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

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelete
a független biztosításközvetítõk felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
12/2011. (IX. 29.) 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 független biztosításközvetítõk felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az adatszolgáltató)
„b) a törzsadatairól szóló rendszeres jelentést az éves jelentéssel egyidejûleg, az április 30-ai állapotnak megfelelõen,
az idõközi változások miatti törzsadatjelentést eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában a változást követõ
15 munkanapon belül”
(köteles a Felügyelet részére megküldeni.)

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. napján lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Táblakód

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő

ALKUSZ

É

tárgyévet követő év május 31.

ALKUSZ

É

tárgyévet követő év május 31.

ALKUSZ

É

tárgyévet követő év május 31.

ALKUSZ
ALKUSZ
ALKUSZ

É
É
É

tárgyévet követő év május 31.
tárgyévet követő év május 31.
tárgyévet követő év május 31.

ALKUSZ

É

tárgyév január 31.

ALKUSZ
ALKUSZ
ALKUSZ
ALKUSZ

É
É
É
É

éves jelentéssel egyidejűleg
éves jelentéssel egyidejűleg
éves jelentéssel egyidejűleg
éves jelentéssel egyidejűleg

Éves jelentés
48A
48B1A
48B1B
48B2
48M
48E
BESZAD

A független biztosításközvetítő adatai a szakmai
felelősség vagyoni fedezetéről és a foglalkoztatottak
létszámáról
Biztosításközvetítői tevékenységből származó
jutalékbevételek és továbbadott jutalékok
A biztosításközvetítő egyéb tevékenységből származó
bevételei
A közvetített biztosítási szerződések száma, díja
Mérleg
Eredménykimutatás
Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj
számítása (éves)

Éves jelentéssel egyidejűleg pdf formátumban küldendő mellékletek
merleg
Éves beszámoló - mérleg
erkim
Éves beszámoló - eredménykimutatás
kiegmell
Éves beszámoló - kiegészítő melléklet
konyvjel
Könyvvizsgálói jelentés
Törzsadat jelentés (éves és eseti)
KTABK1

Intézményi alapadatok

ALKUSZ
É, V

KTABK2

Tisztségviselő

ALKUSZ
É, V

KTABK3

Tulajdoni részesedés más független
biztosításközvetítőben

ALKUSZ
É, V

KTAFBK1

Biztosításközvetítő fióktelep intézményi alapadatok

ALKUSZ
É, V

KTAFBK2

Biztosításközvetítő fióktelep tisztségviselő

ALKUSZ
É, V

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések
Adatszolgáltató
Gyakoriság

Független biztosításközvetítő
Éves
Változás esetén (pl. KTA táblák)

ALKUSZ
É
V

éves jelentéssel egyidejűleg, változás esetén
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a
változást követő 15 munkanapon belül
éves jelentéssel egyidejűleg, változás esetén
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a
változást követő 15 munkanapon belül
éves jelentéssel egyidejűleg, változás esetén
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a
változást követő 15 munkanapon belül
éves jelentéssel egyidejűleg, változás esetén
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a
változást követő 15 munkanapon belül
éves jelentéssel egyidejűleg, változás esetén
eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a
változást követő 15 munkanapon belül

48A

48A01
48A02
48A03
48A04

48A05

48A06

48A07
48A08
48A09
48A10

48A20

48A21

48A30
48A301
48A302
48A31
48A32
48A33
48A331

48A332

005

006

007
008
009
010

011

012

013
014
015
016
017
018
019

020

PSZÁF
kód

001
002
003
004

Sorszám

Tilos

Jelmagyarázat

A független biztosításközvetítővel