75MA416 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele 
melletti megszűnés

008 75MA417 Egyéb megszűnés
009 75MA418 Taglétszám időszak végén
010 75MA42 Tagdíjat nem fizetők
011 75MA421 Nyitó
012 75MA422 Záró

013 75MA43
Szolgáltatást igénybevevők átlagos 
száma az időszak alatt

014 75MA431 Egyösszegű kifizetés
015 75MA432 Életjáradék
016 75MA44 Teljes létszám
017 75MA441 Nyitó
018 75MA442 Záró

019 75MA45 Szolgáltatás átlagos értéke az 
időszak alatt (Ft/fő/hó)

020 75MA451 Egyösszegű kifizetés
021 75MA452 Életjáradékok
022 75MA453 Vásárolt szolgáltatás
023 75MA46 Tagdíj
024 75MA461 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)
025 75MA462 Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó)
026 75MA4621 fedezeti tartalék %
027 75MA4622 működési tartalék %
028 75MA4623 likviditási tartalék %
029 75MA463 Tagdíjbevétel összesen (eFt)

Tilos
Jelmagyarázat

75MA4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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I. negyedév II.
negyedév

III.
negyedév

IV. 
negyedév Összesen Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 75MA51 Összes befektetett eszköz (eFt)
002 75MA511 Fedezeti tartalék %
003 75MA512 Működési tartalék %
004 75MA513 Likviditási tartalék %
005 75MA52 Fedezeti tartalék portfóliója  (eFt)
006 75MA5201 Bankszámlák és készpénz összesen %

007 75MA5202 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények) %

008 75MA5203 Részvények %

009 75MA5204 Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír %

010 75MA5205 Jelzáloglevél %
011 75MA5206 Határidős ügyletek %
012 75MA5207 Opciós ügyletek %
013 75MA5208 Repó ügyletek %
014 75MA5209 SWAP ügyletek %
015 75MA5210 Ingatlan %
016 75MA5211 Tagi kölcsön %
017 75MA5212 Kockázatitőkealap-jegy %

018 75MA5213 Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó 
követelések %

019 75MA5214 Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon 
jegyzett értékpapír %

Tilos
Jelmagyarázat

75MA5
Befektetések

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2.év 3.év 4.év 5.év Összese
n Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 75MB11 Év
002 75MB12 Egyéni számlák
003 75MB121 Nyitó állomány
004 75MB122 Bevételek összesen
005 75MB1221 Tagdíjbevétel
006 75MB1222 Tagdíj célú támogatás
007 75MB1223 Más pénztárból hozott fedezet
008 75MB1224 Átcsoportosítás más tartalékból
009 75MB1225 Befektetések hozama
010 75MB123 Kiadások összesen
011 75MB1231 Befektetési kiadások
012 75MB12311 ebből: vagyonkezelés költsége
013 75MB12312          letétkezelés költsége
014 75MB12313          egyéb befektetési ráfordítás
015 75MB1232 Elvitt fedezet
016 75MB1233 Átcsoportosítás szolgáltatási számlára
017 75MB1234 Egyéb terhelő tételek
018 75MB124 Záró állomány
019 75MB125 Átlagos befektetett vagyon
020 75MB126 Tervezett időszaki hozamráta (%)
021 75MB13 Szolgáltatási számlák
022 75MB131 Nyitó állomány
023 75MB132 Bevételek összesen 
024 75MB1321 Átcsoportosítás egyéni számláról
025 75MB1322 Más pénztárból hozott fedezet
026 75MB1323 Átcsoportosítás más tartalékból
027 75MB1324 Befektetések hozama
028 75MB133 Kiadások összesen 
029 75MB1331 Szolgáltatási kiadások
030 75MB1332 Befektetési kiadások
031 75MB13321 ebből: vagyonkezelés költsége
032 75MB13322           letétkezelés költsége
033 75MB13323           egyéb befektetési ráfordítás
034 75MB1333 Más pénztárba elvitt fedezet
035 75MB1334 Egyéb terhelő tételek
036 75MB134 Záró állomány
037 75MB135 Átlagos befektetett vagyon
038 75MB136 Tervezett időszaki hozamráta (%)
039 75MB14 Fedezeti tartalék összesen
040 75MB141 Nyitó állomány
041 75MB142 Bevételek összesen 
042 75MB1421 Tagdíjbevétel
043 75MB1422 Tagdíj célú támogatás
044 75MB1423 Más pénztárból hozott fedezet 
045 75MB1424 Átcsoportosítás más tartalékból 
046 75MB1425 Befektetések hozama 
047 75MB143 Kiadások összesen 
048 75MB1431 Szolgáltatási kiadások
049 75MB1432 Befektetési kiadások 
050 75MB14331 ebből: vagyonkezelés költsége 
051 75MB14332           letétkezelés költsége 
052 75MB14333           egyéb befektetési ráfordítás 
053 75MB1434 Elvitt fedezet
054 75MB1435 Várakozási idő letelte utáni kifizetések
055 75MB1436 Kilépés miatti kifizetések
056 75MB1437 Egyéb terhelő tételek
057 75MB144 Záró állomány
058 75MB145 Átlagos befektetett vagyon
059 75MB146 Tervezett időszaki hozamráta (%)

Tilos
Jelmagyarázat

75MB1
Fedezeti tartalék 

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2.év 3.év 4.év 5.év Összese
n Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 75MB21 Év
002 75MB22 Nyitó állomány
003 75MB221 ebből: Saját tevékenységi
004 75MB222           Demográfiai
005 75MB223           Egyéb
006 75MB23 Bevételek összesen
007 75MB231 Tagdíjbevétel
008 75MB232 Tagdíj célú támogatás
009 75MB233 Átcsoportosítás más tartalékból
010 75MB234 Befektetések hozama
011 75MB235 Egyéb
012 75MB24 Kiadások összesen
013 75MB241 Befektetési kiadások
014 75MB2411 ebből: vagyonkezelés költsége
015 75MB2412           letétkezelés költsége
016 75MB2413           egyéb befektetési ráfordítás
017 75MB242 Átcsoportosítás fedezeti tartalékra
018 75MB243 Átcsoportosítás működési tartalékra
019 75MB25 Záró állomány
020 75MB251 ebből: Saját tevékenységi
021 75MB252           Demográfiai
022 75MB253           Egyéb
023 75MB26 Átlagos befektetett vagyon
024 75MB27 Tervezett időszaki hozamráta (%)

Tilos
Jelmagyarázat

75MB2
Likviditási tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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1. év 2.év 3.év 4.év 5.év Összesen Mód
1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 75MB31 Év
002 75MB32 Nyitó állomány
003 75MB33 Bevételek összesen
004 75MB331 Tagdíjbevétel
005 75MB332 Tagdíj célú támogatás
006 75MB333 Adomány
007 75MB334 Átcsoportosítás más tartalékból
008 75MB335 Befektetések hozama
009 75MB336 Egyéb
010 75MB34 Kiadások összesen
011 75MB3401 Befektetési kiadások
012 75MB34011 ebből: vagyonkezelés költsége
013 75MB34012           letétkezelés költsége
014 75MB34013           egyéb befektetési ráfordítás
015 75MB3402 Tiszteletdíjak és járulékaik
016 75MB3403 Bérköltség és járulékai
017 75MB3404 Nyilvántartási díj
018 75MB3405 Tagszervezési díj
019 75MB3406 Anyagjellegű ráfordítások
020 75MB3407 Felügyeleti díj
021 75MB3408 Garancia Alap díja
022 75MB3409 Átcsoportosítás fedezeti tartalékba
023 75MB3410 Egyéb terhelő tételek
024 75MB35 Záró állomány
025 75MB36 Átlagos befektetett vagyon
026 75MB37 Tervezett időszaki hozamráta (%)

Tilos
Jelmagyarázat

75MB3
Működési tartalék

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2.év 3.év 4.év 5.év Összesen Mód
1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 75MB41 Év
002 75MB42 Tagdíjfizetők
003 75MB421 Taglétszám időszak elején
004 75MB422 Új belépő
005 75MB423 Átlépő más pénztárból
006 75MB424 Átlépő más pénztárba
007 75MB425 Elhalálozott

008 75MB426 Egyösszegű szolgáltatás igénybevétele 
melletti megszűnés

009 75MB427 Egyéb megszűnés
010 75MB428 Taglétszám időszak végén
011 75MB43 Tagdíjat nem fizetők
012 75MB431 Nyitó
013 75MB432 Záró

014 75MB44
Szolgáltatást igénybevevők átlagos 
száma az időszak alatt

015 75MB441 Egyösszegű kifizetés
017 75MB442 Életjáradék
020 75MB45 Teljes létszám
021 75MB451 Nyitó
022 75MB452 Záró

023 75MB46 Szolgáltatás átlagos értéke az 
időszak alatt (Ft/fő/hó)

024 75MB461 Egyösszegű kifizetés
025 75MB462 Életjáradék
026 75MB463 Vásárolt szolgáltatás
027 75MB47 Tagdíj
028 75MB471 Átlagos tagdíjbevétel (Ft/fő/hó)
029 75MB472 Átlagos tagdíjkiegészítés (Ft/fő/hó)
030 75MB4721 fedezeti tartalék %
031 75MB4722 működési tartalék %
032 75MB4723 likviditási tartalék %
033 75MB473 Tagdíjbevétel összesen (eFt)

Tilos
Jelmagyarázat

75MB4
Taglétszám, tagdíj alakulása

Nagyságrend: fő

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1. év 2.év 3.év 4.év 5.év Összesen Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 75MB51 Év
001 75MB52 Összes befektetett eszköz (eFt)
002 75MB521 Fedezeti tartalék %
003 75MB522 Működési tartalék %
004 75MB523 Likviditási tartalék %
005 75MB53 Fedezeti tartalék portfóliója  (eFt)
006 75MB5301 Bankszámlák és készpénz összesen %

007 75MB5302
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 
(kötvények) %

008 75MB5303 Részvények %

009 75MB5304
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív 
befektetési értékpapír %

010 75MB5305 Jelzáloglevél %
011 75MB5306 Határidős ügyletek %
012 75MB5307 Opciós ügyletek %
013 75MB5308 Repó ügyletek %
014 75MB5309 SWAP ügyletek %
015 75MB5310 Ingatlan %
016 75MB5311 Tagi kölcsön %
017 75MB5312 Kockázatitőkealap-jegy %

018 75MB5313
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó 
követelések %

019 75MB5314
Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott 
piacon jegyzett értékpapír %

Tilos
Jelmagyarázat

75MB5
Befektetések

Nagyságrend: ezer Ft

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT101 Intézmény neve
002 KTAPT102 Intézmény régi neve
003 KTAPT1021 Névváltozás időpontja
004 KTAPT103 Rövid név
005 KTAPT104 Ágazat megjelölése
006 KTAPT105 Adószám
007 KTAPT106 Intézmény jogi státusza
008 KTAPT107 Székhely
009 KTAPT1071 Irányítószám
010 KTAPT1072 Város
011 KTAPT1073 Utca, házszám
012 KTAPT1074 Ország
013 KTAPT108 Levelezési cím
014 KTAPT1081 Irányítószám
015 KTAPT1082 Város
016 KTAPT1083 Utca, házszám
017 KTAPT1084 Ország
018 KTAPT109 Telefon
019 KTAPT110 Telefax
020 KTAPT111 E-mail
021 KTAPT112 Weblap

022 KTAPT113 Székhelyben/Elérhetőségekben történt változás 
időpontja

023 KTAPT114 Pénztárt alapító intézmény neve
024 KTAPT1141 Adószáma
025 KTAPT1142 Székhely
026 KTAPT11421 Irányítószám
027 KTAPT11422 Város
028 KTAPT11423 Utca, házszám
029 KTAPT11424 Ország
030 KTAPT1143 Tevékenység típusa
031 KTAPT115 Tevékenység kezdetének dátuma
032 KTAPT116 Kiegészítő vállalkozási tevékenység
033 KTAPT117 Bírósági végzés kelte (éééé.hh.nn)
034 KTAPT118 Alapítás időpontja
035 KTAPT119 Számlavezető intézmény neve
036 KTAPT1191 Adószáma
037 KTAPT1192 Címe
038 KTAPT11921 Irányítószám
039 KTAPT11922 Város
040 KTAPT11923 Utca, házszám
041 KTAPT11924 Ország
042 KTAPT120 Pénzforgalmi számla száma
043 KTAPT121 Számlanyitás dátuma
044 KTAPT122 Számla megszüntetésének dátuma
045 KTAPT123 A felügyeleti kapcsolattartásért felelős személy
046 KTAPT1231 Neve
047 KTAPT1232 Telefonszáma
048 KTAPT1233 E-mail címe
049 KTAPT124 A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy
050 KTAPT1241 Neve
051 KTAPT1242 Telefonszáma
052 KTAPT1243 E-mail címe
053 KTAPT125 A fogyasztóvédelmi ügyekért felelős személy
054 KTAPT1251 Neve
055 KTAPT1252 Telefonszáma
065 KTAPT1253 E-mail címe

Tilos

KTAPT1
Intézményi alapadatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT201 Tisztségviselők
002 KTAPT2011 Tisztség megnevezése
003 KTAPT201101 Bejelentés oka
004 KTAPT201102 Név
005 KTAPT201103 Születési név
006 KTAPT201104 Anyja neve
007 KTAPT201105 Születési helye
008 KTAPT201106 Születési ideje (éééé.hh.nn)
009 KTAPT201107 Személyi igazolvány száma
010 KTAPT201108 Útlevélszám
011 KTAPT201109 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
012 KTAPT201110 Állampolgársága
013 KTAPT201111 Lakcím
014 KTAPT2011111 Irányítószám
015 KTAPT2011112 Város
016 KTAPT2011113 Utca, házszám, emelet, ajtó
017 KTAPT2011114 Ország
018 KTAPT2011112 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
019 KTAPT2011113 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
020 KTAPT2011114 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
021 KTAPT2011115 Vezető tisztségviselő
022 KTAPT2011116 Képviseleti joggal rendelkezik
023 KTAPT2011117 Tisztség betöltésének alapja
024 KTAPT2011118 Az intézmény alkalmazottja
025 KTAPT2011119 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme
026 KTAPT2011120 Mentesítés kezdő időpontja
027 KTAPT2011121 Mentesítés végének időpontja
028 KTAPT2011122 Cégjegyzési joggal rendelkezik

...... ...... ...... ….. …..
029 KTAPT299 Tisztségviselők
030 KTAPT2991 Tisztség megnevezése
031 KTAPT299101 Bejelentés oka
032 KTAPT299102 Név
033 KTAPT299103 Születési név
034 KTAPT299104 Anyja neve
035 KTAPT299105 Születési helye
036 KTAPT299106 Születési ideje (éééé.hh.nn)
037 KTAPT299107 Személyi igazolvány száma
038 KTAPT299108 Útlevélszám
039 KTAPT299109 Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
040 KTAPT299110 Állampolgársága
041 KTAPT299111 Lakcím
042 KTAPT2991111 Irányítószám
043 KTAPT2991112 Város
044 KTAPT2991113 Utca, házszám, emelet, ajtó
045 KTAPT2991114 Ország
046 KTAPT2991112 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
047 KTAPT2991113 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
048 KTAPT2991114 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
049 KTAPT2991115 Vezető tisztségviselő
050 KTAPT2991116 Képviseleti joggal rendelkezik
051 KTAPT2991117 Tisztség betöltésének alapja
052 KTAPT2991118 Az intézmény alkalmazottja
053 KTAPT2991119 Tisztségviselő-mentesítés jogcíme
054 KTAPT2991120 Mentesítés kezdő időpontja
055 KTAPT2991121 Mentesítés végének időpontja
056 KTAPT2991122 Cégjegyzési joggal rendelkezik

Tilos

KTAPT2
Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT301 Könyvvizsgáló társaság neve
002 KTAPT30101 Adószáma
003 KTAPT30102 Székhely
004 KTAPT301021 Irányítószám
005 KTAPT301022 Város
006 KTAPT301023 Utca, házszám
007 KTAPT301024 Ország
008 KTAPT30103 Telefon
009 KTAPT30104 Telefax
010 KTAPT30105 E-mail
011 KTAPT30106 Weblap
012 KTAPT30107 Kamarai tagság száma
013 KTAPT30108 Kamarai státusz
014 KTAPT30109 Pénztári minősítés száma
015 KTAPT30110 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
016 KTAPT30111 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)
017 KTAPT30112 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
018 KTAPT30113 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
019 KTAPT302 Könyvvizsgáló személy neve
020 KTAPT30201 Születési név
021 KTAPT30202 Anyja neve
022 KTAPT30203 Születési helye
023 KTAPT30204 Lakcím
024 KTAPT302041 Irányítószám
025 KTAPT302042 Város
026 KTAPT302043 Utca, házszám
027 KTAPT302044 Ország
028 KTAPT30205 Kamarai státusz
029 KTAPT30206 Pénztári minősítés száma
030 KTAPT30207 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
031 KTAPT30208 Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)
032 KTAPT30209 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
033 KTAPT30210 Megbízás vége (éééé.hh.nn)

Tilos

KTAPT3
Könyvvizsgáló adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT401 Megbízás/kiszervezés 

002 KTAPT4011 Megbízott/kiszervezett tevékenységet 
végző intézmény  neve

003 KTAPT40111 Adószám
004 KTAPT40112 Székhely
005 KTAPT401121 Irányítószám
006 KTAPT401122 Város
007 KTAPT401123 Utca, házszám, emelet, ajtó
008 KTAPT401124 Ország
009 KTAPT40113 Telefon
010 KTAPT40114 Telefax
011 KTAPT40115 E-mail
012 KTAPT40116 Weblap
013 KTAPT4012 Megbízott személy neve
014 KTAPT40121 Születési neve
015 KTAPT40122 Anyja neve
016 KTAPT40123 Születési helye
017 KTAPT40124 Születési ideje (éééé.hh.nn)
018 KTAPT40125 Lakcím
019 KTAPT401251 Irányítószám
020 KTAPT401252 város
021 KTAPT401253 Utca, házszám, emelet, ajtó
022 KTAPT401254 Ország
023 KTAPT40131 Megbízás/kiszervezés típusa

024 KTAPT40132 Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

025 KTAPT40133 Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)
...... ......

026 KTAPT499 Megbízás/kiszervezés 

027 KTAPT4991 Megbízott/kiszervezett tevékenységet 
végző intézmény  neve

028 KTAPT49911 Adószám
029 KTAPT49912 Székhely
030 KTAPT499121 Irányítószám
031 KTAPT499122 Város
032 KTAPT499123 Utca, házszám, emelet, ajtó
033 KTAPT499124 Ország
034 KTAPT49913 Telefon
035 KTAPT49914 Telefax
036 KTAPT49915 E-mail
037 KTAPT49916 Weblap
038 KTAPT4992 Megbízott személy neve
039 KTAPT49921 Születési neve
040 KTAPT49922 Anyja neve
041 KTAPT49923 Születési helye
042 KTAPT49924 Születési ideje (éééé.hh.nn)
043 KTAPT49925 Lakcím
044 KTAPT499251 Irányítószám
045 KTAPT499252 Város
046 KTAPT499253 Utca, házszám, emelet, ajtó
047 KTAPT499254 Ország
048 KTAPT49931 Megbízás/kiszervezés típusa

049 KTAPT49932 Megbízás/kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)

050 KTAPT49933 Megbízás/kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

Tilos

KTAPT4
Megbízás/kiszervezés adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Régi Új Régi Új Régi Új Régi Új
1 2 3 4 5 6 5 6 7
a b c d e f e f z

001 KTAPT501 Tagdíjmegosztás

002 KTAPT5011 Tagdíj-megosztási arány 
(%) (alap/tartalék)

003 KTAPT5012 Megosztási elve
004 KTAPT5013 Értéksáv alsó határa
005 KTAPT5014 Értéksáv felső határa
006 KTAPT5015 Érvényesség kezdete
007 KTAPT5016 Érvényesség vége
008 …. …..
009 KTAPT599 Tagdíjmegosztás

010 KTAPT5991 Tagdíj-megosztási arány 
(%) (alap/tartalék)

011 KTAPT5992 Megosztási elve
012 KTAPT5993 Értéksáv alsó határa
013 KTAPT5994 Értéksáv felső határa
014 KTAPT5995 Érvényesség kezdete
015 KTAPT5996 Érvényesség vége

KTAPT5
Pénztár tagdíjmegosztása

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Fedezeti alap Működési alap Likviditási alap Egyéb alap Mód
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT6101 Bejelentő intézmény neve
002 KTAPT61011 Adószáma
003 KTAPT61012 Székhely
004 KTAPT610121 Irányítószám
005 KTAPT610122 Város
006 KTAPT610123 Utca, házszám
007 KTAPT610124 Ország
008 KTAPT61013 Érintett intézmény szerepe
009 KTAPT61014 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
010 KTAPT61015 Átalakulás napja
011 KTAPT61016 Jogutódlás típusa

012 KTAPT6201 Jogutódlásban érintett másik intézmény 
neve

013 KTAPT62011 Adószáma
014 KTAPT62012 Székhely
015 KTAPT620121 Irányítószám
016 KTAPT620122 Város
017 KTAPT620123 Utca, házszám
018 KTAPT620124 Ország
019 KTAPT62013 Másik érintett intézmény szerepe
020 KTAPT62014 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
… …. ….

021 KTAPT6299 Jogutódlásban érintett másik intézmény 
neve

022 KTAPT62991 Adószáma
023 KTAPT62992 Székhely
024 KTAPT629921 Irányítószám
025 KTAPT629922 Város
026 KTAPT629923 Utca, házszám
027 KTAPT629924 Ország
028 KTAPT62993 Másik érintett intézmény szerepe
029 KTAPT62994 Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja

Tilos

KTAPT6
Jogutódlási adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat

”
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAPT701 Telephely neve
002 KTAPT7011 Címe
003 KTAPT70111 Irányítószám
004 KTAPT70112 Város
005 KTAPT70113 Utca, házszám
006 KTAPT70114 Ország
007 KTAPT7012 Telefon
008 KTAPT7013 Telefax
009 KTAPT7014 E-mail
010 KTAPT7015 Weblap
011 KTAPT7016 Tevékenység megkezdésének időpontja
012 KTAPT7017 Tevékenység befejezésének időpontja

….. ….. ….. ….. …..
013 KTAPT799 Telephely neve
014 KTAPT7991 Címe
015 KTAPT79911 Irányítószám
016 KTAPT79912 Város
017 KTAPT79913 Utca, házszám
018 KTAPT79914 Ország
019 KTAPT7992 Telefon
020 KTAPT7993 Telefax
021 KTAPT7994 E-mail
022 KTAPT7995 Weblap
023 KTAPT7996 Tevékenység megkezdésének időpontja
024 KTAPT7997 Tevékenység befejezésének időpontja

Tilos

KTAPT7
Telephely adatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Kitöltési útmutató  

I. Rész

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Kapcsolódó jogszabályok 

1.  a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
2.  a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény,
3.  a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e 

szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény,
4.  a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a 

továbbiakban: Mpt.),
5.  a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.), 
6.  a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.), 
7.  a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,
8.  a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a 
továbbiakban: Bszt.), 

9.  a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról 
szóló 2007. évi CXXXVI. törvény, 

10.  a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és 
pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok 
kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet.

11.  a magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének 
sajátosságairól szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mpkr.),

12.  a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam 
kockázat és nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának 
szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. 
(XII. 24.) Korm. rendelet, 

13.  a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. 
(XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mbr.). 
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2. Fogalmak

Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra, valamint a kitöltési útmutatóra 
érvényesek.
ISIN kód: elszámolóház által, a bejelentésre kötelezett értékpapírokra meghatározott egyedi 
azonosító kód.
Pénzügyi eszköz: a Bszt. 6. §-ában meghatározott fogalom.
Szabályozott piac: a Tpt. 5. § 114. pontjában meghatározott fogalom.
Tárgyidőszak: az a negyedév, illetve az az év, amelyre a jelentés vonatkozik.
Vonatkozási idő: az időpont, illetve időszak, amelyre az adatszolgáltatás vonatkozik.
 

3. Az adatszolgáltatás formai követelményei

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell 
teljesíteni. 

Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) 
Felhasználói kézikönyve részletesen tartalmazza.
A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
A Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról – a feltöltött küldemény 
jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől 
számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás 
adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig 
„feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.
Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató 
elektronikus úton megküldött jelentése az adatbefogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt 
kap. 

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell 
küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés 
miatt), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a 
Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzése
során kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a számviteli politikában 
meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is 
végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést 
beküldeni minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint. 

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg, tájékoztatja a felügyeletet 
ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.

A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az 
összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (a javított 
adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.

Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs 
jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.
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A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.

A táblák azon soraiba, ahol +/- jelölés található, az adatokat előjelhelyesen kell beírni. 
Azoknál a soroknál pedig, ahol a jelölés csak + vagy -, az adatokat előjel nélkül kell 
szerepeltetni.  

A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje általában ezer forint, de a 70MP, 74MC, 
74MD, 74MF, 74MG táblák esetében egy forint.

A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően 
beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembevételével kell 
csatolni:  

a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás 
karakterrel történik;    

a file név felépítése, _ _ .pdf.  
A az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere. 
A a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel 
egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja, pl. a 
2012. évre vonatkozóan: „20121231”.

Az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő melléklet file-neve: 
xxxxxxxx_20121231_kiegmell  

A a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok rövid 
megnevezését tartalmazza a következők szerint: 

Megnevezés Rövid név
Negyedéves szöveges értékelés szovert
Éves beszámoló – mérleg merleg
Éves beszámoló – eredménykimutatás erkim
Éves beszámoló – cash-flow cashflow
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet kiegmell
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés konyvzar
Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv kozgyhat
Üzleti jelentés uzljel
Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete rputerv
Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete hputerv

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az 
adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden 
egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban 
rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat.

A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak (a napi vonatkozási idejű jelentések 
kivételével) meg kell egyezniük a hó végére lezárt mérlegtételek állományaival. Az éves 
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jelentés sorait a könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok és mérlegen kívüli 
nyilvántartások alapján kell a Felügyelet részére megküldeni.

Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése az Szmt., 
valamint az Mpkr. szerinti előírásoknak megfelelően történik.

A forgalmi típusú adatoknál a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal 
történik az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően.

Az értékpapírok állományára vonatkozó jelentésekben az érvénytelen, valamint a lejárt 
értékpapírokat nem kell szerepeltetni.

II. Rész

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK

A/ Napi gyakoriságú táblák

70MP ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ÁRFOLYAMA
A tábla célja
Az Mpt. 70. § (10) bekezdésben foglaltak teljesítése.

B/ Negyedéves gyakoriságú táblák

NEGYEDÉVES SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS
A jelentés célja 
A jelentés lehetőséget biztosít az adatszolgáltató számára az általa fontosnak tartott 
információk közlésére, illetve az olyan lényeges változások rövid bemutatására, amelyek a
pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg.  

A jelentés kitöltése 
A folyamatok elemzésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell 
koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat. 

A szöveges értékelésben tételesen ki kell térni a következőkre: 
a) Ha a fedezeti céltartalék állománya (71MEB28 sor) és a fedezeti portfólió értéke 

(72MB1 sor megfelelő adata) nem egyezik meg egymással, akkor az eltérés oka.
b) A taglétszám alakulására vonatkozó táblában szereplő 71MF397 sor adatának („Egyéb 

megszűnés”) bemutatása, a konkrét okok leírásával.
c) A negyedév során tartott igazgatótanácsi és ellenőrző bizottsági ülések napirendi 

pontjai és a hozott határozatok.

Ha az előbbiekben tételesen felsorolt pontokban nemleges lenne a jelentés és egyéb témákban 
sincs szöveges közlendője az adatszolgáltatónak, a jelentést – üresen – akkor is be kell 
küldeni.

A negyedéves szöveges értékelés beküldésekor alkalmazandó file-nevet a Kitöltési 
útmutató I. Rész 3. pontja írja le. 
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A pénzügyi teljesítmény alakulását bemutató táblákat (71MA, 71MB, 71MC, 71MD) az 
Mpkr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, az eredménykimutatás tételeire 
alapozva kell elkészíteni.

71MD SZOLGÁLTATÁSI KIADÁSOK
71MD141 Életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés a) pont szerinti járadékszolgáltatás.
71MD142 Elején határozott időtartamos életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés b) pont 
szerinti járadékszolgáltatás.
71MD143 Végén határozott időtartamos életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés c) pont 
szerinti járadékszolgáltatás.
71MD144 Kettő vagy több életre szóló életjáradék: az Mpt. 27. § (2) bekezdés d) pont 
szerinti járadékszolgáltatás.

71MEB STATISZTIKAI ADATOK II.
71MEB34 Befizetéshiányos egyéni számlák száma (db)
Azon egyéni számlák száma, amelyekre az egyéni számla megnyitásától kezdve legalább egy 
bevallási időszakra vonatkozóan befizetés nem érkezett, vagy kevesebb befizetés érkezett, 
mint a bevallásban szereplő érték, és a pénztár ezen egyéni számlával kapcsolatban eljárást 
kezdeményezett (vagy kezdeményezni tervez) a munkáltatónál vagy az adóhatóságnál. 
Elévült időszakokra vonatkozó befizetéshiányt nem kell kimutatni. 

Ha a fizetés elmaradása jogszabály alapján indokolt (pl.: egy tagdíj-túlfizetés betudással 
történő rendezése), akkor az egyéni számlát itt nem kell szerepeltetni. 100 forint alatti 
halmozott hátralék esetén sem kell az egyéni számlát figyelembe venni.

71MEB36 Pénztári alkalmazottak létszáma (fő)
A pénztári alkalmazottak statisztikai állományi létszámán túl, tartalmazza a nyilvántartó 
alkalmazásában álló, pénztár részére nyilvántartási feladatokat ellátó személyek számát is. Ha 
egy alkalmazott több pénztár részére is ellát feladatot, akkor a munkaidő-ráfordítás arányában 
kell az egyes pénztárak létszámánál figyelembe venni.

71MF TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA

71MF392 Átlépő más pénztárból
A tagsági jogviszonyukat megszüntető tagok esetén azon hónapban, amelyben az átlépés 
engedélyezhető, a hónap utolsó napján a tagsági jogviszony még az átadó pénztárban áll fenn, 
míg a következő hónap első napján a tagsági jogviszony az átvevő pénztárban jön létre.
Ennek megfelelően, például 2012. első negyedévre vonatkozóan itt azokat a tagokat kell 
jelenteni, akik tagsági jogviszonya a pénztárnál, mint átvevő pénztárnál 2012. január 1-jén, 
február 1-jén és március 1-jén kezdődött.

71MF393 Átlépő más pénztárba
A 71MF392-nél leírtak értelmében, például a 2012. első negyedéves jelentésben itt azon 
tagok számát kell szerepeltetni, akiknél a tagsági jogviszony utolsó napja az átadó pénztárnál 
december 31., január 31., illetve február 29. napja volt (míg az átvevő pénztárnál ugyanezen 
tagok tagsági jogviszonya 2012. január 1-jén, február 1-jén, illetve március 1-jén kezdődött).
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71MG A FEDEZETI  PORTFÓLIÓN ÉS A LIKVIDITÁSI PORTFÓLIÓN BELÜL A 
FÜGGŐ TÉTELEKEN  ELÉRT BEFEKETETÉSI EREDMÉNY
A tagi követelések fedezetét képező befektetéseken (ezen belül a vagyonkezelésbe adott, 
illetve a saját befektetett eszközökön), valamint a likviditási portfólión belül a függő
befizetések befektetésén elért nettó hozamot tartalmazza a tábla, eszközcsoportonkénti 
bontásban.

71MG12 Értékpapírok 
Valamennyi befektetési jegyet és kockázati tőkealap-jegyet itt kell figyelembe venni, még 
akkor is, ha ingatlanba történő befektetés van mögöttük.

71MH NEGYEDÉVES HOZAMRÁTÁK ÉS REFERENCIAHOZAMOK A 
VÁLASZTHATÓ PORTFOLIÓKRA
A hozamráták és referencia hozamok kiszámítása az Mbr. 4. számú melléklete szerint 
történik.

71MI ELSZÁMOLÓ EGYSÉGEK ALAKULÁSA
5. és 6. oszlop: Portfolió nettó piaci értéke a nyilvántartott elszámoló egység számának és 
árfolyamának szorzata, ezer forintban kifejezve. 

71MJ BEFEKTETÉSEK FŐBB ADATAINAK FÖLDRAJZI MEGOSZLÁSA
Az országok szerinti elhatárolás alapja, hogy az adott értékpapír kibocsátására mely 
országban került sor.
A táblázatban szereplő összes befektetés időszak végi piaci értéke megegyezik a 72MB 
táblában a teljes portfolió piaci értékére közölt adattal.

71MK BEFEKTETÉSEK FŐBB ADATAINAK DEVIZANEMENKÉNTI 
MEGOSZLÁSA
A táblázatban szereplő összes befektetés időszak végi piaci értéke megegyezik a 72MB 
táblában a teljes portfolió piaci értékére közölt adattal.

71ML A KEZELT VAGYON VAGYONKEZELŐK KÖZÖTTI MEGOSZLÁSA
A tábla oszlopai
2. oszlop: Vagyonkezelő azonosító kódja
A vagyonkezelők azonosítására az adószámuk első nyolc számjegyét kell alkalmazni.
4. oszlop: Kezelt vagyon összege (ezer Ft)
A negyedév végi állomány piaci értéken, vagyonkezelőnként.

71MM A KEZELT VAGYON LEJÁRAT SZERINTI MEGOSZLÁSA
A negyedév végi állapotnak megfelelően, a lejáratig hátralévő idő szerinti bontásban 
szerepelnek az eszközök.

71MN DEVIZAMEGFELELTETÉSI KIMUTATÁS
A tábla célja:
Az Mbr. 16/G. §-ában foglalt devizamegfeleltetési szabályok ellenőrzése.

A %-os adatok két tizedesjeggyel szerepelnek, l. 6,28% esetén 6,28-ot kell beírni.
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71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. és a 71MPB Fogyasztói 
panaszügyekre vonatkozó adatok II.

A táblák a fogyasztóvédelemi célból a pénztáraknál nyilvántartásba vett panaszbejelentések, 
és azok feldolgozásának, kezelésének felmérését célozzák. A táblákban a pénztárhoz írásban 
beérkezett (papíralapon és elektronikus úton), valamint ügyfélszolgálaton keresztül 
személyesen megtett és nyilvántartásba vett, a pénztár tevékenységével kapcsolatos 
panaszokat kell bemutatni.  

Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint 
kell a besorolást elvégezni.

71MPA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
A tábla oszlopai
A 1-10. oszlopok határozzák meg a panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását a 
következők szerint: 

A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre, 
vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A pénztárváltáshoz kapcsolódó 
panaszokat is itt kell jelenteni. 

A tagszervező személyre, vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni. 

Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számlaértesítők adattartalmához, 
kiküldésének határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.

Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához, 
kiküldésének határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.

(munkáltatói adatszolgáltatás, befizetés, korrekció,)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban 
küldenek a panaszosok. 

Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén 
feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal 
kapcsolatban küldenek a panaszosok.

Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával, 
összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.

Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével) a 
pénztártagság egyéb jogcímen megszűnéséhez kapcsolódó (elhunyt, átlépő, kilépő, esetleg 
kizárt tag, stb.) elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban 
küldenek a panaszosok.
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(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagok, munkáltatók részére nyújtott 
írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban 
küldenek a panaszosok.

Az előzőekben nevesítetteken kívüli, a pénztár által kiemelten kezelt, egyedi, vagy rendkívüli 
körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.

71MPB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

A tábla kitöltése
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni.
A tábla első része a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámáról, a tábla második része 
a tárgyidőszak végén folyamatban lévő panaszügyek számáról ad áttekintést, a tábla harmadik 
része a panaszügyekkel kapcsolatos egyéb tájékoztató adatokat tartalmazza.

A tábla sorai 

A sorban a darabszámát kell megadni, amelyet 
tovább kell részletezni a panasz típusa (71MPB12), a panaszkezelés időtartama (71MPB13), 
és a panaszügyek megalapozottsága (71MPB14) szerinti bontásban.

A alábontó soraiban 
panaszügyeket kell jelenteni panasztípusonkénti bontásban. 

Ezen a soron kell megadni, hogy tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a 
panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás, vagy 
kiszervezés keretében (tárgynegyedév végi állományi létszám).

A
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a 
kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással, vagy a pénztár 
önkéntes döntése alapján állapították meg.
A kártérítés összegét ezer forintban egészre kerekítve kell megadni.

A tárgyidőszakban a pénztárt, mint panaszoltat érintő ügyek száma, amelyek kapcsán a 
Pénzügyi Békéltető Testület az eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette a 
pénztárt.

A tárgyidőszakban az ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a pénztár a tárgynegyedévben 
alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
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A tárgyidőszakban a pénztár a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) 
teljes körűen végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult. 

A tárgyidőszakban a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek száma, amelyekkel 
kapcsolatban a pénztár egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás 
mikor indult. 

71MR MÁS VÁLLALKOZÁSBAN VALÓ TULAJDONOSI RÉSZESEDÉSEK A 
TÁRGYIDŐSZAK VÉGÉN
A táblában azokat a közvetlen, más vállalkozásokban fennálló tulajdonosi részesedéseket kell 
szerepeltetni, amelyek a pénztár működési tartalékát érintik. Az adatokat vállalkozások 
szerinti bontásban tartalmazza a tábla.

71MS NEM TAGOKKAL SZEMBENI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
A táblában a tagokkal szembeni követelések nem szerepelnek, továbbá az értékpapírokhoz 
kapcsolódó követelések és kötelezettségek sem.
A pénztár egészére vonatkozóan, a tárgyidőszak végi adatokat tartalmazza a tábla. 
Tételesen csak azokat a partnereket kell felsorolni, amelyekkel szemben összesítve 500 ezer 
forintnál nagyobb a követelés, illetve a kötelezettség teljes állománya.

71MS12 További követelések együttesen 
Azon partnerekkel szembeni követelések összesített értéke, amelyekkel szemben a követelés 
állománya nem éri el az 500 ezer forintot.
71MS22 További kötelezettségek együttesen
Azon partnerekkel szembeni kötelezettségek összesített értéke, amelyekkel szemben a 
kötelezettség állománya nem éri el az 500 ezer forintot.

71MT A TÁRGYIDŐSZAKBAN KAPOTT TÁMOGATÁS, ADOMÁNY
A tárgyidőszakban bevételként elszámolt tételeket tartalmazza a tábla.

72MB PORTFÓLIÓ ÁLLOMÁNY
3. oszlop: 
A nem kötvény-típusú értékpapírok árát ezer forintban, 6 tizedesjeggyel kell megadni.
A kötvény-típusú értékpapírok esetében az időarányos kamatot is tartalmazó (bruttó) piaci 
árfolyam a névérték %-ában kifejezve szerepel. Példa a kötvény árfolyamának megadására:
ha egy kötvény piaci árfolyama 98,27%, akkor a táblázatba 0,982700-t kell beírni.

C/ Éves gyakoriságú táblák

Az éves gyakoriságú táblákat az Mpkr.-ben szereplő meghatározásoknak megfelelően, a 
mérleg- és eredménykimutatás tételeire alapozva kell elkészíteni.

73MF A TAGLÉTSZÁM ALAKULÁSA
Kitöltése a 71MF táblánál leírtak szerint történik.
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D/ Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

A biztosításmatematikai statisztikai jelentés tábláit az Mpt. 31. § (3), továbbá a
magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó biztosításmatematikai és pénzügyi 
tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási szabályzatra és a tartalékok kezelésére 
vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. rendelet alapján kell kitölteni.

E/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

73MNYAD MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (ÉVES)
A tábla célja:
A pénztár felügyeleti díjfizetési kötelezettségének kiszámítása, bevallása.

A tábla kitöltése
A táblában kell szerepeltetni az Mpt. 116. § (3)-(4) bekezdése alapján számított felügyeleti 
éves alapdíj összegét. 

71MNYVDN MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ 
SZÁMÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK (NEGYEDÉVES)
A magánnyugdíjpénztár által fizetendő változó díj éves mértéke az Mpt. 116. § (5) bekezdése 
értelmében a pénztári vagyon piaci értékének 0,25 ezreléke.

71MNYVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) a tárgynegyedévi tényleges 
működési napok száma. Ha a pénztár tevékenységét negyedév közben kezdi meg, a működési 
napok száma 90 nap mínusz a nem működési napok száma. Minden negyedévet 90 naposnak 
kell tekinteni (tehát teljes tárgynegyedévi működés esetén 90 nap jelentendő). 

71MNYVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – vagyon piaci értéke: 72MB1,ad cella 
értéke. 

71MNYVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – vagyon piaci értéke után:
{(71MNYVDN02 cella értéke*0,00025)* 71MNYVDN01/90}/4.

71MNYVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen: 71MNYVDN03-
71MNYVDN11. Az itt feltüntetett összeg – a tárgyév második negyedéve kivételével –
megegyezik a 71MNYVDN3 sor értékével.

71MNYVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)
Teljes évi működés esetén 360 nap jelentendő. Ha a pénztár a tevékenységét év közben kezdte 
meg, a működési napok száma: 360 nap mínusz a nem működéssel töltött napok száma.

71MNYVDN07 Előző évre számított változó díj – vagyon piaci értéke után – auditált adatok 
alapján: = (71MNYVDN06*0,00025)* (71MNYVDN05/360). 

71MNYVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója: 
(= 71MNYVDN08 - 71MNYVDN07). 

71MNYVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj 
(=71MNYVDN101 + 71MNYVDN102).  
71MNYVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés 
+ / hiány -)  (= 71MNYVDN102 - 71MNYVDN07).
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F/ Hozamráták közzétételével kapcsolatos jelentés

74MH MAGÁNNYUGDYÍJPÉNZTÁRAK HOZAMRÁTA ADATAI
A pénztár e tábla kitöltésével tesz eleget az Mbr. 20. § (2) bekezdése előírásainak.

G/ Rövid és hosszú távú pénzügyi tervről szóló jelentés

Az Mpt. 53-62. §-ai, valamint a magánnyugdíjpénztárak tevékenységéhez kapcsolódó 
biztosításmatematikai és pénzügyi tervezési szabályokról, valamint a szolgáltatási 
szabályzatra és a tartalékok kezelésére vonatkozó előírásokról szóló 170/1997. (X. 6.) Korm. 
rendelet 13. §-a rendelkeznek a magánnyugdíjpénztárak által készítendő éves és hosszú távú 
pénzügyi terv szabályairól. Az Mpt. 53. § (2) bekezdése írja le a pénzügyi tervvel szemben 
támasztott tartalmi követelményeket. 

1. Rövid távú (éves) pénzügyi terv táblái:

75MA1 Fedezeti tartalék
75MA2 Likviditási tartalék
75MA3 Működési tartalék
75MA4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75MA5 Befektetések

A táblák kitöltésére vonatkozó részletes szabályok

75MA1 FEDEZETI TARTALÉK

A tábla sorai

75MA1 Tagdíjbevétel
Tagdíjbevétel = Tagdíjfizetők (Nyitó+Záró)/2 * Átlagos tagdíj fedezetire jutó hányada /1000* 
az időszak hónapjai száma.

75MA1122 Tagdíj célú támogatás: Mpt. 59.§ (3) a) alapján

75MA1123 Más pénztárból hozott fedezet  
Más pénztárból átlépők, illetve kedvezményezettként kapott fedezet. 

75MA1125 Befektetések hozama: átlagos befektetett vagyon * Tervezett időszaki 
hozamráta.

75MA11313 Egyéb befektetési ráfordítás: árfolyamveszteség, beszerzési árban felhalmozott 
kamat.

75MA1132 Elvitt fedezet: más pénztárba elvitt fedezet, kedvezményezett, örökös számára 
átutalt fedezet, tagdíjkiegészítés önkéntes pénztárba történő fizetése, TB-be utalt fedezet.
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75MA1134 Egyéb terhelő tételek  
Átcsoportosítás likviditási tartalékba (hozamkiegyenlítés), átcsoportosítás működési 
tartalékba elszámolható költségek, pl. kilépési költség.

75MA115 Átlagos befektetett vagyon: nyitó + [bevételek (hozamok, értékelési különbözet 
nélkül) – kiadások] / 2.

75MA116 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta. 

75MA1221 Átcsoportosítás egyéni számláról: átcsoportosítás szolgáltatási számlára.

75MA1231 Szolgáltatási kiadások: szolgáltatást igénybevevők átlagos száma * a 
szolgáltatás átlagos értéke /1000* az időszak hónapjai száma (szolgáltatás típusonkénti 
összege) + egyösszegű kifizetést igénybevevők átlagos száma * a szolgáltatás átlagos értéke 
/1000 .

75MA126 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta tekintettel az 
értékelési különbözetre is.

75MA2 LIKVIDITÁSI TARTALÉK

75MA21 Egyéb
A pénztár által képzett egyéb likviditási résztartalékok összege (ideértve az egyéb kockázati 
és a függő tételek hozamára képzett tartalékot is).

75MA222 Tagdíj célú támogatás: az Mpt. 60.§ (3) bekezdés a) alapján. 

75MA225 Egyéb: Mpt. 60.§ (3) f), g) alapján. 

75MA26 Tervezett időszaki hozamráta: időszakra tervezett bruttó hozamráta. 

75MA3 MŰKÖDÉSI TARTALÉK  

75MA322 Tagdíj célú támogatás: az Mpt. 61.§ (2) bekezdés a) alapján. 

75MA326 Egyéb: az Mpt. 61.§ (2) d), f), g), h) alapján. 

75MA339 Egyéb terhelő tételek: átcsoportosítás likviditási tartalékba, egyéb. 

2. Hosszú távú pénzügyi terv táblái:

75MB1 Fedezeti tartalék 
75MB2 Likviditási tartalék
75MB3 Működési tartalék
75MB4 Taglétszám, tagdíj alakulása
75MB5 Befeketetések
A táblák kitöltése a rövid távú (éves) pénzügyi terv tábláinál leírtak szerint történik.
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3. Pénzügyi terv jelentés szöveges melléklete

A jelentés lehetőséget biztosít a pénztár számára a pénzügyi terv táblázatait alátámasztandó,
– a pénztári tagság jobb tájékoztatása, illetve a tervezésnél alkalmazott feltételezések 
magyarázata okán – kiegészítő szöveges magyarázat, összefoglaló megtételére. 

A szöveges jelentések pénztáranként különbözőek, elemei a következők lehetnek: 

előzmények (tapasztalatok), illetve aktuális helyzet rövid leírása (a megelőző időszakok 
terv és tényadatainak összehasonlításából eredő tapasztalatok, aktuális tények);
a befektetési politika kapcsolata a pénzügyi tervvel (az érvényes befektetési politika 
megjelenése a tervben, illetve a terv miatt a befektetési politikában szükségessé váló 
esetleges módosítások), a szükséges likviditás biztosítottsága, a referencia hozamhoz 
kapcsolódó szándékok, várható hatások bemutatása, pénztárra vonatkozó hozamelvárás 
várható teljesülése;
a pénztár által elérni kívánt egyéb (stratégiai) célok leírása (pl. taglétszám növelés vagy 
működési fejlesztés), illetve a várható események, tartalékok közötti átcsoportosítás, 
egyéb folyamatok leírása;
tagdíjbevételek várható alakulása, járulék érték módosulása;
be-, át- és visszalépők, valamint a szolgáltatásban részesülő tagok számának várható 
alakulása; 
tervezési háttér-információk (pl. a szerződés, jogszabály által jól meghatározott 
információk, bruttó- nettó hozamráta);
vagyonkezelés költségének bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást nyújtó 
szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
megbízási díjak (pl. könyvvizsgáló), bemutatása, indoklása, a hasonló szolgáltatást 
nyújtó szervezetek átlagos (jellemző) piaci díjai;
működési költségek fedezetét milyen arányban tervezik tagdíjból, támogatásból, 
adományból biztosítani, illetve a pénztár ilyen irányú költségeinek fizetését rendszeresen 
átvállalja-e valamilyen szervezet; 
a tervezéskor figyelembe vett lehetséges alternatívák rövid bemutatása, az 
előterjesztendő változat indoklása. 

H/ Törzsadat jelentés (éves, illetve eseti)

KTAPT1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
KTAT106 sor: Intézmény jogi státusza
A következő lehetőségek választhatóak: aktív, cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, 
felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás 
alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, 
átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.
KTAPT1143 sor: Tevékenység típusa
A lehetséges értékek: „magánnyugdíjpénztári”, „önkéntes nyugdíjpénztári”, 
„egészségpénztári”, „önsegélyező pénztári”. 

KTAPT2 VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐK/KÖTELEZŐ ALKALMAZOTTAK 

A tisztségviselőt annak újbóli megválasztása vagy kinevezése esetén az Újraválasztás 
dátuma cella kitöltésével újra be kell jelenteni. 
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Ha a tisztségviselő megbízatása, kinevezése visszavonásra került, akkor a tisztségviselőt a 
tisztség betöltésének vége dátum megadásával ki kell jelenteni.
A Bejelentés oka cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”, 
„megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”.
Változás esetén a változásban érintett vezető állású személy adatain túl minden esetben az 
intézmény vezető állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az 
esetben a Bejelentés oka cellában az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani.
A Tisztség betöltésének kezdete, a Tisztség betöltésének vége és az Újraválasztás dátuma
cellák közül legalább az egyik kitöltése kötelező.
KTAPT2011115 sor: Vezető tisztségviselő
A lehetséges értékek: „igen”, „nem”. 
KTAPT2011116 sor: Képviseleti joggal rendelkezik
A lehetséges értékek: „önállóan”, „együttesen”, „nem rendelkezik”.
KTAPT2011117 sor: Tisztség betöltésének alapja
A lehetséges értékek: „megválasztás”, „kinevezés”.
KTAPT2011118 sor: Az intézmény alkalmazottja
A lehetséges értékek: „igen”, „nem”.
KTAPT2011119 sor: Tisztségviselő-mentesítés jogcíme
A lehetséges értékek: „iskolai végzettség alól”, „gyakorlati idő alól történő mentesítés”.
KTAPT2011122 sor: Cégjegyzési joggal rendelkezik
Ebben a cellában kell megjelölni, hogy a tisztségviselő rendelkezik-e cégjegyzési joggal, és 
ha igen, akkor azt „egyedül” vagy „közösen” gyakorolja. Amennyiben cégjegyzési joggal 
nem rendelkezik azt a „nincs joga” szöveggel kell jelezni.

KTAPT3 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI
A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes 
személy megbízása esetén is kötelezően kitöltendőek.

KTAPT4 MEGBÍZÁS/KISZERVEZÉS ADATAI
Attól függően, hogy a kiszervezett tevékenységet ki végzi, vagy csak az intézményre, vagy 
csak a természetes személyre vonatkozó sorokat kell kitölteni.
KTAPT40131 Megbízás/kiszervezés típusa
Pl. letétkezelés, számlavezetés, aktuáriusi tevékenység.

KTAPT5 PÉNZTÁR TAGDÍJMEGOSZTÁSA
A tábla célja: a közgyűlés által elfogadott, SZMSZ-ben rögzített pénztári tagdíjmegosztási 
arányok nyomon követése.
KTAPT50105 sor: Megosztási elv
Rövid leírás, amely megadja, hogy milyen jellegű befizetésre vonatkozik az adott megosztási 
konstrukció, pl. csak tagdíjkiegészítésre, valamennyi befizetésre.

KTAPT6 JOGUTÓDLÁSI ADATOK
KTAPT61013 sor: Érintett intézmény szerepe
A lehetséges értékek: „jogelőd”, „jogutód”.
KTAPT61016 sor: Jogutódlás típusa
A lehetséges értékek: „beolvadás”, „kiválás”, „összeolvadás”, „különválás”.
KTAPT62013 sor: Másik érintett intézmény szerepe
A lehetséges értékek: „jogelőd”, „jogutód”.      
”



A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelete
a kockázati tõkealap-kezelõ és a kockázati tõkealap adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § A kockázati tõkealap-kezelõ és a kockázati tõkealap adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 5/2011. (III. 21.)

PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„1. § (1) A kockázati tõkealap és a kockázati tõkealap-kezelõ (a továbbiakban: adatszolgáltató) a rendszeres felügyeleti

ellenõrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi

Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített fõkönyvi és analitikus

nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben

szereplõ kitöltési útmutató figyelembevételével.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, közigazgatási

felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó fokozott biztonságú vagy minõsített elektronikus aláírással ellátva

teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel

a 2. melléklet I. rész 2. pontjában foglalt feltételeknek.

(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és

a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat az adatszolgáltatás esedékessége naptári

évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre bocsátani. ”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az adatszolgáltató

a) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap 20. munkanapjáig;

b) az éves jelentést

ba) a nem auditált adatokkal a tárgyévet követõ január 31-ig,

bb) az auditált adatokkal – az elõírt mellékletekkel együtt – az éves beszámolót elfogadó közgyûlést követõ

15. munkanapig, de legkésõbb a tárgyévet követõ év június 15-ig;

c) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ törzsadat jelentést a második

negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,

az idõközi változások miatti törzsadat jelentést – eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában – a változást követõ

15 munkanapon belül

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti

változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejûleg, annak

részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év

második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

„1. melléklet az 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez
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Táblakód Megnevezés

Beküldési határidő 
(munkanapok száma a 

vonatkozási időhöz viszonyítva, 
illetve dátum)

60A A kockázati tőkealap adatai - Források 20
60B A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele 20
60C A kockázati tőkealap adatai - Hozamfizetés 20
60D A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben 20
60H A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén 

fennálló állománya 20
60I Jövőbeni tőkebefektetés és kölcsönnyújtás 20
60J A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok 20
60K A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya az időszak végén 20
60EE Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Eszközök
60EF Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Források
60ER Kockázati tőkealap-kezelők - Eredménykimutatás

KTAKOCK1 Intézményi alapadatok 20
KTAKOCK2 Tisztségviselők 20
KTAKOCK3 Könyvvizsgáló adatai 20

KTAKOCK1 Intézményi alapadatok eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában: 15

KTAKOCK2 Tisztségviselők eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában: 15

KTAKOCK3 Könyvvizsgáló adatai eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában: 15

ALAPVDN Kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 20
AKAD A kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves)  január 31.

Rövid név Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság Beküldési határidő 
merleg Éves beszámoló – mérleg TAK, TA É
erkim Éves beszámoló – eredménykimutatás TAK, TA É

cashflow Éves beszámoló – cash-flow TAK, TA É
kiegmell Éves beszámoló – kiegészítő melléklet  TAK, TA É
konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés TAK, TA É
kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv TAK É
erfeloszt Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat TAK, TA É

uzljel Üzleti jelentés TAK, TA É

Negyedéves NÉ
Éves É
Változás esetén (pl. KTA táblák) V
Kockázati tőkealap-kezelő TAK
Kockázati tőkealap TA

az éves beszámolót elfogadó 
közgyűlést követő 15. munkanapig, 
de legkésőbb a tárgyévet követő év 

június 15-ig

Adatszolgáltató

Gyakoriság

NÉ
NÉ
NÉ
NÉ

D/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

E/ A kockázati tőkealap-kezelőre, valamint a kockázati tőkealapokra vonatkozóan, az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges 
állományok

É

Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések

Gyakoriság

NÉ

NÉ
NÉ
NÉ

NÉ
É

V

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

A/ Egyedi táblák 

B/ Törzsadat jelentés  (éves)

C/ Törzsadat jelentés  (eseti)

V

É

V

É
É
É

nem auditált: január 31. 
auditált: az elfogadást követő 15 
munkanap, de legkésőbb június 15.É
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Nagyságrend: forint
Nyitó Változás Záró Mód

1 2 3 4
a b c z

001 60A1 Saját tőke
002 60A11 Jegyzett tőke
003 60A12 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
004 60A13 Tartalék
005 60A131 Lekötött tartalék
006 60A132 Értékelési tartalék
007 60A1321 1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
008 60A1322 2. Valós értékelés értékelési tartaléka
009 60A14 Mérleg szerinti eredmény
010 60A2 Céltartalékok
011 60A3 Kötelezettségek
012 60A4 Passzív időbeli elhatárolások
013 60A5 Források összesen

Tilos
Jelmagyarázat

60A
A kockázati tőkealap adatai - Források

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nagyságrend: forint

Tőkejegy 
megnevezése ISIN kód Darab Névérték Jegyzett 

tőke

Jegyzett, de még 
be nem fizetett 

tőke
Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 60B1 Tőkejegyek (és ideiglenes tőkejegyek) 
összesen

002 60B101 …
….
60B199

Tilos

60B
A kockázati tőkealap adatai - A tőkejegyek (és az ideiglenes tőkejegyek) összetétele

Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tőkejegy 
megnevezése ISIN kód Kifizetés 

időpontja

Egy tőkejegyre (illetve 
ideiglenes tőkejegyre) 

jutó hozam (Ft/db)

Összes kifizetés 
(forint) Mód

1 2 3 4 5 6
a b c d e z

001 60C1 Hozamkifizetés összesen
002 60C101

…. …
60C199

Tilos

60C
A kockázati tőkealap adatai - Hozamfizetés 

Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF 
kód Megnevezés
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Vállalkozás 
neve

Üzletrész, 
részvény 

típusa
Névérték (Ft) Vétel / eladás 

időpontja
Bekerüléskori 

érték (Ft)
Vételár / eladási 

ár (Ft)

Utolsó 
értékelés 
időpontja

Becsült piaci 
érték (Ft)

Szavazati 
hányad (%)

Tulajdoni 
hányad (%)

Irányítási 
jog

Befektetés 
jellege Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
a b c d e f g h i j k l z

001 60D1 Nyitó állomány
002 60D101

…

60D199
003 60D2 Vétel
004 60D201

…
60D299

005 60D3 Eladás
006 60D301

…
60D399

007 60D4 Záró állomány
008 60D401

…

60D499

009 60D5
Közvetlen befektetés és köztes 
befektető társaságba történt 
befektetés összesen (=K+KBT)

010 60D6
Köztes befektető társaságon 
keresztül történt (közvetett) 
befektetés összesen (=TT)

011 60D7
Összes befektetés, köztes befektető 
társaságba történt befektetések 
nélkül (= K+TT-KBT)

Tilos

60D
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat
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Nagyságrend: forint

Szavazati 
hányad

Kölcsönnyújtás 
időpontja

Lejárat 
időpontja

Kölcsön 
összege Kamatozás Törlesztés 

módja
Törlesztés 
összege

Tőke-
követelés

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i z

001 60H1 Összesen
002 60H101

…
60H199

Tilos
Jelmagyarázat

Nyújtott kölcsönök

60H
A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása - Nyújtott kölcsönök időszak végén fennálló állománya

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Vállalkozás 
neve Mód
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Nagyságrend: forint

Szerződéskötés 
(illetve a döntés) 

időpontja

Szerződés 
(illetve a 

tervezett ügylet) 
lejárata

Tőkebefektetés/ 
kölcsön összege

1 2 3 4 5
a b c d z

001 60I1 Összesen
002 60I101 …

….
60I199

Tilos
Jelmagyarázat

Vállalkozás neve

Tőkebefektetés, kölcsönnyújtás

60I
Jövőbeni  tőkebefektetés és  kölcsönnyújtás

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
Mód
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Vétel/ lekötés 
időpontja Névérték (Ft)

Beszerzési ár (a 
névérték 
%-ában)

Beszerzési 
érték (Ft)

Lejárat 
időpontja, 

lekötés vége

Piaci ár 
(a névérték 

%-ában)
Piaci érték (Ft) Mód

1 2 3 4 5 6 7 8
a b c d e f g z

001 60J1 Összesen
002 60J11 Készpénz
003 60J12 Folyószámla
004 60J13 Lekötött betét
005 60J1301

…
60J1399

006 60J14 Állampapír
007 60J1401

…
60J1499

008 60J15 Követelések

009 60J16 Aktív időbeli 
elhatárolások

010 60J17
Köztes befektető 
társaság likvid 
eszközei

Tilos

60J
A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok 

MegnevezésSorszám

Jelmagyarázat

PSZÁF kód



25334
M

A
G

Y
A

R
K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

•
2012.évi151.szám

Nagyságrend: forint

Ingatlan 
azonosítója

Tulajdoni lap 
száma

Helyrajzi 
szám

Szerzés 
módja

Szerzés 
időpontja

"Eladó" 
megnevezése

Bekerülési 
érték (Ft)

Utolsó 
értékelés 
időpontja

Piaci érték 
(Ft) Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h i z

001 60K1 Összesen
002 60K101

…
60K199

Tilos

PSZÁF kód Megnevezés

Jelmagyarázat

60K
A kockázati tőkealap tulajdonában lévő ingatlanok állománya  az időszak végén

Sorszám
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Nyitó Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c z

001 60EE01 Befektetett eszközök
002 60EE011 Immateriális javak
003 60EE0111 Vagyoni értékű jogok
004 60EE0112 Üzleti vagy cégérték
005 60EE0113 Szellemi termékek
006 60EE0114 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
007 60EE0115 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
008 60EE0116 Immateriális javakra adott előlegek
009 60EE0117 Immateriális javak értékhelyesbítése
010 60EE012 Tárgyi eszközök
011 60EE0121 Ingatlanok
012 60EE0122 Műszaki berendezések,gépek,járművek

013 60EE0123 Egyéb berendezések,felszerelések,járművek

014 60EE0124 Beruházások
015 60EE0125 Beruházásokra adott előlegek
016 60EE0126 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
017 60EE013 Befektetett pénzügyi eszközök

018 60EE0131 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

019 60EE0132 Tartósan adott kölcsön kapcsolt 
vállalkozásban

020 60EE0133 Egyéb tartós részesedés

021 60EE0134 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési 
viszonyban álló vállalkozásban

022 60EE0135 Egyéb tartósan adott kölcsön

023 60EE0136 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

024 60EE0137 Befektetett pénzügyi eszközök 
értékhelyesbítése

025 60EE02 Forgóeszközök
026 60EE021 Készletek
027 60EE0211 Anyagok
028 60EE0212 Áruk
029 60EE0213 Készletre adott előlegek
030 60EE0214 Állatok

031 60EE0215 Befejezetlen termelés és félkész termékek

032 60EE0216 Késztermék
033 60EE022 Követelések

034 60EE0221 Követelések áruszállításból és 
szolgáltatásból(vevők)

035 60EE0222 Váltókövetelések

036 60EE0223 Követelések kapcsolt vállalkozással 
szemben

037 60EE0224 Követelések egyéb részesedési viszonyban 
lévő vállalkozással szemben

038 60EE0225 Egyéb követelések
039 60EE0226 Követelések értékelési különbözete

040 60EE0227 Származékos ügyletek pozitív értékelési 
különbözete

041 60EE023 Értékpapírok
042 60EE0231 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
043 60EE0232 Egyéb részesedés
044 60EE0233 Saját részvények, saját üzletrészek

045 60EE0234 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok

046 60EE0235 Értékpapírok értékelési különbözete
047 60EE024 Pénzeszközök
048 60EE0241 Pénztár,csekk
049 60EE0242 Bankbetétek
050 60EE03 Aktív időbeli elhatárolások
051 60EE04 Eszközök (aktívák) öszesen

60EE
Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Eszközök

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitó Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c z

001 60EF01 Saját tőke
002 60EF011 Jegyzett tőke

003 60EF0111 Visszavásárolt tulajdoni részesedés 
névértéken

004 60EF012 Jegyzett de még be nem fizetett tőke
005 60EF013 Tőketartalék
006 60EF014 Eredménytartalék
007 60EF015 Lekötött tartalék
008 60EF016 Értékelési tartalék
009 60EF0161 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
010 60EF0162 Valós értékelés értékelési tartaléka
011 60EF017 Mérleg szerinti eredmény
012 60EF02 Céltartalékok
013 60EF021 Céltartalékok a várható kötelezettségekre
014 60EF022 Céltartalékok a jövőbeni költségekre
015 60EF023 Egyéb céltartalék
016 60EF03 Kötelezettségek
017 60EF031 Hátrasorolt kötelezettségek

018 60EF0311 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben

019 60EF0312
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

020 60EF0313 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
gazdálkodóval szemben

021 60EF032 Hosszú lejáratú kötelezettségek
022 60EF0321 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
023 60EF0322 Átváltoztatható kötvények
024 60EF0323 Tartozások kötvénykibocsátásból
025 60EF0324 Beruházási és fejlesztési hitelek
026 60EF0325 Egyéb hosszú lejáratú hitelek

027 60EF0326 Tartós kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben

028 60EF0327 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

029 60EF0328 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
030 60EF033 Rövid lejáratú kötelezettségek
031 60EF0331 Rövid lejáratú kölcsönök
032 60EF0332 Rövid lejáratú hitelek
033 60EF0333 Vevőtől kapott előlegek

034 60EF0334 Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

035 60EF0335 Váltótartozások

036 60EF0336 Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt 
vállalkozással szemben

037 60EF0337
Rövid lejáratú kötelezettség egyéb 
részesedési viszonyban lévő vállalkozással 
szemben

038 60EF0338 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
039 60EF0339 Kötelezettségek értékelési különbözete

040 60EF0340 Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete

041 60EF04 Passzív időbeli elhatárolások
042 60EF041 Bevételek passzív időbeli elhatárolása

043 60EF042 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása

044 60EF043 Halasztott bevételek
045 60EF05 Források (passzívák összesen)

60EF
Kockázati tőkealap-kezelők Mérleg / Források

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c z

001 60ER01 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
002 60ER011 Értékesítés nettó árbevétele
003 60ER0111 Belföldi értékesítés nettó árbevétele
004 60ER0112 Export értékesítés nettó árbevétele
005 60ER012 Aktivált saját teljesítmények értéke

006 60ER0121 Saját termelésű készletek 
állományváltozása

007 60ER0122 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
008 60ER013 Egyéb bevételek
009 60ER014 Anyagjellegű ráfordítások
010 60ER0141 Anyagköltség
011 60ER0142 Igénybe vett szolgáltatások értéke
012 60ER0143 Egyéb szolgáltatások értéke
013 60ER0144 Eladott áruk beszerzési értéke
014 60ER0145 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
015 60ER015 Személyi jellegű ráfordítások
016 60ER0151 Bérköltség
017 60ER0152 Személyi jellegű egyéb kifizetések
018 60ER0153 Bérjárulékok
019 60ER016 Értékcsökkenési leírás
020 60ER017 Egyéb ráfordítások
021 60ER02 Pénzügyi műveletek eredménye
022 60ER021 Pénzügyi műveletek bevételei
023 60ER0211 Kapott (járó) osztalék és részesedés

024 60ER0212 Részesedések értékesítésének 
árfolyamnyeresége

025 60ER0213 Befektetett pénzügyi eszközök 
kamatai,árfolyamnyeresége

026 60ER0214
Egyéb kapott (járó) kamatok és 
kamatjellegű bevételekTársult 
vállalkozásoktól

027 60ER0215 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
028 60ER02151 Ebből értékelési különbözet
029 60ER022 Pénzügyi műveletek ráfordításai

030 60ER0221 Befektetett pénzügyi eszközök 
árfolyamvesztesége

031 60ER0222 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások

032 60ER0223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztése

033 60ER0224 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
034 60ER02241 Ebből: értékelési különbözet
035 60ER03 Szokásos vállalkozási eredmény
036 60ER04 Rendkívüli eredmény
037 60ER041 Rendkívüli bevételek
038 60ER042 Rendkívüli ráfordítások
039 60ER05 Adózás előtti eredmény
040 60ER06 Adózott eredmény
041 60ER061 Adófizetési kötelezettség

042 60ER07 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 
részesedésre

043 60ER08 Jóváhagyott osztalék és részesedés
044 60ER09 Mérleg szerinti eredmény

60ER
Kockázati tőkealap-kezelők - Eredménykimutatás

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Alap ISIN kódja Mód
1 2 3
a b c

Tárgynegyedévi változó díj
001 ALAPVDN001 Alap neve
002 ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
003 ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)

004 ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen 

005 ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen 
(ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111)

Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
006 ALAPVDN00105 Előző évi működés napjainak száma (nap)

007 ALAPVDN00106 Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték

008 ALAPVDN00107 Előző évre számított változó díj 

009 ALAPVDN00108 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

010 ALAPVDN00109 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107)

011 ALAPVDN00110 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj 
(ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)

012 ALAPVDN001101     Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció)

013 ALAPVDN001102
    Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)

014 ALAPVDN00111 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107)

...... ......
Tárgynegyedévi változó díj

015 ALAPVDN999 Alap neve
016 ALAPVDN99901 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
017 ALAPVDN99902 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)

018 ALAPVDN99903 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen 

019 ALAPVDN99904 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen 
(ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911)

Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
020 ALAPVDN99905 Előző évi működés napjainak száma (nap)

021 ALAPVDN99906 Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték

022 ALAPVDN99907 Előző évre számított változó díj 

023 ALAPVDN99908 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

024 ALAPVDN99909 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907)

025 ALAPVDN99910 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj 
(ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102)

026 ALAPVDN999101     Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció)

027 ALAPVDN999102     Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként 
pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)

028 ALAPVDN99911 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907)

Tilos
Jelmagyarázat

ALAPVDN
Kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a b

001 AKAD1 Előírt alapdíj

002 AKAD2 Megfizetett alapdíj

AKAD
A kockázati tőkealap-kezelő  felügyeleti alapdíj számítása (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAKOCK101 Intézmény neve
002 KTAKOCK102 Intézmény régi neve
003 KTAKOCK103 Rövid név
004 KTAKOCK104 Cégforma
005 KTAKOCK105 Adószám
006 KTAKOCK106 Intézmény jogi státusza
007 KTAKOCK107 Székhely
008 KTAKOCK1071 Irányítószám
009 KTAKOCK1072 Város
010 KTAKOCK1073 Utca, házszám, emelet, ajtó
011 KTAKOCK1074 Ország
012 KTAKOCK108 Levelezési cím
013 KTAKOCK1081 Irányítószám
014 KTAKOCK1082 Város
015 KTAKOCK1083 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTAKOCK1084 Ország
017 KTAKOCK109 Telefon
018 KTAKOCK110 Telefax
019 KTAKOCK111 E-mail
020 KTAKOCK112 Weblap
021 KTAKOCK113 Cégjegyzékszám
022 KTAKOCK114 Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn)
023 KTAKOCK1151 Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)
024 KTAKOCK1152 Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)
025 KTAKOCK116 Jegyzett tőke összesen
026 KTAKOCK1161 ebből: jegyzett tőke pénzbeni

027 KTAKOCK1171 Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység kezdete 
(éééé.hh.nn)

028 KTAKOCK1172 Kockázati tőkealap-kezelő tevékenység vége 
(éééé.hh.nn)

029 KTAKOCK118 Hivatalos levelek címzettjének neve
030 KTAKOCK119 Beosztása/ hivatali rangja
031 KTAKOCK120 A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy
032 KTAKOCK1201 Neve
036 KTAKOCK1202 Telefonszáma
037 KTAKOCK1203 E-mail címe
038 KTAKOCK121 PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy
039 KTAKOCK1211 Neve
043 KTAKOCK1212 Telefonszáma
044 KTAKOCK1213 E-mail címe

Tilos
Jelmagyarázat

KTAKOCK1
Intézményi alapadatok

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAKOCK20101 Tisztségviselők
002 KTAKOCK201010 Bejelentés oka
003 KTAKOCK2010101 Tisztségviselő neve
004 KTAKOCK2010102 Születési név
005 KTAKOCK2010103 Anyja neve
006 KTAKOCK2010104 Születési helye
007 KTAKOCK2010105 Születési ideje (éééé.hh.nn)
008 KTAKOCK2010106 Állampolgársága
009 KTAKOCK2010107 Legmagasabb iskolai végzettsége
010 KTAKOCK2010108 Lakcím
011 KTAKOCK20101081 Irányítószám
012 KTAKOCK20101082 Város
013 KTAKOCK20101083 Utca, házszám, emelet, ajtó
014 KTAKOCK20101084 Ország
015 KTAKOCK2010109 Tisztség megnevezése
016 KTAKOCK20101101 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
017 KTAKOCK20101102 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
018 KTAKOCK20101103 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
019 KTAKOCK2010111 Első számú vezető
020 KTAKOCK2010112 Vezető tisztségviselő
021 KTAKOCK2010113 Cégjegyzési joggal rendelkezik
022 KTAKOCK2010114 Tisztség betöltésének alapja
023 KTAKOCK2010115 Az intézmény alkalmazottja

...... ......
024 KTAKOCK20199 Tisztségviselők
025 KTAKOCK201990 Bejelentés oka
026 KTAKOCK2019901 Tisztségviselő neve
027 KTAKOCK2019902 Születési név
028 KTAKOCK2019903 Anyja neve
029 KTAKOCK2019904 Születési helye
030 KTAKOCK2019905 Születési ideje (éééé.hh.nn)
031 KTAKOCK2019906 Állampolgársága
032 KTAKOCK2019907 Legmagasabb iskolai végzettsége
033 KTAKOCK2019908 Lakcím
034 KTAKOCK20199081 Irányítószám
035 KTAKOCK20199082 Város
036 KTAKOCK20199083 Utca, házszám, emelet, ajtó
037 KTAKOCK20199084 Ország
038 KTAKOCK2019909 Tisztség megnevezése
039 KTAKOCK20199101 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
040 KTAKOCK20199102 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
041 KTAKOCK20199103 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
042 KTAKOCK2019911 Első számú vezető
043 KTAKOCK2019912 Vezető tisztségviselő
044 KTAKOCK2019913 Cégjegyzési joggal rendelkezik
045 KTAKOCK2019914 Tisztség betöltésének alapja
046 KTAKOCK2019915 Az intézmény alkalmazottja

Tilos
Jelmagyarázat

KTAKOCK2
Tisztségviselők

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAKOCK301 Könyvvizsgáló társaság neve
002 KTAKOCK3021 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
003 KTAKOCK3022 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
004 KTAKOCK303 Adószáma
005 KTAKOCK304 Székhely
006 KTAKOCK3041 Irányítószám
007 KTAKOCK3042 Város
008 KTAKOCK3043 Utca, házszám, emelet, ajtó
009 KTAKOCK3044 Ország
010 KTAKOCK305 Telefon
011 KTAKOCK306 Telefax
012 KTAKOCK307 E-mail
013 KTAKOCK308 Weblap
014 KTAKOCK309 Kamarai tagság száma
015 KTAKOCK310 Kamarai státusz

016 KTAKOCK311 Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási 
minősítési szám

017 KTAKOCK312 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
018 KTAKOCK313 Könyvvizsgáló személy neve
019 KTAKOCK3141 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
020 KTAKOCK3142 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
021 KTAKOCK315 Kamarai tagság száma
022 KTAKOCK316 Kamarai státusz

023 KTAKOCK317 Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási 
minősítési szám

024 KTAKOCK318 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
025 KTAKOCK319 Helyettes könyvvizsgáló személy neve
026 KTAKOCK3201 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
027 KTAKOCK3202 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
028 KTAKOCK321 Kamarai tagság száma
029 KTAKOCK322 Kamarai státusz

030 KTAKOCK323 Pénzügyi intézményi, vagy befektetési vállalkozási 
minősítési szám

031 KTAKOCK324 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

Tilos
"

Jelmagyarázat

KTAKOCK3
Könyvvizsgáló adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Kitöltési útmutató  

I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Kapcsolódó jogszabályok 
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.); 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.). 

2. Az adatszolgáltatás formai követelményei
Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell 
teljesíteni.

A Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról a feltöltött küldemény 
jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében a beküldéstől 
számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás 
adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig (a
küldeményazonosító számot is tartalmazó) „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.
Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató 
elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben 
„feldolgozott” státuszt kapott.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell 
küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni. 
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés 
miatt), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a 
Felügyelet részére meg kell küldeni.

Ha az adatszolgáltató önellenőrzési, vagy belső ellenőrzési stb. tevékenysége során kiderül, 
hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott 
jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is végre kell hajtani. 
A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést beküldeni minden 
olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint. 

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg tájékoztatja a felügyeletet 
ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.

A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az 
összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított 
adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.

Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs 
jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne. Minden egyéb 
esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.

A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.
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A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje egy forint, illetve az adott deviza egysége. Az 
ettől eltérő mértékegységet minden tábla esetében egyedileg jelezzük.  
 
A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően 
beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell 
csatolni:  

 a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás 
karakterrel történik,    

 a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf.  
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.  
A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel 
egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja, pl. a 
2012. évre vonatkozóan: „20121231”. 
A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok rövid 
megnevezését tartalmazza a következők szerint:  
 

Megnevezés Rövid név 
Éves beszámoló – mérleg  merleg 
Éves beszámoló – eredménykimutatás  erkim 
Éves beszámoló – cash-flow cashflow 
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet  kiegmell 
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  konyvzar 
Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv kozgyhat 
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat  erfeloszt 
Üzleti jelentés  uzljel 

 
A fentiekben foglaltak szerint például az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő 
melléklet azonosítója xxxxxxxx_20121231_kiegmell, ahol xxxxxxxx az adatszolgáltató 
törzsszáma.  
  
3.  Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei 
Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az 
adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden 
egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban 
rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat. 
A nyilvántartási rendszernek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, és felügyeleti 
ellenőrzésre is alkalmasnak kell lennie. Biztosítani kell, hogy az adatszolgáltató működését 
szolgáló belső szabályzatok, előírások, az ügyletekre vonatkozó dokumentációk, szerződések, 
valamint a számviteli és egyéb nyilvántartások magyar nyelven álljanak rendelkezésre. 
A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak meg kell egyezniük a negyedév végére 
lezárt mérleg- és mérlegen kívüli tételek állományaival. Az éves jelentés sorait a 
könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok és mérlegen kívüli nyilvántartások 
alapján kell a Felügyelet részére megküldeni. 
Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése az Szmt. 
szerinti előírásoknak megfelelően történik. 
A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal 
történik az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően. 
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II. RÉSZ 
 

A TÁBLÁKRAVONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 
 
60A  A kockázati tőkealap adatai – Források 
A táblát a kockázati tőketársaságok és a kockázati tőkealapok éves beszámoló készítési és 
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 216/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet 4.§ 
(4) és (5) bekezdésének megfelelően kell kitölteni. 
 
60D  A kockázati tőkebefektetés állományának alakulása a tárgynegyedévben 
Az alap kockázati tőkebefektetései, illetve azok tárgynegyedévi változása szerepel a táblában. 
A befektetéseket két szintig tartalmazza a tábla, a köztes befektető társaság (a továbbiakban: 
KBT) segítségével végrehajtott befektetés esetében nem elég a KBT-ben történő befektetés 
számbavétele, szerepeltetni kell a KBT befektetéseit is. 
 
A táblában használt fogalmak 
Köztes befektető társaság: A jelentés szempontjából köztes befektető társaságnak minősül a 
kockázati tőkealapok vagyonából kifejezetten tőkebefektetések végrehajtására létrehozott 
vállalkozás, amely saját tőkéjét alapvetően más társaságokban történő tulajdonrész szerzésére 
fordítja. 
Irányítási jog: a kockázati tőkealap (tulajdoni, illetve szavazati hányad vagy egyéb szerződés 
alapján) saját maga képes a vezető tisztségviselők megválasztására, visszahívására, a 
stratégiai döntések meghozatalára, illetve ezen döntések befolyásolására, megakadályozására. 
 
A tábla oszlopai 
2. oszlop: részvény esetén „R”, üzletrész esetén „U”. 
4. oszlop: a 60D2 és 60D3 kezdetű soroknál az adott negyedévben lebonyolított vétel, illetve 
eladás időpontja; a 60D1 és 60D4 kezdetű soroknál az első vétel időpontja (akkor is, ha a 
befektetési arány kialakítása több lépcsőben történt). 
7. oszlop: a 60D1 kezdetű soroknál az adott negyedévet megelőzően elvégzett utolsó értékelés 
időpontja; a 60D4 kezdetű soroknál az adott negyedév végéig elvégzett utolsó értékelés 
időpontja. 
8. oszlop: a 7. oszlopban feltüntetett időpontokban elvégzett értékelés alapján kell kitölteni. 
10. oszlop: üzletrészek esetén az érintett társaság jegyzett tőkéjének arányában kell 
meghatározni. 
11. oszlop: „I”, ha a kockázati tőkealap rendelkezik az adott társaság kapcsán irányítási, 
döntési vagy vétójoggal, és „N”, ha nem rendelkezik velük.  
12. oszlop: „K” közvetlen befektetés, „KBT” köztes befektető társaságba történt befektetés, 
„TT” köztes befektető társaságon keresztül történt (közvetett) befektetés. 
 
A tábla sorai 
60D5: a 60D4 kezdetű sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban K, illetve KBT 
jelölést kaptak.  
60D6: a 60D4 kezdetű sorok közül azok összege, amelyek a 12. oszlopban TT jelölést kaptak. 

Összefüggés: 60D6 = 60D4 - 60D5 
60D7: Záró állomány - köztes befektető társaságba történt befektetések, vagyis 60D7 = 60D4 
- a 60D4 kezdetű, KBT-vel jelölt sorok. 
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60I Jövőbeni tőkebefektetés és kölcsönnyújtás 
A szerződésen alapuló kötelezettségeken kívül azon tőkebefektetéseket és kölcsönnyújtásokat 
is tartalmazza a tábla, amelyekről az arra feljogosított testület döntést hozott.  
 
60J: A likvid pénzeszközök időszak végi állománya és egyéb tájékoztató adatok 
 
A tábla oszlopai 
3., illetve 6. oszlop: a beszerzési, illetve a piaci árat a névérték %-ában kell megadni, 2 
tizedesjegy pontossággal, pl. ha a beszerzési ár a névérték 96,25%-a, akkor 96,25-ot kell 
beírni. 
 
KTAKOCK2 Tisztségviselők 
A tisztségviselőt annak újbóli megválasztása vagy kinevezése esetén az „Újraválasztás 
dátuma” cella kitöltésével újra be kell jelenteni.  
Ha a tisztségviselő megbízatását, kinevezését visszavonták, akkor a tisztségviselőt a „Tisztség 
betöltésének vége” dátum megadásával ki kell jelenteni. 
A „Bejelentés oka” cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”, 
„megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”. 
Változás esetén a változásban érintett vezető állású személy adatain túl minden esetben az 
intézmény vezető állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az 
esetben a „Bejelentés oka” cellában az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani. 
A táblában „igen” vagy „nem” válasszal kell jelölni, hogy a tisztségviselő vezető 
beosztásúnak minősül-e, elsőszámú vezető-e, illetve, hogy az intézmény alkalmazottja-e. 
A „Tisztség betöltésének alapja” cellában kell megjelölni, hogy a tisztségviselő a tisztségét 
„megválasztás” vagy „kinevezés” útján látja el. 
A „Cégjegyzési joggal rendelkezik” cellában kell megjelölni, hogy a tisztségviselő 
rendelkezik-e cégjegyzési joggal, és ha igen, akkor azt „egyedül” vagy „közösen” gyakorolja. 
Amennyiben cégjegyzési joggal nem rendelkezik azt a „nincs joga” szöveggel kell jelezni. 
A „Tisztség betöltésének kezdete”, a „Tisztség betöltésének vége” és az „Újraválasztás 
dátuma” cellák közül legalább az egyik kitöltése kötelező. 
 
ALAPVDN  A kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
A kockázati tőkealap által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a 
alapján kell meghatározni. 
Az adatokat ezer forintban kell jelenteni. 
 
Az ALAPVDN00106 és ALAPVDN00107 sorok az auditált adatok alapján megadott 
értékeket tartalmazzák.  
 
AKAD  A kockázati tőkealap-kezelő felügyeleti alapdíj számítása (éves) 
Ezt a táblát a tárgyév január 31. napjáig kell beküldeni. 
A kockázati tőkealap-kezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. § 
alapján kell meghatározni. 
Az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni.” 



A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelete
a befektetési alapkezelõ és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás

alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott

feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. § (1) A befektetési alapkezelõ és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet

(a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdésének helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A befektetési alapkezelõ és a befektetési alap (a továbbiakban: adatszolgáltató) a rendszeres felügyeleti ellenõrzés

érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek

Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.”

(2) A Rendelet 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben elõírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott

elektronikus formában, a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelõ elektronikus aláírással

ellátva teljesíti.

(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel

a 2. melléklet I. rész 2. pontjában foglaltaknak.

(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és

a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás

esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre

bocsátani.”

(3) A Rendelet 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:

„3. § (1) Az adatszolgáltató

a) a nyilvános befektetési alapra vonatkozóan a napi jelentést a tárgyidõszakot követõ 2. munkanap 18 óráig,

b) a nyilvános befektetési alapra vonatkozóan a heti jelentést a tárgyidõszakot követõ hét 2. munkanap 18 óráig,

c) a negyedéves jelentést a tárgyidõszakot követõ hónap 20. munkanapjáig,

d) az éves jelentést

da) a nem auditált adatokkal január 31-ig,

db) az auditált adatokkal – az elõírt mellékletekkel együtt – az éves beszámolót elfogadó közgyûlést követõ 15. napig,

de legkésõbb a tárgyévet követõ év június 15-ig,

e) a törzsadatairól szóló

ea) tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ törzsadat jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel

egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,

eb) tárgyév december 31-i állapotot tükrözõ törzsadat jelentést a tárgyévet követõ év január 15. napjáig,

ec) az idõközi változások miatti törzsadat jelentést – eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában – a változást követõ

15 munkanapon belül

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

(2) Az adatszolgáltató

a) a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig,

b) a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel

egyidejûleg, annak részeként,

c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj éves beszámoló auditálása utáni esetleges különbözetét a tárgyévet

követõ év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként –

köteles megküldeni a Felügyelet részére.”

(4) A Rendelet 4. §-a a következõ (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) E rendeletnek a befektetési alapkezelõ és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló

6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról szóló 22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelettel megállapított rendelkezéseit

2013. március 31-ig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a napi jelentést és a heti jelentést e rendeletnek

a 2012. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell teljesíteni.”
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2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

„1. melléklet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez
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Táblakód Megnevezés Gyakoriság Adatszolgáltató

Beküldési határidő 
(munkanapok száma a 

vonatkozási időhöz 
viszonyítva, illetve dátum)

50A Befektetési alap nettó eszközértékének megállapítása N
HE

BA 2
a hét 2. munkanapja, 18 óra

50W Befektetési alap egy jegyre jutó nettó eszközértéke N
HE

BA 2
a hét 2. munkanapja, 18 óra

50B Nettósított értékpapírpozíciók N
HE

BA 2
a hét 2. munkanapja, 18 óra

50C Portfóliók hozama, költsége, az alapkezelő díjbevétele NÉ BAK, BAKF 20
50D A hozamra és a tőke megóvására tett ígéret miatti kötelezettségek NÉ BAK, BAKF 20
50F A befektetési alap egyes jellemzői NÉ BAK, BAKF 20
50GA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I. NÉ BAK, BAKF 20
50GB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II. NÉ BAK, BAKF 20
50H Kereskedési partnerek, letétkezelők NÉ BAK, BAKF 20
50I A befektetési alapok nettó eszközértéke és száma a negyedév végén NÉ BAK, BAKF 20
50EE Befektetési alapkezelő - mérleg / eszközök É BAK, BAKF
50EF Befektetési alapkezelő - mérleg / források É BAK, BAKF
50ER Befektetési alapkezelő - eredménykimutatás É BAK, BAKF

KTAAE1 Intézményi alapadatok É BAK 20
KTAAE2 Vezető állású személyek adatai É BAK 20
KTAAE3 Könyvvizsgáló adatai É BAK 20
KTAAE4 Kiszervezés É BAK 20
KTAAE5 Tulajdonos adatai É

FÉ
BAK 20

január 15.
KTAFAE1 Intézményi alapadatok É BAKF 20
KTAFAE2 Vezető állású személyek adatai É BAKF 20
KTAFAE3 Tulajdonos adatai É

FÉ BAKF
20

január 15.

KTAAE1 Intézményi alapadatok
V BAK eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15
KTAAE2 Vezető állású személyek adatai

V
BAK eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15
KTAAE3 Könyvvizsgáló adatai

V
BAK eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15
KTAAE4 Kiszervezés

V
BAK eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15
KTAAE5 Tulajdonos adatai

V
BAK eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15
KTAFAE1 Intézményi alapadatok

V
BAKF eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15
KTAFAE2 Vezető állású személyek adatai

V
BAKF eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15
KTAFAE3 Tulajdonos adatai

V BAKF
eltérő jogszabályi rendelkezés 

hiányában: 15

ALAPVDN Befektetési alap, kockázati tőkealap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)
NÉ BA 20

AKVDN Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves) NÉ BAK 20
AKFVDN EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)
NÉ BAKF

20
AKAD A  befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves) É BAK  január 31.
AKFAD EU tagállami  befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves) É BAKF  január 31.

Rövid név Megnevezés Gyakoriság Adatszolgáltató Beküldési határidő 

merleg Éves beszámoló – mérleg É
BAK, BAKF

BA

erkim Éves beszámoló – eredménykimutatás É
BAK, BAKF

BA

cashflow Éves beszámoló – cash-flow É
BAK, BAKF

BA

kiegmell Éves beszámoló – kiegészítő melléklet  É
BAK, BAKF

BA

konyvzar Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés É
BAK, BAKF

BA
kozgyhat Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv É BAK, BAKF
erfeloszt Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat É BAK, BAKF

uzljel Üzleti jelentés É
BAK, BAKF

 BA

Napi N
Heti HE
Negyedéves NÉ
Féléves FÉ
Éves É
Befektetési alapkezelő BAK
Befektetési alapkezelő fióktelepe BAKF
Befektetési alap BA

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

A/ Egyedi táblák 

E/ A befektetési alapkezelőre, valamint a befektetési alapokra vonatkozóan, az éves auditált jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő 
szöveges állományok

Az összefoglaló táblázatban előforduló rövidítések

Adatszolgáltató

Gyakoriság

C/ Törzsadat jelentés  (eseti)

D/ Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

B/ Törzsadat jelentés  (éves, féléves)

nem auditált: január 31. 
auditált: az elfogadást követő 15 
nap, de legkésőbb június 15.

BA esetében: április 30.

BAK és BAKF esetében: a 
beszámoló elfogadását követő 
15 nap, de legkésőbb június 15.



25350 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 151. szám

Tétel neve ISIN , egyéb 
azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 50A01 Pénzforgalmi számla
002 50A011 Forint
003 50A0110001

... ...
50A0119999

004 50A012 Deviza
005 50A0120001

... ...
50A0129999

006 50A02 Bankbetét
007 50A021 Forint
008 50A0210001

... ...
50A0219999

009 50A022 Deviza
010 50A0220001

... ...
50A0229999

011 50A03 Állampapírok

012 50A031 OECD tagállam által kibocsátott állampapír

013 50A0311 Államkötvény
014 50A03110001

... ...
50A03119999

015 50A0312 Kincstárjegy
016 50A03120001

... ...
50A03129999

017 50A0313

Az MNB, az Európai Központi Bank, vagy az 
OECD más tagállamának jegybankja által 
kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír

018 50A03130001
... ...
50A03139999

019 50A0314 Egyéb
020 50A03140001

... ...
50A03149999

021 50A032 Nem OECD állampapír
022 50A0321 Államkötvény
023 50A03210001

... ...
50A03219999

024 50A0322 Kincstárjegy
025 50A03220001

... ...
50A03229999

026 50A0323 Egyéb
027 50A03230001

... ...
50A03239999

028 50A04

EGT-állam által garantált, vagy olyan 
nemzetközi szervezet által kibocsátott, vagy 
garantált értékpapír, amelynek egy vagy 
több EGT-állam is tagja

029 50A041 Kötvények
030 50A0410001

... ...
50A0419999

031 50A042 Egyéb
032 50A0420001

... ...
50A0429999

033 50A05 Szabályozott piacon vagy más elismert 
piacon jegyzett értékpapír

034 50A051 Megfelelően likvid értékpapír
035 50A0511 Részvények
036 50A05110001

... ...

50A
BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Tétel neve ISIN , egyéb 
azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

50A05119999
037 50A0512 Kötvények
038 50A05120001

... ...
50A05129999

039 50A0513 Jelzáloglevél
040 50A05130001

... ...
50A05139999

041 50A0514 Egyéb
042 50A05140001

... ...
50A05149999

043 50A052 Szabályozott piacon vagy más elismert 
piacon jegyzett egyéb értékpapír

044 50A0521 Részvények
045 50A05210001

... ...
50A05219999

046 50A0522 Kötvények
047 50A05220001

... ...
50A05229999

048 50A0523 Jelzáloglevél
049 50A05230001

... ...
50A05239999

050 50A0524 Egyéb
051 50A05240001

... ...
50A05249999

052 50A06

Olyan értékpapír, melynek kibocsátója 
kötelezettséget vállalt az adott értékpapír fél 
éven belüli, szabályozott piacra vagy más 
elismert piacra történő bevezetésére, és a 
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb 
akadálya

053 50A061 Részvények
054 50A0610001

... ...
50A0619999

055 50A062 Kötvények
056 50A0620001

... ...
50A0629999

057 50A063 Jelzáloglevél
058 50A0630001

... ...
50A0639999

059 50A064 Egyéb
060 50A0640001

... ...
50A0649999

061 50A07

Olyan, tagsági jogokat megtestesítő OTC 
értékpapír, amelyre a vételt megelőző 
harminc napon belül folyamatosan legalább 
két befektetési szolgáltató nyilvános módon 
visszavonhatatlan vételi kötelezettséget 
jelentő árfolyamot tett közzé

062 50A071 Részvények
063 50A0710001

... ...
50A0719999

064 50A072 Egyéb
065 50A0720001

... ...
50A0729999

066 50A08 Legfeljebb kettő éves hátralévő futamidejű 
hitelviszonyt megtestesítő OTC értékpapír

067 50A081 Kötvények
068 50A0811 Vállalati kötvény
069 50A08110001

... ...
50A08119999
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Tétel neve ISIN , egyéb 
azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

070 50A0812 Önkormányzati kötvény
071 50A08120001

... ...
50A08129999

072 50A0813 Közintézményi kibocsátás
073 50A08130001

... ...
50A08139999

074 50A0814 Jelzáloglevél
075 50A08140001

... ...
50A08149999

076 50A0815 Egyéb
077 50A08150001

... ...
50A08159999

078 50A082 Pénzpiaci eszközök
079 50A0820001

... ...
50A0829999

080 50A09 Két évnél hosszabb hátralévő futamidejű, 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

081 50A091 Kötvények
082 50A0911 Vállalati kötvény
083 50A09110001

... ...
50A09119999

084 50A0912 Önkormányzati kötvény
085 50A09120001

... ...
50A09129999

086 50A0913 Közintézményi kibocsátás
087 50A09130001

... ...
50A09139999

088 50A0914 Jelzáloglevél
089 50A09140001

... ...
50A09149999

090 50A092 Egyéb
091 50A0920001

... ...
50A0929999

092 50A10 Befektetési jegy és egyéb kollektív 
befektetési értékpapír

093 50A101 ÁÉKBV
094 50A1010001

... ...
50A1019999

095 50A102 Egyéb befektetési jegy és kollektív 
befektetési értékpapír

096 50A1021 Nyíltvégű
097 50A10210001

... ...
50A10219999

098 50A1022 Zártvégű
099 50A10220001

... ...
50A10229999

100 50A11 Határidős ügyletek
101 50A111 Értékpapírra kötött
102 50A1110001

... ...
50A1119999

103 50A112 Devizára kötött
104 50A1120001

... ...
50A1129999

105 50A113 Indexre kötött
106 50A1130001

... ...
50A1139999

107 50A114 Tőzsdei áru
108 50A1140001

... ...
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Tétel neve ISIN , egyéb 
azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

50A1149999
109 50A115 Határidős kamatláb ügyletek
110 50A1150001

... ...
50A1159999

111 50A116 Kamat-, deviza- és tőkecsere ügyletek
112 50A1160001

... ...
50A1169999

113 50A117 Egyéb
114 50A1170001

... ...
50A1179999

115 50A12 Vételi és eladási opciók
116 50A121 Értékpapír
117 50A1210001

... ...
50A1219999

118 50A122 Deviza
119 50A1220001

... ...
50A1229999

120 50A123 Index
121 50A1230001

... ...
50A1239999

122 50A124 Tőzsdei áru
123 50A1240001

... ...
50A1249999

124 50A125 Egyéb
125 50A1250001

... ...
50A1259999

126 50A13 Ingatlan
127 50A131 Építés alatt álló ingatlanok
128 50A1310001

... ...
50A1319999

129 50A132 Egyéb
130 50A1320001

... ...
50A1329999

131 50A14 Követelések

132 50A141 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő 
követelések

133 50A142 Származtatott ügyletek elszámolásából 
eredő követelések

134 50A143 Óvadéki repó ügyletek elszámolásából 
eredő követelések

135 50A144 Szállításos repó ügyletek elszámolásából 
eredő követelések

136 50A145 Értékpapír-kölcsönzésből eredő követelések

137 50A146 Ingatlanokból

138 50A1461 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő 
követelések

139 50A1462 Ingatlanhasznosításból
140 50A15 Kötelezettségek

141 50A151 Értékpapír ügyletek elszámolásából eredő 
kötelezettségek

142 50A152 Származtatott ügyletek elszámolásából 
eredő kötelezettségek

143 50A153 Óvadéki repó ügyletek elszámolásából 
eredő kötelezettségek

144 50A154 Szállításos repó ügyletek elszámolásából 
eredő kötelezettségek

145 50A155 Értékpapír-kölcsönzésből eredő 
kötelezettségek

146 50A156 Ingatlanokból

147 50A1561 Ingatlanügyletek elszámolásából eredő 
kötelezettségek

148 50A1562 Ingatlanhasznosításból

149 50A1563 Ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek
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Tétel neve ISIN , egyéb 
azonosító kód darabszám piaci érték nettósított érték devizanem Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

150 50A15630001
…
50A15639999

151 50A157 Befektetési jegyek visszaváltásához 
kapcsolódó hitelek

152 50A158 Egyéb hitelek

153 50A21 Sorozat azonosítója (ISIN)
154 50A211 Követelések

155 50A2111 Befektetési jegyek forgalmazásának 
elszámolásából

156 50A2112 Egyéb
157 50A212 Kötelezettségek

158 50A2121 Befektetési jegyek forgalmazásának 
elszámolásából

159 50A2122 Alapkezelési díj
160 50A2123 Sikerdíj
161 50A2124 Letétkezelési díj
162 50A2125 Forgalmazási jutalék
163 50A2126 Felügyeleti díj
164 50A2127 Egyéb

….
165 50A29 Sorozat azonosítója (ISIN)
166 50A291 Követelések

167 50A2911 Befektetési jegyek forgalmazásának 
elszámolásából

168 50A2912 Egyéb
169 50A292 Kötelezettségek

170 50A2921 Befektetési jegyek forgalmazásának 
elszámolásából

171 50A2922 Alapkezelési díj
172 50A2923 Sikerdíj
173 50A2924 Letétkezelési díj
174 50A2925 Forgalmazási jutalék
175 50A2926 Felügyeleti díj
176 50A2927 Egyéb
177 50A3 ISIN-kód az alap azonosítására
178 50A4 Sorozatok száma
179 50A5 Az alap devizaneme

Tilos
Jelmagyarázat

Sorozatok

Sorozatok



M
A

G
Y

A
R

K
Ö

Z
L

Ö
N

Y
•

2012.évi151.szám
25355

A sorozat 
elnevezése ISIN kód Nettó eszközérték

Egy jegyre 
jutó nettó 

eszközérték
Devizanem

Befektetési 
jegyek nyitó 
darabszáma

Eladott 
befektetési 

jegyek száma

Visszaváltott 
befektetési 

jegyek száma

Befektetési 
jegyek záró 
darabszáma

Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
a b c d e f g h  i z

001 50W11 Nem sorozatban kibocsátott alap
002 50W12 Sorozatban kibocsátott alap
003 50W121

… …
50W129

004 50W2 ISIN-kód az alap azonosítására

Tilos

50W
BEFEKTETÉSI ALAP EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 

Jelmagyarázat

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám PSZÁF-kód Megnevezés
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Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Tétel neve
ISIN, egyéb 
azonosító 

kód
Devizanem Hosszú 

pozíció
Rövid 

pozíció
Nettósított kockázati 

kitettség Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c e f g z

001 50B001 Összesen
002 50B0011 értékpapír
003 50B001101

... ...
50B001199

004 50B0012 határidős ügylet
005 50B001201

... ...
50B001299

006 50B0013 opciós ügylet
007 50B001301

... ...
50B001399

008 50B0014 egyéb
009 50B001401

... ...
50B001499
...... ......

010 50B999 Összesen
011 50B9991 értékpapír
012 50B999101

... ...
50B999199

013 50B9992 határidős ügylet
014 50B999201

... ...
50B999299

015 50B9993 opciós ügylet
016 50B999301

... ...
50B999399

017 50B9994 egyéb
018 50B999401

... ...
50B999499

019 50B100 Származtatott ügyletekben meglévő teljes 
kockázati kitettség

019 50B101 Származtatott ügyletekben meglévő teljes 
nettósított kockázati kitettség

020 50B102 Az alap nettó eszközértéke
021 50B103 ISIN-kód az alap azonosítására

Tilos
Jelmagyarázat

50B
NETTÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍRPOZÍCIÓK

Nagyságrend: az alap nyilvántartás szerinti deviza egysége

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Tájékoztató adatok:
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Tétel neve
A befektetési jegy sorozat 
ISIN-kódja, egyéb portfólió 

azonosító kód
Piaci érték Referencia hozam 

(%)
Portfólió hozama 

(%)

A befektetési jegy 
sorozatok, portfóliók 

száma

Befektetéskezelésből származó 
díjbevétel Portfólióra elszámolt költségek Mód

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h z

001 50C1 Befektetési alapok
002 50C101 Likviditási alap
003 50C101001

... ...
50C101999

004 50C102 Pénzpiaci alap
005 50C102001

... ...
50C102999

006 50C103 Rövid kötvényalap
007 50C103001

... ...
50C103999

008 50C104 Hosszú kötvényalap
009 50C104001

... ...
50C104999

010 50C105 Szabad futamidejű kötvényalap
011 50C105001

...
50C105999

012 50C106 Kötvénytúlsúlyos vegyes alap
013 50C106001

... ...
50C106999

014 50C107 Kiegyensúlyozott vegyes alap
015 50C107001

... ...
50C107999

016 50C108 Dinamikus vegyes alap
017 50C108001

... ...
50C108999

018 50C109 Részvényalap
019 50C109001

... ...
50C109999

020 50C110 Árupiaci alap
021 50C110001

...
50C110999

022 50C111 Abszolút hozamú alap
023 50C111001

...
50C111999

024 50C112 Tőkevédett alap
025 50C112001

...
50C112999

026 50C113 Származtatott alap
027 50C113001

... ...
50C113999

028 50C114 Közvetlen ingatlanokba fektető alap
029 50C114001

50C114999
030 50C115 Közvetett ingatlanokba fektető alap
031 50C115001

50C115999
032 50C2 Pénztárak
033 50C21 Magánnyugdíjpénztárak
034 50C21001

... ...
50C21999

035 50C22 Önkéntes nyugdíjpénztárak
036 50C22001

... ...
50C22999

037 50C23 Egészség és önsegélyező pénztárak
038 50C23001

... ...
50C23999

039 50C3 Biztosítói portfoliók
040 50C3001

... ...
50C3999

041 50C4 Egyéb portfoliók
042 50C4001

... ...
50C4999

043 50C5 Összesen
044 50C51 Halmozódástól tisztított összesen I.
045 50C511 Halmozódástól tisztított összesen II.
046 50C5111 Halmozódástól tisztított összesen III.

Tilos

50C
PORTFÓLIÓK HOZAMA, KÖLTSÉGE, AZ ALAPKEZELŐ DÍJBEVÉTELE

Jelmagyarázat

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Tétel neve Azonosító 
kód

A tőke megóvására tett 
ígéret miatti 

kötelezettség 

A hozamra és a tőke 
megóvására tett ígéret 

miatti kötelezettség 

A tőke megóvására tett 
ígéret miatti 

kötelezettség 

A hozamra és a tőke 
megóvására tett ígéret 

miatti kötelezettség 
Mód

1 2 3 4 5 6 7
a b c d e f z

001 50D1 Befektetési alapok
002 50D11 Nyilvános alapok
003 50D1101

... ...
50D1199

004 50D12 Zártkörű alapok
005 50D1201

... ...
50D1299

006 50D2 Nyugdíjpénztárak
007 50D21 Magánnyugdíjpénztárak
008 50D2101

... ...
50D2199

009 50D22 Önkéntes nyugdíjpénztárak
010 50D2201

... ...
50D2299

011 50D23 Egészség és önsegélyező 
pénztárak

012 50D2301
... ...
50D2399

013 50D3 Biztosítói portfóliók
014 50D301

... ...
50D399

013 50D4 Egyéb portfóliók
014 50D401

... ...
50D499

015 50D5 Összesen

Tilos

50D
A HOZAMRA ÉS A TŐKE MEGÓVÁSÁRA TETT ÍGÉRET MIATTI KÖTELEZETTSÉGEK

Jelmagyarázat

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
bankgaranciával fedezett bankgaranciával nem fedezett
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Vonatkozási idő vége: Adatszolgáltató neve: Adatszolgáltató törzsszáma:

Alap elnevezése ISIN-kód Az alap működési 
formája és fajtája

Az elsődleges 
eszközkategória 

típusa
Befektetési politika Földrajzi/devizális kitettségű Devizanem Mód

1 2 3 4 5 6 7 8

a b c d e f g z
001 50F001

…
50F999

50F
A BEFEKTETÉSI ALAP EGYES JELLEMZŐI

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a b c d e f g h i j k l m n o p z

001 50GA1 TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA 
VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN 

002 50GA11 Befektetéskezeléssel kapcsolatos 

003 50GA12 Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó 
adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos

004 50GA13 Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba 
hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos

005 50GA14 Portfóliókezeléssel kapcsolatos
006 50GA15 Befektetési tanácsadással kapcsolatos

007 50GA16 Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, 
letétkezelésével kapcsolatos

008 50GA17 Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos

009 50GA2 PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ 
ADATOK

010 50GA21 Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma 
az időszak végén

011 50GA22 Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt 
peresített panaszügyek száma

012 50GA221 Részben megalapozott panaszügy
013 50GA222 Megalapozott panaszügy

014 50GA23 Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt 
peresített panaszügyek száma

015 50GA231 Részben megalapozott panaszügy
016 50GA232 Elutasított panaszügy

Tilos
Jelmagyarázat

50GA
FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK I.

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Panaszügyek száma a panasz elsődleges témája szerint

Ö
ss

ze
se

n

Mód
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Adat Mód
1 2
a z

001 50GB1 TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN
002 50GB11 Szolgáltatási ágak szerint
003 50GB111 Befektetéskezeléssel kapcsolatos 
004 50GB112 Kollektív portfóliókezeléshez kapcsolódó adminisztratív feladatok ellátásával kapcsolatos
005 50GB113 Kollektív befektetési értékpapírok forgalomba hozatalával, forgalmazásával kapcsolatos
006 50GB114 Portfóliókezeléssel kapcsolatos
007 50GB115 Befektetési tanácsadással kapcsolatos
008 50GB116 Kollektív befektetési értékpapírok letéti őrzésével, letétkezelésével kapcsolatos
009 50GB117 Értékpapír-kölcsönzéssel kapcsolatos
010 50GB12 A panasz típusa szerint
011 50GB1201 Tájékoztatási hiányosság
012 50GB1202 Árfolyam
013 50GB1203 Szolgáltatás minősége
014 50GB1204 Jutalék, költség, díj mértéke
015 50GB1205 Kamat, hozam mértéke
016 50GB1206 Nyilvántartási hiányosság
017 50GB1207 Elszámolás
018 50GB1208 Megbízás teljesítése
019 50GB1209 Egyoldalú szerződésmódosítás
020 50GB1210 Elektronikus szolgáltatás
021 50GB1211 Jogosulatlan tevékenység
022 50GB1212 Pénzügyi visszaélés
023 50GB1213 Ügynök
024 50GB1214 Egyéb ügyviteli hibák
025 50GB1215 Egyéb okok
026 50GB13 Panaszkezelés időtartama szerint
027 50GB131 A jogszabályban meghatározott határidőn belül
028 50GB132 A jogszabályban meghatározott határidőn túl
029 50GB14 Panaszügyek megalapozottsága szerint
030 50GB141 Elutasított panaszügy
031 50GB142 Részben megalapozott panaszügy
032 50GB143 Megalapozott panaszügy
033 50GB2 FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN
034 50GB21 Összesen
035 50GB2101 Panasztípusok:  Tájékoztatási hiányosság
036 50GB2102 Árfolyam
037 50GB2103 Szolgáltatás minősége
038 50GB2104 Jutalék, költség, díj mértéke
039 50GB2105 Kamat, hozam mértéke
040 50GB2106 Nyilvántartási hiányosság
041 50GB2107 Elszámolás
042 50GB2108 Megbízás teljesítése
043 50GB2109 Egyoldalú szerződésmódosítás
044 50GB2110 Elektronikus szolgáltatás
045 50GB2111 Jogosulatlan tevékenység
046 50GB2112 Pénzügyi visszaélés
047 50GB2113 Ügynök
048 50GB2114 Egyéb ügyviteli hibák
049 50GB2115 Egyéb okok
050 50GB3 EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
051 50GB31 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó �személyek száma (fő)
052 50GB32 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (Ft)
053 50GB331 Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő)
054 50GB332 Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db)
055 50GB333 Lakossági ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlák száma (db)
056 50GB334 Lakossági ügyfelekkel fennálló portfóliókezelési szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)
057 50GB335 Lakossági ügyfelekkel fennálló befektetési tanácsadási szerződések száma a tárgyidőszak végén (db)
058 50GB341 Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma 

059 50GB342
Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a 
tárgyidőszakban

060 50GB343 Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban

061 50GB344
Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek 
száma a tárgyidőszakban

Tilos
Jelmagyarázat

FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK II.
50GB

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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megnevezése azonosító 
kódja országa intézmény 

típusa
kockázati 

besorolása
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
a b c d e f g h i j z

001 50H001 Partner
... ...
50H999 Partner

50H
KERESKEDÉSI PARTNEREK, LETÉTKEZELŐK

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

Kereskedési partner, letétkezelő
Pénzforgalmi 

számlán, 
pénzszámlán 
nyilvántartott 
pénzeszköz

Lekötött 
betét

Óvadékba, 
fedezetbe 

adott 
pénzeszközök

Értékpapírszámlán, 
letéti számlán 
nyilvántartott 
értékpapírok

Óvadékba, 
fedezetbe, 

kölcsönbe adott 
értékpapírok

Mód
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Nettó eszközérték
(forint)

Befektetési alapok 
száma (darab) Mód

1 2 3
a b z

001 50I1 A befektetési alap működési formája
002 50I11 Zártkörű
003 50I12 Nyilvános
004 50I2 Az elsődleges eszközkategória típusa
005 50I21 Értékpapíralap
006 50I22 Ingatlanalap
007 50I3 A befektetési alap fajtája
008 50I31 Nyíltvégű
009 50I32 Zártvégű
010 50I4 A befektetési alap futamideje
011 50I41 Határozott
012 50I42 Határozatlan
013 50I5 Harmonizáció típusa
014 50I51 ÁÉKBV
015 50I52 ÁÉKBV-irányelv alapján nem harmonizált
016 50I6 Összesen

Tilos

50I

Jelmagyarázat

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

A BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ÉS SZÁMA A NEGYEDÉV VÉGÉN



25364 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 151. szám

Nyitó Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c z

001 50EE01 Befektetett eszközök
002 50EE011 Immateriális javak
003 50EE0111 Vagyoni értékű jogok
004 50EE0112 Üzleti vagy cégérték
005 50EE0113 Szellemi termékek
006 50EE0114 Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
007 50EE0115 Alapítás-átszervezés aktivált értéke
008 50EE0116 Immateriális javakra adott előlegek
009 50EE0117 Immateriális javak értékhelyesbítése
010 50EE012 Tárgyi eszközök
011 50EE0121 Ingatlanok
012 50EE0122 Műszaki berendezések,gépek,járművek
013 50EE0123 Egyéb berendezések,felszerelések,járművek
014 50EE0124 Beruházások
015 50EE0125 Beruházásokra adott előlegek
016 50EE0126 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
017 50EE013 Befektetett pénzügyi eszközök
018 50EE0131 Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
019 50EE0132 Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
020 50EE0133 Egyéb tartós részesedés

021 50EE0134 Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban 
álló vállalkozásban

022 50EE0135 Egyéb tartósan adott kölcsön
023 50EE0136 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
024 50EE0137 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
025 50EE02 Forgóeszközök
026 50EE021 Készletek
027 50EE0211 Anyagok
028 50EE0212 Áruk
029 50EE0213 Készletre adott előlegek
030 50EE0214 Állatok
031 50EE0215 Befejezetlen termelés és félkész termékek
032 50EE0216 Késztermék
033 50EE022 Követelések
034 50EE0221 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból(vevők)
035 50EE0222 Váltókövetelések
036 50EE0223 Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

037 50EE0224 Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő 
vállalkozással szemben

038 50EE0225 Egyéb követelések
039 50EE0226 Követelések értékelési különbözete
040 50EE0227 Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
041 50EE023 Értékpapírok
042 50EE0231 Részesedés kapcsolt vállalkozásban
043 50EE0232 Egyéb részesedés
044 50EE0233 Saját részvények, saját üzletrészek
045 50EE0234 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
046 50EE0235 Értékpapírok értékelési különbözete
047 50EE024 Pénzeszközök
048 50EE0241 Pénztár,csekk
049 50EE0242 Bankbetétek
050 50EE03 Aktív időbeli elhatárolások
051 50EE04 Eszközök (aktívák) öszesen

50EE
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - MÉRLEG / ESZKÖZÖK

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nyitó Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c z

001 50EF01 Saját tőke
002 50EF011 Jegyzett tőke

003 50EF0111 Visszavásárolt tulajdoni részesedés 
névértéken

004 50EF012 Jegyzett de még be nem fizetett tőke
005 50EF013 Tőketartalék
006 50EF014 Eredménytartalék
007 50EF015 Lekötött tartalék
008 50EF016 Értékelési tartalék
009 50EF0161 Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
010 50EF0162 Valós értékelés értékelési tartaléka
011 50EF017 Mérleg szerinti eredmény
012 50EF02 Céltartalékok
013 50EF021 Céltartalékok a várható kötelezettségekre
014 50EF022 Céltartalékok a jövőbeni költségekre
015 50EF023 Egyéb céltartalék
016 50EF03 Kötelezettségek
017 50EF031 Hátrasorolt kötelezettségek

018 50EF0311 Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt 
vállalkozással szemben

019 50EF0312 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

020 50EF0313 Hátrasorolt kötelezettségek egyéb 
gazdálkodóval szemben

021 50EF032 Hosszú lejáratú kötelezettségek
022 50EF0321 Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
023 50EF0322 Átváltoztatható kötvények
024 50EF0323 Tartozások kötvénykibocsátásból
025 50EF0324 Beruházási és fejlesztési hitelek
026 50EF0325 Egyéb hosszú lejáratú hitelek

027 50EF0326 Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással 
szemben

028 50EF0327 Tartós kötelezettségek egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

029 50EF0328 Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
030 50EF033 Rövid lejáratú kötelezettségek
031 50EF0331 Rövid lejáratú kölcsönök
032 50EF0332 Rövid lejáratú hitelek
033 50EF0333 Vevőtől kapott előlegek

034 50EF0334 Kötelezettségek áruszállításból és 
szolgáltatásból (szállítók)

035 50EF0335 Váltótartozások

036 50EF0336 Rövid lejáratú kötelezettség kapcsolt 
vállalkozással szemben

037 50EF0337 Rövid lejáratú kötelezettség egyéb részesedési 
viszonyban lévő vállalkozással szemben

038 50EF0338 Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
039 50EF0339 Kötelezettségek értékelési különbözete

040 50EF0340 Származékos ügyletek negatív értékelési 
különbözete

041 50EF04 Passzív időbeli elhatárolások
042 50EF041 Bevételek passzív időbeli elhatárolása

043 50EF042 Költségek, ráfordítások passzív időbeli 
elhatárolása

044 50EF043 Halasztott bevételek
045 50EF05 Források (passzívák összesen)

50EF
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - MÉRLEG / FORRÁSOK

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Nagyságrend: ezer forint

Előző év Előző év(ek) 
módosításai Tárgyév Mód

1 2 3 4
a b c z

001 50ER01 Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
002 50ER011 Értékesítés nettó árbevétele
003 50ER0111 Belföldi értékesítés nettó árbevétele
004 50ER0112 Export értékesítés nettó árbevétele
005 50ER012 Aktivált saját teljesítmények értéke

006 50ER0121 Saját termelésű készletek állományváltozása

007 50ER0122 Saját előállítású eszközök aktivált értéke
008 50ER013 Egyéb bevételek
009 50ER014 Anyagjellegű ráfordítások
010 50ER0141 Anyagköltség
011 50ER0142 Igénybe vett szolgáltatások értéke
012 50ER0143 Egyéb szolgáltatások értéke
013 50ER0144 Eladott áruk beszerzési értéke
014 50ER0145 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
015 50ER015 Személyi jellegű ráfordítások
016 50ER0151 Bérköltség
017 50ER0152 Személyi jellegű egyéb kifizetések
018 50ER0153 Bérjárulékok
019 50ER016 Értékcsökkenési leírás
020 50ER017 Egyéb ráfordítások
021 50ER02 Pénzügyi műveletek eredménye
022 50ER021 Pénzügyi műveletek bevételei
023 50ER0211 Kapott (járó) osztalék és részesedés

024 50ER0212 Részesedések értékesítésének 
árfolyamnyeresége

025 50ER0213 Befektetett pénzügyi eszközök 
kamatai,árfolyamnyeresége

026 50ER0214 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű 
bevételek társult vállalkozásoktól

027 50ER0215 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
028 50ER02151 Ebből értékelési különbözet
029 50ER022 Pénzügyi műveletek ráfordításai

030 50ER0221 Befektetett pénzügyi eszközök 
árfolyamvesztesége

031 50ER0222 Fizetendő kamatok és kamatjellegű 
ráfordítások

032 50ER0223 Részesedések, értékpapírok, bankbetétek 
értékvesztése

033 50ER0224 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
034 50ER02241 Ebből: értékelési különbözet
035 50ER03 Szokásos vállalkozási eredmény
036 50ER04 Rendkívüli eredmény
037 50ER041 Rendkívüli bevételek
038 50ER042 Rendkívüli ráfordítások
039 50ER05 Adózás előtti eredmény
040 50ER06 Adózott eredmény
041 50ER061 Adófizetési kötelezettség

042 50ER07 Eredménytartalék igénybevétele osztalékra 
részesedésre

043 50ER08 Jóváhagyott osztalék és részesedés
044 50ER09 Mérleg szerinti eredmény

50ER
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ - EREDMÉNYKIMUTATÁS

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAAE111 Az intézmény neve
002 KTAAE112 Az intézmény régi neve
003 KTAAE113 Rövid név
004 KTAAE114 Cégforma
005 KTAAE115 Adószám
006 KTAAE116 Intézmény jogi státusza
007 KTAAE117 Székhely
008 KTAAE1171 Irányítószám
009 KTAAE1172 Város
010 KTAAE1173 Utca, házszám, emelet, ajtó
011 KTAAE1174 Ország
012 KTAAE118 Levelezési cím
013 KTAAE1181 Irányítószám
014 KTAAE1182 Város
015 KTAAE1183 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTAAE1184 Ország
017 KTAAE119 Telefon
018 KTAAE120 Telefax
019 KTAAE121 E-mail
020 KTAAE122 Weblap
021 KTAAE123 Cégjegyzékszám
022 KTAAE124 Cégbírósági bejegyzés kelte (éééé.hh.nn)
023 KTAAE1251 Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)
024 KTAAE1252 Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)
025 KTAAE126 Jegyzett tőke összesen
026 KTAAE1261 ebből: jegyzett tőke pénzbeni
027 KTAAE1271 Befektetési alapkezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
028 KTAAE1272 Befektetési alapkezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn)
029 KTAAE128 Hivatalos levelek címzettjének neve
030 KTAAE129 Beosztása/ hivatali rangja
031 KTAAE130 A felügyeleti adatszolgáltatásért  felelős személy
032 KTAAE1301 Neve
033 KTAAE1302 Telefonszáma
034 KTAAE1303 E-mail-címe
035 KTAAE131 PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy
036 KTAAE1311 Neve
037 KTAAE1312 Telefonszáma
038 KTAAE1313 E-mail-címe
039 KTAAE132 Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó
040 KTAAE1321 Neve
041 KTAAE1322 Telefonszáma
042 KTAAE1323 E-mail-címe

Tilos
Jelmagyarázat

KTAAE1
Intézményi alapadatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAAE201 Tisztségviselők
002 KTAAE2010 Bejelentés oka
003 KTAAE20111 Tisztségviselő neve
004 KTAAE20112 Születési név
005 KTAAE20113 Anyja neve
006 KTAAE20114 Születési helye
007 KTAAE20115 Születés ideje (éééé.hh.nn)
008 KTAAE20116 Állampolgársága
009 KTAAE20117 Lakcím
010 KTAAE201171 Irányítószám
011 KTAAE201172 Város
012 KTAAE201173 Utca, házszám, emelet, ajtó
013 KTAAE201174 Ország
014 KTAAE20118 Tisztség megnevezése
015 KTAAE201191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
016 KTAAE201192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
017 KTAAE201193 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
018 KTAAE20120 Első számú vezető
019 KTAAE20121 Vezető tisztségviselő
020 KTAAE20122 Cégjegyzési joggal rendelkezik
021 KTAAE20123 Tisztség betöltésének alapja
022 KTAAE20124 Az intézmény alkalmazottja

...... ......
023 KTAAE299 Tisztségviselők
024 KTAAE2990 Bejelentés oka
025 KTAAE29911 Tisztségviselő neve
026 KTAAE29912 Születési név
027 KTAAE29913 Anyja neve
028 KTAAE29914 Születési helye
029 KTAAE29915 Születés ideje (éééé.hh.nn)
030 KTAAE29916 Állampolgársága
031 KTAAE29917 Lakcím
032 KTAAE299171 Irányítószám
033 KTAAE299172 Város
034 KTAAE299173 Utca, házszám, emelet, ajtó
035 KTAAE299174 Ország
036 KTAAE29918 Tisztség megnevezése
037 KTAAE299191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
038 KTAAE299192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
039 KTAAE299193 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
040 KTAAE29920 Első számú vezető
041 KTAAE29921 Vezető tisztségviselő
042 KTAAE29922 Cégjegyzési joggal rendelkezik
043 KTAAE29923 Tisztség betöltésének alapja
044 KTAAE29924 Az intézmény alkalmazottja

Tilos
Jelmagyarázat

KTAAE2
Vezető állású személyek adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAAE301 Könyvvizsgáló társaság neve
002 KTAAE3021 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
003 KTAAE3022 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
004 KTAAE303 Adószáma
005 KTAAE304 Székhely
006 KTAAE3041 Irányítószám
007 KTAAE3042 Város
008 KTAAE3043 Utca, házszám, emelet, ajtó
009 KTAAE3044 Ország
010 KTAAE305 Telefon
011 KTAAE306 Telefax
012 KTAAE307 E-mail
013 KTAAE308 Weblap
014 KTAAE309 Kamarai tagság száma
015 KTAAE310 Kamarai státusz

016 KTAAE311 Pénzügyi intézményi vagy befektetési 
vállalkozási minősítési szám

017 KTAAE312 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
018 KTAAE313 Könyvvizsgáló személy neve
019 KTAAE3141 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
020 KTAAE3142 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
021 KTAAE315 Kamarai tagság száma
022 KTAAE316 Kamarai státusz

023 KTAAE317 Pénzügyi intézményi vagy befektetési 
vállalkozási minősítési szám

024 KTAAE318 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)
025 KTAAE319 Helyettes könyvvizsgáló személy neve
026 KTAAE3201 Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)
027 KTAAE3202 Megbízás vége (éééé.hh.nn)
028 KTAAE321 Kamarai tagság száma
029 KTAAE322 Kamarai státusz

030 KTAAE323 Pénzügyi intézményi vagy befektetési 
vállalkozási minősítési szám

031 KTAAE324 Kamarai tagság kezdete (éééé.hh.nn)

Tilos
Jelmagyarázat

KTAAE3
Könyvvizsgáló adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAAE40001 Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve
002 KTAAE4000111 Adószám
003 KTAAE4000112 Székhely
004 KTAAE40001121 Irányítószám
005 KTAAE40001122 Város
006 KTAAE40001123 Utca, házszám, emelet, ajtó
007 KTAAE40001124 Ország
008 KTAAE4000113 Telefon
009 KTAAE4000114 Telefax
010 KTAAE4000115 E-mail
011 KTAAE4000116 Weblap
012 KTAAE4000117 Kiszervezett tevékenység
013 KTAAE40001181 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
014 KTAAE40001182 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

...... ......
015 KTAAE40099 Kiszervezett tevékenységet végző intézmény neve
016 KTAAE4009911 Adószám
017 KTAAE4009912 Székhely
018 KTAAE40099121 Irányítószám
019 KTAAE40099122 Város
020 KTAAE40099123 Utca, házszám, emelet, ajtó
021 KTAAE40099124 Ország
022 KTAAE4009913 Telefon
023 KTAAE4009914 Telefax
024 KTAAE4009915 E-mail
025 KTAAE4009916 Weblap
026 KTAAE4009917 Kiszervezett tevékenység
027 KTAAE40099181 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
028 KTAAE40099182 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)
029 KTAAE401 Kiszervezett tevékenységet végző személy neve
030 KTAAE40101 Kiszervezett tevékenység
031 KTAAE401021 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
032 KTAAE401022 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

...... ......
033 KTAAE499 Kiszervezett tevékenységet végző személy neve
034 KTAAE49901 Kiszervezett tevékenység
035 KTAAE499021 Kiszervezés kezdete (éééé.hh.nn)
036 KTAAE499022 Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)

Tilos
Jelmagyarázat

KTAAE4
Kiszervezés

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAAE5101 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)
002 KTAAE510101 Tulajdonos neve
003 KTAAE510102 Születési név
004 KTAAE510103 Születési helye
005 KTAAE510104 Születési ideje (éééé.hh.nn)
006 KTAAE510105 Anyja neve
007 KTAAE510106 Lakcím
008 KTAAE5101061 Irányítószám
009 KTAAE5101062 Város
010 KTAAE5101063 Utca, házszám
011 KTAAE5101064 Ország
012 KTAAE5101071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
013 KTAAE5101072 Tulajdoni rész (%)
014 KTAAE5101073 Tulajdoni rész (Ft)
015 KTAAE5101074 Értékpapír neve 
016 KTAAE5101075 Értékpapír ISIN-kódja
017 KTAAE5101076 Értékpapír mennyisége
018 KTAAE5101077 Szavazati jog (%)
019 KTAAE5101078 Tulajdonlás típusa
020 KTAAE5101081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
021 KTAAE51010811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) 
022 KTAAE5101082 Tulajdoni rész (%)
023 KTAAE5101083 Tulajdoni rész (Ft)
024 KTAAE5101084 Értékpapír neve 
025 KTAAE5101085 Értékpapír ISIN-kódja
026 KTAAE5101086 Értékpapír mennyisége
027 KTAAE5101087 Szavazati jog (%)
028 KTAAE5101088 Tulajdonlás típusa
029 KTAAE5101091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
030 KTAAE51010911 Név
031 KTAAE51010912 Székhely

032 KTAAE510109121 Irányítószám

033 KTAAE510109122 Város

034 KTAAE510109123 Utca, házszám

035 KTAAE510109124 Ország

036 KTAAE51010913 Adószám
...... ......

037 KTAAE5199 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)
038 KTAAE519901 Tulajdonos neve
039 KTAAE519902 Születési név
040 KTAAE519903 Születési helye
041 KTAAE519904 Születési ideje (éééé.hh.nn)
042 KTAAE519905 Anyja neve
043 KTAAE519906 Lakcím
044 KTAAE5199061 Irányítószám
045 KTAAE5199062 Város
046 KTAAE5199063 Utca, házszám
047 KTAAE5199064 Ország
048 KTAAE5199071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
049 KTAAE5199072 Tulajdoni rész (%)
050 KTAAE5199073 Tulajdoni rész (Ft)
051 KTAAE5199074 Értékpapír neve
052 KTAAE5199075 Értékpapír ISIN-kódja
053 KTAAE5199076 Értékpapír mennyisége
054 KTAAE5199077 Szavazati jog (%)
055 KTAAE5199078 Tulajdonlás típusa
056 KTAAE5199081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
057 KTAAE51990811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) 

KTAAE5
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

058 KTAAE5199082 Tulajdoni rész (%)
059 KTAAE5199083 Tulajdoni rész (Ft)
060 KTAAE5199084 Értékpapír neve 
061 KTAAE5199085 Értékpapír ISIN-kódja
062 KTAAE5199086 Értékpapír mennyisége
063 KTAAE5199087 Szavazati jog (%)
064 KTAAE5199088 Tulajdonlás típusa
065 KTAAE5199091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
066 KTAAE51990911 Név
067 KTAAE51990912 Székhely

068 KTAAE519909121 Irányítószám

069 KTAAE519909122 Város

070 KTAAE519909123 Utca, házszám

071 KTAAE519909124 Ország

072 KTAAE51990913 Adószám
073 KTAAE5201 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos nem természetes személy)
074 KTAAE520101 Tulajdonos neve
075 KTAAE520102 Adószáma
076 KTAAE520103 Székhely
077 KTAAE5201031 Irányítószám
078 KTAAE5201032 Város
079 KTAAE5201033 Utca, házszám
080 KTAAE5201034 Ország
081 KTAAE5201041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
082 KTAAE5201042 Tulajdoni rész (%)
083 KTAAE5201043 Tulajdoni rész (Ft)
084 KTAAE5201044 Értékpapír neve 
085 KTAAE5201045 Értékpapír ISIN-kódja
086 KTAAE5201046 Értékpapír mennyisége
087 KTAAE5201047 Szavazati jog (%)
088 KTAAE5201048 Tulajdonlás típusa
089 KTAAE5201051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
090 KTAAE52010511 Tulajdonváltozás típusa ( vétel vagy eladás) 
091 KTAAE5201052 Tulajdoni rész (%)
092 KTAAE5201053 Tulajdoni rész (Ft)
093 KTAAE5201054 Értékpapír neve 
094 KTAAE5201055 Értékpapír ISIN-kódja
095 KTAAE5201056 Értékpapír mennyisége
096 KTAAE5201057 Szavazati jog (%)
097 KTAAE5201058 Tulajdonlás típusa
098 KTAAE5201061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
099 KTAAE52010611 Név
100 KTAAE52010612 Székhely
101 KTAAE520106121 Irányítószám

102 KTAAE520106122 Város
103 KTAAE520106123 Utca, házszám
104 KTAAE520106124 Ország
105 KTAAE52010613 Adószám

...... ......
106 KTAAE5299 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos nem természetes személy)
107 KTAAE529901 Tulajdonos neve
108 KTAAE529902 Adószáma
109 KTAAE529903 Székhely
110 KTAAE5299031 Irányítószám
111 KTAAE5299032 Város
112 KTAAE5299033 Utca, házszám
113 KTAAE5299034 Ország
114 KTAAE5299041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
115 KTAAE5299042 Tulajdoni rész (%)
116 KTAAE5299043 Tulajdoni rész (Ft)
117 KTAAE5299044 Értékpapír neve 
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Adat Mód
1 2
a z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

118 KTAAE5299045 Értékpapír ISIN-kódja
119 KTAAE5299046 Értékpapír mennyisége
120 KTAAE5299047 Szavazati jog (%)
121 KTAAE5299048 Tulajdonlás típusa
122 KTAAE5299051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
123 KTAAE52990511 Tulajdonváltozás típusa ( vétel vagy eladás) 
124 KTAAE5299052 Tulajdoni rész (%)
125 KTAAE5299053 Tulajdoni rész (Ft)
126 KTAAE5299054 Értékpapír neve 
127 KTAAE5299055 Értékpapír ISIN-kódja
128 KTAAE5299056 Értékpapír mennyisége
129 KTAAE5299057 Szavazati jog (%)
130 KTAAE5299058 Tulajdonlás típusa
131 KTAAE5299061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
132 KTAAE52990611 Név
133 KTAAE52990612 Székhely
134 KTAAE529906121 Irányítószám
135 KTAAE529906122 Város
136 KTAAE529906123 Utca, házszám
137 KTAAE529906124 Ország
138 KTAAE52990613 Adószám

Tilos
Jelmagyarázat
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAFAE111 Az intézmény neve
002 KTAFAE112 Az intézmény régi neve
003 KTAFAE113 Rövid név
004 KTAFAE114 Cégforma
005 KTAFAE115 Adószám
006 KTAFAE116 Intézmény jogi státusza
007 KTAFAE117 Székhely
008 KTAFAE1171 Irányítószám
009 KTAFAE1172 Város
010 KTAFAE1173 Utca, házszám, emelet, ajtó
011 KTAFAE1174 Ország
012 KTAFAE118 Levelezési cím
013 KTAFAE1181 Irányítószám
014 KTAFAE1182 Város
015 KTAFAE1183 Utca, házszám, emelet, ajtó
016 KTAFAE1184 Ország
017 KTAFAE119 Telefon
018 KTAFAE120 Telefax
019 KTAFAE121 E-mail
020 KTAFAE122 Weblap
021 KTAFAE1231 Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)
022 KTAFAE1232 Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)
023 KTAFAE124 Jegyzett tőke összesen
024 KTAFAE1241 ebből: jegyzett tőke pénzbeni
025 KTAFAE1251 Befektetési alapkezelő tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)
026 KTAFAE1252 Befektetési alapkezelő tevékenység vége (éééé.hh.nn)
027 KTAFAE126 Hivatalos levelek címzettjének neve
028 KTAFAE127 Beosztása/ hivatali rangja
029 KTAFAE128 A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy
030 KTAFAE1281 Neve
031 KTAFAE1282 Telefonszáma
032 KTAFAE1283 E-mail-címe
033 KTAFAE129 PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy
034 KTAFAE1291 Neve
035 KTAFAE1292 Telefonszáma
036 KTAFAE1293 E-mail-címe
037 KTAFAE130 Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős kapcsolattartó
038 KTAFAE1301 Neve
039 KTAFAE1302 Telefonszáma
040 KTAFAE1303 E-mail-címe

Tilos
Jelmagyarázat

KTAFAE1
Intézményi alapadatok

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a b

001 KTAFAE201 Tisztségviselő
002 KTAFAE2010 Bejelentés oka
003 KTAFAE20111 Tisztségviselő neve
004 KTAFAE20112 Születési név
005 KTAFAE20113 Anyja neve
006 KTAFAE20114 Születési helye
007 KTAFAE20115 Születési ideje
008 KTAFAE20116 Állampolgársága
009 KTAFAE20117 Lakcím
010 KTAFAE201171 Irányítószám
011 KTAFAE201172 Város
012 KTAFAE201173 Utca, házszám, emelet, ajtó
013 KTAFAE201174 Ország
014 KTAFAE20118 Tisztség megnevezése
015 KTAFAE201191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
016 KTAFAE201192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
017 KTAFAE201193 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
018 KTAFAE20120 Vezető beosztásúnak minősülő tisztség
019 KTAFAE20121 Első számú vezető
020 KTAFAE20122 Intézmény alkalmazottja

...... ......
021 KTAFAE299 Tisztségviselő
022 KTAFAE2990 Bejelentés oka
023 KTAFAE29911 Tisztségviselő neve
024 KTAFAE29912 Születési név
025 KTAFAE29913 Anyja neve
026 KTAFAE29914 Születési helye
027 KTAFAE29915 Születési ideje
028 KTAFAE29916 Állampolgársága
029 KTAFAE29917 Lakcím
030 KTAFAE299171 Irányítószám
031 KTAFAE299172 Város
032 KTAFAE299173 Utca, házszám, emelet, ajtó
033 KTAFAE299174 Ország
034 KTAFAE29918 Tisztség megnevezése
035 KTAFAE299191 Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)
036 KTAFAE299192 Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
037 KTAFAE299193 Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
038 KTAFAE29920 Vezető beosztásúnak minősülő tisztség
039 KTAFAE29921 Első számú vezető
040 KTAFAE29922 Intézmény alkalmazottja

Tilos
Jelmagyarázat

KTAFAE2
Vezető állású személyek adatai

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

001 KTAFAE3101 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)
002 KTAFAE310101 Tulajdonos neve
003 KTAFAE310102 Születési név
004 KTAFAE310103 Születési helye
005 KTAFAE310104 Születési ideje (éééé.hh.nn)
006 KTAFAE310105 Anyja neve
007 KTAFAE310106 Lakcím
008 KTAFAE3101061 Irányítószám
009 KTAFAE3101062 Város
010 KTAFAE3101063 Utca, házszám
011 KTAFAE3101064 Ország
012 KTAFAE3101071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
013 KTAFAE3101072 Tulajdoni rész (%)
014 KTAFAE3101073 Tulajdoni rész (Ft)
015 KTAFAE3101074 Értékpapír neve 
016 KTAFAE3101075 Értékpapír ISIN-kódja
017 KTAFAE3101076 Értékpapír mennyisége
018 KTAFAE3101077 Szavazati jog (%)
019 KTAFAE3101078 Tulajdonlás típusa
020 KTAFAE3101081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
021 KTAFAE31010811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) 
022 KTAFAE3101082 Tulajdoni rész (%)
023 KTAFAE3101083 Tulajdoni rész (Ft)
024 KTAFAE3101084 Értékpapír neve 
025 KTAFAE3101085 Értékpapír ISIN-kódja
026 KTAFAE3101086 Értékpapír mennyisége
027 KTAFAE3101087 Szavazati jog (%)
028 KTAFAE3101088 Tulajdonlás típusa
029 KTAFAE3101091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
030 KTAFAE31010911 Név
031 KTAFAE31010912 Székhely
032 KTAFAE310109121 Irányítószám
033 KTAFAE310109122 Város
034 KTAFAE310109123 Utca, házszám
035 KTAFAE310109124 Ország
036 KTAFAE31010913 Adószám

...... ......
037 KTAFAE3199 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos természetes személy)
038 KTAFAE319901 Tulajdonos neve
039 KTAFAE319902 Születési név
040 KTAFAE319903 Születési helye
041 KTAFAE319904 Születési ideje (éééé.hh.nn)
042 KTAFAE319905 Anyja neve
043 KTAFAE319906 Lakcím
044 KTAFAE3199061 Irányítószám
045 KTAFAE3199062 Város
046 KTAFAE3199063 Utca, házszám
047 KTAFAE3199064 Ország
048 KTAFAE3199071 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
049 KTAFAE3199072 Tulajdoni rész (%)
050 KTAFAE3199073 Tulajdoni rész (Ft)
051 KTAFAE3199074 Értékpapír neve
052 KTAFAE3199075 Értékpapír ISIN-kódja

KTAFAE3
Tulajdonos adatai

Nagyságrend: forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Adat Mód
1 2
a z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

053 KTAFAE3199076 Értékpapír mennyisége
054 KTAFAE3199077 Szavazati jog (%)
055 KTAFAE3199078 Tulajdonlás típusa
056 KTAFAE3199081 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
057 KTAFAE31990811 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) 
058 KTAFAE3199082 Tulajdoni rész (%)
059 KTAFAE3199083 Tulajdoni rész (Ft)
060 KTAFAE3199084 Értékpapír neve 
061 KTAFAE3199085 Értékpapír ISIN-kódja
062 KTAFAE3199086 Értékpapír mennyisége
063 KTAFAE3199087 Szavazati jog (%)
064 KTAFAE3199088 Tulajdonlás típusa
065 KTAFAE3199091 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
066 KTAFAE31990911 Név
067 KTAFAE31990912 Székhely
068 KTAFAE319909121 Irányítószám
069 KTAFAE319909122 Város
070 KTAFAE319909123 Utca, házszám
071 KTAFAE319909124 Ország
072 KTAFAE31990913 Adószám
073 KTAFAE3201 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)
074 KTAFAE320101 Tulajdonos neve
075 KTAFAE320102 Adószáma
076 KTAFAE320103 Székhely
077 KTAFAE3201031 Irányítószám
078 KTAFAE3201032 Város
079 KTAFAE3201033 Utca, házszám
080 KTAFAE3201034 Ország
081 KTAFAE3201041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
082 KTAFAE3201042 Tulajdoni rész (%)
083 KTAFAE3201043 Tulajdoni rész (Ft)
084 KTAFAE3201044 Értékpapír neve 
085 KTAFAE3201045 Értékpapír ISIN-kódja
086 KTAFAE3201046 Értékpapír mennyisége
087 KTAFAE3201047 Szavazati jog (%)
088 KTAFAE3201048 Tulajdonlás típusa
089 KTAFAE3201051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
090 KTAFAE32010511 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) 
091 KTAFAE3201052 Tulajdoni rész (%)
092 KTAFAE3201053 Tulajdoni rész (Ft)
093 KTAFAE3201054 Értékpapír neve 
094 KTAFAE3201055 Értékpapír ISIN-kódja
095 KTAFAE3201056 Értékpapír mennyisége
096 KTAFAE3201057 Szavazati jog (%)
097 KTAFAE3201058 Tulajdonlás típusa
098 KTAFAE3201061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
099 KTAFAE32010611 Név
100 KTAFAE32010612 Székhely
101 KTAFAE320106121 Irányítószám
102 KTAFAE320106122 Város
103 KTAFAE320106123 Utca, házszám
104 KTAFAE320106124 Ország
105 KTAFAE32010613 Adószám

...... ......
106 KTAFAE3299 Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi személy)
107 KTAFAE329901 Tulajdonos neve
108 KTAFAE329902 Adószáma
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Adat Mód
1 2
a z

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

109 KTAFAE329903 Székhely
110 KTAFAE3299031 Irányítószám
111 KTAFAE3299032 Város
112 KTAFAE3299033 Utca, házszám
113 KTAFAE3299034 Ország
114 KTAFAE3299041 Tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma (éééé.hh.nn)
115 KTAFAE3299042 Tulajdoni rész (%)
116 KTAFAE3299043 Tulajdoni rész (Ft)
117 KTAFAE3299044 Értékpapír neve 
118 KTAFAE3299045 Értékpapír ISIN-kódja
119 KTAFAE3299046 Értékpapír mennyisége
120 KTAFAE3299047 Szavazati jog (%)
121 KTAFAE3299048 Tulajdonlás típusa
122 KTAFAE3299051 Tulajdonváltozás időpontja (szerződés kelte - éééé.hh.nn)
123 KTAFAE32990511 Tulajdonváltozás típusa (vétel vagy eladás) 
124 KTAFAE3299052 Tulajdoni rész (%)
125 KTAFAE3299053 Tulajdoni rész (Ft)
126 KTAFAE3299054 Értékpapír neve 
127 KTAFAE3299055 Értékpapír ISIN-kódja
128 KTAFAE3299056 Értékpapír mennyisége
129 KTAFAE3299057 Szavazati jog (%)
130 KTAFAE3299058 Tulajdonlás típusa
131 KTAFAE3299061 Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás azonosító adatai
132 KTAFAE32990611 Név
133 KTAFAE32990612 Székhely
134 KTAFAE329906121 Irányítószám
135 KTAFAE329906122 Város
136 KTAFAE329906123 Utca, házszám
137 KTAFAE329906124 Ország
138 KTAFAE32990613 Adószám

Tilos
Jelmagyarázat
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Érték Alap ISIN kódja Mód
1 2 3
a b c

001 ALAPVDN00001 Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve
Tárgynegyedévi változó díj

002 ALAPVDN001 Alap neve
003 ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
004 ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)
005 ALAPVDN00103 Tárgynegyedévre számított változó díj

006 ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen 
(ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111)

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok (csak a II. 

negyedévben töltendő)
007 ALAPVDN00105 Előző évi működés napjainak száma (nap)
008 ALAPVDN00106 Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték
009 ALAPVDN00107 Előző évre számított változó díj
010 ALAPVDN00108 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

011 ALAPVDN00109 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(ALAPVDN00108 - ALAPVDN00107)

012 ALAPVDN00110 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj 
(ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102)

013 ALAPVDN001101     Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti 
változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)

014 ALAPVDN001102
    Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó 
díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció 
nélkül)

015 ALAPVDN00111 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107)

...... ......
Tárgynegyedévi változó díj

016 ALAPVDN999 Alap neve
017 ALAPVDN99901 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)
018 ALAPVDN99902 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték)
019 ALAPVDN99903 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen 

020 ALAPVDN99904 Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen 
(ALAPVDN99903 - ALAPVDN99911)

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok (csak a II. 

negyedévben töltendő)
021 ALAPVDN99905 Előző évi működés napjainak száma (nap)
022 ALAPVDN99906 Előző évi változó díj alapja - nettó eszközérték
023 ALAPVDN99907 Előző évre számított változó díj 
024 ALAPVDN99908 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

025 ALAPVDN99909 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(ALAPVDN99908 - ALAPVDN99907)

026 ALAPVDN99910 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj 
(ALAPVDN999101 + ALAPVDN999102)

027 ALAPVDN999101     Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti 
változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)

028 ALAPVDN999102
    Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó 
díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció 
nélkül)

029 ALAPVDN99911 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) (ALAPVDN999102 - ALAPVDN99907)

Tilos
Jelmagyarázat

ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a b

Tárgynegyedévi 
változó díj

001 AKVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

002 AKVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - portfóliókezelési tevékenység 
keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

003 AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj 

004 AKVDN04 Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen
(AKVDN03 - AKVDN11)

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok 

(csak a II. 
negyedévben töltendő)

005 AKVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 AKVDN06 Előző évi változó díj alapja - portfóliókezelési tevékenység 
keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

007 AKVDN07 Előző évre számított változó díj
008 AKVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

009 AKVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója 
(AKVDN08 - AKVDN07)

010 AKVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó 
díj (AKVDN101 + AKVDN102)

011 AKVDN101     Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett 
felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)

012 AKVDN102
    Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti 
változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre 
vonatkozó korrekció nélkül)

013 AKVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) (AKVDN102 - AKVDN07)

Tilos
Jelmagyarázat

AKVDN
Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a b

Tárgynegyedévi változó 
díj

001 AKFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

002 AKFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység 
keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke)

003 AKFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen 

004 AKFVDN04 Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen
(AKFVDN03 - AKFVDN11)

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok (csak a 
II. negyedévben töltendő)

005 AKFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)

006 AKFVDN06 Előző évi változó díj alapja  (portfóliókezelési tevékenység 
keretében kezelt portfólió éves átlagos nettó eszközértéke) 

007 AKFVDN07 Előző évre számított változó díj 
008 AKFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj

009 AKFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója
(AKFVDN08 - AKFVDN07)

010 AKFVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj 
(AKFVDN101 + AKFVDN102)

011 AKFVDN101     Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti 
változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)

012 AKFVDN102
    Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti 
változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre 
vonatkozó korrekció nélkül)

013 AKFVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) (AKFVDN102 - AKFVDN07)

Tilos
Jelmagyarázat

AKFVDN
EU tagállami befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a b

001 AKAD1 Előírt alapdíj
002 AKAD2 Megfizetett alapdíj

AKAD
A  befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés
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Érték Mód
1 2
a b

001 AKFAD1 Előírt alapdíj
002 AKFAD2 Megfizetett alapdíj

"

AKFAD
EU tagállami  befektetési alapkezelő fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj (éves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés



2. melléklet a 22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

„2. melléklet a 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelethez
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Kitöltési útmutató  
 

I. Rész

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 

1. Kapcsolódó jogszabályok 

a befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. 
törvény (a továbbiakban: Batv.); 
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.); 
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.); 
a befektetési alapok befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló 345/2011. (XII. 29.) Korm. 
rendelet (a továbbiakban: Bakr.); 
a befektetési alapkezelőre vonatkozó szervezeti, összeférhetetlenségi, üzletviteli és 
kockázatkezelési követelményekről szóló 344/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet.

2. Az adatszolgáltatás formai követelményei

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet adatbefogadó rendszerén keresztül kell 
teljesíteni.

A Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról – a feltöltött küldemény 
jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől 
számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás 
adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig (a
küldeményazonosító számot is tartalmazó) „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.

Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató
elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben 
„feldolgozott” státuszt kapott.

Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell 
küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni. 

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés 
miatt), a javított jelentést az adatszolgáltató a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 
munkanapon belül megküldi a Felügyelet részére.
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Ha az adatszolgáltató önellenőrzési vagy belső ellenőrzési, illetve egyéb tevékenysége során 
kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában 
meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is 
végre kell hajtani. A feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést 
beküldeni, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.  
 
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg tájékoztatja a  felügyeletet 
ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól. 
 
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az 
összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított 
adatot nem tartalmazó és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni. 
 
Nem kell értéket beírni az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs 
jelentenivalója, vagyis az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne. Minden egyéb 
esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben. 

A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.  

A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.  

A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: egy forint, illetve az adott deviza egy 
egysége. Az ettől eltérő mértékegységet minden tábla egyedileg jelzi. 
  
A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően 
beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell 
csatolni:  

 a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás 
karakterrel történik,    

 a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf  

A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.  

A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel 
egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja, pl. a 
2013. évre vonatkozóan: „20131231”. 

A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok rövid 
megnevezését tartalmazza a következők szerint:  
 

Megnevezés Rövid név 

Éves beszámoló – mérleg  merleg 

Éves beszámoló – eredménykimutatás  erkim 

Éves beszámoló – cash-flow cashflow 
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Éves beszámoló – kiegészítő melléklet  kiegmell 

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés  konyvzar 

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv kozgyhat 

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat  erfeloszt 

Üzleti jelentés  uzljel 

 

A fentiekben foglaltak szerint például az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő 
melléklet azonosítója xxxxxxxx_20131231_kiegmell, ahol xxxxxxxx az adatszolgáltató 
törzsszáma.   

 

3.  Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei 

Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az 
adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden 
egyes táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban 
rögzített gazdasági eseményekről kerüljön be adat. 

A nyilvántartási rendszernek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, és felügyeleti 
ellenőrzésre is alkalmasnak kell lennie.  

A Felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak meg kell egyezniük a negyedév végére 
lezárt mérleg- és mérlegen kívüli tételek állományaival. Az éves jelentés sorait a 
könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok és mérlegen kívüli nyilvántartások 
alapján kell a Felügyelet részére megküldeni. 

Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése az Szmt. 
szerinti előírásoknak megfelelően történik. 

A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal 
történik az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően. 

 

II. Rész 

A TÁBLÁKRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK 

Az 50A, 50W és 50B táblákat a nyilvánosan létrehozott befektetési alapokról kell 
jelenteni. A nettó eszközértéket hetente vagy annál ritkábban megállapító alapoknál a 
nettó eszközértéket az adatszolgáltatást megelőző hét utolsó munkanapjára kell 
megállapítani. 
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50A BEFEKTETÉSI ALAP NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA 
A tábla kitöltésének célja a befektetési alap nettó eszközértékének és egy jegyre jutó nettó 
eszközértékének befektetési jegy sorozatonként történő bemutatása, valamint a befektetési 
limitek betartásának folyamatos követése, ellenőrzése. 

Az illikvid eszközök elkülönítésével képzett sorozatot nem sorozatként, hanem önálló 
alapként kell jelenteni. 
A tábla vonatkozási ideje a forgalmazás-elszámolási nap. 
A táblát az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni. A nyilvántartás szerinti 
devizától eltérő devizában denominált pénzügyi eszközöket, pénzeszközöket, követeléseket és 
kötelezettségeket az alap kezelési szabályzatában rögzítettek szerint kell a nyilvántartás 
szerinti devizanemre átszámolni. 

A táblában az 50A158 sorkódig az alap egészére vonatkozó adatokat kell jelenteni.  

Az 50A21-50A29 sorkódú ismétlő blokkok a befektetési jegy sorozatonkénti adatokat 
tartalmazzák.  

Az ismétlő blokkon belüli egyéb követelés sorba akkor kell adatot írni, ha az egyéb 
követelésekből a sorozatra jutó rész egyértelműen elkülöníthető. 

A tábla tartalmazza mindazon eszközöket, amelyekbe az alapok a Batv. szerint 
befektethetnek.  

Az állampapírok – a limiteknek megfelelően – OECD és nem OECD állampapírok 
csoportosításba kerültek.  

 
 

A tábla oszlopai 
1. oszlop: A befektetési alapban lévő egyes eszközök neve, az 50A01 és 50A02 kezdetű 
soroknál a számlavezetők megnevezése, az 50A13 kezdetű soroknál az ingatlanok címe, az 
50A1563 kezdetű soroknál a kölcsönnyújtó megnevezése.  

2. oszlop: Az értékpapírok esetén az ISIN-kód; az 50A01 és az 50A02 kezdetű sorok esetében 
a számlavezető intézménynek, az 50A1563 kezdetű soroknál pedig a kölcsönnyújtónak az 
ISO 9362 nemzetközi szabvány szerint meghatározott azonosító kódja [SWIFT/Bank 
Identifier Code (11 karakter)]; az 50A13 kezdetű soroknál az ingatlanok helyrajzi száma. 

3. oszlop: Az alapban található eszközök darabszáma.  

4. oszlop: A befektetési és egyéb eszközöknek az alap kezelési szabályzatában foglalt 
értékelési elvek szerint kiszámított értéke. A nem az alap nyilvántartás szerinti 
devizanemében denominált eszközöket – az alap kezelési szabályzatában foglaltak szerint – 
nyilvántartás szerinti devizanemre átszámított értéken kell jelenteni. 

5. oszlop: Az eszközök nettósított kockázati kitettségének a Bakr. 22. § (2) bekezdés szerint 
kiszámított értéke. 

6. oszlop: Annak a devizának az ISO-kódja, amelyikben az adott sorban szereplő eszköz 
denominált. Ha ugyanazon eszközre különböző devizákban is van az alapnak pozíciója, akkor 
devizánként külön sorban kell azokat jelenteni. 
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A tábla sorai 
50A04 sor: Az EGT-állam meghatározását a Batv. 3. § 21. pontja tartalmazza. 
50A051 sor: Megfelelően likvid értékpapírnak minősül a tőzsdén jegyzett vagy elismert 
értékpapírpiacon forgalmazott olyan értékpapír, amelynek az utolsó naptári negyedévben mért 
napi átlagos forgalma meghaladja a százmillió forintot. 

50A052 sor: Az a tőzsdei papír, ami nem minősül megfelelően likvid értékpapírnak. 

50A06 sor: Az itt szereplő értékpapírok a befektetési korlátok szempontjából nem képeznek 
önálló kategóriát, rájuk a tőzsdén nem jegyzett értékpapírok korlátjai az irányadók. 

50A07 sor: A befektetési korlátok szempontjából az itt szereplő értékpapírok is a tőzsdén 
nem jegyzett értékpapírok közé sorolandók. 

50A10 sor: A Batv. 3. § 15. és 42. pontjában meghatározott értékpapírok. 

50A14 kezdetű sorok: A követelések között szerepel minden, a nettó eszközértéket növelő 
követelés, függetlenül a követelés típusától (eredetétől). 

50A143 sor: Az óvadéki repó ügyletek azonnali lábából származó követelések és az óvadéki 
repóba vétel után járó kamat időarányos része.  

50A144 sor: A szállításos repó ügyletek határidős lábából származó követelések. 

50A145 sor: Az értékpapír-kölcsön ügyletek határidős lábából származó követelések aktuális 
piaci értéke.  

50A15 kezdetű sorok: A kötelezettségek között szerepel minden, a nettó eszközértéket 
csökkentő tartozás, függetlenül a tartozás típusától (eredetétől). 

50A153 sor: Az óvadéki repó ügyletek azonnali lábából származó kötelezettségek és az 
óvadéki repóba adás után fizetendő kamat időarányos része.  
50A154 sor: A szállításos repó ügyletek határidős lábából származó kötelezettségek. 
50A155 sor: Az értékpapír-kölcsön ügyletek határidős lábából származó kötelezettségek. 

50A1561 sor: Az ingatlan tranzakciókkal kapcsolatos kötelezettségek (vételárhátralék, adók, 
illetékek, jutalékok, tanácsadási díjak stb.) az ingatlanfinanszírozáshoz kapcsolódó hitelek 
nélkül. 

50A1562 sor: Az ingatlanhasznosításhoz kapcsolódó kötelezettségek (pl. karbantartási 
költség, közüzemi díjak, őrzés, káresemények, építményadó). 

50A1563 sor: Az ingatlanfinanszírozás, ingatlanberuházás finanszírozása céljából felvett 
kölcsönök.  

50A3 sor: A befektetési alap azonosítására szolgáló ISIN-kód. Minden jelentésnél 
ugyanannak a befektetési jegy sorozatnak az ISIN-kódját kell beírni. 

50A5 sor: A befektetési alap nyilvántartási devizanemének ISO-kódja. 

 
50W BEFEKTETÉSI ALAP EGY JEGYRE JUTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE 
A befektetési jegyek árfolyamának levezetéséhez szükséges a táblázat. 

A táblát az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni. 
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50W2 sor: A befektetési alap azonosítására szolgáló ISIN-kód. Minden jelentésnél 
ugyanannak a befektetési jegy sorozatnak az ISIN-kódját kell beírni. Megegyezik az 50A3 
sorban szereplő kóddal. 

 
50B NETTÓSÍTOTT ÉRTÉKPAPÍR-POZÍCIÓK 

A táblázat a Bakr. 22. §-ában foglalt nettósított kockázati kitettség levezetésére szolgál. 
A táblát az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni. 

Az értékpapír-pozíciók nettósításának egyes kérdései 

Az azonnali ügyletek esetében az értékpapír-pozíciót nettósítani kell a megkötött, de még nem 
teljesített eladási és vételi tranzakciók – kezelési szabályzat szerinti – piaci áron számított 
értékével. 

A határidős eladási tranzakció értékpapír-mennyiségével (névérték, darabszám) csökkenteni, 
míg a határidős vételi pozíció mennyiségével növelni kell az azonnali pozíció mennyiségét, és 
az így kialakult nettó pozíciót aktuális piaci áron értékelni. Másik lehetőség a táblázat 
logikáját követve, a határidős pozíciót az azonnali piaci árral számításba venni és így 
nettósítani. A piaci ár meghatározásánál – itt és minden további esetben is – az alap kezelési 
szabályzatában foglaltakat kell alkalmazni. 

Opciós ügyletek 
Kiírt opció esetén a pozíció piaci értéke és a delta tényező szorzatával korrigálni kell az 
azonnali pozíciót. 

Opciós jogosultság esetén az eladási, illetve vételi opció kötési volumene piaci áron számított 
nagyságának és az opció delta tényezőjének szorzatát lehet a nettósításnál figyelembe venni. 

Az adott opció delta tényezőjét az alap tájékoztatójában – vagy ennek hiányában az 
alapkezelő saját szabályzatában – foglaltaknak megfelelően kell kiszámítani. 

Index-termékek 
Index-termékeknél a fentiekhez hasonlóan kell eljárni. Az alapkezelőnek mindenkor képesnek 
kell lennie nyomon követni és bemutatni, hogy azonnali portfoliójának egy része a 
nettósításhoz használandó indexszel legalább 80%-ban megegyezik úgy, hogy a portfolió rész 
kizárólag az indexben is szereplő papírokat tartalmaz. (Az adatszolgáltató a Felügyelet 
kérésére a nyilvántartást a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó 
napjától számított második naptári év végéig bármikor köteles rendelkezésre bocsátani a 
Felügyelet részére.) Az index esetében történő nettósításnál a 80% feletti részben szereplő 
értékpapíroknak a 80% feletti részben képviselt súlya sem lehet nagyobb az adott 
értékpapírnak az adott befektetési alapfajtában törvény által meghatározott súly felénél. 

Összetett termékek 
Az összetett származékos termékeket (pl. index-opció) elemekre bontva, az egyes 
termékeknél leírtak szerint kell a nettósításnál figyelembe venni. 

A tábla oszlopai 
1. oszlop: A portfolióban levő egyes befektetési eszközök neve. 
3. oszlop: Az adott befektetési eszköz devizaneme. A 50B001 sornál az alap nyilvántartás 
szerinti devizanemét kell megadni. 
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4-6. oszlopok: Az alap nyilvántartás szerinti devizanemében kell kitölteni. 

6. oszlop: Ha a nettósítás eredményeként rövid pozíció jön létre, azt negatív előjellel kell 
szerepeltetni. 

A tábla sorai 
50B100 Származtatott ügyletekben meglévő teljes kockázati kitettség: az alapban lévő 
származtatott eszközök egyenértékesített piaci értékének abszolút értéken számított összege a 
devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyletek figyelembe vétele nélkül. 
50B101 Származtatott ügyletekben meglévő teljes nettósított kockázati kitettség: az 
alapban lévő nettósított származtatott eszközök egyenértékesített piaci értékének abszolút 
értéken számított összege a devizakockázatok fedezése céljából kötött származtatott ügyletek 
figyelembe vétele nélkül. 
50B103: ISIN-kód az alap azonosítására: Megegyezik az 50A3 sorban szereplő ISIN-
kóddal. 

 
50C PORTFOLIÓK HOZAMA, KÖLTSÉGE, AZ ALAPKEZELŐ DÍJBEVÉTELE 
A táblát a befektetési alapok esetében befektetési jegy sorozatonként kell kitölteni. 

A befektetési alapok kategorizálása 

A befektetési alapok 
kategóriái 

A besorolás kritériumai 

Likviditási alapok A portfolióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje a 60 napot, 
az eszközök átlagos hátralévő élettartama a 6 hónapot nem haladhatja 
meg. 

Pénzpiaci alapok A portfolióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje a 6 
hónapot, az eszközök átlagos hátralévő élettartama a 12 hónapot nem 
haladhatja meg. Ebben a kategorizálásban a pénzpiaci alapok fogalma 
tágabb értelemben használatos, tehát nem csak azokat a pénzpiaci 
alapokat tartalmazza, amelyek a PSZÁF elnökének 10/2012. (X. 5.) 
számú, pénzpiaci alapokra vonatkozó ajánlásában szerepelnek. 

Rövid kötvényalapok A portfolióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje 6 hónap és 
3 év közötti. 

Hosszú 
kötvényalapok 

A portfolióban lévő eszközök átlagos hátralévő futamideje 
meghaladja a 3 évet. 

Szabad futamidejű 
kötvényalapok 

Olyan alapok, amelyek nem ragaszkodnak egy előre meghatározott 
durációs limithez. 

Kötvénytúlsúlyos 
(vagy óvatos) vegyes 
alapok 

A portfolióban lévő nem kötvény típusú eszközök aránya nem haladja 
meg a 35%-ot. A nem részvény típusú eszközök kategóriánként (pl. 
ingatlan-típusú, árupiaci típusú) legfeljebb 20 %-ot tehetnek ki – 
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ebből a szempontból a befektetési jegyek teljes egészében a 
kategóriának megfelelő kitettséget jelentenek, függetlenül az alap 
feltöltöttségétől. 

Kiegyensúlyozott 
vegyes alapok 

A portfolióban lévő nem kötvény típusú eszközök aránya 35-65%. A 
nem részvény típusú eszközök kategóriánként (pl. ingatlan-típusú, 
árupiaci típusú) legfeljebb 40 %-ot tehetnek ki – ebből a szempontból 
a befektetési jegyek teljes egészében a kategóriának megfelelő 
kitettséget jelentenek, függetlenül az alap feltöltöttségétől. 

Dinamikus vegyes 
alapok 

A portfolióban lévő nem kötvény típusú eszközök aránya meghaladja 
a 65%-ot. A nem részvény típusú eszközök kategóriánként (pl. 
ingatlan-típusú, árupiaci típusú) legfeljebb 40 %-ot tehetnek ki – 
ebből a szempontból a befektetési jegyek teljes egészében a 
kategóriának megfelelő kitettséget jelentenek, függetlenül az alap 
feltöltöttségétől. 

Részvényalapok A portfolióban lévő részvény-típusú eszközök aránya meghaladja a 
80%-ot. 

Árupiaci alapok Azon alapok, amelyek legalább 50%-ban árupiaci kitettséget 
jelenítenek meg (ami lehet alapokon vagy származékos ügyleteken 
keresztül). 

Abszolút hozamú 
alapok 

Azon alapok, amelyek tőkepiaci környezettől független pozitív hozam 
elérésére törekednek, és kiinduló pontként a kockázatmentes hozam 
meghaladását tekintik. 

Tőkevédett alapok  A Batv. 23. §-a szerinti hozamot, illetve tőkemegóvást ígérő, illetve 
garantáló alapok. 

Származtatott alapok Azon származtatott ügyletekbe fektető alapok, amelyek nem tartoznak 
a fenti alapok közé. 

Közvetlen 
ingatlanokba fektető 
alapok 

Azon alapok, amelyek az ingatlankitettséget közvetlen ingatlanok 
tartásával valósítják meg. 

Közvetett 
ingatlanokba fektető 
alapok 

Azon alapok, amelyek a 40 %-ot meghaladó ingatlankitettséget 
közvetett módon (alapokon, ingatlanrészvényeken stb. keresztül) 
valósítják meg. 

Az egyes alapok kategóriába sorolásának kiegészítő szabályai: 
a) Kötvény- és pénzpiaci alapok nem tartalmazhatnak részvény-típusú eszközöket. A 
határidős eladással fedezett részvények ebből a szempontból kötvényjellegű eszköznek 
minősíthetők, az eszköz futamideje ilyenkor megegyezik a határidős ügylet hátralévő lejárati 
idejével.  
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b) A befektetési jegyeket az őket kibocsátó alap kategóriájának megfelelően kell figyelembe 
venni. 
c) A befektetési alapokba fektető alapok besorolását a mögöttes termék kategóriájának 
megfelelően kell figyelembe venni. 

 

A tábla oszlopai: 

1. oszlop: Az alapkezelő által kezelt egyes portfoliók neve (a táblázat sorainak megfelelő 
bontásban). 

2. oszlop: Befektetési alapok esetében a befektetési jegy sorozat ISIN-kódja, kezelt portfoliók 
esetében a portfolió egyedi azonosítója. Az egyedi azonosítót úgy kell kialakítani, hogy az 
egyértelműen lehetővé tegye az alátámasztó dokumentumokkal történő azonosítást. 

 
3. oszlop: A tárgynegyedév utolsó napjára (utolsó forgalmazási nap) a portfolió kiszámított 
értéke (nettó eszközérték), ezer forintban kifejezve. A nem forintban denominált befektetési 
alapok esetében a nettó eszközértéket a negyedév fordulónapján érvényes MNB deviza 
középárfolyamon kell átszámolni. 

4. oszlop: Az alapkezelő által megadott, az alap, a pénztári, biztosítói vagy egyéb portfolió 
teljesítményének összehasonlító értékelésére szolgáló, előre kiválasztott mutató 
(referenciaindex, benchmark) negyedéves, nem annualizált értéke, 2 tizedesjegy 
pontossággal (pl. 2,14% esetén 2,14-et kell beírni). Több tőkepiaci indexből álló 
referenciahozam esetén a referenciahozam az egyes tőkepiaci indexek hozamának súlyozott 
átlaga. 

5. oszlop: Az alap vagy a pénztári, biztosítói, illetve egyéb portfolió nettó (vagyis mindenfajta 
költség levonása utáni) negyedéves, nem annualizált hozama, 2 tizedesjegy pontossággal. 

6. oszlop: Az 1. oszlopban tételesen felsorolt befektetési jegy sorozatok, pénztárak, biztosítói 
portfoliók, illetve egyéb portfoliók száma. 

7. oszlop: Az alapkezelési, portfoliókezelési díjaknak, sikerdíjaknak az alapkezelőnél 
bevételként elszámolt tárgynegyedévi összege.  

8. oszlop: Az adott negyedévben a kezelt portfolióra terhelt költségek. Nem kell figyelembe 
venni a befektetéshez közvetlenül kapcsolódó költségeket (pl. értékpapír tranzakciós 
költségek, fizetett opciós díjak).  

A tábla sorai: 

50C51 sor: Halmozódástól tisztított összesen I. = (alapok+pénztárak+biztosítói 
portfoliók+egyéb portfoliók) - (a pénztári, biztosítói, egyéb portfoliókban lévő saját 
befektetési alapok befektetési jegyei) 

50C511 sor: Halmozódástól tisztított összesen II. = (alapok+pénztárak+biztosítói 
portfoliók+egyéb portfoliók) - (az alapokban és a pénztári, biztosítói, egyéb portfoliókban 
lévő saját befektetési alapok befektetési jegyei) 
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50C5111 sor: Halmozódástól tisztított összesen III. = (alapok+pénztárak+biztosítói 
portfoliók+egyéb portfoliók) - (az alapokban és a pénztári, biztosítói, egyéb portfoliókban 
lévő hazai befektetési alapok befektetési jegyei) 

 
50D HOZAMRA, ILLETVE TŐKE MEGÓVÁSÁRA TETT ÍGÉRET MIATTI 
KÖTELEZETTSÉGEK 
A táblát portfoliónkénti bontásban kell kitölteni, a Batv. 23. §-ában leírtak figyelembe 
vételével. 

A tábla oszlopai: 
1. oszlop: Az alapkezelő által kezelt portfoliók neve (a tábla sorainak megfelelő bontásban). 
3. oszlop: Kizárólag a tőke megóvására vállalt kötelezettség összege, amelyet 
bankgaranciával fedeztek. 
4. oszlop: A hozamra (és vele együtt a tőke megóvására) vállalt kötelezettség összege, 
amelyet bankgaranciával fedeztek.  
5. oszlop: Bankgaranciával nem fedezett, kizárólag a tőke megóvására tett ígéret (mint 
függő kötelezettségvállalás) összege. 

6. oszlop: Bankgaranciával nem fedezett, a hozamra (és vele együtt a tőke megóvására) tett 
ígéret (mint függő kötelezettségvállalás) összege. 

 
50F A BEFEKTETÉSI ALAP EGYES JELLEMZŐI 
Azokra az alapokra kell kitölteni a táblát, amelyek a tárgynegyedévben legalább egy napon 
működtek.  

A tábla oszlopai: 
3. oszlop Az alap működési formája és fajtája: A lehetséges értékek: nyilvános nyíltvégű, 
nyilvános zártvégű, zártkörű nyíltvégű, zártkörű zártvégű. 
4. oszlop Az elsődleges eszközkategória típusa: A lehetséges értékek: ingatlanalap, 
értékpapíralap, de ha az adott értékpapíralap besorolható az alábbi kategóriák valamelyikébe, 
akkor oda kell sorolni: alapok alapja, indexkövető alap, származtatott alap, ÁÉKBV. 
5. oszlop Befektetési politika: Az 50C táblánál felsorolt kategóriák közül kell megadni a 
megfelelőt.  
6. oszlop: Annak a földrajzi, gazdasági régiónak, illetve devizának a megnevezése, ami az 
alap nettó eszközértékének az alakulására leginkább hatással van, pl. hazai; közép-kelet 
európai; globális/USD; európai/EUR; ázsiai/JPY. Ha több régió, illetve deviza is 
megnevezhető, akkor az arányokat is fel kell tüntetni. 
7. oszlop: Az ISO 4217 szerinti devizakód. 

 
50GA FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK I. és 
50GB FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK II.  
A jelentés célja: a nyilvántartásba vett, fogyasztóktól érkezett panaszbejelentések, és azok 
feldolgozásának, kezelésének felmérése, fogyasztóvédelmi célból.  

A táblák kitöltése: 
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Az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, a 
panasznyilvántartó rendszerben rögzített azon panaszokat kell jelenteni, amelyek az 
adatszolgáltatóhoz (akár ügyfélszolgálaton keresztül) írásban, illetve elektronikus úton 
érkeztek be, vagy szóban (telefonon vagy személyesen) hangzottak el.  Nem kell 
szerepeltetni azokat a szóbeli panaszokat, amelyeket a szolgáltató azonnal megvizsgált és 
szükség szerint orvosolt, amennyiben a fogyasztó nem jelezte, hogy panasza kezelését vitatja.  

Az adatszolgáltatás teljesítésének alapját a Batv. rendelkezései képezik. 

Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint 
kell a besorolást elvégezni. 
 
A táblákban használt fogalmak:  
Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében 
eljáró természetes személy. 
Panasztípusok  
Tájékoztatási hiányosság  

- szerződéskötés előtt  
Ha a panasz elsősorban arra vonatkozik, hogy az ügyfelet az adatszolgáltató 
hiányosan, tévesen, vagy bármilyen egyéb okból nem megfelelően tájékoztatta az 
adott konstrukcióról, annak kockázatairól, az ügyfelet terhelő többletköltségekről, 
vagy bármilyen olyan tényezőről, amely az ügyfél szempontjából lényeges lehet a 
megfelelő üzleti döntés meghozatalához. 

- szerződéskötés után 
Ha a panasz a szerződéskötés utáni időszakban történt tájékoztatási hiányosságra 
vonatkozik (pl. szerződéses feltételek változásával, kondícióváltozással, jogokkal és 
kötelezettségekkel kapcsolatos téves, illetve hiányos tájékoztatás, portfolió-kimutatás 
„hiányos” tartalma).  

Árfolyam 
- egyes tranzakcióknál az árfolyam konkrét mértékének kifogásolása,  
- az ügyfél szerint nem megfelelő árfolyam alkalmazása a kalkulációban, 
- az árfolyam nem megfelelő figyelembevétele vagy figyelmen kívül hagyása egy-egy 

pénzügyi instrumentum értékének meghatározásánál,  
- árfolyamváltozás kifogásolása,  
- minden egyéb, az árfolyammal kapcsolatos panasz. 

Szolgáltatás minősége  
Az ügyfelekkel szemben tanúsított magatartás, udvariatlan kiszolgálás, nehezen 
elérhető ügyintézők, ügyintézés lassúsága stb. 

Jutalék, költség, díj mértéke  
A portfolió-kezelési tevékenységhez kapcsolódóan vagy egyéb címen felszámított 
jutalék, költség, díj mértéke, vagy új díj bevezetése miatti panasz. 

Kamat, hozam mértéke  
A nettó eszközérték számításával, az egy jegyre jutó nettó eszközérték 
meghatározásával kapcsolatos kifogások. 

Nyilvántartási hiányosság 
A megbízható és naprakész nyilvántartást biztosító számviteli és informatikai háttér 
hibáira, valamint az ügykezelés, adminisztráció során előforduló hibák (hibás 
bizonylat, beadvány elvesztése stb.) miatti panaszok. 

Elszámolás  
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Ide sorolandók azok a panaszok, amelyek elszámolási vitát eredményeznek egyes 
tranzakciókkal (átutalási-átvezetési megbízás, portfólió-kezelési megbízás stb.) 
kapcsolatosan.  

Megbízás teljesítése 
Azok a panaszok, amelyek egyes tranzakciók hibás vagy elmaradt teljesítéséből 
erednek.  

Egyoldalú szerződésmódosítás 
Az ügyféllel kötött szerződés kamatának, díjának, minden egyéb költségnek vagy 
feltételnek a módosítása. 

Elektronikus szolgáltatás 
Azok a panaszok, amelyek kifejezetten az elektronikus eszköz nem kielégítő 
működésére, rendszerbeli hiányosságára vonatkoznak. 

Jogosulatlan tevékenység 
A Felügyelet engedélyének hiányában végzett engedélyköteles tevékenységgel 
kapcsolatos panaszok. 

Pénzügyi visszaélés 
Minden olyan beadvány, amelynek tárgya bűncselekmény elkövetésének (pl. csalás, 
pénzmosás) gyanúját veti fel. 

Ügynök 
Az adatszolgáltató ügynökének tevékenységével kapcsolatos panaszok. 

Egyéb ügyviteli hibák 
Postázási hiba, kötelező értesítések elmulasztása stb. 

Egyéb okok 
Minden, a fenti kategóriákba nem sorolható panasz. 

 

50GA FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK I. 
A tábla 50GA11-50GA17 sorai: a Batv. 4. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a Batv. 
4. § (3) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt tevékenységek. 

50GB FOGYASZTÓI PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK II.  
A tábla kitöltésénél a peresített panaszügyeket is számításba kell venni. 

A tábla sorai: 
50GB1 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek száma összesen: Ezen összesített adat négy 
különböző szempont (szolgáltatási ágak, panasz típusa, panaszkezelés időtartama, 
panaszügyek megalapozottsága) szerinti megbontását tartalmazza a tábla első része.   

50GB111-50GB117 sorok: A Batv. 4. § (2) bekezdés a)-c) pontjaiban, valamint a Batv. 4. § 
(3) bekezdés a)-d) pontjaiban felsorolt tevékenységek. 

50GB31 sor: Azon személyek száma, akik teljes munkaidőben foglalkoznak az intézmény 
érdekében a panaszügyekkel, panaszkezeléssel (akár munkavállalóként, akár egyéb 
jogviszony keretében). A tárgynegyedév végi állományi létszámot kell megadni. 

50GB331 Aktív lakossági befektetők száma az időszak végén (fő): Azon lakossági 
ügyfelek száma, akik az elmúlt negyedévben valamilyen szolgáltatást (pl. befektetési 
tanácsadást) igénybe vettek, vagy akiknek ügyfélszámláján vagy értékpapírszámláján 
egyenleg szerepel. 
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50GB332 Lakossági ügyfelek részére vezetett értékpapírszámlák száma (db): A lakossági 
ügyfelek részére vezetett, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 46. pontja szerinti értékpapírszámlák 
száma. 
50GB333 Lakossági ügyfelek részére vezetett ügyfélszámlák száma (db): A lakossági 
ügyfelek részére vezetett, a Tpt. 5. § (1) bekezdés 130. pontja szerinti ügyfélszámlák száma. 
50GB341 sor: A befektetési alapkezelőt, mint panaszoltat érintő azon ügyek száma, amelyek 
kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben 
értesítette az alapkezelőt. 
50GB342 sor: Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban a befektetési alapkezelő a 
tárgynegyedévben igenlő alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor 
indult. 
50GB343 sor: Azon ügyek száma, amelyekkel kapcsolatban az alapkezelő a 
tárgynegyedévben a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát, ajánlását) 
végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult. 
50GB344 sor: A Pénzügyi Békéltető Testület elé került azon ügyek száma, amelyekkel 
kapcsolatban az alapkezelő a tárgynegyedévben egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül 
attól, hogy az eljárás mikor indult. 

50H KERESKEDÉSI PARTNEREK, LETÉTKEZELŐK 
A tábla célja: a befektetési alapkezelő befektetéskezelési tevékenység (alapkezelés, 
portfóliókezelés) végzése során igénybe vett szolgáltatókkal (letétkezelők, kereskedési 
partnerek) szembeni kitettség felmérése. 
A tábla kitöltése: 
A befektetési alapkezelő által, a befektetéskezelési tevékenysége során, az üzletkötéshez 
igénybe vett kereskedési partnereket, letétkezelőket kell a táblázatban felsorolni 
partnerenként, letétkezelőnként külön-külön sorban kimutatva a velük szemben fennálló 
kitettség értékét. 

A külföldi pénznemben fennálló számlaegyenlegek értékét és a külföldi devizában denominált 
értékpapírokat forintban kell szerepeltetni. Az átváltási árfolyam a számviteli politikában, 
kezelési szabályzatban, egyéb dokumentumokban (szerződés) meghatározott árfolyam, illetve 
ha ilyen nincs, akkor a negyedév végén érvényes, MNB által közzétett hivatalos árfolyam. 
Az értékpapírok piaci értékének meghatározásához (a 9. és 10. oszlopnál) az alapkezelő 
befektetési alapokra vonatkozó kezelési szabályzatában, illetve egyedi portfóliók esetében a 
szerződésben előírt értékelési szabályokat kell alkalmazni. 

A tábla oszlopai: 
1. oszlop Kereskedési partner, letétkezelő megnevezése: Annak az intézménynek a neve, 
amelynek szolgáltatásait az alapkezelő igénybe veszi a befektetéskezelési tevékenységéhez 
kapcsolódóan.  
2. oszlop Kereskedési partner, letétkezelő azonosító kódja: Az intézmény ISO 9362 
nemzetközi szabvány szerint meghatározott kódja [SWIFT/Bank Identifier Code (11 
karakter)]. 
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3. oszlop Kereskedési partner, letétkezelő országa: Annak az országnak az ISO 3166 
nemzetközi szabvány szerint meghatározott kétbetűs kódja, amelyikben a szolgáltató 
található. 
4. oszlop Kereskedési partner, letétkezelő intézmény típusa: A lehetséges értékek: „K” = 
központi bank; „H” = hitelintézet; „E” = elszámolóház, központi szerződő fél; „B” = 
befektetési vállalkozás; „X” = egyéb. 
5. oszlop Kockázati besorolás: Az adatszolgáltató által kialakított szempontrendszer szerinti 
belső besorolás eredménye.  
6. oszlop Pénzforgalmi számlán, pénzszámlán nyilvántartott pénzeszköz értéke: Az 
igénybe vett szolgáltatónál vezetett pénzforgalmi számlán, pénzszámlán, befektetési 
szolgáltatónál vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott érték.  
7. oszlop Lekötött betét: Letétkezelőnél, egyéb hitelintézetnél lekötött betét értéke. 
8. oszlop Óvadékba, fedezetbe adott pénzeszközök: A származtatott ügyletek fedezetéül, 
egyéb óvadékba, fedezetként elhelyezett pénzeszközök értéke.  
9. oszlop Értékpapírszámlán, letétszámlán nyilvántartott értékpapírok: Az értékpapír 
piaci értékét kell megadni.  
10. oszlop Óvadékba, fedezetbe, kölcsönbe adott értékpapírok értéke: A származtatott 
ügyletek fedezetéül, egyéb óvadékba, fedezetként, kölcsönbe elhelyezett értékpapírok piaci 
értéke. 

 

50I A BEFEKTETÉSI ALAPOK NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKE ÉS SZÁMA A 
NEGYEDÉV VÉGÉN 

A Batv. 47. § (1) bekezdésében szereplő bontásban szerepel az alapok nettó eszközértéke és 
száma. 
50I6 Összesen = 50I11+50I12 = 50I21+50I22 =50I31+50I32 =50I41+50I42 =50I51+50I52  

 

ALAPVDN BEFEKTETÉSI ALAP FELÜGYELETI DÍJA - A VÁLTOZÓ RÉSZ 
SZÁMÍTÁSA (NEGYEDÉVES) 

A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell 
meghatározni.  

Az adatokat ezer forintban kell jelenteni. 

A tábla adatainak számítása: 

ALAPVDN00001 Az összes alap tárgynegyedévre számított változó díja együttvéve: A 
táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összege, ahol xxx három számjegyet jelöl.  

ALAPVDN00101 Tárgynegyedévi működés napjainak száma: Teljes tárgynegyedévi 
működés esetén 90 nap jelentendő. (Minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni.) Ha az 
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alap tevékenységét negyedév közben kezdi meg, akkor a működési napok száma = 90 nap 
mínusz azon napok száma, amikor az alap még nem működött. 
ALAPVDN00102 Tárgynegyedévi változó díj alapja (nettó eszközérték): Az alap HUF-ra 
átszámított nettó eszközértékének negyedéves átlaga. 
ALAPVDN00104 Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen = 
ALAPVDN00103 - ALAPVDN00111 
 
Az ALAPVDN00105-ALAPVDN00111 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben 
kell kitölteni. 
ALAPVDN00105 Előző évi működés napjainak száma (nap): Teljes évi működés esetén 360 
nap jelentendő. Ha az alapkezelő tevékenységét év közben kezdi meg, akkor a működési 
napok száma = 360 nap mínusz azon napok száma, amikor az alap még nem működött. 

ALAPVDN00109 Előző évre számított változó díj korrekciója = ALAPVDN00108 - 
ALAPVDN00107 
ALAPVDN00110 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj = 
ALAPVDN001101 + ALAPVDN001102 
ALAPVDN00111 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen 
(túlfizetés + / hiány -) = ALAPVDN001102 - ALAPVDN00107 

 
AKVDN  BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FELÜGYELETI DÍJA - A VÁLTOZÓ 
RÉSZ SZÁMÍTÁSA (NEGYEDÉVES) 

A befektetési alapkezelő által fizetendő változó díj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell 
meghatározni. 

Az adatokat ezer forintban kell jelenteni. 

A tábla adatainak számítása: 

AKVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja – portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke: A Batv. 130. § (3) bekezdése szerinti kezelt 
portfólió nettó eszközértékének negyedéves átlaga. 
AKVDN04 Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen = AKVDN03 - 
AKVDN11 
 
Az AKVDN05-AKVDN11 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben kell kitölteni. 
AKVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója = AKVDN08 - AKVDN07 
AKVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj = 
AKVDN101 + AKVDN102 
AKVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + 
/ hiány -) = (AKVDN102 - AKVDN07) 
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AKFVDN EU TAGÁLLAMI BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FIÓKTELEPE 
FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (NEGYEDÉVES) 

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe által fizetendő változó díj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell 
meghatározni.  

Az adatokat ezer forintban kell jelenteni. 

A tábla adatainak számítása: 

AKFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke): A Batv. 130. § (3) bekezdése szerinti kezelt 
portfólió nettó eszközértékének negyedéves átlaga. 
AKFVDN04 Tárgynegyedévi változó díj fizetési kötelezettség összesen = AKFVDN03 - 
AKFVDN11 
Az AKFVDN05-AKFVDN11 sorokat csak a II. negyedévre vonatkozó jelentésben kell 
kitölteni. 
 
AKFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója = AKFVDN08 - AKFVDN07 
AKFVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj = 
AKFVDN101 + AKFVDN102 
AKFVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés 
+ / hiány -) = (AKFVDN102 - AKFVDN07) 

50EE BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK MÉRLEGE - ESZKÖZÖK 
Az Szmt. vonatkozó előírásainak megfelelően kell kitölteni. 

50EF BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK MÉRLEGE – FORRÁSOK 
Az Szmt. vonatkozó előírásainak megfelelően kell kitölteni. 

50ER BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐK EREDMÉNYKIMUTATÁSA 
Az Szmt. vonatkozó előírásainak megfelelően kell kitölteni. 

AKAD  A  BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ ÁLTAL FIZETENDŐ ALAPDÍJ (ÉVES) 

A tábla beküldési határideje: tárgyév január 31. 

Az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni. 

A befektetési alapkezelő által fizetendő alapdíj éves mértékét a Batv. 130. § alapján kell 
meghatározni.  

AKFAD EU TAGÁLLAMI  BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐ FIÓKTELEPE ÁLTAL 
FIZETENDŐ ALAPDÍJ (ÉVES) 

A tábla beküldési határideje: tárgyév január 31. 
Az adatokat ezer forintban kell szerepeltetni. 
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Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Batv. 130. § 
alapján kell meghatározni.  

KTAAE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe nem jelenti. 

KTAAE116 sor: Az intézmény jogi státuszaként az alábbi lehetőségek valamelyike 
választható: aktív, cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás 
alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, 
átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, 
átalakult/kivált, inaktív. 

KTAAE2 VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK ADATAI 
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe nem jelenti. 

A Batv. 3. § 69. pontja alapján vezető állású személynek minősülő tisztségviselőre 
vonatkozóan kell kitölteni.  
A tisztségviselőt annak újbóli megválasztása vagy kinevezése esetén az Újraválasztás 
dátuma cella kitöltésével újra be kell jelenteni.  

Ha a tisztségviselő megbízatását, kinevezését visszavonták, akkor a tisztségviselőt a tisztség 
betöltésének vége dátum megadásával ki kell jelenteni. 

A Bejelentés oka cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”, 
„megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”. 

Változás esetén a változásban érintett vezető állású személy adatain túl minden esetben az 
intézmény vezető állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az 
esetben a Bejelentés oka cellában az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani. 

A táblában „igen” vagy „nem” válasszal kell jelölni, hogy a tisztségviselő vezető 
beosztásúnak minősül-e, elsőszámú vezető-e, illetve, hogy az intézmény alkalmazottja-e. 

A Tisztség betöltésének alapja cellában kell megjelölni, hogy a tisztségviselő a tisztségét 
„megválasztás” vagy „kinevezés” útján látja el. 

A Cégjegyzési joggal rendelkezik cellában kell megjelölni, hogy a tisztségviselő 
rendelkezik-e cégjegyzési joggal, és ha igen, akkor azt „önállóan” vagy „együttesen” 
gyakorolja. Amennyiben cégjegyzési joggal nem rendelkezik azt a „nincs joga” szöveggel 
kell jelezni. 

A „Tisztség betöltésének kezdete”, a „Tisztség betöltésének vége” és az „Újraválasztás 
dátuma” cellák közül legalább az egyik kitöltése kötelező. 
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KTAAE3 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI 
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe nem jelenti. 

A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes 
személy megbízása esetén is kötelezően kitöltendőek. 

KTAAE4 KISZERVEZÉSI ADATOK 
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe nem jelenti. 

Attól függően, hogy a kiszervezett tevékenységet természetes személy vagy intézmény végzi, 
a megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendők. 

KTAAE5 TULAJDONOS ADATAI 

Az adatszolgáltató tulajdonosára vonatkozó adatokat kell megadni, függetlenül attól, hogy 
eredeti részesedésszerzésről, vagy megváltozó (vétel vagy eladás) tulajdonlásról van-e szó.  

Ha a tulajdonos természetes személy, akkor a KTAAE51 kezdetű blokkot kell kitölteni, ha 
pedig nem természetes személy, akkor a KTAAE52 kezdetű blokkot. 

A blokkokon belül külön-külön szakaszban kell feltüntetni a közvetlen, illetve a közvetett 
tulajdonrészeket.  

A közvetett tulajdonrészre vonatkozóan a Tpt. 5. § (1) bekezdés 84. pontja szerint 
átszámított végeredményt, a tulajdonlás típusa mezőbe pedig a „közvetett” szót kell beírni. A 
köztes vállalkozás adatait – ha a tulajdonos magánszemély – pl. a KTAAE5101091 - 
KTAAE51010913 sorokban kell megjeleníteni.  

Az eseti jelentés célja, hogy – a tulajdonos adatain kívül – a tulajdonváltozásban érintett 
tulajdonrésznek a tulajdonváltozás előtti állapotát, és magát a tulajdonváltozást rögzítse. 
Természetes személy esetén pl. a KTAAE5101 - KTAAE5101064 sorok tartalmazzák a 
tulajdonos adatait, a KTAAE5101071- KTAAE5101078 sorok rögzítik a tulajdonváltozás 
előtti állapotot, míg a KTAAE5101081- KTAAE5101088 sorok írják le a tranzakció adatait. 

A „tulajdonváltozás előtti állapot vonatkozási dátuma” sorba az az időpont kerül, amióta a 
jelentendő tranzakció előtti állapot fennállt az adott tulajdonos esetében. 

A „tulajdonváltozás típusa” sorba a „szerzés”, illetve „átruházás” megjelölés kerül, és 
ezenkívül meg kell adni annak az üzleti partnernek a nevét is, akivel a tranzakciót 
lebonyolították. (Több partner esetén mindegyiket fel kell sorolni.)  

Átruházás esetén az új tulajdonosról és a tulajdonáról egy új ismétlőblokkot kell kitölteni. 

A tábla december 31-i állapotra vonatkozó beküldése egyúttal a Batv. 136. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt, Felügyelet felé történő bejelentési kötelezettség teljesítését is jelenti. 
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KTAFAE1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK 

Csak az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe jelenti. 

A tábla kitöltése megegyezik a KTAAE1 táblánál leírtakkal. 

KTAFAE2 VEZETŐ ÁLLÁSÚ SZEMÉLYEK ADATAI  

Csak az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe jelenti. 

Az adatlapot a Batv. 3. § 69. pontja alapján vezető állású személynek minősülő 
tisztségviselőre vonatkozóan kell kitölteni. 

Kitöltésénél a KTAAE2 táblánál leírtak az irányadók.   

KTAFAE3 TULAJDONOS ADATAI 

Csak az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő 
magyarországi fióktelepe jelenti. 

Kitöltése megegyezik a KTAAE5 táblánál leírtakkal. 

A tábla december 31-i állapotra vonatkozó beküldése egyúttal a Batv. 136. § (1) bekezdés b) 
pontjában foglalt, Felügyelet felé történő bejelentési kötelezettség teljesítését is jelenti.” 



V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erõforrások miniszterének 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelete
az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai
szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények
mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról

A nemzeti köznevelésrõl szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (1) bekezdés a), d), e), h) és i) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.)

Korm. rendelet 41. § i) pontja szerinti feladatkörömben eljárva a következõket rendelem el:

1. Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet módosítása

1. § Az érettségi vizsga részletes követelményeirõl szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet (a továbbiakban: R.) Melléklete

az 1. melléklet szerint módosul.

2. § Az R.

a) bevezetõ részében a „63. §-ának (12) bekezdésében” szövegrész helyébe a „2. §-ában”,

b) 1. § (1) bekezdésében „a gimnáziumi és a szakközépiskolai” szövegrész helyébe „a középiskolai”,

c) 1. § (2) bekezdésében a „tantárgyak” szövegrész helyébe a „vizsgatárgyak” szöveg, a „vizsgatantárgy” szövegrész

helyébe a „vizsgatárgy”,

d) 1. § (3) bekezdésében a „vizsgatantárgyak” szövegrész helyébe a „vizsgatárgyak”,

e) 1/A. §-ában a „szeptember-októberi” szövegrész helyébe az „október-novemberi”,

f) Mellékletének

fa) ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fb) ANGOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fc) FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fd) FRANCIA NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fe) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont

harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

ff) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont

harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fg) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] II. OPIS ISPITA cím ISPIT SREDNJEG STUPNJA alcím Vrednovanje pont

harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fh) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] II. OPIS ISPITA cím ISPIT VIŠEG STUPNJA alcím Vrednovanje pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fi) KÖZGAZDASÁG-MARKETING ALAPISMERET KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI

VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK cím A) KOMPETENCIÁK alcím 1. Tájékozódás a Gazdálkodási

ismeretek témaköreiben pontot követõ táblázat Vállalkozási formák téma Vizsgaszintek Középszint

alpontjának utolsó mondatában „az okmányirodák” szövegrész helyébe „a fõvárosi és megyei

kormányhivatal járási (fõvárosi kerületi) hivatalai”,

fj) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,
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fk) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fl) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven] II. BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG cím MITTELSTUFE alcím

Bewertung pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fm) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven] II. BESCHREIBUNG DER PRÜFUNG cím OBERSTUFE alcím

Bewertung pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fn) NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fo) NÉMET NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fp) OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fq) OLASZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fr) OROSZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fs) OROSZ NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

ft) SPANYOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fu) SPANYOL NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont harmadik

franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fv) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím KÖZÉPSZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont

harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fw) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV II. A VIZSGA LEÍRÁSA cím EMELT SZINTÛ VIZSGA alcím Értékelés pont

harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fx) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén nyelven] II. OPIS IZPITA cím IZPIT SREDNJE RAVNI alcím

Ocenjevanje pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”,

fy) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén nyelven] II. OPIS IZPITA cím IZPIT VIŠJE RAVNI alcím Ocenjevanje

pont harmadik franciabekezdésében a „10%” szövegrész helyébe a „12%”

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti az R. Mellékletének

a) ÁBRÁZOLÓ ÉS MÛVÉSZETI GEOMETRIA cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet

megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,

b) HANGKULTÚRA cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes

tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,

c) HANGTANI ÉS AKUSZTIKAI ISMERETEK cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet

megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,

d) HORVÁT NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen

záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,

e) HORVÁT NYELV [horvát nyelven] HRVATSKI JEZIK cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet

megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,

f) A MAGYAR NÉPZENE ALAPJAI cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen

záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,

g) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó

részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege,

h) NÉMET NEMZETISÉGI NYELV [német nyelven] DEUTSCH ALS NATIONALITÄTENSPRACHE cím és az azt követõ

– a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes tartami követelmények, a vizsga

leírása – szövege,

i) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen

záródó részletes tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege, valamint
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j) SZLOVÉN NEMZETISÉGI NYELV [szlovén nyelven] PODROBNE ZAHTEVE IN OPIS MATURITETNEGA IZPITA

SLOVENSKI JEZIK cím és az azt követõ – a címhez rendelt, a soron következõ címet megelõzõen záródó részletes

tartami követelmények, a vizsga leírása – szövege.

2. A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet módosítása

4. § A pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet (a továbbiakban: OKM rendelet) 38. §-a

a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Az Nkt.

a) 4. § 25. pontjában, 15. §-ában és 47. §-ában a szakértõi bizottság alatt a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és

rehabilitációs feladatokat ellátó szakértõi és rehabilitációs bizottságokat, és az országos szakértõi és rehabilitációs

feladatok ellátó szakértõi és rehabilitációs bizottságokat,

b) 4. § 3. pontjában a szakértõi bizottság alatt a nevelési tanácsadót,

c) 56. § (1) bekezdésében a szakértõi bizottság alatt a tanulási képességet vizsgáló szakértõi és rehabilitációs

feladatokat ellátó szakértõi és rehabilitációs bizottságokat, az országos szakértõi és rehabilitációs feladatokat ellátó

szakértõi és rehabilitációs bizottságokat és a nevelési tanácsadót

is érteni kell.”

5. § Az OKM rendelet

a) 1. § (1) bekezdés k) pontjában és (2) bekezdésében, 4. § (5) bekezdés b) pontjában, 6. § (3) bekezdésében, 8. §

(2) bekezdésében, 13. § (3) és (5)–(6) bekezdésében, 19. § (2) és (5) bekezdésében, 25. § (4) bekezdésében, 26. §

(4) bekezdésében, valamint 34. § (3) bekezdésében a „közoktatási” szövegrész helyébe a „köznevelési”,

b) 12. § (1) bekezdésében a „közoktatásról szóló törvény 30. § (9) bekezdése” szövegrész helyébe a „nemzeti

köznevelési törvényrõl szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 56. § (1) bekezdése”,

c) 28. § felvezetõ szövegében „a közoktatásról szóló törvény 30. § (6) bekezdése alapján fejlesztõ felkészítésben”

szövegrész helyébe „az Nkt. 15. § (2) bekezdése alapján fejlesztõ nevelésben”,

d) 28. § b) pontjában „a közoktatásról szóló törvény 30/A. § (3) bekezdése szerint egyéni fejlesztõ felkészítés

keretében” szövegrész helyébe „az Nkt. 15. § (2) bekezdése alapján egyéni fejlesztés keretében”,

e) 34. § (4) bekezdésében a „veheti a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti” szövegrész helyébe a „vehet”,

f) 36. § (5) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 78. § (7) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe „az Nkt.

60. § (10) bekezdésében”

szöveg lép

6. § Hatályát veszti az OKM rendelet

a) 8. § (2) bekezdésének felvezetõ szövegében „a közoktatásról szóló törvény 82. § (1) bekezdésében elõírt” szöveg,

b) 8. § (2) bekezdésének d) pontjában a „közoktatásról szóló törvényben meghatározott” szöveg,

c) 18. § (4) bekezdése,

d) 20. § (6) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti” szöveg,

e) 34. § (5) bekezdésében „a közoktatásról szóló törvény 101. §-a szerinti szakértõt vagy” szöveg,

f) 36. § (3) bekezdése.

3. A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosítása

7. § A nevelési-oktatási intézmények mûködésérõl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.)

EMMI rendelet (a továbbiakban: EMMI rendelet) 2. § (2) bekezdése a következõ e) és f) ponttal egészül ki:

[Az (1) bekezdéstõl eltérõen]

„e) a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programja elõkészítõ évfolyamának 9/AJTP,

f) a Hátrányos Helyzetû Tanulók Arany János Kollégiumi Programja elõkészítõ évfolyamának 9/AJKP”

[az elnevezése.]
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8. § Az EMMI rendelet 51. § (4)–(5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(4) Ha a gyermek a közoktatási törvény 24. § (3) bekezdése alapján vesz részt óvodai nevelésben, és egy nevelési

évben igazolatlanul tíz napnál többet mulaszt, továbbá, ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási

évben eléri a tíz órát, az óvoda vezetõje, az iskola igazgatója – a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök

ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetérõl és illetékességérõl szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletben

foglaltakkal összhangban – értesíti a gyermek, tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot,

az általános szabálysértési hatóságként eljáró kormányhivatalt – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedõ tanuló

kivételével –, tanköteles tanuló esetén a gyermekjóléti szolgálatot is, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban

nevelkedõ tanuló esetén a területi gyermekvédelmi szakszolgálatot. Az értesítést követõen a gyermekjóléti szolgálat

az óvoda, az iskola és – szükség esetén – a kollégium bevonásával haladéktalanul intézkedési tervet készít, amelyben

a mulasztás okának feltárására figyelemmel meghatározza a gyermeket, a tanulót veszélyeztetõ és az igazolatlan

hiányzást kiváltó helyzet megszüntetésével, a gyermek óvodába járásával, a tanulói tankötelezettség teljesítésével

kapcsolatos, továbbá a gyermek, a tanuló érdekeit szolgáló feladatokat.

(5) Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri a harminc órát, az iskola a mulasztásról

tájékoztatja az általános szabálysértési hatóságot – a gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedõ tanuló kivételével –,

valamint ismételten tájékoztatja a gyermekjóléti szolgálatot, amely közremûködik a tanuló szülõjének

az értesítésében, továbbá gyermekvédelmi szakellátásban nevelkedõ tanuló esetén a területi gyermekvédelmi

szakszolgálatot. Ha a tanköteles tanuló igazolatlan mulasztása egy tanítási évben eléri az ötven órát, az iskola

igazgatója haladéktalanul értesíti a tanuló tényleges tartózkodási helye szerint illetékes gyámhatóságot és

kormányhivatalt.”

9. § Az EMMI rendelet 52. § (1) bekezdés bb) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:

[52. § (1) Ha a gyermek szülõje óvodáztatási támogatásra jogosult,

b) az óvoda vezetõje]

„bb) a kifizetés esedékességét megelõzõen – a gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról

szóló jogszabályban meghatározott idõpontban és idõtartamra vonatkozóan – tájékoztatja a jegyzõt azoknak

a napoknak a számáról, amelyrõl a gyermek igazoltan és igazolatlanul az óvodából mulasztott,”

10. § Az EMMI rendelet 142. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

„(1) A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szûrõvizsgálat alapján könnyített

testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szûrõvizsgálatot – kivéve, ha a vizsgálat oka késõbb

következik be – május 15-éig kell elvégezni. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának nyilvántartást kell vezetnie,

amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenõrzõ vizsgálatok eredményét.”

11. § Az EMMI rendelet

a) 51. § (5) bekezdésében a „jegyzõt” szövegrész helyébe a „gyámhatóságot”,

b) 64. § (2) bekezdés c) pontjában az „51. § (6) bekezdés b) pontjában” szövegrész helyébe az „51. §

(7) bekezdésében”,

c) 122. § (8) bekezdésében a „véleményezési joggal részt vesz” szövegrész helyébe a „részt vesz”,

d) 125. § (1) bekezdésében „a használatát nem más jogszabály” szövegrész helyébe „a használatát más jogszabály”,

e) 130. § (3) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésben”,

f) 134. § felvezetõ szövegében a „folytatható” szövegrész helyébe a „hirdethetõ meg”,

g) 140. § (2) bekezdésében a „közoktatási törvény 3. számú mellékletében a gyógypedagógiai osztályok számára

meghatározott átlaglétszámot” szövegrész helyébe a „hat fõt”,

h) 142. § (2) bekezdésében a „könnyítetttestnevelés” szövegrész helyébe a „könnyített testnevelés”,

i) 142. § (3) bekezdésében az „arányára a szakorvos” szövegrész helyébe az „arányára az iskolaorvos, a szakorvos”,

j) 179. § (6) bekezdésében a „pedagógiai programját, minõségirányítási programját, házirendjét” szövegrész

helyébe a „pedagógiai programját, házirendjét”

szöveg lép.

12. § Hatályát veszti az EMMI rendelet 1. melléklet A nevelési-oktatási intézmény irattári terve és az iskolai záradékok

cím II. Az iskolák által alkalmazott záradékok alcím 44. pontja.
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13. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.

(2) A 3. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § 2015. január 1-jén lép hatályba.

Balog Zoltán s. k.,
emberi erõforrások minisztere

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 151. szám 25407



1. melléklet a 36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelethez

Az R. Melléklete a következõ alcímmel egészül ki:

PSZICHOLÓGIA

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY

A) Kompetenciák

TÉMÁK KÖZÉPSZINT

1. Források használata és értékelése

1.1. Pszichológiai fogalmak ismerete és
szaknyelv használata

1.2. Tudományos megközelítés
sajátosságainak ismerete

Tematikus tájékozódás a nyomtatott és elektronikus ismeretterjesztõ
információ-forrásokban.
Tudja helyesen használni az alapvetõ pszichológiai fogalmakat.
Tisztában van a tanult pszichológiai alapfogalmak
jelentéstartalmával.
Képes ismereteit világos nyelvi formában elõadni.
Tisztában van a pszichológia alapvetõ bizonyítási eljárásaival és a
pszichológia szemléletmódjának fõ vonásaival.
A tanult kísérletek módszertani sajátosságait képes kiemelni és
elemezni.
Különbséget tud tenni a szakmai bizonyítékok és a nem kellõen
bizonyított tények között.

2. Az értelmezés képessége Képes fogalmak összefüggéseinek meglátására, pszichológiai
jelenségek összekapcsolására.
Képes fogalmak összefüggéseinek meglátására, életbõl vett
példákon való bemutatására.

3. Megfigyelés képessége

3.1. Pszichológia ismeretek felhasználása
a mindennapi életben

Irodalmi és filmélményeiben felismeri a tanult pszichológiai
jelenségeket és ezeket képes összekapcsolni a tudomány által
rendszerezett ismeretekkel.
A tanult pszichológiai jelenségeket felismeri valós élethelyzetekbõl
vett példákban.
Képes az emberek és csoportok viselkedésének okait, az emberek
közti kommunikáció és érintkezés jellemzõit példákban vagy a
mindennapi életben felismerni, ezeket a jelenségeket a pszichológiai
ismeretek összefüggéseiben szemlélni.
A pszichológia tanult jelenségeire tud szemléletes példákat,
analógiákat említeni saját tapasztalataiból.
Képes a pszichológiai ismereteit összekapcsolni az egészséges
életvezetés szempontjaival.
Tud olyan pszichológiai tényezõket említeni, amelyek pozitív vagy
negatív hatással voltak saját vagy más emberek életvezetésére.
Tud példát mondani arra, amikor a pszichológiai tudás hasznos volt
egy helyzet megértésében vagy hatékonyabb kezelésében.

4. Rugalmas gondolkodás Nyitottság az emberi megnyilvánulások megértésére, elfogadására.

5. Kritikai értékelés Képes kritikusan viszonyulni a pszichológiai tartalmú
információkhoz, tisztában van a tudományos bizonyítás alapvetõ
kritériumaival.
Képes önálló kérdésfelvetésre, véleményalkotásra, gondolatokról,
ismeretekrõl, véleményekrõl személyes állásfoglalás kialakítására.
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B) Témakörök

TÉMÁK KÖZÉPSZINT

1. A pszichológia mint tudomány A pszichológia helye a társadalom és természettudományok
rendszerében.
A pszichológia tudományos eszköztára és fõ vizsgálómódszerei:
megfigyelés, kísérlet strukturált interjú és kérdõíves módszerek.
A pszichológia alapterületei:
I. Akadémikus pszichológia:
– fejlõdéspszichológia,
– személyiségpszichológia,
– általános pszichológia,
– szociálpszichológia.
II. Alkalmazott pszichológia: a pszichológia lehetséges
alkalmazásának területei.
Pszichológia fõ megközelítésmódjai: pszichoanalitikus, behaviorista,
humanisztikus nézõpont.

2. Általános pszichológia: A lelki mûködés
általános törvényszerûségei
2.1. Észlelés

2.2. Figyelem

2.3. Tanulás

2.4. Emlékezet

Az észlelés jelenségei: a felismerés, lokalizáció, távolsági
jelzõmozzanatok szerepe a látás folyamatában, monokuláris és
binokuláris látás, mozgás észlelése, észlelési konstanciák, észlelési
illúziók (Ames-szoba, Emert utókép).
A tanulás szerepe az észlelésben (Held: fordító prizmaszemüveg
kísérlet).
A figyelem: spontán és akaratlagos figyelem, a figyelem jellemzõi
(terjedelme, tartóssága, átvihetõsége, elterelhetõsége), korai és késõi
szûrés elmélete. A figyelem szerepe az észlelésben és annak
fejleszthetõsége.
A tanulás fogalma és fajtái:
Asszociatív tanulás a mindennapi életben: a klasszikus és
instrumentális kondicionálás.
– A klasszikus kondicionálás: Pavlov kísérletei, megerõsítés, kioltás.
– Az operáns kondicionálás: Thorndyke kísérletei, az effektus
törvénye, Skinner kísérletei, formálás fogalma, averzív kondicionálás,
a büntetés formái és hatásai a viselkedés szabályozásában.
A komplex tanulás: mentális reprezentáció és kognitív térkép
fogalma (Tolman kísérlete), Köhler és a belátásos tanulás fogalma.
Következmények és tanulságok: a tanulással kapcsolatos fogalmak
használhatósága bizonyos pszichés folyamatok magyarázatában:
gyermeknevelés, fóbia kialakulása, babonás viselkedés, jutalmazás
szerepe a vonzalom és a függõségek kialakulásában.
A tanulás és felidézés hatékonyságának fejlesztése:
tanulásmódszertani alapelvek, a hatékony tanulás feltételei (külsõ és
belsõ körülmények, motiváció), serkentõ és gátló interferencia-hatás,
struktúra, a kontextus szerepe (Godden és Baddeley kísérlete),
értelmes tanulás módszerei: tömbösítés, képzelet szerepe –
mnemotechnikai módszerek: helyek módszere, kulcsszó módszer,
PQRST.
Az emlékezet jelenségei:
Az emlékezet típusai: az explicit és implicit emlékezet fogalma.
Az emlékezés szakaszai: kódolás, tárolás, elõhívás.
A rövid távú memória sajátosságai, kódolási folyamatai
– eidetikus kép fogalma,
– a memória kapacitása – elõhívási problémák: elhalványulás,
kiszorítás.
A hosszú távú megõrzés: kódolási sajátosságai, elõhívási hibák:
interferencia, felejtés érzelmi összetevõi, mélységi kódolás.
Az emlékezeti zavarok: az amnézia típusai – retrográd és anterográd
amnézia.
Konstruktív emlékezet: sztereotípiák és sémák hatása (Loftus
konstruktív emlékezet kísérlete).
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2.5. Kognitív képességek

2.6. Aktivációs szint, módosult
tudatállapotok

2.7. Motiváció

2.8. Érzelmek

A tanulást befolyásoló képességek:
A gondolkodás folyamatai: konvergens és divergens gondolkodás,
analógiás gondolkodás, problémamegoldó gondolkodás.
Az intelligencia és a kreativitás fogalma, mérésének alapelvei. Az
intelligencia hányados jelentése.
Az aktivációs szint fogalma és szerepe az érzelem, a motiváció és a
teljesítmény alakulásában.
Módosult tudatállapot fogalma, típusai: alvás, álom, álomelméletek.
A napközben átélt eseményeknek, a külvilág ingereinek és az
emlékeknek a szerepe az álomban. A pszichoanalízis álom
értelmezése.
A hipnózis fogalma, jellemzõi, fajtái. A hipnózissal kapcsolatos
kételyek,
a hipnábilitás fogalma.
Az autogén tréning fogalma, hatásai.
A motiváció típusai, mûködése és szerepe a
viselkedésszabályozásban: alapvetõ és humánspecifikus motiváció,
Maslow motiváció elmélete. Extrinsic és intrinsic motiváció jellemzõi
és egymásra hatása.
Teljesítménymotiváció és igényszint, a siker és kudarc, valamint a
visszajelzések hatása az igényszint alakulásában.
Érzelmek kialakulása, az alapérzelmek fajtái, az érzelmek viselkedésre
gyakorolt hatása. Kognitív kiértékelés szerepe az érzelmek
alakulásában (Schachter-Singer kísérlet), James-Lange érzelem
elmélete (faciális feedback kísérlet).

3. Szociálpszichológiai ismeretek
3.1. A társas kapcsolatok alakulása

3.2. Társas viselkedés

3.3. Attitûd

3.4. Társas megismerés

3.5. Vonzalom

3.6. Agresszív viselkedés

3.7. Nemi identitás és nemi szerep

3.8. Kommunikáció

Egyén és közösség viszonya, a csoporthoz tartozás elõnyei és
hátrányai.
A csoportalakulás folyamata, a csoport hatása az egyénre:
csoportnyomás, konformitás (Asch kísérlet). Engedelmesség a
tekintélynek: (Milgram kísérlet)
Külsõ elvárás és szerep hatása a viselkedésre (Zimbardo
börtönkísérlete). Normaalakulás, normák szerepe a viselkedésre.
Teljesítmény csoportban: serkentés, gátlás, társas lazsálás.
A segítõ viselkedés alakulása és a segítõ magatartást befolyásoló
tényezõk: felelõsség megoszlása, sürgetettség (Dartley és Batson
kísérlete), normák, példa szerepe.
Az attitûd fogalma, attitûdök szerepe a viselkedésszabályozásban,
nézetek alakulása és a meggyõzés hatékonyságát befolyásoló
tényezõk.
A társas megismerés fogalmai – sémák, sztereotípiák,
holdudvar-hatás, elsõbbségi hatás, önbeteljesítõ jóslat.
A sztereotípia és az elõítélet fogalma, kialakulásának magyarázatai,
megnyilvánulási formái, csökkentésének lehetõségei. Egy gyakorlati
példa: az integrált és a szegregált oktatás problémája.
A személyközi vonzalom kialakulásának összetevõi: fizikai vonzóság,
közelség, ismerõsség, hasonlóság. A rokonszenv és szerelem
pszichológiája.
A szerelem összetevõi, típusai: szenvedély és társszerelem. Szerelem
és szexualitás.
Az agresszió fajtái:
direkt-indirekt; antiszociális-proszociális agresszió.
A nemi identitás kialakulása, a biológiai és társadalmi nem fogalma,
nemi identitás, nemi szerep.
Kommunikáció fogalmai: verbális és nem verbális kommunikáció; a
verbális és nonverbális közlés viszonya. A nem verbális
kommunikáció fõbb eszközei: mimika, testbeszéd, térközszabályozás.
A hatékony kommunikáció feltételei, a kommunikációs zavarok okai.
A kommunikáció kulturális különbségei. Az empátia és a
kommunikáció kapcsolata.
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4. Fejlõdéspszichológia

4.1. Családi szocializáció

4.2. Fejlõdéselméletek és életkori jellemzõk

Öröklés és környezet szerepe a személyiség alakulásában. A
szocializáció interaktív felfogása és a kritikus periódus fogalma.
A családi szocializáció fogalma, jellemzõi. Az anya-gyerek kapcsolat, a
kötõdés fogalma (Harlow majomkísérletei). A kötõdés mérése:
idegen helyzet-teszt (Ainsworth). A kötõdés típusai: biztos,
bizonytalan; ambivalens, elkerülõ, dezorganizált. A családi mûködés
lehetséges nehézségei és zavarai (veszteségek, válás).
A személyiségfejlõdést elõsegítõ tényezõk és a különbözõ nevelési
stílusok hatása a személyiség alakulására. A személyiség és a
környezet egymásra hatásának összefüggései. A temperamentum
fogalma és típusai (könnyû, nehéz, lassan felmelegedõ csecsemõ).
Fejlõdéselméletek: szociális tanuláselmélet, utánzásos tanulás
(Bandura kísérletei). Erikson elmélete: a személyiség fejlõdésének
állomásai és az egyes szakaszok pszichológiai jellemzõi.
A serdülõkor jellemzõi, az identitás kialakulása, a moratórium,
szerepdiffúzió, korai zárás fogalmai (Marcia).

5. Személyiség-lélektani ismeretek:
Személyiség felfogás, személyiségjellemzõk

5.1. Személyiség felfogás,
személyiségjellemzõk

5.2. A személyiség megismerése

5.3. Személyiségelméletek

5.4. Énkép

5.5. Mentális egészség és betegség
fogalmai

A személyiséggel kapcsolatos különbözõ megközelítésmódok,
elméletek. (Egy választott személyiségelmélet
megközelítésmódjának részletes ismerete.)
Típustanok és vonáselméletek, az extraverzió és introverzió fogalma.
Big Five személyiségelmélet: extraverzió, barátságosság,
lelkiismeretesség, emocionalitás, nyitottság.
A személyiség megismerésének lehetõségei és korlátai, a környezet
és az öröklõdés szerepe a személyiség alakulásában.
Freud elméletének alapfogalmai: Id, ego, szuperego, tudattalan,
libido.
Humanisztikus elméletek: Rogers elmélete; Maslow szükséglet
hierarchia modellje: az önmegvalósítás fogalma, hiány- és
növekedési szükséglet.
Énkép fogalma – szubjektív én, objektív én, elvárt én, ideális én, nem
kívánt én. Énkép, önértékelés kialakulásában szerepet játszó
tényezõk, az énkép jelentõsége a teljesítményben és a társas
kapcsolatok alakulásában.
A mentális egészség és a mentális betegség fogalmai; a pszichés
egészség feltételei; a betegség kritériumai és ezek kritikája; a testi
betegségek hátterében meghúzódó pszichés okok.
A pszichés zavarok: szorongás fõbb tünetei, a depresszió jelei, a
skizofrénia és az antiszociális személyiségzavar fogalma.
Evészavarok: anorexia, bulimia, túlsúlyosság fõbb okai és jellemzõi.
Szenvedélybetegségek: droghasználat, alkoholizmus és egyéb
függõségek – internetfüggõség, játékszenvedély. A függõség
kialakulásának oka és folyamata, pszichológiai és fizikai hatása.
Nehéz élethelyzetekkel való megküzdés, stressz és betegségek
kapcsolata. Stresszkeltõ események: helyzetek bejósolhatósága és
befolyásolhatósága. A stressz pszichológiai hatásai: szorongás,
depresszió, tanult tehetetlenség (Seligman kísérlete) és élettani
hatásai (harcolj vagy menekülj! válasz), Selye János alapján a krónikus
stressz hatásai; megküzdés módjai.
A lelki egészség megõrzése, a boldogság lehetséges forrásai. A
boldogság (szubjektív jóllét) pszichológiája: élettel való
elégedettség. A boldogság változása az élet során, kapcsolata a
negatív és pozitív érzésekkel és tapasztalatokkal. Célok és boldogság
kapcsolata. Boldogság és anyagi jólét viszonya.
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6. Az alkalmazott pszichológia területei

6.1. Pszichológia a mindennapi élet
területén

A pszichológia alkalmazott területeinek felhasználási lehetõségei a
mindennapi életben és az életvezetés, iskolapszichológia,
tanácsadás, pszichoterápia, sport, reklám stb. területén. (Az egyes
területek példákkal alátámasztott ismerete.
Miben, hogyan és kinek segítenek a pszichológus szakemberek?)

A média (pl. a tévé, az internet) szerepe a mindennapi életben,
életkori tényezõk a média üzeneteinek megértésében.

Fogalmak és kísérletek

Az írásbeli vizsga feladatlapjában számon kérhetõ fogalmak és kísérletek listája.

Témakör Fogalmak Kísérletek

1. A pszichológia mint tudomány Akadémikus pszichológia,
alkalmazott pszichológia, általános
pszichológia, fejlõdéspszichológia,
szociálpszichológia, személyiség
lélektan, behaviorizmus,
pszichoanalízis, humanisztikus
pszichológia,
naiv pszichológia, tudományos
pszichológia, introspekció,
megfigyelés, kísérlet, interjú,
kérdõíves módszerek, kísérleti
csoport, kontroll csoport, korreláció.

2. Az általános pszichológia Észlelés: érzékelés, abszolút küszöb,
különbségi küszöb, inger, receptor,
észlelés, felismerés, lokalizáció,
figura-háttér, perceptuális
csoportosítás: közelség, hasonlóság,
jó folytatás elve, észlelési illúzió.
Távolsági jelzõmozzanat,
monokuláris, binokuláris látás,
észlelési konstancia, kontextushatás,
alulról-felfelé és felülrõl-lefelé ható
kognitív folyamatok,
nagyság-távolság invarianciaelv.
Figyelem: spontán és akaratlagos
figyelem, figyelem terjedelme,
figyelem tartóssága, korai figyelmi
szûrés, késõi figyelmi szûrés.
Tanulás: tanulás, klasszikus
kondicionálás, reflex, feltétlen reflex,
feltételes reflex, megerõsítés, kioltás,
instrumentális/operáns
kondicionálás, effektus, formálás a
kondicionálásos tanulás során,
averzív kondicinálás, komplex
tanulás, mentális reprezentáció,
kognitív térkép, belátásos tanulás,
utánzásos tanulás, tömbösítés,
mnemotechnikai módszerek, helyek
módszere, kulcsszó módszer, PQRST.

Emert utókép,
Ames-szoba,
Held: fordító prizmaszemüveg.

Pavlov kísérletei kutyákkal,
Thorndyke kísérlete:
problémadoboz,
Skinner kísérlete: skinner-doboz,
Tolman kognitív térkép kísérlete,
Godden és Baddeley tanulás
kontextusa kísérlete búvárokkal,
Köhler csimpánz kísérlete.
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Kognitív képességek: konvergens,
divergens gondolkodás,
intelligencia, kreativitás, analógia,
intelligencia hányados, alkotás
fázisai.
Emlékezet: kódolás, tárolás, elõhívás,
implicit memória, eidetikus kép,
rövid távú memória, kapacitás,
elhalványulás, kiszorítás, hosszú távú
memória interferencia, szemantikus
és epizodikus memória, retorgrád és
anterográd amnézia, konstruktív
emlékezet.
Módosult tudatállapotok: módosult
tudatállapot, alvás szakaszai, REM,
nonREM, freudi álomelmélet:
manifeszt álomtartalom, látens
álomgondolat, álommunka, cenzúra,
hipnózis, hipnábilitás, hipnózis
indukció, poszthipnotikus
szuggesztió, autogén tréning.
Érzelmek: alapérzelmek, kognitív
kiértékelés, arousal, faciális feedback.
Motiváció: motívum, motiváció,
drive, alapvetõ/elsõdleges
motívumok, homeosztázis, humán
motívumok, exploráció, manipuláció,
altruizmus, szükségletek hierarchiája
(Maslow), extrinzic és intrinzic
motiváció, teljesítménymotiváció,
igényszint, kudarckerülés,
sikerorientáció.

Loftus konstruktív emlékezet
kísérlete.

Schachter-Singer kísérlet,
faciális feedback kísérlet.

3. A szociálpszichológia Csoportnyomás, konformitás, norma,
szerep, társas lazsálás
attitûd, elõítélet, séma, sztereotípia,
holdudvar-hatás, elsõbbségi hatás,
önbeteljesítõ jóslat, autoriter
személyiség, társas identitás,
kontaktus-hipotézis, kooperáció,
integráció, szegregáció
segítõ viselkedés, felelõsség
megoszlása, sürgetettség
direkt-indirekt agresszió,
antiszociális-proszociális agresszió,
frusztráció-agresszió hipotézis, az
agresszió katarzis-elmélete
Rokonszenv, személyközi vonzalom:
vonzóság, közelség, hasonlóság,
ismerõsség, szenvedélyszerelem,
társszerelem.
Szexualitás: biológiai nem, nemi
szerep, nemi identitás, nemi
orientáció.

Asch: csoportnyomás kísérlete,
Milgram: behódolás a tekintélynek,
Zimbardo börtönkísérlet.

Dartley és Batson sürgetettség
kísérlete: Az irgalmas szamaritánus.

4. Kommunikáció Verbális és nonverbális
kommunikáció, mimika,
gesztikuláció, proxemika,
zónatávolságok, posztuláris
kommunikáció, posztuláris
tükörjelenség, empátia.
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5. Fejlõdéspszichológia Öröklés és környezet interakciója,
kritikus periódus
Szocializáció: családi és intézményi
temperamentum, könnyû, nehéz,
lassan felmelegedõ
temperamentum, karakter
kötõdés, biztonságos,
bizonytalan/ambivalens,
bizonytalan/elkerülõ, dezorganizált,
idegen helyzet teszt
normatív krízis, identitás,
szerepdiffúzió, moratórium, korai
zárás

Bandura agresszív viselkedés utánzás
kísérletei
Harlow majomkísérlete
Ainsworth idegen helyzet teszt

6. Személyiséglélektan Típus, vonás, extraverzió, introverzió
Big Five személyiségelmélet, Freud
elméletének alapfogalmai: id, ego,
superego, tudattalan, tudatelõttes,
libido, pszichoszexuális fejlõdés,
ödipális komplexus
Humanisztikus elmélet:
önmegvalósítás, szükségletek
hierarchiája, hiány- és növekedési
szükséglet
Énkép: szubjektív én, objektív én,
elvárt én, ideális én, nem kívánt én
skizofrénia, személyiségzavar,
függõség, abúzus, szertolerancia,
elvonási tünet
stressz, stresszor, befolyásolhatóság,
bejósolhatóság, tanult
tehetetlenség, harcolj vagy menekülj
válasz, megküzdés
mentális egészség, pozitív
pszichológia, szubjektív jóllét, élettel
való elégedettség

Seligman: tanult tehetetlenség
kísérlete

7. Alkalmazott pszichológia Óvoda- és iskolapszichológia,
életvezetési tanácsadás,
pszichoterápia.
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II. A VIZSGA LEÍRÁSA

A vizsga részei

Középszint

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

180 perc 15 perc

90 pont 60 pont

A vizsgán használható segédeszközök

Középszint

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

A vizsgázó biztosítja NINCS NINCS

A vizsgabizottságot mûködtetõ
intézmény biztosítja

NINCS B tételsornak megfelelõ technikai
segédeszközök

Nyilvánosságra hozandók

Középszint

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

Anyag NINCS A tételsor
A B tételsorhoz: irodalmi mûvek

jegyzéke

Mikor? NINCS jogszabály szerint

Középszintû vizsga

Középszint

Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga

180 perc 15 perc

Feladatlap Egy A és egy B altétel kifejtése

Fogalom Kísérlet Rövid esszé Hosszú esszé A altétel
45 pont

B altétel
15 pont25 pont 15 pont 15 pont 35 pont

90 pont 60 pont

Írásbeli vizsga

Általános szabályok

Az írásbeli vizsgán a vizsgázóknak egy központi feladatsort kell megoldaniuk. A vizsgázó a rendelkezésére álló idõt

tetszés szerint oszthatja meg az egyes feladatok között és megoldásuk sorrendjét is meghatározhatja.

Az írásbeli feladatlap tartalmi és formai jellemzõi

Az írásbeli vizsga feladatlapja négy részbõl áll:

1. Öt pszichológiai fogalom szabatos meghatározása.

2. Egy kísérlet leírása, és a kísérlet tanulságainak összefoglalása.

3. Egy rövid esszékérdés kifejtése: egy pszichológiai jelenség bemutatása kb.150–200 szóban (kb. 20–30 sor).

4. Egy átfogó (hosszú) esszékérdés kifejtése kb. 300–400 szóban (kb. 40–50 sor).

A 3. illetve 4. részben a vizsgázónak a megadott 2 rövid, illetve 2 hosszú esszékérdésbõl 1-1-et kell kiválasztania és

kifejtenie.
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Az írásbeli feladatlap értékelése

Az értékelés központi javítási-értékelési útmutató alapján történik, az értékelés során csak egész pontok adhatóak.

A feladatlap megfelelõ helyén a vizsgázónak meg kell jelölnie, melyik feladatot választotta. Ezt a felügyelõ tanárnak a

vizsgadolgozat beszedésekor ellenõriznie kell. Amennyiben ez nem történt meg, és a választás ténye a dolgozatból

sem derül ki egyértelmûen, akkor minden esetben az elsõ választható feladat megoldását kell értékelni.

Fogalom meghatározás értékelési szempontjai: a fogalom helyes meghatározása, szaknyelvi megfogalmazás és a

kifejtés részletessége. Az öt fogalomra az elérhetõ pontszám 25 pont.

Kísérlet leírás és a tanulságok összefoglalásának értékelési szempontjai: a kísérlet lényeges pontjainak említése, a

kísérlet céljának világos leírása, a szöveg koherenciája, szaknyelvi megfogalmazás, a tanulságok, kritikus pontok

kifejtése. Az elérhetõ pontszám 15 pont.

Rövid esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes definiálása és tartalmának

kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus felépítés) szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhetõ

pontszám 15 pont.

Hosszú esszé értékelési szempontjai: a témához tartozó kulcsfogalmak említése, helyes definiálása és tartalmának

kifejtése, gyakorlati példa említése, a leírás koherenciája (logikus felépítés) szaknyelvi megfogalmazás. Az elérhetõ

pontszám 35 pont.

Szóbeli vizsga

Általános szabályok
A középszintû szóbeli vizsga tételsorának összeállításáról a vizsgabizottságot mûködtetõ intézmény gondoskodik.

A tételsor A és B tételsorból áll, melyekbõl külön-külön húz a vizsgázó, az A és B altételt a vizsgázó tetszõleges

sorrendben fejti ki. Mind az A, mind a B altételt a vizsgázónak önállóan kell kifejtenie. Közbekérdezni csak akkor lehet,

ha teljesen helytelen úton indult el, vagy nyilvánvaló, hogy elakadt. Az A altétel kifejtésére 10 perc, a B altételre 5 perc

áll a felelõ rendelkezésére.

Az A tételsor 20 altételbõl, a B tételsor minimum 7, maximum 20 altételbõl áll, a B altételek száma az adott

vizsgaidõszakban vizsgázók számának minimum 1,5-szerese, 13 vizsgázónál több vizsgázó esetén 20 tétel.

Mind az A, mind a B tételsor esetén az altételeket 20%-ban (4 A illetve 2–4 B altétel) módosítani kell.

A szóbeli tételsorok tartalmi és formai jellemzõi
Az A tételsor az elméleti tudást kéri számon, a feladat a részletes vizsgakövetelmények alapján elõre megadott

nagyobb témakörök egy részterületének ismertetése. Az A tételsornak a részletes követelményekben megadott

valamennyi témakört le kell fedniük az alábbiak szerint:

– minimum 1-1 altételnek az 1. illetve 6. témakörre kell épülnie

– minimum 2-2 altételnek, a 2–5. témakörökre kell épülnie

– a többi 10 tétel a 6 témakörbõl tetszõlegesen állítható össze.

A B tételsor a gyakorlati jellegû feladat, mely a tanultak alkalmazását kéri számon a mindennapi gyakorlatban.

A B altételek lehetséges feladattípusai:

1. irodalmi mû egy kijelölt részletének adott szempontú elemzése,

2. fényképek vagy filmrészlet alapján kommunikációs gesztusok felismerése,

3. újságcikknek látszó szöveg kritikus elemzése – szakmailag hitelesnek, tudományosnak tûnik vagy nem,

4. pszichológiai jelenség azonosítása.

A B altételhez feladattól függõen szükség lehet az elemzendõ szövegre vagy képanyagra, filmrészletnél számítógépre

és fülhallgatóra.

A szóbeli vizsgarész értékelése
A vizsgázó teljesítményének értékelése az egyéni értékelõlapon történik, amely tartalmazza a felelet elvárt összetevõit

(beleértve a kifejtést is), az ezekre adható maximális részpontszámokat és a vizsgázó által kapott részpontszámokat,

továbbá az elért összpontszámot.
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A altétel kifejtése

a témához tartozó kulcsfogalmak említése a kifejtés
során 5 pont

a kulcsfogalmak helyes definiálása és használata 5 pont

a témakör alpontjainak kifejtettsége 10 pont

a belsõ összefüggések és tanulságok említése 10 pont

gyakorlati példa említése 5 pont

kifejtés koherenciája (logikus felépítés) 5 pont

szaknyelv helyes használata, gördülékeny és
szabatos megfogalmazás 5 pont

összesen 45 pont

B altétel kifejtése

a pszichológiai jelenség helyes azonosítása 5 pont

a pszichológiai ismeretek alkalmazása, a gyakorlati
példa elemzése, helyes értelmezése 6 pont

szaknyelv helyes használata, gördülékeny és
szabatos megfogalmazás 4 pont

összesen 15 pont
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VI. Az Alkotmánybíróság határozatai és végzései

Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozata
a közterület életvitelszerû lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás
és más törvényi rendelkezések megsemmisítésérõl

Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány

alapján – dr. Balsai István, dr. Dienes-Oehm Egon, dr. Pokol Béla és dr. Szívós Mária alkotmánybírák különvéleményével –

meghozta a következõ

határozatot:

1. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési

nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a alkotmányellenes, ezért megsemmisíti.

2. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

51. § (4) bekezdése, valamint 143. § (4) bekezdésének e) pontja alkotmányellenes, ezért azt megsemmisíti.

3. Az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló

2004. évi CXL. törvény 94/B. § (1)–(3) bekezdéseiben a „vagy önkormányzati rendelet” szövegrész alkotmányellenes,

ezért azt megsemmisíti.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/B. §

(1)–(3) bekezdései a következõ szöveggel maradnak hatályban:

„94/B. § (1) Ha törvény lehetõvé teszi, a hatóság elkobozza azt a dolgot,

a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,

b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot,

c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre,

d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követõen e dolog elszállítása céljából

használtak,

e) amelyet a jogsértõ a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott.

(2) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében

a) az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem a jogsértõ tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos a jogsértésrõl

elõzetesen tudott és a dolog ilyen célú használatába beleegyezett,

b) az elkobzás kivételesen mellõzhetõ, ha az a jogsértõre vagy a dolog tulajdonosára a jogsértés súlyával arányban

nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene.

(3) Ha törvény eltérõen nem rendelkezik, az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra száll.”

4. Az Alkotmánybíróság az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (4)–(5) bekezdése

alaptörvény-ellenességének megállapítása és megsemmisítése iránt benyújtott indítványt elutasítja.

5. Az Alkotmánybíróság az épített környezet alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. §

(6) bekezdése, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi LXXIX. törvény 146/A. §-a, valamint a Budapest Fõváros

Önkormányzatának Közgyûlése által a fõváros közterületek használatáról és a közterületek rendjérõl alkotott

59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendelet 15/B. § (1) bekezdés c) és d) pontja alaptörvény-ellenességének vizsgálatára

irányuló indítványt visszautasítja.

Az Alkotmánybíróság e határozatát a Magyar Közlönyben közzéteszi. A megsemmisített törvényi rendelkezések

e határozatnak a Magyar Közlönyben történt közzétételét követõ napon vesztik hatályukat.

Indokolás

I. A területfejlesztésrõl és a területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény, valamint az épített környezet alakításáról és

védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosításáról szóló 2010. évi CXVI. törvény 6. § (2) bekezdése új

– közterületekre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazó – (4)–(6) bekezdéssel egészítette ki az épített környezet
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alakításáról és védelmérõl szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 54. §-át. Ennek eredményeként

az Étv. 54. § (6) bekezdése felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak arra, hogy a közterületek

rendeltetésellenes használatát szabálysértéssé minõsítsék. Ez a felhatalmazás vált az alapjává azoknak az önkormányzati

rendeleti szabályoknak, amelyben az önkormányzat szabálysértéssé minõsítette és büntetni rendelte a belterületi

közterületek életvitelszerû lakhatásra való használatát. Az állampolgári jogok országgyûlési biztosa úgy ítélte meg, hogy

a kialakult jogi helyzet kapcsán az emberi méltósághoz való joggal, az egyenlõ bánásmód követelményével és

a jogállamiságból levezetett jogbiztonság követelményével összefüggõ visszásság közvetlen veszélyének gyanúja

merült fel, ezért az állampolgári jogok országgyûlési biztosáról szóló 1993. évi LIX. törvény (a továbbiakban: Obtv.) 16. §

(2) bekezdése alapján hivatalból vizsgálatot folytatott le. A vizsgálat eredményeként elkészült AJB-6724/2010. számú

jelentésében a feltárt alkotmányos joggal összefüggõ visszásság jövõbeni megelõzése érdekében az Obtv. 25. §-a

alapján kezdeményezte az Étv. 54. § (4)–(6) bekezdéseinek, valamint a fõváros közterületek használatáról és

a közterületek rendjérõl alkotott 59/1995. (X. 20.) Fõv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 15/B. § (1) bekezdés c) és

d) pontjainak felülvizsgálatát és hatályon kívül helyezését, illetõleg módosítását. Egyúttal felhívta a belügyminisztert arra,

hogy vizsgálja meg az önkormányzatoknak a közterületekkel kapcsolatos feladatait, hatásköreit és szabályozási

lehetõségeit tartalmazó, egyértelmû, az önkormányzatok szabályozási autonómiáját is tiszteletben tartó kerettörvény

megalkotásának lehetõségét. Az ombudsman ezt követõen 2011 decemberében fordult az Obtv. 22. § a) pontja alapján

az Alkotmánybírósághoz. Indítványában az Étv. 54. § (4)–(6) bekezdése, a szabálysértésekrõl szóló 1999. évi

LXXIX. törvény (a továbbiakban: régi Szabs.tv.) 146/A. §-a, valamint a Kgyr. 15/B. § (1) bekezdés c) és d) pontja

alkotmányellenességének megállapítását kérte. Az indítványban kifejtett álláspontja szerint a vitatott jogszabályi

rendelkezések, amelyek alapján szabálysértésnek minõsül az, ha a hajléktalanok életvitelszerûen a közterületen

tartózkodnak, az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvébõl levezetett jogbiztonság

követelményét és az 54. § (1) bekezdésébe foglalt emberi méltósághoz való jogot sérti.

Az indítványt az Alkotmánybíróság felhívására – az állampolgári jogok országgyûlési biztosának jogutódja –

az alapvetõ jogok biztosa 2012. február 17-én kelt beadványában fenntartotta, és kiegészítette azzal, hogy

indítványozta a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló

– az indítvány benyújtásakor még nem hatályos – 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabs.tv.) 186. §-a

alaptörvény-ellenességének megállapítását is.

A Szabs.tv. 186. §-ába foglalt rendelkezés, amely szabálysértéssé minõsíti a közterületek életvitelszerû lakásra való

használatát – az indítványozó álláspontja szerint – az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdése mellett sérti

az Alaptörvény II. cikkében szabályozott emberi méltósághoz való jogot. Az indítvány rámutat arra, hogy

a közterületen életvitelszerû lakhatás szabálysértéssé nyilvánításának nincs alkotmányosan igazolható, valódi, érdemi

és legitim indoka. Kifejti, hogy a vitatott szabálysértési tényállás a hajléktalanságot, mint állapotot, élethelyzetet

kriminalizálja, ami összeegyeztethetetlen az érintett személyek alapvetõ jogaival, kiemelten az emberi méltósághoz

való jogukkal, valamint – figyelemmel a kiszabható elzárás büntetésre – a személyes szabadsághoz való jogukkal.

Az alapvetõ jogok biztosa 2012. május 15-én kelt beadványában ismét módosította indítványát. Az idõközben

hatályba lépett Szabs.tv. hatályon kívül helyezte az Étv. 54. § (6) bekezdését, amely felhatalmazta a települési

önkormányzatot arra, hogy rendeletében a település belterületén lévõ közterületek – az Étv. 54. § (4) bekezdésében

vagy más jogszabályban meghatározott – rendeltetéstõl eltérõ használatát szabálysértéssé nyilvánítsa. Ennek alapján

az indítványozó úgy ítélte meg, hogy az indítvány benyújtását követõ jogszabályi változások következtében

az Étv. 54. § (6) bekezdése tekintetében az alaptörvény-ellenesség megállapítására irányuló kezdeményezése

okafogyottá vált. Egyúttal kiterjesztette az indítványt a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 51. § (4) bekezdésre, valamint 143. § (4) bekezdésének e) pontjára, amelyek

felhatalmazást adnak a helyi önkormányzat képviselõ-testületének arra, hogy rendeletben pénzbírsággal sújtható

tiltott, közösségellenes magatartásokat határozzanak meg.

Az indítványban kifejtett álláspont szerint az Étv. 54. § (4)–(5) bekezdésébe foglalt szabályok, amelyek meghatározzák

a közterület rendeltetését, és felhatalmazást adnak az önkormányzatnak arra, hogy a közterület rendeltetésére és

használatára nézve további szabályokat állapítsanak meg, valamint a Mötv. vitatott felhatalmazó rendelkezései

ellentétesek az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvével és az ebbõl folyó jogbiztonság

követelményével. Az Alkotmánybíróságnak a jogbiztonság értelmezésével összefüggésben kialakult gyakorlatára

hivatkozva, az indítvány rámutat arra, hogy a helyi önkormányzatok számára a törvényben adott „bianco”

felhatalmazások sértik a közigazgatás törvény alá rendeltségének követelményét, s a vitatott szabályokba foglalt

normatartalom nem felel meg a normavilágosság követelményének.
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II. Az Alkotmánybíróság a következõ jogszabályi rendelkezések alapján hozta meg döntését:

1. Az Alaptörvénynek az indítványozó által felhívott rendelkezései:

„B) cikk (1) Magyarország független, demokratikus jogállam.”

„II. cikk Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat

életét a fogantatástól kezdve védelem illeti meg.”

2. Az Étv.-nek az indítvány által vitatott szabályai:

„54. § (…)

(4) A közterület rendeltetése

a) a telkek térbeli kapcsolatának, megközelítésének,

b) a közúti és gyalogos közlekedés (út, járda stb.),

c) a kikapcsolódás, a szórakozás, a sporttevékenység, a szabadidõ-eltöltés,

d) a felvonulás, a gyülekezés, a közösségi megnyilvánulás,

e) szobor elhelyezésének, emlékhely kialakításának, mûvészeti alkotások elhelyezésének,

f) a közmûvek elhelyezésének,

g) zöldfelületek kialakításának

biztosítása.

(5) A közterületet rendeltetésének megfelelõen bárki használhatja. A közterület rendeltetésére és használatára

jogszabály további szabályokat állapíthat meg.

(6) Önkormányzati rendelet a település belterületi közterületének a (4) bekezdésben vagy jogszabályban

meghatározott rendeltetésétõl eltérõ engedély vagy megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé

nyilváníthatja.”

A (6) bekezdést 2012. IV. 15-tõl hatályon kívül helyezte az új Szabs.tv. 254. § (1) bekezdés h) pontja.

3. A régi Szabs.tv. vitatott 146/A. §-a:

„146/A. § (1) Aki az önkormányzat rendeletében meghatározott, a közterület életvitelszerû lakhatás céljaira történõ

használatára, illetve az életvitelszerû lakhatáshoz használt ingóságok közterületen történõ tárolására vonatkozó

szabályokat ismételten megszegi, elzárással vagy százötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés ismétlõdése akkor állapítható meg, ha az eljárás alá vont személyt

az eljárás alapját képezõ cselekmény elkövetését megelõzõ hat hónapon belül ugyanilyen szabálysértés elkövetéséért

jogerõsen felelõsségre vonták.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt az eljárás a bíróság hatáskörébe tartozik.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott szankció nem alkalmazható, ha a városi önkormányzat a hajléktalan-ellátás

feltételeit nem biztosítja.”

Hatályon kívül helyezte 2012. IV. 15-tõl az új Szabs.tv. 254. § (1) bekezdés a) pontja.

4. A Kgyr. vitatott 15/B. § (1) bekezdése:

„15/B. § (1) Aki

a) a közterületet az e rendeletben elõírt hozzájárulás nélkül vagy attól eltérõ módon, illetve azt meghaladó mértékben

használja,

b) a rendeletben szabályozott kötelezettségeket megszegi,

c) a közterületet életvitelszerû lakhatás céljára használja,

d) életvitelszerû lakhatás céljára használt ingóságait a közterületen tárolja

szabálysértést követ el, és ötvenezer forintig terjedõ pénzbírsággal sújtható.”

A Kgyr. 15/B. §-át 2012. május 31-tõl hatályon kívül helyezte az egyes fõvárosi önkormányzati rendeletek, valamint

fõvárosi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló 30/2012. (V. 8.) Fõv. Kgy. rendelet 2. §

(6) bekezdése.

5. A Szabs.tv. vitatott 186. §-a:

„140. Közterületen életvitelszerû lakhatás tilalmának megszegése

186. § (1) Aki a közterület belterületét rendeltetésétõl eltérõ módon, életvitelszerû lakhatás céljára használja, illetve

életvitelszerû lakhatáshoz használt ingóságokat közterületen tárol, szabálysértést követ el.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés nem állapítható meg, ha a feladat ellátására kötelezett

önkormányzat a hajléktalan-ellátás feltételeit nem biztosítja.

(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szabálysértés miatt a közterület-felügyelõ is szabhat ki helyszíni bírságot.”
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6. A Mötv.-nek az indítványban vitatott felhatalmazó rendelkezései:

„51. § (…)

(4) A helyi önkormányzat képviselõ-testülete önkormányzati rendeletben meghatározhat tiltott, közösségellenes

magatartásokat. A helyi önkormányzat képviselõ-testülete e magatartás elkövetõjével szemben önkormányzati

rendeletben ötvenezer forintig terjedõ helyszíni bírság, illetve százötvenezer forintig terjedõ közigazgatási bírság

kiszabását rendelheti el, amely az önkormányzat saját bevételét képezi.”

„143. § (…)

(4) Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat képviselõ-testülete, hogy rendeletben határozza meg:

a)–d)

e) a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetõjével szembeni pénzbírság kiszabásának

szabályait;”

7. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvénynek (a továbbiakban:

Ket.) az ügy elbírálása során figyelembe vett szabályai:

„VI/A. FEJEZET

A közigazgatási bírság, a helyszíni bírság és az elkobzás alkalmazásának eljárásjogi alapjai

94/A. § (1) Ha jogszabály bírság kiszabását teszi lehetõvé – ide nem értve a 61. § szerinti eljárási bírságot –, a hatóság

az eset összes körülményeire tekintettel dönt a bírság kiszabásáról és a bírság összegének meghatározásáról. Ennek

keretében – jogszabály eltérõ rendelkezése hiányában – mérlegeli különösen:

a) a jogsértéssel okozott hátrányt, ideértve a hátrány megelõzésével, elhárításával, helyreállításával kapcsolatban

felmerült költségeket, illetve a jogsértéssel elért elõny mértékét,

b) a jogsértéssel okozott hátrány visszafordíthatóságát,

c) a jogsértéssel érintettek körének nagyságát,

d) a jogsértõ állapot idõtartamát,

e) a jogsértõ magatartás ismétlõdését és gyakoriságát,

f) a jogsértést elkövetõ eljárást segítõ, együttmûködõ magatartását, valamint

g) a jogsértést elkövetõ gazdasági súlyát.

(2) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, nem indítható a jogsértés megállapítására és bírság kiszabására eljárás, ha

a jogsértõ magatartásnak a bírság kiszabására jogosult hatóság tudomására jutásától számított egy év, vagy

az elkövetéstõl számított öt év eltelt. Az ötéves határidõ kezdõ napja

a) az a nap, amikor a jogsértõ magatartás megvalósul,

b) jogellenes állapot fenntartása esetén az a nap, amikor ez az állapot megszûnik.

(3) Ha jogszabály eltérõen nem rendelkezik, a (2) bekezdés szerinti egyéves határidõ a hatóság számára újrakezdõdik

a) a 94. § (1) bekezdés a) pontja szerinti végzés jogerõre emelkedésének napján,

b) ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a hatóságot új eljárás lefolytatására kötelezi.

(4) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetõvé teszi, azoknál a jogsértéseknél, amelyek esetében közigazgatási

bírság kiszabásának van helye, – a 94. §-ban foglalt elõírások keretei között – a hatóság helyszíni bírságot szabhat ki, ha

a helyszíni intézkedés alkalmával az ügyfél a jogsértést teljes mértékben elismeri.

(5) A helyszíni bírság kiszabását megelõzõen az ügyfelet tájékoztatni kell a (6)–(8) bekezdésben foglalt

körülményekrõl, valamint szükség esetén a hatóság által megállapítható bizonyítékok körérõl, továbbá a helyszíni

bírság meg nem fizetése esetén alkalmazandó jogkövetkezményekrõl.

(6) Ha az ügyfél a jogsértést elismeri, a helyszíni bírság ellen nincs helye jogorvoslatnak.

(7) Az ügyfél elismerése esetén a helyszíni bírság kiszabásáról szóló döntést a hatóság a helyszínen közli az ügyféllel.

A döntés indokolásában elegendõ az ügyfélnek a jogsértés elismerésérõl szóló írásbeli nyilatkozatát rögzíteni

az ügyfél aláírásával együtt.

(8) Ha az ügyfél a jogsértést nem ismeri el, a hatóság köteles hivatalból megindítani a hatáskörébe tartozó eljárást és

errõl az ügyfelet a helyszínen értesíti a 29. § (5) bekezdésében meghatározott, rendelkezésre álló adatok közlésével.

94/B. § (1) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet lehetõvé teszi, a hatóság elkobozza azt a dolgot,

a) amelyet a jogsértés elkövetéséhez eszközül használtak vagy arra szántak,

b) amelynek birtoklása jogszabályba ütközik, vagy amely veszélyezteti a közbiztonságot,

c) amely jogsértés elkövetése útján jött létre,

d) amelyre a jogsértést elkövették, vagy amelyet a jogsértés befejezését követõen e dolog elszállítása céljából

használtak,

e) amelyet a jogsértõ a jogsértés elkövetéséért a tulajdonostól vagy annak hozzájárulásával mástól kapott.
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(2) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, az (1) bekezdés a) és d) pontja esetében

a) az elkobzást nem lehet elrendelni, ha a dolog nem a jogsértõ tulajdona, kivéve, ha a tulajdonos a jogsértésrõl

elõzetesen tudott és a dolog ilyen célú használatába beleegyezett,

b) az elkobzás kivételesen mellõzhetõ, ha az a jogsértõre vagy a dolog tulajdonosára a jogsértés súlyával arányban

nem álló, méltánytalan hátrányt jelentene.

(3) Ha törvény vagy önkormányzati rendelet eltérõen nem rendelkezik, az elkobzott dolog tulajdonjoga az államra

száll.”

„131. § (1a) Ha a pénzfizetési kötelezettség olyan közigazgatási bírság, melyet a helyi önkormányzat

képviselõ-testülete által önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás természetes

személy elkövetõjével szemben szabtak ki, akkor a közigazgatási bírságot kiszabó hatóság a 131. § (1) bekezdésében

foglaltak alkalmazása helyett a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásáról

rendelkezhet. A meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekû munkát kell

meghatározni. A meg nem fizetett közigazgatási bírságnak ötezerrel nem osztható részét nem kell figyelembe venni.

(1b) A kötelezettet a megváltás elrendelése elõtt elõzetesen nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul-e a meg nem

fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásához. Az elõzetes hozzájárulás megtagadása

kizárja a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásának elrendelését.

(1c) Nincs helye a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekû munkával történõ megváltásának, ha a kötelezett

a) a megváltásról szóló határozat meghozatalakor nem töltötte be a tizennyolcadik életévét,

b) a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlõségük biztosításáról szóló törvényben meghatározott fogyatékos

személy, illetve kórházi fekvõbeteg ellátásban részesülõ személy,

c) a várandósság negyedik hónapját elérõ nõ, tizennegyedik életévét be nem töltött gyermekét egyedül nevelõ szülõ

vagy fogyatékos személy, illetve aki folyamatos ápolást, felügyeletet, illetve kiszolgálást igénylõ hozzátartozójáról

egyedül gondoskodik.

(1d) A meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe lépõ közérdekû munka végrehajtásáról az állami foglalkoztatási

szerv gondoskodik.”

III. 1. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy az indítvány jogszabályi rendelkezések alaptörvény-ellenességének

utólagos vizsgálatára irányul, amelyet az Alaptörvény 24. § (2) bekezdésének e) pontja alapján absztrakt utólagos

normakontroll kezdeményezésére jogosult nyújtott be, tartalmát tekintve megfelel az Alkotmánybíróságról szóló

2011. évi CLI törvény (a továbbiakban: Abtv.) 24. § (2) bekezdésében, valamint 52. § (1) bekezdésében foglaltaknak.

2. Az Alkotmánybíróság eljárása során megállapította, hogy a régi Szabs.tv., az Étv. 54. § (6) bekezdése a Szabs.tv

hatálybalépésével 2012. április 15-étõl hatályát vesztette. Budapest Fõváros Önkormányzatának Közgyûlése az egyes

fõvárosi önkormányzati rendeletek, valamint fõvárosi szabálysértési rendelkezések hatályon kívül helyezésérõl szóló

30/2012. (V. 8.) Fõv. Kgy. rendelet 2. § 6. pontjában a Kgyr. támadott rendelkezését 2012. május 31-ével hatályon kívül

helyezte.

Az Abtv. 64. § e) pontja alapján az Alkotmánybíróság érdemi vizsgálat nélkül visszautasítja az indítványt, ha a vizsgált

jogszabály hatályvesztését állapítja meg. Az Abtv. e rendelkezése alapján ez alól csak a bírói kezdeményezés és

az alkotmányjogi panasz alapján indult, konkrét normakontrollra irányuló eljárások jelentenek kivételt. Tekintettel

arra, hogy az indítvány absztrakt normakontrollra irányul, az Alkotmánybíróság az indítványnak azokat a részeit,

amelyek a hatályukat vesztett jogszabályi rendelkezések felülvizsgálatát kezdeményezték, visszautasította.

3. Az Alkotmánybíróság az indítvány érdemi elbírálása során elsõként azt vizsgálta, hogy az Alaptörvény alapján

megállapítható-e a Szabs.tv. 186. §-ába foglalt, „közterületen életvitelszerû lakhatás tilalmának megszegése” címet

viselõ szabálysértési tényállás alaptörvény-ellenessége.

3.1. A Szabs.tv. alapvetõen változtatta meg a szabálysértés intézményének funkcióját, helyét a jogrendszerben.

A korábbi jogi szabályozás – amint arra az Alkotmánybíróság 63/1997. (XII. 12.) AB határozatában rámutatott –

„Janus-arcú” jogintézménynek tekintette a szabálysértést. „A szabálysértés „kétarcú” jogintézmény: a szabálysértések

egy része ún. közigazgatás-ellenes cselekmény (pl. engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzése), másik

része pedig az emberi együttélés általános szabályait sértõ magatartás, ún. kriminális cselekmény (pl. tulajdon elleni

bûncselekmények értékhatárral elválasztott alakzatai).” (ABH 1997, 365, 367–368.)

Ehhez képest a Szabs.tv. kizárólag a „kriminális cselekmények” elleni fellépés eszközeként szabályozza a szabálysértést.

A törvény preambuluma „[a] társadalmi együttélés általánosan elfogadott szabályait sértõ vagy veszélyeztetõ,

a bûncselekményként történõ büntetni rendeléshez szükséges kockázatokkal és veszélyességgel azonban nem
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rendelkezõ kriminális cselekmények elleni hatékony fellépés” biztosításában határozza meg a törvényi szabályozás

célját. A 1. §-ában pedig a következõképpen határozza meg a szabálysértés fogalmát:

„1. § (1) Szabálysértés az a törvény által büntetni rendelt tevékenység vagy mulasztás, amely veszélyes a társadalomra.

(2) E törvény alkalmazásában az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra,

a) amely a bûncselekményként történõ büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti

Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség

nélküli szervezetek személyét vagy jogait, és

b) amelyre e törvény szabálysértési elzárás büntetés kiszabását is lehetõvé teszi, vagy jármûvezetéstõl eltiltás

alkalmazását kötelezõen elrendeli.”

E meghatározás alapján a büntetõjogi kodifikációra jellemzõ módon csak törvény minõsíthet valamely magatartást

szabálysértéssé, megszüntetve ezzel a kormány, illetõleg a helyi önkormányzatok szabálysértés statuálási jogát.

Továbbá a szabálysértés fogalmi elemévé vált a személyes szabadság korlátozásában megnyilvánuló elzárás büntetés,

vagy a jármûvezetéstõl eltiltás alkalmazása. Bár a szabálysértések többségének pénzbírság a szankciója, amelynek

alkalmazása közigazgatási szervek hatáskörébe tartozik, a bírság elzárásra átváltoztatható, és ismételt elkövetés

esetén, ha az elkövetõt hat hónapon belül pénzbírsággal sújtható szabálysértés miatt két ízben megbüntették,

harmadik esetben az egyébként bírsággal büntethetõ szabálysértés esetén is közvetlenül elzárás alkalmazására van

mód. [Szabs.tv. 23. § (1) bekezdés d) pont]

A Szabs.tv. mind felelõsségi dogmatikájában, mind az eljárás szabályozásában büntetõjogi és büntetõ eljárásjogi

megoldásokat alkalmaz. (Pl. A Szabs.tv. 29. §-a kimondja, hogy a szándékosság és a gondatlanság, a kísérlet, a felbujtó,

a bûnsegéd, a hozzátartozó, a csoportos elkövetés, a nagy nyilvánosság fogalmára, valamint a büntethetõséget kizáró

okokra a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló törvény által meghatározottakat a szabálysértésekre is alkalmazni kell. De

ebbe a körbe tartozónak lehet tekinteni a halmazati büntetésre, az ismételt elkövetésre vonatkozó szabályozást, vagy

a szabálysértési nyilvántartás szabályait is. )

Mivel a Szabs.tv. a szabálysértést kriminális cselekményként értékeli, szabályozását a „bagatell” büntetõjog irányába

tolta el. Ezt a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi

II. törvény és az azzal összefüggõ egyes törvények módosításáról, valamint a katasztrófavédelemmel kapcsolatos

egyes törvényi rendelkezések módosításáról szóló 2012. évi XXXI. törvény (Szabs.tv.mód.) indokolása egyértelmûen

meg is fogalmazza:

„A Szabs.tv. preambuluma és 1. §-a egyaránt kriminális, törvény által büntetni rendelt, társadalomra veszélyes

cselekményként definiálja a szabálysértéseket. Ezzel a megközelítéssel kvázi-trichotóm rendszer jött létre,

a szabálysértési jogot egyértelmûen a büntetõjog felé közelítve. Ez a közeledés az áldozat szempontjából pozitívan

értékelhetõ, mivel számára a szabálysértés és a bûncselekmény megélése között nincs jelentõs különbség olyan

szempontból, hogy mindkét esetben õ szenvedi el a kriminális cselekmény hátrányos következményeit.”

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a szabálysértés elvesztette a közigazgatás-ellenes magatartások

szankcionálásában betöltött szerepét, és a „bagatell büntetõjogi” jellege vált dominánssá. A szabálysértés

a Szabs.tv.-nyel lényegében a trichotom büntetõjogi rendszer harmadik, legenyhébb szintjévé vált. Hasonló szerepet

tölt be a jogrendszerben, mint „A magyar büntetõ törvénykönyv a kihágásokról” címet viselõ 1879. évi

XL. törvénycikkel bevezetett és a kihágás intézményének és a kihágási bíráskodásnak megszüntetésérõl szóló 1955. évi

17. törvényerejû rendelettel megszüntetett kihágás intézménye.

A szabálysértési jog jogrendszerben elfoglalt helyének ilyen megváltozására tekintettel az Alkotmánybíróságnak

az indítvány alapján azt kellett vizsgálnia, hogy valamely magatartás szabálysértéssé nyilvánításának alkotmányossági

vizsgálata során mennyiben alkalmazandók az alkotmányos büntetõjog követelményei.

A szabálysértések és a szabálysértési eljárás kriminális jellegére tekintettel, a szabálysértési kódex rendelkezéseinek

felülvizsgálata során az Alkotmánybíróság korábbi gyakorlatában is – összhangban az Emberi Jogok Európai

Bíróságának gyakorlatával – az alkotmányos büntetõjog követelményeit alkalmazta.

A 63/1997. (XII. 12.) AB határozatában az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet

állapított meg az akkor hatályos szabálysértési kódex szabályozásával szemben, mert az nem biztosította

a szabálysértési határozatok bíróság elõtti megtámadását. E határozatában rámutatott arra, hogy a szabálysértési

tényállásoknak az a csoportja, amely a kriminális magatartásokat szankcionálja, a büntetõjoggal rokon.

„Az Alkotmánybíróság állásfoglalása szerint e szabálysértések megvalósítása esetén is irányadó az Alkotmány 57. §

(1) bekezdésének az a rendelkezése, amely szerint: »A Magyar Köztársaságban ... mindenkinek joga van ahhoz, hogy

az ellene emelt vádat, ... a törvény által felállított független és pártatlan bíróság igazságos és nyilvános tárgyaláson

bírálja el.« Az ún. kriminális szabálysértések esetében tehát a bírósághoz fordulás joga, mint alkotmányos alapjog
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teremt alapot az elkövetõk számára a bírósági úthoz. Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint nem alkotmányellenes

szabályozási mód az, ha az ún. kriminális szabálysértéseket a szabálysértési hatóság bírálja el, az elkövetõnek azonban

lehetõséget kell biztosítani a teljes körû, érdemi bírósági felülvizsgálatra. Az Alkotmánybíróság felhívja a figyelmet

arra, hogy a strasbourgi Emberi Jogi Bíróság eddig rendelkezésre álló gyakorlata is abba az irányba mutat, hogy

az ún. kriminális szabálysértések tekintetében az Egyezmény 6. Cikk 1. bekezdés elsõ mondata szerinti tisztességes (ún.

fair) eljárás valamennyi követelményének megfelelõ bírói utat szükséges biztosítani. A Bíróság több, immár

klasszikusnak számító ítéletébõl (pl. a Belilos ügybõl – Eur. Court HR, Belilos v. Switzerland) – kirajzolódik, hogy

az Egyezmény 6. Cikkének rendelkezései a strasbourgi gyakorlat szerint olyan magatartások megítélésénél is

alkalmazást nyernek, amelyek a nemzeti jog szerint akár fegyelmi, akár szabálysértési eljárás alapjául szolgálnak.

A minõsítés szempontjából ugyanis a strasbourgi szervek azt vizsgálják, hogy a cselekmény kriminális jellegû-e (ennek

során figyelemmel vannak arra is, hogy az adott magatartást a többi tagállamban milyen felelõsségi alakzaton belül

helyezik el), mi a funkciója a kilátásba helyezett és ténylegesen alkalmazott szankciónak (a büntetõjoghoz

hasonlatos-e és a megtorlást-elrettentést szolgálja-e), valamint az milyen mértékû.” (ABH 1997, 365, 368–369.)

E határozatában az Alkotmánybíróság rámutatott arra is, hogy a szabálysértési jog a felelõsségi szabályok terén

a büntetõjog és a büntetõ eljárásjog elemeibõl építkezik. „Szabálysértés elkövetõje csak meghatározott életkort elért

és megfelelõ felismerési, akaratképzõ képességgel rendelkezõ természetes személy lehet, a büntetõjogi értelemben

vett felróhatóság alapján. Szabálysértés miatt az elkövetõ akkor vonható felelõsségre, ha cselekménye szándékos vagy

gondatlan (Sztv. 5. §), a bizonyítási teher – a büntetõeljáráshoz hasonlóan – a hatóságokat terheli. A szabálysértési

felelõsségre vonás pedig a jogsértés természete, az elbírálás rendje és a szankció jellege tekintetében

a büntetõ-igazságszolgáltatáshoz áll közel, azzal rokon. A szabálysértési felelõsség – legyenek bár az elkövetett

jogsértések igazgatásellenesek vagy kriminális jellegûek – alapvetõen bûnfelelõsség, azaz természetes személy

múltban elkövetett jogsértésére válaszol, s a felróhatóság alapján meghatározott – represszív jellegû – joghátrányt

helyez kilátásba.” (ABH 1997, 365, 371.)

Ugyancsak ebben a határozatában mutatott rá arra is, hogy az Alkotmány 57. § (2) bekezdésében szabályozott

ártatlanság vélelmének alkotmányos alapelve – ami elsõsorban büntetõjogi alapelv – a szabálysértési eljárásban is

alkalmazandó. (ABH 1997, 365, 372.)

A szabálysértési jognak a büntetõ, büntetõ eljárási joggal való rokonságával kapcsolatosan a 63/1997. (XII. 11.)

AB határozatban kifejtettek alapján egyre szélesebb körben vont le következtetéseket a szabálysértési jogra nézve

az Alkotmánybíróság az Alkotmány büntetõjogi alapelveket megállapító rendelkezéseire és korábbi büntetõjogi és

büntetõ eljárásjogi gyakorlatában kimunkált követelményekre hivatkozással. 29/2000. (X. 11.) AB határozatában

rámutatott arra, hogy az Alkotmány 57. § (4) bekezdésében szabályozott nullum crimen sine lege elve a szabálysértési

jogban is irányadó, mint ahogy irányadó az elbíráláskori enyhébb szabály alkalmazásának követelménye is. (ABH 2000,

193, 200.) A 3/2007. (II. 13.) AB határozatában az elõzetes letartóztatással kapcsolatosan kimunkált alkotmányossági

követelményekbõl kiindulva állapított meg az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló alkotmányellenességet a

szabálysértési õrizet szabályozásával összefüggésben. (ABH 2007, 107, 111.) Az Alkotmánybíróság az 1/2008. (I. 11.) AB

határozatban – a fentiekben ismertetett elvekre tekintettel – ítélte az Alkotmány 57. § (1) bekezdésében szabályozott

tisztességes eljárás követelményeivel ellentétesnek azt, hogy a bíróság az elkövetõ meghallgatása, tárgyalás tartása

nélkül dönt a pénzbírságnak elzárásra történõ átváltoztatásáról. (ABH 2008, 51, 64–68.)

Ezekben a határozataiban büntetõjogi alkotmányos elvek, eljárási követelmények alkalmazása során hivatkozott

az Alkotmánybíróság a szabálysértési és a büntetõjog szoros összefüggésére, arra mutatott rá, hogy – a szabálysértési

eljárás kriminális jellegére tekintettel – ez az eljárás is meg kell, hogy feleljen a büntetõ eljárással szemben támasztott,

Alkotmányból levezethetõ legalapvetõbb követelményeknek.

A 176/2011. (XII. 29.) AB határozatában a büntetendõvé nyilvánítás alkotmányos követelményeit érvényesítette

az Alkotmánybíróság a szabálysértéssé nyilvánítással szemben – a Szabs.tv. hatálybalépése elõtt –, amikor

a 63/1997. (XII. 12.) AB határozatban kifejtettek alapján, elvi éllel kimondta:

„Alapvetõen a jogalkotó felelõsségi körébe tartozik annak megítélése, hogy mely cselekményeket vonja

közrendvédelmi szabályozás körébe. A pönalizálás határainak meghúzásakor azonban a jogalkotónak szem elõtt kell

tartania, hogy az általános cselekvési szabadságból következõen alkotmányos demokráciában a polgároknak – jogi

értelemben – mindent szabad, amit normatív rendelkezés nem tilt. Az általános cselekvési szabadság védelmébõl

következõen az állam köteles az egyén szabadságát tiszteletben tartani, függetlenül attól, hogy az egyéni cselekedet

valamely speciális, erõs védelemben részesülõ alapvetõ jog védelmi körébe tartozik-e. Más megfogalmazásban,

az állam intézményei az egyének szabadságába önkényes módon nem avatkozhatnak be. Az államnak minden egyén

érdekét egyenlõen kell mérlegelnie és a szabadságkorlátozást megfelelõen, racionális érvekkel kell indokolnia.
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Jogszabály ezért akkor minõsíthet egy magatartást egyéni jogot vagy közrendet sértõnek, következésképpen

tilalmasnak, ha annak van megfelelõ alkotmányos indoka. Kriminális szabálysértések esetében jellemzõen akkor, ha

a cselekmény emberi életet, testi épséget, egészséget vagy jogot veszélyeztetõ, általánosan elfogadott együttélési

szabályt sért, s ha az elkövetési magatartás statuálása megfelel annak a követelménynek, hogy szabálysértési

szankcionálás csak ultima ratio-ként alkalmazható.” (ABH 2011, 622, 628.)

3.2. Az Alkotmánybíróság eljárása során áttekintette az Emberi Jogok Európai Bíróságának (a továbbiakban: Bíróság)

a közigazgatási, ezen belül a szabálysértési szankciók megítélésével összefüggõ gyakorlatát. A Bíróság az 1993. évi

XXXI. törvénnyel kihirdetett, az emberi jogok és az alapvetõ szabadságok védelmérõl szóló Egyezmény

rendelkezéseivel összefüggésben számos ítéletében értelmezte a büntetõ ügy, a büntetõjogi vád fogalmát. A Bíróság

kialakult gyakorlata szerint az Egyezménynek a büntetõ ügyekre irányadó szabályai szerint ítél meg olyan jogellenes

magatartásokat is, amelyek a nemzeti jog szerint nem minõsülnek bûncselekménynek, hanem más, fegyelmi vagy

szabálysértési eljárás alapjául szolgálnak. A Bíróság a vizsgált cselekmény kriminális jellegének megítélése során

általában három tényezõt vesz alapul. Elsõsorban a nemzeti jogból indul ki, s azt vizsgálja, hogy az eljárás tárgyát

képezõ jogellenes magatartás az adott állam jogrendszerében bûncselekménynek minõsül-e. Ennek a szempontnak

azonban csak relatív értéket tulajdonít. [L. Kadubec v. Slovakia, judgment of 2 September 1997, Reports

1997-V. p. 1830 § 51.] Ha a vizsgált jogellenes cselekmény a nemzeti jog szabályai szerint nem minõsül

bûncselekménynek, a Bíróság a cselekmény minõsítése során az elkövetett jogellenes cselekmény jellegét, valamint

a kilátásba helyezett, illetõleg alkalmazott szankció jellegét és súlyát veszi figyelembe. [L. Engel and Others v. the

Netherlands judgment of 8 June 1976, Series A no. 22., Öztürk v. Germany, judgment of 21 February 1984,

Series A no. 73, § 53., Demicoli v. Malta, judgment of 27 August 1991, Series A no. 210, §§31–34.] A Bíróság

gyakorlatában – ha e szempontoknak megfelelnek – büntetõ ügynek minõsülnek közigazgatási jogi, szabálysértési

szankciók is. A közigazgatási szankciók minõsítése során az elkövetett cselekmény kriminális jellegét annak alapján

ítéli meg, hogy a jogellenessé nyilvánítás célja, a cselekményre vonatkozó anyagi, illetõleg eljárásjogi szabályozás,

az alkalmazott felelõsségi forma rendelkezik-e a büntetõjogi szabályozás sajátosságaival.

Az ügy büntetõjogi jellegének megítélésében a Bíróság gyakorlatában nagy szerepet kap az alkalmazott szankció

funkciója és súlya. A Bíróság büntetõ ügyként ítéli meg az ügyet, ha a felelõsség a bûnösségen alapul és a kiszabható

szankció természetét tekintve a büntetõjogi szankciókhoz hasonlóan represszív, megtorló jellegû. [Pl. a fent

hivatkozott Öztürk ügy, Garyfallou AEBE v. Greece judgment of 24 September 1997, Reports 1997-V. p. 1821., Lauko v.

Slovakia judgment of 2 September 1998, Reports 1998-VI., p. 2492., Kadubec v. Slovakia judgment of 2 September

1998, Reports 1998-VI. p. 2518., Ziliberberg v. Moldova judgment of 1 February 2005 no. 61821/00, Galstyan v. Armenia

judgment of 15 November 2007 no. 26968/03, Mamidakis v. Greece judgment of 11 January 2007 no. 35533/4]

A szankció súlyának megítélése során a büntetés szigorát, egyrészt az alkalmazott pénzbírság mértékét veszi

figyelembe [Pl. a fent hivatkozott Garyfallou AEBE v. Greece ügy], a személyes szabadság elvesztésével járó büntetést

általában a kriminális szférába tartozónak ítéli a Bíróság [L. a fent hivatkozott Galstyan v. Armenia ügy].

Mindezeket figyelembe véve megállapítható, hogy a Bíróság az Egyezménynek a büntetõ ügyekre irányadó

rendelkezései alapján ítéli meg a szabálysértési ügyeket is.

3.3. Az Alkotmánybíróság – kialakult gyakorlatában – a büntetõjogi beavatkozás alkotmányosságát az Alkotmány 2. §

(1) bekezdésében szabályozott jogállamiságból következõ alkotmányos követelmények, valamint a 8. §

(2) bekezdésébõl származó alapjog-korlátozási feltételek alapján ítélte meg. Az alkotmányos büntetõjog

szempontjából az Alkotmány 8. § (1) és (2) bekezdését tekintette annak az alaprendelkezésnek, amely a jogállamiság

általános normatív tartalmán túl védi az egyént a büntetõjogi eszközöknek az állam általi önkényes felhasználása ellen.

[42/1993. (VI. 30.) AB határozat, ABH 1993, 300, 304.; l. még 95/2008. (VII. 3.) AB határozat, ABH 2008, 782, 785–786.]

A 21/1996. (V. 17.) AB határozatban megállapította, hogy a bûncselekmények megállapítása törvényhozói

kompetencia, s így a demokratikus többségi vélemény érvényesülésének tere, kivételes esetekben azonban itt is

érvényesülhet az alkotmánybírósági kontroll (ABH 1996, 74, 82.).

30/1992. (V. 26.) AB határozatában kijelölte az alkotmánybírósági kontroll szempontjait is. Rámutatott arra, hogy:

„Az alkotmányos büntetõjogból fakadó tartalmi követelmény, hogy a törvényhozó a büntetendõ magatartások

körének meghatározásakor nem járhat el önkényesen. Valamely magatartás büntetendõvé nyilvánításának

szükségességét szigorú mércével kell megítélni: a különbözõ életviszonyok, erkölcsi és jogi normák védelmében

az emberi jogokat és szabadságokat szükségképpen korlátozó büntetõjogi eszközrendszert csak a feltétlenül

szükséges esetben és arányos mértékben indokolt igénybe venni, akkor, ha az alkotmányos vagy az Alkotmányra

visszavezethetõ állami, társadalmi, gazdasági célok, értékek megóvása más módon nem lehetséges.”

(ABH 1992, 167, 176.)
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Ugyanezen határozatában az Alkotmánybíróság kifejtette azt is, hogy a büntetõ jogszabály alkotmányosságának

megítélése során vizsgálni kell, hogy a Btk. konkrét rendelkezése „mértéktartó és megfelelõ választ ad-e

a veszélyesnek, nemkívánatosnak ítélt jelenségre, azaz az alkotmányos alapjogok korlátozása esetén irányadó

követelménynek megfelelõen a cél eléréséhez a lehetséges legszûkebb körre szorítkozik-e. Az alkotmányos

büntetõjog követelményei szerint a büntetõjogi szankció kilátásba helyezésével tilalmazott magatartást leíró

diszpozíciónak határozottnak, körülhatároltnak, világosan megfogalmazottnak kell lennie. Alkotmányossági

követelmény a védett jogtárgyra és az elkövetési magatartásra vonatkozó törvényhozói akarat világos kifejezésre

juttatása. Egyértelmû üzenetet kell tartalmaznia, hogy az egyén mikor követ el büntetõjogilag szankcionált jogsértést.

Ugyanakkor korlátoznia kell az önkényes jogértelmezés lehetõségét a jogalkalmazók részérõl.” (ABH 1992, 167, 176.)

Az Alkotmánybíróságnak a jelen ügy elbírálása során két kérdésben kellett állást foglalnia. Egyrészt, hogy ezek

az Alkotmány alapján kimunkált alkotmányossági követelmények támaszthatók-e a büntetendõ magatartások

körének meghatározásával kapcsolatosan az Alaptörvény alapján is. Másrészt, hogy ezek a követelmények

irányadónak tekinthetõk-e a szabálysértéssé nyilvánításra is.

Az Alaptörvény B) cikk (2) bekezdése az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével azonos módon szabályozza a jogállamiság

elvét, az I. cikk (3) bekezdése pedig az Alkotmánybíróság gyakorlatában kialakult értelmezésnek megfelelõ

tartalommal fogalmazza meg az Alkotmány 8. § (2) bekezdésének az alapjogok korlátozhatóságára vonatkozó

rendelkezését.

Így az Alkotmánybíróság az alkotmányos büntetõjognak a magatartások büntetendõvé nyilvánításával kapcsolatosan

az alkotmánybírósági gyakorlatban kimunkált követelményeit a továbbiakban is irányadónak tekinti.

Kialakult gyakorlatában az Alkotmánybíróság kettõs alkotmányossági követelményt állított a büntetendõvé

nyilvánítással szemben. Egyrészt azt, hogy valamely magatartás büntetendõvé nyilvánítása nem lehet önkényes,

annak valamely alkotmányos indoka kell, hogy legyen, másrészt azt, hogy a szankciót kilátásba helyezõ norma feleljen

meg a jogállamiság elvébõl következõ normavilágosság követelményeinek.

A szabálysértés a társadalomra a bûncselekménynél kisebb mértékben veszélyes magatartás és a hozzáfûzött

szankciók is enyhébbek, azonban tekintettel a szabálysértési jog szerepének megváltozására és arra, hogy

a szabálysértések elkövetõi személyes szabadságot korlátozó szankcióval is sújthatók, az Alkotmánybíróság úgy ítélte

meg, hogy a büntetendõvé nyilvánítással kapcsolatosan korábbi gyakorlatában megfogalmazott követelmények

a szabálysértéssé nyilvánításra is irányadók.

3.4. Az Alkotmánybíróságnak e követelményeket figyelembe véve a Szabs.tv. 186. §-ának alkotmányossági megítélése

során azt kellett vizsgálnia, hogy a szabálysértéssé nyilvánításnak megállapítható-e valamely legitim indoka,

a szabálysértési tényállás megfelel-e a büntetendõ magatartást megállapító normával szemben támasztott

alkotmányossági követelményeknek, elég határozott-e.

A fentiekben ismertetett határozataiban az Alkotmánybíróság a büntetendõ magatartást megfogalmazó

tényállásokkal szemben alkotmányossági követelményként állította a védett jogtárgyra és az elkövetési magatartásra

vonatkozó törvényhozói akarat világos kifejezésre juttatását. A vitatott szabálysértési tényállás tekintetében

a büntetendõvé nyilvánításnak sem az indoka, sem a törvényhozó által védeni kívánt jogtárgy nem állapítható meg

egyértelmûen.

A Szabs.tv. 186. §-a a közterület rendeltetésétõl eltérõ használatának minõsíti, és szabálysértéssé nyilvánítja

a közterület életvitelszerû lakhatásra való használatát. A jogalkotó ezzel egy élethelyzetet, az utcán való élést, azaz

magát a hajléktalanságot minõsítette büntetendõnek. A hajléktalan személyek számára az, hogy a közterületen élnek

egy rendkívül súlyos krízishelyzetet jelent, ami különbözõ kényszerek hatására jött létre, a legritkább esetben tudatos,

átgondolt, szabad választásuk következménye. A hajléktalanok elvesztették otthonukat és nincs lehetõségük arra,

hogy lakhatásukat megoldják, ezért valódi alternatíva hiányában kénytelenek – miután az az egyetlen nyilvános,

mindenki használatára nyitva álló terület – a közterületen élni. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Sztv.) a szociális gondoskodás körébe vonja a közterületen élõ hajléktalanokról

való gondoskodást. Az Sztv. 4. § (3) bekezdése a törvény meghatározott rendelkezései tekintetében azokat minõsíti

hajléktalannak, akik közterületen vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségben élnek és olyan szociális ellátási formákat

intézményesít, amelyek kifejezetten az õ ellátásukat szolgálják (pl. utcai szociális munka, nappali melegedõ, éjjeli

menedékhely). Az Sztv. tehát nem jogellenes magatartásként értékeli azt, hogy hajléktalanok az utcán élnek, hanem

az önkormányzatok ellátási felelõssége körébe tartozó feladatként írja elõ a közterületen élõk szociális segítését.

Sem a Szabs. tv. szabályozása, sem annak indokolása alapján nem állapítható meg az az ok, az a védeni kívánt érdek,

ami indokul szolgált arra, hogy az Alaptörvény XIX. cikkében szabályozott állami feladatvállalás alapján az Sztv.-ben
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a szociális ellátás körébe vont élethelyzetet, a törvényhozó társadalomra veszélyes, kriminális magatartássá

nyilvánítson.

A Szabs.tv. XXIV. fejezetének címébõl, illetõleg a tényállás megfogalmazásából arra lehet következtetni, hogy a jogalkotó

a közrend védelmében alkotta meg ezt a tényállást. A közrend védelme lehet olyan alkotmányos érdek, amelynek

érdekében a jogalkotó szabálysértési szankció alkalmazását írja elõ. Önmagában az, hogy valaki a közterületen éli az életét

mások jogát nem sérti, kárt nem okoz, a közterület rendeltetésszerû használatát, a közrendet nem veszélyezteti. Azoknak

a magatartásoknak a szankcionálására, amelyek a közterület használata során mások jogait sértik, a közrendet

veszélyeztetik, a Szabs.tv. számos önálló tényállást (pl. koldulás, csendháborítás, köztisztasági szabálysértés, szeszes ital

fogyasztás tilalma, tiltott szerencsejáték, veszélyeztetés kutyával, közerkölcs megsértése, garázdaság stb.) állapít meg, ezek

alapján büntethetõ az a hajléktalan is, aki a közterületet a közrendet veszélyeztetõ módon használja. Az, hogy

a közterületnek az életvitelszerû lakhatásra való használata magában hordozza mások jogai sérelmének, a közrend

megsértésének lehetõségét, nem tekinthetõ a büntetendõvé nyilvánítás legitim indokának. A 176/2011. (XII. 29.)

AB határozatában az Alkotmánybíróság rámutatott arra, hogy önmagukban a közrendre és köznyugalomra vonatkozó

elvont alkotmányos értékek nem indokolhatják ilyen preventív jellegû szabálysértési tényállás megalkotását. „Ellenkezõ

esetben ugyanis a közterületen zajló tevékenységek túlnyomó többsége szankcionálhatóvá válna, hiszen azok sok esetben

zavaróan hatnak a városképre, a lakók közérzetére és többnyire zajjal járnak.” (ABH 2011, 615, 630.)

Ha a 186. § (2) bekezdésében szabályozott felelõsséget kizáró okot is figyelembe vesszük, arra a következtetésre kell

jutni, hogy valójában nem a közrend védelméhez fûzõdõ érdekek motiválták a jogalkotót e tényállás megállapítása

során. A 186. § (2) bekezdése ugyanis úgy rendelkezik, hogy nem állapítható meg a szabálysértés, ha a feladat

ellátására kötelezett önkormányzat a hajléktalan-ellátás feltételeit nem biztosítja. Azaz, ott, ahol az önkormányzat nem

tesz eleget az ellátási felelõssége körébe tartozó hajléktalan-ellátási feladatainak, a közterület életvitelszerû lakhatásra

való használata nem minõsül büntetendõ magatartásnak, szabálysértésnek. Ebbõl arra a következtetésre kell jutnunk,

hogy nem a közrend védelme a közterületen élés szabálysértéssé nyilvánításának valódi indoka. A települések

belterületeinek közterületein élés büntetendõvé nyilvánítása azt jelenti, hogy a törvény a büntetés, a személyes

szabadság korlátozásával is járó állami kényszer kilátásba helyezésével további kényszerhelyzetet teremt az amúgy is

krízis helyzetben levõ hajléktalanok számára, választhatnak, vagy a település külterületén keresnek maguknak

lakhatási lehetõséget, vagy igénybe veszik az önkormányzatok által nyújtott hajléktalan ellátást. Az Alkotmánybíróság

álláspontja szerint sem a hajléktalanoknak a közterületekrõl való eltávolítása, sem a szociális ellátások igénybevételére

való ösztönzése nem tekinthetõ olyan legitim, alkotmányos indoknak, amely a hajléktalanok közterületen élésének

szabálysértéssé nyilvánítását megalapozná. A hajléktalanság szociális probléma, amit az államnak a szociális igazgatás,

a szociális ellátás eszközeivel és nem büntetéssel kell kezelnie. Az Alaptörvény II. cikkében szabályozott emberi

méltóság védelmével összeegyeztethetetlen önmagában azért társadalomra veszélyesnek minõsíteni és büntetni

azokat, akik lakhatásukat valamely okból elvesztették és ezért kényszerûségbõl a közterületen élnek, de ezzel mások

jogait nem sértik, kárt nem okoznak, más jogellenes cselekményt nem követnek el. Sérti az egyén emberi

méltóságából folyó cselekvési szabadságát az is, ha az állam a büntetés eszközeivel kényszerít a szociális szolgáltatások

igénybe vételére. (Az Alkotmánybíróság megjegyzi, hogy a hajléktalanság, mint társadalmi probléma megoldásának

a szabálysértési szankció alkalmazása alkalmatlan eszköze, mivel az érintettek azért kerültek ebbe a helyzetbe, mert

jövedelem hiányában lakhatásukat nem tudják megoldani, így a bírság megfizetésére sem képesek.)

3.5. A vitatott szabálysértési tényállás nem felel meg – a büntetést megállapító normákkal szemben a jogbiztonságból

fakadóan fokozott követelményként támasztott – a normavilágosság követelményének sem.

A 186. §-ban meghatározott szabálysértési tényállás meghatározásával a törvényhozó ellentmondásba került

a szabálysértési tényállások alkalmazásával kapcsolatosan saját maga által elõírt követelményekkel is. A Szabs.tv. 1. §

(2) bekezdése kimondja, hogy a Szabs.tv. alkalmazásában az a tevékenység vagy mulasztás veszélyes a társadalomra,

amely a bûncselekményként történõ büntetni rendeléshez szükségesnél kisebb fokban sérti vagy veszélyezteti

Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és jogi személyek, valamint a jogi személyiség

nélküli szervezetek személyét vagy jogait. Tekintettel arra, hogy a 186. §-ban szabályozott tényállás megvalósítása

önmagában nem sérti és nem veszélyezteti Magyarország állami, társadalmi vagy gazdasági rendjét, a természetes és

jogi személyek személyét és jogait, a jogalkalmazó számára nem állapítható meg, hogy a közterületen lakás mikor

minõsül olyan társadalomra veszélyes cselekménynek, amely a szabálysértési büntetés kiszabását indokolja.

A Szabs.tv. 2. § (1) bekezdése szerint a szabálysértési felelõsség szubjektív felelõsségi forma: „Szabálysértés miatt

az vonható felelõsségre, akinek a cselekménye szándékos vagy gondatlan, kivéve, ha a szabálysértést meghatározó

jogszabály csak a szándékos elkövetést bünteti.” Tekintettel arra, hogy a vitatott tényállás nem egy magatartást

(cselekedetet, vagy mulasztást), hanem egy objektív tényként fennálló élethelyzetet rendel büntetni, amellyel
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összefüggésben a bûnösség nem értelmezhetõ, a tényállás lényegét tekintve az alanyi oldaltól független,

gyakorlatilag objektív felelõsséget teremt.

A Szabs.tv. 186. § (1) bekezdésében megfogalmazott tényállás alapján nem állapítható meg egyértelmûen

az elkövetési magatartás sem.

Ez a szabály a „közterület belterületén” tilalmazza és szankcionálja az életvitelszerû lakhatást. A közterület belterülete

a hatályos jog tükrében nem értelmezhetõ fogalom. A Szabs.tv. 29. § (2) bekezdés a) pontja definiálja a közterület

fogalmát: „a) közterület a tulajdonos személyétõl, illetve a tulajdonformától függetlenül minden olyan közhasználatra

szolgáló terület, amely mindenki számára korlátozás nélkül vagy azonos feltételek mellett igénybe vehetõ, ideértve

a közterületnek közútként szolgáló és a magánterületnek a közforgalom elõl el nem zárt részét is”. E fogalom

meghatározás alapján azonban nem állapítható meg, hogy mely terület tekinthetõ a közterület belterületének, hogy

a 186. §-ban statuált szabálysértés a település mely területén követhetõ el. A belterület fogalmát az Ét. 2. § 4. pontja

határozza meg: „4. Belterület: a település közigazgatási területének – jellemzõen a település történetileg kialakult,

elsõsorban összefüggõ, beépített, illetõleg beépítésre szánt területeket tartalmazó – kijelölt része.” Ha ezt a fogalmat

összevetjük a közterület fent idézett definíciójával megállapítható, hogy a belterületen vannak közterületek és nem

a közterületen belterületek.

Ugyancsak határozatlan fogalom az „életvitelszerû lakhatás”. E megfogalmazás alapján nem állapítható meg, hogy

mikor valósul meg a szabálysértés. Csak akkor állapítható meg a szabálysértés elkövetése, ha a hajléktalan a nappalait

és az éjszakáit is az utcán tölti, vagy akkor is, ha éjszakára bemegy az éjjeli menedékhelyre, de nappal az utcán él, vagy

már akkor is, ha valaki egy közterületi padon alszik. E tényállás alapján az érintettek számára nem egyértelmû, mely

magatartásukkal követnek el jogsértést, és magában hordozza a jogalkalmazók önkényes jogértelmezésének

lehetõségét.

A Szabs.tv. 186. § (2) bekezdése alapján nem állapítható meg az sem, hogy a közterületen élõ hajléktalan mikor

mentesül a szabálysértési felelõsség alól. Az Sztv. a hajléktalan ellátásnak különbözõ formáit szabályozza.

A hajléktalanok az Sztv. alapján részesülhetnek pénzbeli ellátásban (pl. idõskorúak járadéka, foglalkoztatást

helyettesítõ támogatás, rendszeres szociális segély, átmeneti segély stb.), a szociális alapszolgáltatások körében

az önkormányzatok étkeztetést, nappali ellátást (nappali melegedõ) és utcai segítségnyújtást nyújtanak számukra.

Az Sztv. a hajléktalanok elhelyezésére szakosított intézmények létrehozásáról is rendelkezik (hajléktalanok otthona,

hajléktalanok rehabilitációs intézménye), és ugyancsak a hajléktalan ellátás intézményei közé tartoznak az átmeneti

intézmények (éjjeli menedékhely, hajléktalanok átmeneti szállása). A települési önkormányzatok kötelezõen ellátandó

szociális ellátási feladatait a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. §

(4) bekezdése és az Sztv. 86. és 88. §-a szabályozza. Az Ötv. 8. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzat köteles

gondoskodni a szociális alapellátásról. Az Sztv. pedig IV. címében azt határozza meg, hogy a természetbeni és

személyes szolgáltatást nyújtó ellátások közül melyek tartoznak a települési önkormányzatok ellátási felelõssége

körébe.

Az Sztv. 86. §-a a települések lakosságszámától függõen differenciáltan állapítja meg az önkormányzatok kötelezõen

ellátandó feladatait. Ennek alapján a hajléktalanok ellátására szolgáló ellátások közül minden települési önkormányzat

köteles megszervezni az étkeztetést, a tízezer fõnél nagyobb állandó lakosság számú önkormányzatok a nappali

ellátás körében a nappali melegedõt, a harmincezernél nagyobb lakosság számú települési önkormányzatok az

étkeztetés, a nappali ellátás mellett az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás (éjjeli menedékhely,

hajléktalanok átmeneti szállása) megszervezésére köteles. A fõvárosban a hajléktalanok éjjeli menedékhelyének és

átmeneti szállásának megszervezése és fenntartása – ha a fõvárosi és a kerületi önkormányzatok másként nem

állapodnak meg – a fõvárosi önkormányzat feladata. Az Sztv. e szabályai alapján megállapítható, hogy a települési

önkormányzatok kötelezõen ellátandó szociális feladatainak körébe a hajléktalanok ellátásának azok az intézményi

formái tartoznak, amelyek az Sztv. 4. § (3) bekezdése és 84. §-a alapján kifejezetten a közterületen élõ hajléktalanok

számára nyújtanak ellátást. Az Sztv. 88. §-a kimondja, hogy az állam a megyei fenntartó útján, valamint a fõvárosi

önkormányzat köteles gondoskodni azoknak a szakosított ellátásoknak a megszervezésérõl, amelyek biztosítására

e törvény alapján a települési önkormányzat nem köteles.

Azt, hogy az alapszolgáltatások és a személyes szolgáltatást nyújtó intézményi ellátás körébe tartozó intézmények

milyen szolgáltatásokat kötelesek nyújtani, a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai

feladatairól és mûködésük feltételeirõl szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet (a továbbiakban: SZCSMr.) határozza meg.

Sem az Sztv., sem az SZCSMr. nem rendelkezik a hajléktalan ellátás körébe tartozó ellátások minõségi

követelményeirõl, és még általános követelményként sem fogalmazzák meg azt, hogy az ellátásokat úgy kell

megszervezni, hogy azok minden rászoruló számára rendelkezésre álljanak. Az SZCSMr. 107/A–C. §-aiban azt
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szabályozza, hogy téli idõszakban a nappali melegedõkben, éjjeli menedékhelyeken, hajléktalan szállókban milyen

módon kell férõhely bõvítést végrehajtani, a közterületen élõket fenyegetõ közvetlen életveszély elhárítása

érdekében.

E szabályokat figyelembe véve a Szabs.tv. 186. § (2) bekezdésében szabályozott felelõsségre vonást kizáró ok nem

értelmezhetõ. E szabály alapján nem állapítható meg, hogy mikor hivatkozhat eredményesen a hajléktalan

a hajléktalan ellátás feltételeinek hiányára, csak akkor-e, ha az önkormányzat a hajléktalanok ellátására semmilyen

ellátást nem biztosít, vagy akkor is, ha a törvényben elõírt ellátások valamelyikét nem biztosítja, illetõleg akkor is, ha

férõhely hiányában, vagy az ellátás megfelelõ (pl. közegészségügyi, biztonsági stb.) feltételeinek hiánya miatt, nem

tudja az ellátást igénybe venni.

Az Alkotmánybíróság 54/2004. (XII. 13.) AB határozatában rámutatott: „A büntetési rendszernek része annak

meghatározása is, hogy az állam a büntetõjogi igény érvényesítésérõl mikor, milyen körülményekrõl mond le, így ez is

csak alkotmányos keretek között történhet. Ebbe pedig éppen az alkotmányos jogok védelme érdekében beletartozik

a feltételek pontos, az Alkotmány 2. § (1) bekezdésének követelményeit kielégítõ meghatározása is, minthogy

a jogbiztonság követelménye az egyes normák egyértelmûségét éppen úgy megköveteli, mint azok alkalmazásának

kiszámíthatóságát. [Részletesen legutóbb: 47/2003. (X. 27.) AB határozat, ABH 2003, 525, 535.]” (ABH 690, 741.)

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint a vizsgált tényállásnak a – fentiekben részletezett – hiányosságai,

ellentmondásai olyan súlyos, a normavilágossággal összefüggõ problémákat jelentenek, amelyek jogalkalmazói

jogértelmezéssel nem oldhatók fel, így az nem felel meg a jogállamiság követelményeinek.

Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Szabs.tv. 186. §-a sérti az Alaptörvény

B) cikkének (1) bekezdését, valamint I. cikkének (3) bekezdését, ezért azt megsemmisítette.

IV. 1. Az indítvány alapján az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett azt is, hogy a Mötv. 51. § (4) bekezdésében, valamint

143. § (4) bekezdésének e) pontjában a helyi önkormányzat számára adott rendeletalkotási felhatalmazás megfelel-e

az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében szabályozott jogállamiság követelményének. A Mötv. 51. § (4) bekezdése arra

hatalmazza fel a helyi önkormányzat képviselõ-testületét, hogy önkormányzati rendeletében közösségellenes

magatartásokat megtiltson, és e magatartások elkövetõjével szemben ötvenezer forintig terjedõ helyszíni bírság,

illetve százötvenezer forintig terjedõ közigazgatási bírság kiszabását rendelje el. A 143. § (4) bekezdés e) pontjában

pedig némiképp eltérõ szövegezéssel arra ad felhatalmazást a helyi önkormányzat képviselõ-testületének, hogy

rendeletben határozza meg „a kirívóan közösségellenes magatartásokat, valamint a magatartás elkövetõjével

szembeni pénzbírság kiszabásának szabályait”.

A Mötv.-nek ezek a szabályai 2012. április 15-én az Szabs.tv. hatálybalépésének napján váltak hatályossá, és a helyi

önkormányzatok képviselõ-testületét korábban a régi Szabs.tv. alapján megilletõ szabálysértés statuálási jogkör

helyébe léptek.

1.1. Az indítványozó álláspontja szerint a törvényhozó a Mötv. felhatalmazó rendelkezéseiben a szankció statuálási jogkör

garanciális törvényi kereteinek meghatározása nélkül, indokolatlanul tág – ráadásul szövegbeli ellentmondásokkal

terhelt – felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok számára szankciók megállapítására, s ez sérti az Alaptörvény B) cikk

(1) bekezdésében szabályozott jogállamiság elvét és a jogbiztonság követelményét. E rendelkezések úgy adnak

felhatalmazást a helyi önkormányzatok számára valamely magatartás jogellenessé nyilvánítására és szankcionálására,

hogy annak kereteit nem, illetõleg csak határozatlan jogfogalommal: „közösségellenes magatartás”, „kirívóan

közösségellenes magatartás” határozzák meg. A felhatalmazásnak ez a módja a helyi önkormányzatok szabad

belátására bízza annak megítélését, hogy a helyi társadalmi viszonyok szabályozása körében mely magatartásokat

értékelnek olyan mértékben közösségellenesnek, ami azok elkövetõinek szankcióval való sújtását indokolja.

Az Alkotmánybíróságnak e szabályokkal kapcsolatosan abban a kérdésben kellett állást foglalnia, hogy

a felhatalmazásnak ez a módja összeegyeztethetõ-e az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében szabályozott

jogállamiság elvével.

Az Alkotmánybíróság gyakorlatában a jogállamiság elve alapján értelmezte a közhatalom – benne a jogalkotás –

gyakorlásának korlátait, kereteit, és a jogállamiságból két, a jelen ügy megítélése szempontjából irányadó

követelményt vezetett le, a jogbiztonság és a közigazgatás törvény alá rendeltségének követelményét.

Az Alkotmánybíróság következetesen érvényesített álláspontja szerint:

„A jogállam nélkülözhetetlen eleme a jogbiztonság. A jogbiztonság az állam – s elsõsorban a jogalkotó – kötelességévé

teszi annak biztosítását, hogy a jog egésze, egyes részterületei és az egyes jogszabályok is világosak, egyértelmûek,

mûködésüket tekintve kiszámíthatóak és elõreláthatóak legyenek a norma címzettjei számára.” [9/1992. (I. 30.)

AB határozat, ABH 1992, 59, 65.]
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Az Alkotmánybíróság több határozatában rámutatott arra, hogy az Alkotmány 2. § (1) bekezdésében szabályozott

jogállamiság elvébõl fakadó követelmény az is, hogy a közhatalommal rendelkezõ szervek a jog által meghatározott

szervezeti keretek között, a jog által szabályozott eljárási rendben, az anyagi jog által megállapított keretek között

hozzák meg döntéseiket. [56/1991. (XI. 8.) AB határozat, ABH 1991, 454, 456.]. „Ez a követelmény magában foglalja azt

is, hogy ha törvény valamely alkotmányos, illetõleg törvényben szabályozott jog korlátozására ad jogalkotási

felhatalmazást valamely közigazgatási szervnek, a törvénynek meg kell határoznia a jogalkotási hatáskör terjedelmét,

annak korlátait is.” Ennek alapján állapított meg az Alkotmánybíróság mulasztásban megnyilvánuló

alkotmányellenességet az egyes közszolgáltatások kötelezõ igénybevételétrõl szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §

f) pontja tekintetében. Megállapította, hogy „[…] alkotmányellenes helyzet állt elõ, mert a jogállamiság

követelményével összeegyeztethetetlen az, hogy az önkormányzat képviselõ-testülete a szükséges jogi szabályozás

hiányában, jogi kötöttségek nélkül, szabad belátása szerint korlátozzon alkotmányos jogot.” [6/1999. (IV. 21.)

AB határozat, ABH 1999, 90, 94–95.]

Ezt a határozatot irányadónak tekintve mondta ki az Alkotmánybíróság a közúti közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény

15. § (3) bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § h) pontjában meghatározott,

az önkormányzatokat rendeletalkotásra felhatalmazó rendelkezések alkotmányellenességét: „[…] a jogalkotási

hatáskör kereteit illetõen nem érvényesülnek az Alkotmány 2. § (1) bekezdésébõl fakadó követelmények, azaz

a jogalkotó közhatalom, a (fõvárosi közgyûlés) tevékenységét – a törvényi felhatalmazások tartalma miatt – nem tudja

alkotmányosan gyakorolni. Az ilyen, korlátok nélküli és a közszolgáltatások biztosításának speciális körülményeit

figyelmen kívül hagyó felhatalmazás ellentétes az Alkotmány 2. § (1) bekezdésével.” [109/2009. (XI. 18.) AB határozat,

ABH 2009, 941, 962.)

A jogállamiságnak ezt a követelményét fogalmazza meg tételes jogi kötelezettségként a jogalkotásról szóló 2010. évi

CXXX. törvény 5. § (1) bekezdése, amikor kimondja: „[a] jogszabály alkotására adott felhatalmazásban meg kell

határozni a felhatalmazás jogosultját, tárgyát és kereteit.”

1.2. A vitatott felhatalmazó rendelkezések alkotmányosságának megítélése során az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia

kellett azt is, hogy nincsenek-e a jogrendszerben olyan más törvényi rendelkezések, amelyek megszabják a helyi

önkormányzatok szankció statuálási jogkörének kereteit, korlátozzák az önkormányzatoknak a vitatott felhatalmazó

rendelkezéseken alapuló diszkrecionális jogkörét, illetõleg törvényi garanciákat nyújtanak az önkormányzati

rendeletben megállapított szankciók alkalmazásához.

A Mötv. felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatok olyan közigazgatási jogi szankciók megállapítására kaptak

felhatalmazást, amelyek alkalmazása a Ket. hatálya alá tartozik. A Ket. szabályai határozzák meg az önkormányzatok

által statuált szankciókat alkalmazó önkormányzati hatóságok eljárásának szabályait, és az eljárás rendjének

szabályozásán túl tartalmaznak anyagi jogi keretszabályokat is a szankciók konkrét ügyben való alkalmazására nézve.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó

törvények, valamint a miniszteri hatósági hatáskörök felülvizsgálatával összefüggõ egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CLXXIV. törvény (a továbbiakban: Ket.mód.) 2012. február 1-jétõl hatályos 46. §-a egy új,

„[a] közigazgatási bírság kiszabásának eljárásjogi alapjai” címet viselõ VI/A. fejezettel egészítette ki a Ket.-et. Amint

az a Ket.mód. indokolásából kitûnik, e szabályok megalkotásával a törvényhozó szándéka az volt, hogy a Ket. kisegítõ,

szubszidiárius szabályokat állapítson meg az ágazati, közigazgatási anyagi jogi bírságok (pl. építésügyi bírság,

fogyasztóvédelmi bírság, környezetvédelmi bírságok stb.) alkalmazására azokban az esetekben, ha az ágazati

jogszabályok úgy állapítanak meg mérlegelési jogkört a hatóság számára, hogy nem határozzák meg a mérlegelési

szempontokat, illetõleg nem rendelkeznek a bírságolás lehetõségének elévülésérõl. A Ket.mód. ezzel sajátos módon

anyagi jogi szabályokat iktatott be az eljárási kódex szabályrendszerébe.

A Szabs.tv.mód. ismét módosította a Ket.-et, többek között annak érdekében, hogy a Mötv. felhatalmazása alapján

a helyi önkormányzatok által statuált szankciók alkalmazásának rendje szabályozottá váljon.

A Szabs.tv.mód. két ponton érintette a Ket. szabályait. Egyrészt kiegészítette a Ket. – immár „A közigazgatási bírság,

a helyszíni bírság és az elkobzás alkalmazásának eljárásjogi alapjai” címet viselõ – VI/A. fejezetében foglalt

rendelkezéseket. Másrészt kiegészítette a pénzfizetési kötelezettség végrehajtására vonatkozó szabályokat a helyi

önkormányzatok által statuált bírság végrehajtásának speciális szabályaival.

A Szabs.tv.mód. beépítette a helyi önkormányzat által szabályozott bírságokat és a helyszíni bírságot a Ket.

VI/A. fejezetébe, s ennek következtében a Ket. az ágazati közigazgatási anyagi jogi szankciókkal azonos szabályokat

állapít meg az önkormányzatok által statuált szankciók alkalmazására. Így az önkormányzatok által statuált szankciók

alkalmazására ugyanazok a kiegészítõ jellegû szubszidiárius keretszabályok az irányadók, mint az ágazati anyagi jogi

szankciók szabályozására, amelyek esetében törvény, vagy kormányrendelet alapvetõen szabályozza a szankció
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alkalmazásának feltételeit és szabályait. A Ket. új, a Szabs.tv.mód.-dal beiktatott 98/B. §-a az Ötv. 51. §

(4) bekezdésében foglaltakon túlmenõ vagyoni szankció, az elkobzás megállapítására is felhatalmazást ad a helyi

önkormányzat képviselõ-testületének. A Ket. 131. §-ának módosítása a helyi önkormányzat képviselõ-testülete által

önkormányzati rendeletben meghatározott tiltott, közösségellenes magatartás elkövetõjével szemben kiszabott

közigazgatási bírság megfizetésének elmulasztása esetén a közérdekû munkával való megváltás lehetõségét teremti

meg. Amint arra a törvény indokolása rámutat „[a] módosítás a közigazgatási bírság megfizetésére irányuló

hajlandóság növelése mellett arra ad lehetõséget, hogy a közösségellenes magatartás elkövetõje a közösség javára

teljesített munkavégzés által adjon jóvátételt.”

A Szabs.tv.mód. 20. § (4) bekezdése módosította a Ket. 100. §-át. E módosítás szerint nincs helye fellebbezésnek

a Mötv. 51. § (4) bekezdésében meghatározott bírság kiszabásával kapcsolatos eljárásokban átruházott hatáskörben

hozott határozatok ellen. Ez a szabályozás eltér a Ket. jogorvoslati rendszerének önkormányzati hatósági ügyekben

irányadó szabályaitól, s azzal, hogy kizárja a rendes jogorvoslat lehetõségét, gyengíti az eljárásjog garanciális

szerepét is.

A Szabs.tv.mód. e szabályai 2012. április 15-én, a szabálysértési kódex hatálybalépésének napján léptek hatályba.

Mindezek alapján megállapítható, hogy a Ket. szabályai teremtenek eljárásjogi garanciákat az önkormányzatok által

statuált szankciók alkalmazásához, de a felhatalmazás hiányosságait nem pótolják, a jogalkotással szemben nem

biztosítanak garanciákat a polgárok számára. A Ket. VI/A. fejezetének szabályai nem korlátozzák, hanem – az elkobzás

önkormányzati rendeleti szabályozásának lehetõségével – kiszélesítik a helyi önkormányzatok – az Ötv. 51. §

(4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés e) pontjából eredõ – szabad belátáson alapuló szabályozási jogkörét.

1.3. A Mötv. vitatott rendelkezései arra hatalmazzák fel a helyi önkormányzatokat, hogy megtiltsanak – e szabályozás

hiányában – jogellenesnek nem minõsülõ magatartásokat, és represszív szankciókat helyezzenek kilátásba a tilalmak

megszegõivel szemben. Azaz, a helyi önkormányzatok anélkül kaptak felhatalmazást, hogy a jogalkotó hatáskör

terjedelmét, annak kereteit a törvény szabályozná. A „közösségellenes magatartás”, a „kirívóan közösségellenes

magatartás” olyan határozatlan jogfogalom, amely rendkívül széles, diszkrecionális jogkört biztosít a helyi

önkormányzatok számára, annak eldöntésére, hogy mely magatartásokat ítél a helyi közösség együttélési szabályait

figyelembe véve tiltottnak, s bírsággal sújthatónak. A felhatalmazásnak ez a módja lehetõséget ad

az önkormányzatnak arra, hogy önkényesen éljen a közhatalom gyakorlására szóló felhatalmazásával, a közösség

érdekeinek valódi sérelme nélkül, állami kényszereszközökkel avatkozzon be a területén élõ polgárok életébe.

A törvényi keretek határozatlansága miatt a jogalkotó hatáskörrel való visszaélés veszélyét növeli az is, hogy az Ötv.

51. § (4) bekezdése gazdasági érdekeltséget is teremt az önkormányzatok számára azzal, hogy e rendeletek alapján

beszedett bírságok teljes mértékben az önkormányzatok bevételét képezik. Törvényi garanciák nélkül, ez a gazdasági

érdekeltség arra sarkallhatja az önkormányzatokat, hogy bevételi forrásaik növelése érdekében minél szélesebb

körben írjanak elõ tilalmakat, és minél magasabb összegû bírságot szabjanak ki, illetõleg ilyen módon biztosítsanak

közmunkásokat feladataik ellátásához. Az Alkotmánybíróság – a fentiekben már idézett – 109/2009. (XI. 18.)

AB határozatában a korlátok nélküli jogalkotási felhatalmazás alkotmányellenességének megállapítását többek között

arra is alapította, hogy a törvényhozó nem volt figyelemmel a helyi önkormányzatnak a díjmegállapításban fennálló

gazdasági érdekeltségére. (ABH 2009, 941, 962.)

Az önkormányzatok által megtiltható magatartások körének a Mötv. 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés

e) pontjában foglalt megjelölése nem felel meg a jogbiztonság elemét képezõ normavilágosság követelményének

sem. Az Alkotmánybíróság – mûködésének kezdeteitõl következetesen érvényesített gyakorlatában – a jogbiztonság

elemének tekintette a normavilágosság követelményét. Számos határozatában elvi éllel mutatott rá arra, hogy

a világos, érthetõ és megfelelõen értelmezhetõ normatartalom a normaszöveggel szemben alkotmányos

követelmény. [Elõször: 26/1992. (III. 5.) AB határozat ABH 1992, 135, 142.]

A felhatalmazás tartalmának értelmezését nehezíti, hogy nem egyértelmû a Mötv. fogalomhasználata. Az 51. §

(4) bekezdése „közösségellenes” magatartások tilalmazására ad felhatalmazást. A 143. § (4) bekezdés e) pontjába

foglalt felhatalmazás pedig „kirívóan közösségellenes” magatartások meghatározására szól. E rendelkezések

megfelelõ értelmezését tovább nehezíti a Szabs.tv. 170. §-a, amely a következõképpen határozza meg a garázdaság

tényállását:

„170. § Aki olyan kihívóan közösségellenes magatartást tanúsít, amely alkalmas arra, hogy másokban

megbotránkozást vagy riadalmat keltsen, szabálysértést követ el.”

A Szabs.tv. e rendelkezése az egész ország területén megtiltja és büntetni rendeli azokat a kihívóan közösségellenes

magatartásokat, amelyek alkalmasak arra, hogy másokban megbotránkozást vagy riadalmat keltsenek.
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E rendelkezéseket figyelembe véve a vitatott szabályok alapján nem értelmezhetõ, hogy mely magatartások

tilalmazására és szankcionálására terjed ki a Mötv. vitatott rendelkezéseiben a helyi önkormányzatok számára adott

rendeletalkotási felhatalmazás.

A törvényi szabályozás nem tartalmazza azokat a keretrendelkezéseket sem, amelyek anyagi jogi garanciákat

nyújthatnának az önkormányzati rendeletben foglalt tilalmakt megszegõi számára. Nem állapítható meg, hogy

az önkormányzatok felhatalmazása mely jogalanyok (csak természetes személyek, vagy szervezetek) magatartásának

szabályozására, objektív, vagy szubjektív felelõsségen alapuló szankciók statuálására terjed ki. A Mötv. 51. §

(4) bekezdése meghatározza az önkormányzati rendeletben elõírható helyszíni bírság, bírság felsõ határát, de a 143. §

(4) bekezdésének e) pontja az önkormányzatok szabad belátására bízza, hogy differenciálnak-e a bírság mértéke

tekintetében az egyes jogellenes magatartások súlya és veszélyessége tekintetében, állapítanak-e meg felelõsséget

kizáró, kimentési okokat. A Ket. 94/A. §-ában a bírság alkalmazásával összefüggésben megállapított szabályok –

tekintettel arra, hogy más típusú bírságok alkalmazására alkották meg azokat – nem pótolják az önkormányzati

jogalkotás törvényi kereteinek hiányát, de nem is korlátozzák az önkormányzatok szabályozási jogkörét, mivel azok

szubszidiárius szabályok, amelyek akkor alkalmazandók, ha jogszabály másként nem rendelkezik, így

az önkormányzatok rendeletükben eltérõ szabályokat állapíthatnak meg.

A helyi önkormányzatok rendeletalkotási jogkörét az Alaptörvény 32. cikke szabályozza. A 32. cikk (1) bekezdése alapján a

helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között rendeletet alkot. E körben a 32. cikk

(2) bekezdése alapján eredeti jogalkotási jogkörrel is rendelkezik, feladatkörében szabályozhat olyan helyi társadalmi

viszonyokat, amelyeket törvény nem szabályoz. Jogellenes magatartás jogkövetkezményeként büntetés, szankció

megállapítása, amely állami kényszer alkalmazására ad lehetõséget, nem tartozik a helyi közügyek körébe. Ilyen

szabályokat az önkormányzat csak – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésének második fordulatának megfelelõen –

törvény felhatalmazása alapján, annak keretei között alkothat. Az ilyen jogalkotás csak a törvényben elõírt anyagi jogi

garanciák és egyértelmû felhatalmazás mellett áll összhangban az Alaptörvény B) cikkének (1) bekezdésébõl folyó

jogállami követelményekkel.

Mindezeket figyelembe véve az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a Mötv. 51. § (4) bekezdésében és 143. §

(4) bekezdés e) pontjában adott rendeletalkotási felhatalmazás alaptörvény-ellenes, sérti az Alaptörvény B) cikk

(1) bekezdésében szabályozott jogállamiságból folyó jogbiztonság, valamint a közigazgatás törvény alá

rendeltségének követelményét.

1.4. Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nincs összhang a Mötv. 51. § (4) bekezdésében és 143. § (4) bekezdés

e) pontjában adott rendeletalkotási felhatalmazás és a Ket. 94/B. §-a között. Ugyanis a Mötv. csak helyszíni bírság és

pénzbírság kilátásba helyezésére ad jogalkotási felhatalmazást az önkormányzatnak, a Ket. 94/B. § (1) bekezdése ezt

a felhatalmazást kiterjeszti a tulajdon elvonására lehetõséget adó elkobzásra is. Ez a felhatalmazás a jogbiztonság

sérelmén túl magában hordozza a tulajdonhoz való jog sérelmének a veszélyét is. A közigazgatási szervek által

közigazgatás-ellenes magatartásokkal összefüggésben alkalmazott elkobzás – amint arra az Alkotmánybíróság

33/2002. (VII. 4.) AB határozatában a jövedéki elkobzással összefüggésben rámutatott – a tulajdonhoz való jog védelmi

körébe tartozó jogintézmény. E határozatában az Alkotmánybíróság megállapította, hogy alkotmányellenes

a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 1997. évi CIII. törvény 81. §-a,

– mivel az nem differenciál az elkobzás alapjául szolgáló jogsértés súlya, az elkobzással érintett dolog jellege és értéke

tekintetében – nem biztosítja a tulajdonjog Alkotmányban biztosított védelmének érvényesülését

(ABH 2002, 173, 180–183.).

Az Alaptörvény XIII. cikke alapján a tulajdonhoz való jog alapvetõ jog, amely csak az I. cikk (3) bekezdésében

meghatározottak szerint törvényben korlátozható. Az Alaptörvény e rendelkezéseit is sérti az a törvényi szabályozás,

amely szabad belátáson alapuló jogalkotási felhatalmazást ad a helyi önkormányzatok számára a tulajdon elvonására.

A megyei önkormányzatoknak a tulajdonhoz való jog korlátozására adott parttalan felhatalmazás miatt állapította

meg a területfejlesztésrõl és területrendezésrõl szóló 1996. évi XXI. törvény 11. § (3) bekezdésébe foglalt rendelkezés

alkotmányellenességét az Alkotmánybíróság. E határozatában kimondta: „Az utóbbi rendszerbe a Tft. 11. §-ának

(3) bekezdése nem csupán amiatt nem illeszkedik be, mert a terület-felhasználás tárgykörében nincs a Tft.-nek anyagi

jogi háttér-törvénye (…), hanem azért sem, mert a hivatkozott rendelkezés az Alkotmány 8. § (2) bekezdésébe ütközõ

módon parttalan felhatalmazást adott a megyei önkormányzat közgyûlése számára egy alapvetõ jog – a tulajdonjog –

korlátozására nézve. Az a felhatalmazás ugyanis, hogy a megyei területrendezési tervet megállapító önkormányzati

rendelet a más jogszabályokban elõírtaknál nagyobb mértékben korlátozó terület-felhasználási szabályokat

határozhat meg, mind a korlátozások jellegét, mind azok mértékét illetõen teljesen szabad kezet ad a megyei

önkormányzat közgyûlése számára, s tartalmát tekintve nem egyéb, mint az Alkotmány 8. §-ának (2) bekezdésében az
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Országgyûlés számára fenntartott szabályozási jogkör átruházása a megyei önkormányzatra.” [3/1997. (I. 22)

AB határozat, ABH 1997, 33, 35–36.]

A Ket. 94/B. §-a meghatározza az elkobzás alá esõ dolgok körét, annak meghatározása, hogy az elkövetett jogsértés

súlya, a dolog jellege, értéke mely esetekben indokolja az elkobzás alkalmazását önkormányzati rendeleti szabályozás

tárgyát képezi. Nincs olyan törvényi szabály, amely a tulajdonhoz való jog védelmének érvényesülését biztosító

differenciálást elõírná a helyi önkormányzatok számára.

Az Abtv. 52. § (3) bekezdése felhatalmazást ad az Alkotmánybíróságnak arra, hogy a jogszabálynak az indítványban

megjelölt rendelkezésével szoros tartalmi összefüggésben álló más rendelkezés alaptörvény-ellenességét is

megvizsgálja, és azt megsemmisítse, ha ennek elmaradása a jogbiztonságot sértené.

Az Alkotmánybíróság – bár az indítványozó a Ket. e szabályait nem támadta – a vitatott szabályokkal való szoros

összefüggése alapján kiterjesztette vizsgálatát a Ket. 94/B. § (1)–(3) bekezdésének alkotmányosságára, és a fentiek

alapján megállapította, hogy e rendelkezéseknek a „vagy önkormányzati rendelet” szövegrésze alaptörvény-ellenes,

az elkobzás önkormányzati rendeletben való elõírása – a törvényi keretek szabályozásának hiányában – sérti

a jogbiztonságot és a tulajdonhoz való jog védelmével összefüggésben az Alaptörvény I. cikk (3) bekezdését. Ezért

az Alkotmánybíróság a Ket. alaptörvény-ellenesnek ítélt rendelkezéseit is megsemmisítette.

2. Az indítvány alapján az Alkotmánybíróságnak vizsgálnia kellett azt is, hogy az Étv. 54. § (4)–(5) bekezdése megfelel-e

az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében szabályozott jogállamiságból folyó jogbiztonság követelményének.

Az indítványozó az Étv. 54. § (6) bekezdésében a helyi önkormányzatok számára adott – idõközben hatályát vesztett –

felhatalmazással összefüggésben állítja az Étv. 54. § (4) és (5) bekezdésének alaptörvény-ellenességét. Az Étv. hatályon

kívül helyezett 54. § (6) bekezdése arra adott felhatalmazást, hogy önkormányzati rendelet a település belterületi

közterületének az 54. § (4) bekezdésében vagy más jogszabályban meghatározott rendeltetésétõl eltérõ, engedély vagy

megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilvánítsa. Ez a felhatalmazás volt a törvényi alapja azoknak

az önkormányzati rendeleteknek, amelyek a közterületen való életvitelszerû lakhatást szabálysértéssé nyilvánították. Az

indítványban kifejtett álláspont szerint az 54. § (4) bekezdésében a közterület rendeltetésének meghatározása olyan

keretszabályokkal történik, amelyek alapján nem állapíthatók meg a jogszerûség és jogszerûtlenség határai, ugyanakkor

az (5) bekezdés felhatalmazást ad arra, hogy jogszabály – így a helyi önkormányzat rendelete is – további szabályokat

állapítson meg a közterületek rendeltetésére és használatára nézve. Az indítványozó álláspontja szerint az Étv. e szabályai

alapján a helyi képviselõ-testület teljesen „szabad kezet” kapott arra, hogy bármely közterületi magatartást megtiltson.

Az indítványozó kiegészítõ indítványában utalt arra, hogy hatályon kívül helyezése miatt az Étv. 54. § (6) bekezdése

alaptörvény-ellenességének megállapítása iránt benyújtott indítványa tárgytalanná vált, és indítványozta

e tekintetben az eljárás megszüntetését. Miután a kiegészítõ indítvány az Étv. 54. § (4)–(5) bekezdés felülvizsgálatára

nézve ilyen nyilatkozatot nem tartalmaz, az Alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az indítványozó korábbi

indítványát e rendelkezésekre nézve fenntartotta.

Az 54. § (6) bekezdésének hatályon kívül helyezését követõen a közterületek rendeltetését meghatározó

(4)–(5) bekezdés megszûnt a közterület-használat jogszerûségének vagy jogszerûtlenségének mércéje lenni. Az Étv.

54. § (4)–(5) bekezdésében megállapított szabályok az Étv. rendszerébe illeszkedõ, az Étv. más szabályaival együtt

értelmezendõ szabályokként értékelendõk. Az Étv. 1. §-a pontosan meghatározza azokat a településrendezési,

településtervezési és építésügyi tevékenységeket, amelyekre a törvény hatálya kiterjed. Ez a szabályozás nem sorolja

a hatálya alá tartozó szabályozási tárgyak közé a közterületek használatára, a közterületeken tanúsítandó

magatartásokra vonatkozó elõírások megállapítását. Az Étv. szabályozási rendszerében az 54. § (4) bekezdésébe

foglalt elõírások nem értelmezhetõk másként, mint a településrendezési és az építésügyi tevékenységek során

érvényesítendõ szabályok. Ebben az összefüggésben az Étv. e rendelkezései a közterületek funkcióját, a közterületek

kialakításának általános céljait határozzák meg, megfogalmazásából kitûnõen alapvetõen nem a közterület

használóinak, hanem a közterület tulajdonosainak, a településrendezés körében a közterületek kialakításáért felelõs

önkormányzatoknak szóló szabályozás. A közterületek sajátossága, hogy azok a település területének közhasználatú,

azaz mindenki számára nyitva álló terei. Azonban ez nem jelenti azt, hogy minden közterületnek minõsülõ terület

korlátozás nélkül bármely célra és módon használható. Az Étv. 54. § (5) bekezdésének második mondata arra utal, hogy

a közterületek használatának módját, feltételeit külön jogszabályok mások jogainak, életének, testi épségének,

biztonságának védelme érdekében szabályozzák. [Pl. a közutak használatának feltételeit és módját a közúti

közlekedésrõl szóló 1988. évi I. törvény, illetõleg a KRESZ részletesen szabályozzák, a közterületek építési célú

használatát az Étv. és az országos településrendezési és építési követelményekrõl szóló 253/1997. (XII. 20.)

Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK) szabályai behatárolják, tartalmaznak szabályokat a közterületi értékesítésre

nézve a kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény és a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeirõl
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szóló 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet, a közmûvek vezetékeinek, berendezéseinek közterületen való elhelyezésérõl

pedig az egyes közmûszolgáltatásokat szabályozó jogszabályok rendelkeznek stb.] A közterületek rendeltetésének,

használatának szabályozásában kétségtelenül nagy szerepe van a helyi önkormányzatoknak. Az Étv. II. fejezetében

szabályozott településrendezési feladatkörükben eljárva a településrendezési tervekben, helyi építési szabályzatban

döntenek a közterületek kialakításáról és meghatározzák azok rendeltetését (pl. közpark, játszótér, közút stb.).

E hatáskörük gyakorlása során az önkormányzatok nem rendelkeznek szabad döntési jogkörrel. A településrendezési

hatáskörök gyakorlásának módját és tartalmi követelményeit az Étv. és az OTÉK szabályai meghatározzák. A helyi

önkormányzatok, mint a közterületek tulajdonosai, fenntartói felelõsek a közterületek tisztaságáért, rendjéért, így e

körben rendelkeznek szabályozási jogkörrel a közterületek használatával összefüggõ magatartási szabályok

megállapítására, azonban ez a szabályozási jogkörük nem az Étv. 54. § (5) bekezdésén, hanem az Alaptörvény 32. cikke

(2) bekezdésén alapul, mely szerint a helyi önkormányzatok rendeletet alkothatnak feladatkörükben eljárva törvény

által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére. A helyi önkormányzatok szankció megállapítási

jogköre az Étv. 54. § (5) bekezdésébe foglalt felhatalmazásból nem következik. Így az Alkotmánybíróság úgy ítélte

meg, hogy az Étv. 54. § (4)–(5) bekezdésének alaptörvény-ellenessége az indítványban kifejtett érvek alapján nem

állapítható meg. Ezért az indítványt ebben a részében elutasította.

Az Alkotmánybíróság e határozatának a Magyar Közlönyben történõ közzétételét az Abtv. 44. § (1) bekezdése alapján

rendelte el. Az Alkotmánybíróság az Abtv. 45. §-a alapján rendelkezett úgy, hogy az e határozatában megsemmisített

jogszabályi rendelkezések az Alkotmánybíróság megsemmisítésrõl szóló határozatának a Magyar Közlönyben való

közzétételét követõ napon vesztik hatályukat, és e naptól nem alkalmazhatók.

Budapest, 2012. november 12.

Dr. Paczolay Péter s. k.,
az Alkotmánybíróság elnöke

Dr. Balogh Elemér s. k., Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Bihari Mihály s. k., Dr. Bragyova András s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k., Dr. Holló András s. k.,
alkotmánybíró elõadó alkotmánybíró

Dr. Kiss László s. k., Dr. Kovács Péter s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Lenkovics Barnabás s. k., Dr. Lévay Miklós s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Pokol Béla s. k., Dr. Stumpf István s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Dr. Szalay Péter s. k., Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró alkotmánybíró

Alkotmánybírósági ügyszám: II/1477/2012.

25434 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2012. évi 151. szám



Dr. Dienes-Oehm Egon alkotmánybíró különvéleménye

Nem értek egyet a határozat rendelkezõ részének 1. és 2. pontjaival és azok indokolásával.

1. A határozat rendelkezõ részének 1. és 2. pontjaiban az Alkotmánybíróság megállapítja, hogy a szabálysértésekrõl,

a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a (1. pont),

illetõleg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (4) bekezdése, valamint 143. §

(4) bekezdésének e) pontja (2. pont) alkotmányellenes, ezért azokat megsemmisíti. A megsemmisítõ rendelkezések

indokolása összességében azon a kiinduló ponton alapul, hogy az elkövetési magatartások alkotmányellenességének

megítéléséhez az alkotmányos büntetõjog követelményeit kell kielégíteni. Ennek azonban a hivatkozott törvényi

rendelkezések nem felelnek meg, azok „objektív tényként fennálló élethelyzetet (megjegyzésem: a hajléktalanságot)

rendel(nek) büntetni, amellyel összefüggésben a bûnösség nem értelmezhetõ, a tényállás lényegét tekintve az alanyi

oldaltól független gyakorlatilag objektív felelõsséget teremt.” (A határozat indokolásának 3.5 pontja.)

Elismerve a közterületet rendeltetésétõl eltérõ módon életvitelszerû lakhatás céljára használó személyek

szabálysértési bírsággal való fenyegetettségének céltalanságát az esetek többségére nézve, ugyanakkor szemben

a fentiek szerinti érveléssel a fõ problémám a határozat rendelkezõ részének 1. és 2. pontjaival a következõ:

A közterület használata rendkívül összetett kérdéseket érint, azok személyiségi jogi és vagyonjogi kérdésekre egyaránt

kiterjednek. A közterület rendeltetésszerû használatának biztosítása, biztonságának védelme közrendi, közigazgatási

ügy, ezen érdekek védelmét szintén biztosítani kell, a szabálysértési büntethetõséggel való esetleges

érdekösszeütközés esetén is.

A hivatkozott rendelkezések megsemmisítése esetén az önkormányzati szerveknek semmilyen jogi eszköze nem

marad arra, hogy a közrend biztosítása céljából felléphessenek azokkal a közösségellenes magatartásokkal szemben,

amelyek meghatározott, sûrûn látogatott (pl. metró aluljárók, mûemléki épületek stb.) közterületen való életvitelszerû

lakhatással nemcsak általánosságban zavarják az adott közterület rendeltetésszerû használatát, hanem egyúttal

veszélyeztetik is az emberi életet, egészséget, illetõleg a környezet védelmét, valamint a vagyonbiztonságot.

2. Álláspontom szerint a kétféle érdek összeütközésébõl eredõ jogi probléma feloldása mulasztásban megnyilvánuló

alaptörvény-ellenesség megállapításával és a jogalkotónak a hatályos törvényi szabályozások hiányosságainak és

ellentmondásainak meghatározott határidõn belüli kiküszöbölésére való kötelezettségével megoldható lett volna,

illetõleg ezt a határozat elfogadása után is lehetségesnek tartom.

Egyetértek a határozat indokolásának azzal a megállapításával, hogy „a közterület belterületen a hatályos jog

tükrében nem értelmezhetõ fogalom”. Ebbõl kiindulva és a szabálysértési kódexnek a hajléktalanok alapellátását

szabályozó törvényi (az önkormányzatokról szóló 1990. évi LV. törvény, illetõleg a szociális igazgatásról és a szociális

ellátásokról szóló 1973. évi III. törvény) rendelkezésekkel való egybevetése alapján a jogalkotási tevékenységek

lényege az alábbiakban foglalható össze:

Az önkormányzatoknak arra kellene felhatalmazást kapniuk, hogy az illetõségi körükbe tartozó közterületeken

– az említett közrendvédelmi okokból – meghatározzák azokat a helyeket, ahol jogellenes és tilos az életvitelszerû ott

tartózkodás. A tilalmat megszegõkkel szemben alkalmazható jogkövetkezmények számbavételénél és

meghatározásánál pedig a hangsúlyt az elkövetõnek az elkövetési helyrõl való hatósági úton, ha szükséges

kényszerintézkedéssel történõ eltávolítására indokolt helyezni, nem kizárva ugyanakkor az ismétlõdõ, kirívóan

közösségellenes cselekedetekre nézve a szabálysértési büntethetõség fenntartását sem.

Budapest, 2012. november 12.

Dr. Dienes-Oehm Egon s. k.,
alkotmánybíró

A különvéleményhez csatlakozom:

Dr. Pokol Béla s. k.,
alkotmánybíró
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Dr. Szívós Mária alkotmánybíró különvéleménye

Az elfogadott határozat rendelkezõ részének 1. és 2. pontjaival és az azokhoz kapcsolódó indokolással nem értek

egyet. Álláspontom szerint a szabálysértésekrõl, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerrõl

szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a, illetõleg a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

51. § (4) bekezdése és a 143. § (4) bekezdése nem alaptörvény-ellenes.

1. Az új szabálysértési kódex jelen határozattal megsemmisített 186. §-a a közterületen történõ életvitelszerû lakhatás

tilalmának megszegését rendeli büntetni. Elfogadom a tervezet azon kiindulópontját, miszerint a szóban forgó

szabálysértési tényállás alkotmányosságát a büntetõjoggal szemben támasztott alkotmányos követelmények

mentén, azaz elsõsorban az alapjogi korlátozás feltételeinek és a jogállamiság elvébõl következõ alkotmányos

kritériumok fényében szükséges és indokolt vizsgálni. A határozat ezen elemzési vezérfonal mentén tett

megállapításai és levont következtetései azonban véleményem szerint egyrészrõl helytelenek, másrészrõl magát

az alkotmányossági vizsgálódás körét is hiányosnak tartom, ugyanis számos, a büntetendõvé nyilvánítás

legitimációját érintõ kérdést nem, vagy csupán felületesen érint.

Álláspontom szerint alapvetõen téves, helytelen következtetésekre alapot adó az a gondolatmenet, miszerint

a hajléktalan lét és a közterületen történõ életvitelszerû lakás, mint két, a vizsgálódás szempontjából kulcsfontosságú

fogalom, ugyanazt a jelenséget jelöli, azaz a szóban forgó szabálysértési tényállás nem egy magatartást, hanem egy

objektív élethelyzetet pönalizál. A határozat rögzíti, miszerint „[a] jogalkotó ezzel egy élethelyzetet, az utcán való élést,

azaz magát a hajléktalanságot minõsítette büntetendõnek.” Véleményem szerint a határozat ezen leegyszerûsítõ,

inkább filozófiai, mintsem jogi jellegû fogalom-meghatározása súlyosan téves. (Meglátásom szerint ez a megközelítés

olyan, mintha az Alkotmánybíróság a szegénységet azonosítaná a lopással, mondván, hogy a Büntetõ Törvénykönyv

316. §-a magát a szegénységet, ha úgy tetszik, az anyagi rászorultságot pönalizálja.) Hajléktalan az, akinek nincsen

otthona. A hajléktalan lét ugyanakkor nem vezet okszerûen a közterületen történõ életvitelszerû lakhatáshoz, a két

jelenség távolról sem ugyanaz. A szóban forgó tényállás nem azt az – egyébként valóban objektív – élethelyzetet

rendeli büntetni, hogy egy adott személynek (bármely okból) nincs otthona, hanem egy ettõl jogilag teljes mértékben

elkülönülõ és külön is értékelendõ magatartást. Azt a magatartást, miszerint a hajléktalan (de a törvény általános

személyi hatályára figyelemmel nem feltétlenül hajléktalan) személy életvitelszerû lakhatás céljára használja

a közterületet. A büntetni rendelt magatartás jogi mibenlétét tehát a határozat helytelenül határozza meg, sõt

– miután azt a hajléktalan léttel, mint szociológiai jelenséggel azonosítja – azzal bõvebben nem is foglalkozik, holott

a büntetõjogon keresztül megvalósuló alapjogi korlátozás alkotmányossága szempontjából éppen a büntetni rendelt

magatartás precíz és kellõen körültekintõ meghatározása kellene, hogy a vizsgálódás központi kérdése legyen.

A határozat ebben körben további pontatlan és ezért félrevezetõ megállapításokat is eszközöl: „A hajléktalanok

elvesztették otthonukat és nincs lehetõségük arra, hogy lakhatásukat megoldják, ezért valódi alternatíva hiányában

kénytelenek (…) a közterületen élni.” Szükségesnek tartom hangsúlyozni, hogy a megsemmisített törvényi tényállás

nem az otthon elvesztésének tényét és nem is a közterületen történõ élést rendeli büntetni. A törvényszöveg egészen

egyszerû értelmezése nyomán teljesen világosan megállapítható, hogy önmagában a közterületen való (akár

folyamatos) tartózkodást a jogalkotó nem szándékozott pönalizálni. A határozat fentiekhez hasonló megállapításai

tehát, amelyek azt sugallják, hogy a szóban forgó szabálysértési tényállás pusztán a hajléktalan létet, avagy

a közterületen történõ tartózkodást (élést) rendeli büntetni, tévesek.

A határozat megítélésem szerint helytelen következtetésre jut a vitatott szabályozás legitim célját, a védendõ érdeket

illetõen is. [A határozat rögzíti, miszerint „nem állapítható meg az az ok, az a védeni kívánt érdek, ami indokul szolgált

arra, hogy a szóban forgó magatartást a törvényhozó társadalomra veszélyes, kriminális cselekménnyé nyilvánítson”.

E megállapításnak némiképp ellentmond az az ugyancsak határozatbéli (azonos bekezdésben szereplõ) állítás,

miszerint „a Szabs.tv. XXIV. fejezetének címébõl, illetõleg a tényállás megfogalmazásából arra lehet következtetni,

hogy a jogalkotó a közrend védelmében alkotta meg ezt a tényállást.”]

Álláspontom szerint a vizsgált szabálysértési tényállásban büntetni rendelt magatartás pönalizásának az okai a védendõ

érdekek egyértelmûen megállapíthatóak. A határozat azonban a büntetni rendelést szükségessé tevõ körülmények

feltárását mellõzi, és csupán a végletekig leegyszerûsített, általános jellegû megállapításokat eszközöl, a konkrét hatások,

társadalmi, gazdasági, egészségügyi stb. következmények és egyéb összefüggések vizsgálata nélkül. Véleményem szerint

a határozat azon kinyilatkoztatása, miszerint „[ö]nmagában az, hogy valaki a közterületen éli az életét, mások jogát nem

sérti, kárt nem okoz, a közterület rendeltetésszerû használatát, a közrendet nem veszélyezteti”, egyrészrõl ismételten azt

sugallja, mintha a jogalkotó a puszta közterületen élést szankcionálná, másrészt pedig téves. Az ésszerû terjedelmi

korlátokra tekintettel csupán példálózó jelleggel utalok itt néhány olyan körülményre, melyek alaposan és körültekintõ
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módon figyelembe kellett volna venni: [közegészségügy és köztisztaság, fertõzõ betegségek terjedése; gyalogosok

közlekedésének akadályozása; vendéglátó-és egy szolgáltatóipari egységek forgalmát, illetõleg az idegenforgalmat

befolyásoló tényezõk; az érintett helyen lakókat érõ hang- és szaghatások, illetõleg általában a lakosok nyugalma;

kriminalizáció (közismert tény, hogy a hajléktalanok egy adott helyen történõ életvitelszerû tartózkodása, a koncentrálódás,

vonzza a bûnözõk egy adott területre „specializálódott” csoportját)]; stb. Külön ki kell emelni, hogy a szóban forgó

szabályozás (annak ellenére, hogy büntetõjogi jellegû) végsõ soron a hajléktalanok evidens érdekeit szolgálja, az õ

méltóságukat védi. Kifejezetten visszásnak tartom a határozat e körben alkalmazott érvelést, amely szerint az emberi

méltósággal (az abból folyó cselekvési szabadsággal) összeegyeztethetetlen az, ha az állam az érintett személyi kört

a szociális szolgáltatások igénybevételére kényszeríti. Elveim és szilárd jogi meggyõzõdésem szerint nem sérti (nem

sértheti) az emberi méltóságot egy olyan szabályozás (legyen az akár büntetõ jellegû szankciókkal fenyegetõ törvény),

amely alkalmas lehet arra, hogy az embert az emberhez méltóbb életkörülményeket lehetõvé tevõ eszközök

igénybevételére rávegye, hovatovább az egészséget, végsõ soron az életet veszélyeztetõ életmód felõl a mind fizikálisan,

mind mentális értelemben egészségesebb lét felé terelje. A határozatban kifejtett ezen álláspont ezért véleményem szerint

az Alaptörvény II. cikkében rögzített emberi méltósághoz való jog helytelen, sõt a valós tartalommal kifejezetten ellentétes

értelmezése.

Vitatom a határozat azon megállapítását is, miszerint a szóban forgó szabályozás nem felel meg jogbiztonságból következõ

kritériumoknak, így a normavilágosság követelményének. Ebben a körben a határozat megintcsak abból az alapvetõen

téves megállapításból indul ki, miszerint „a vitatott tényállás nem egy magatartást (cselekedet, vagy mulasztást), hanem

egy objektív tényként fennálló élethelyzetet rendel büntetni…”. Erre tekintettel pedig rögzíti a határozat, miszerint

„a bûnösség nem értelmezhetõ az alanyi oldaltól függetlenül”, a tényállás „gyakorlatilag objektív felelõsséget teremt”.

Szükségesnek tartom emiatt ismételten leszögezni, hogy a megsemmisített tényállás nem egy, a jogalanytól független,

objektív tényt (a hajléktalan létet) szankcionálja, hanem egy olyan aktív cselekvésben megnyilvánuló szándékos

magatartást, amely legfeljebb csak szociológiai értelemben függ össze a hajléktalan léttel, de abból szükségszerûen semmi

esetre sem következik. A szabálysértési jogi dogmatikában (is) használt bûnösségfogalom ezért – meggyõzõdésem szerint

– a szóban forgó tényállás kapcsán világos egyértelmûséggel alkalmazható.

A határozat kitér az elkövetési magatartással kapcsolatosan a törvényszövegben szereplõ „közterület belterülete”

megjelölésre. Nem vitatom, hogy a „közterület belterülete” fogalom értelmezhetetlen, ez azonban – nyilvánvalóan –

olyan „szócsere”, ami tipikusan elírási hiba, alkotmányos kérdéseket azonban nem vet fel, az erre való hivatkozást

a normavilágossággal összefüggésben, vagy bármely kontextusban, ironikusnak tartom. (A jogalkalmazás során

senkinek sem okozott volna különösebb nehézséget annak felismerése, hogy a belterületnek van közterületi része,

a szókapcsolat fordítva értelmezhetetlen.)

A határozat a normavilágossággal összefüggésben „az életvitelszerû lakhatás”, mint az elkövetési magatartáshoz

kapcsolódó fogalom határozatlanságát állítja, egyúttal rögzíti, miszerint mindez önkényes jogalkalmazói

jogértelmezésnek enged teret. Álláspontom szerint azonban a vitatott fogalom általánossága a büntetõ jogalkotás

fogalmaira jellemzõ absztrakciós fokot nem haladja meg. (Töretlen és egységes, több évtizedes jogalkalmazói

gyakorlat épül a jelen ügyben vizsgáltnál sokkal kevésbé megragadható, még kevésbé egzakt fogalmakra,

pl. „a becsület csorbítása”, „közösségellenes magatartás”, „fajtalankodás”, „jogtalan elõny”, „üzletszerûség” stb.).

Véleményem szerint a törvényi tényállásban szereplõ fogalom mind a jogkövetõ állampolgárok, mind pedig

a jogalkalmazók számára éppúgy értelmezhetõ kifejezés, mint a büntetõjogban, avagy más jogágakban szereplõ

elvont kifejezés, ezért az a normavilágosság kritériumának megfelel.

Álláspontom szerint tehát a szabálysértési kódex 186. §-a büntetõjoggal szemben támasztott alkotmányos

követelményeknek megfelel, hiszen egyértelmûen megállapíthatóak azok a jogalkotói célok, társadalmi érdekek és

védendõ értékek, amelyek a szóban forgó magatartás szankcionálását szükségessé teszik. A tiltáson és büntethetõvé

tételen keresztül megvalósuló alapjogi korlátozás pedig – figyelemmel a kilátásba helyezett szankció mértékére is –

az elérni kívánt célokhoz képest arányosnak tekinthetõ. A törvényszöveg a jogállamiságból következõ jogbiztonság

feltételeinek is megfelel, a normavilágosság elvét nem sérti.

2. Nem értek egyet a határozat Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 51. §

(4) bekezdése és a 143. § (4) bekezdése alaptörvény-elleneségét kimondó rendelkezésével sem. A vizsgált szabályozás

a helyi önkormányzatok képviselõ testületei számára (a korábbi, szabálysértési tényállás alkotására vonatkozó

jogosítványhoz hasonlóan) közigazgatási jellegû szankció statuálási jogkört biztosít, tehát felhatalmazó rendelkezésnek

tekintendõ. A határozatban kifejtett álláspont szerint ez a szabályozás nélkülözi azokat a garanciális elemeket, amelyek

az önkormányzat rendeletalkotásának törvényi kereteit meghatározná, emellett a törvényszöveg részben bizonytalan

tartalmú, másrészt ellentmondó fogalmakat használ, emiatt pedig sérti az Alaptörvény B) cikk (1) bekezdésében
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szabályozott jogbiztonság követelményét. Véleményem szerint azonban a szabályozás megfelel a jogbiztonság elvébõl

következõ, a hasonló jellegû normatartalmat hordozó jogszabályokkal szemben támasztható követelményeknek. Kielégítõ

mértékû garanciát jelent ugyanis az, hogy a szóban forgó felhatalmazó rendelkezés alapján megalkotott közigazgatási

típusú szankciót alkalmazó önkormányzati hatóság döntésével szemben a Ket. eljárási szabályai szerinti jogorvoslati út áll

rendelkezésre. A megbírságolt személy végsõ soron a bírósághoz fordulhat esetleges jogsérelme orvoslása érdekében.

[Ebben a körben szintén kiemelten fontos garanciális elem, hogy a határozat által vitatott, a Mötv. 51. § (4) bekezdésében,

illetõleg 143. § (4) bekezdésének e) pontjában szereplõ fogalmakat a bíróság jogalkalmazó gyakorlata értelmezheti, amely

bírósági gyakorlat az önkormányzati szervek jogalkalmazó tevékenységét illetõen is meghatározó.] További garanciális

elem a szóban forgó felhatalmazó törvényi rendelkezések tekintetében, hogy az azok alapján, önkormányzati rendeleti

formában megalkotott tényállások törvényeknek való megfelelését a Kúria is vizsgálhatja.

A határozat által kifogásolt fogalmak („közösségellenes”, illetõleg „kirívóan közösségellenes”) tartalmának

jogbiztonságot sértõ határozatlanságát, illetõleg egymásnak ellentmondó mivoltát szintén vitatom. Mindkét fogalom

ugyanis régóta használt kategória a büntetõ jogalkotásban, tartalmukhoz világos és töretlen bírósági gyakorlat tapad,

a jogalkalmazás és a jogkeresõ állampolgárok számára értelmezési nehézséget ezért nem jelenthetnek. A két fogalom

között ellentmondás sincs, csupán fokozati különbség, amely a normavilágossággal kapcsolatos aggályokat nem vet

fel. Álláspontom szerint tehát az önkormányzatok felhatalmazása etekintetben is egyértelmû: a „többen a kevesebb”

logikája alapján az önkormányzat mind a közösségellenes, mind pedig az ennél súlyosabb megítélés alá esõ, kirívóan

közösségellenes magatartások szankcionálására is jogosítványt kapott a törvényhozótól.

A határozatban kifejtett azon megállapítás, miszerint a vizsgált törvényi szabályozás lehetõséget teremt

az önkormányzat számára, hogy e rendeletalkotási jogkörével önkényesen visszaéljen, téves. Éppen

az Alkotmánybíróság feladata ugyanis az, hogy az Alaptörvényben biztosított alapjogok eltúlzott, avagy az elérni

kívánt célhoz képest aránytalan korlátozását megvalósító normát (önkormányzati rendeletet) megsemmisítse.

Ez az a garanciális korlát, amely a határozat által – egyébként minden ok nélkül – elõre (ha úgy tetszik idõ elõtt)

vizionált „önkormányzati önkényesség” gátja lehet. (Az önkormányzati rendeletalkotás törvényessége felett

egyébiránt a – fentebb már említett – Kúria is õrködik, amely az önkényességgel kapcsolatos aggályokat végképp

eloszlatja.)

Álláspontom szerint tehát a Mötv. vizsgált rendelkezései nem sértik a jogszabályokkal szemben támasztott,

jogbiztonságból folyó követelményeket.

Budapest, 2012. november 12.

Dr. Szívós Mária s. k.,
alkotmánybíró

A különvéleményhez csatlakozom.

Dr. Balsai István s. k.,
alkotmánybíró
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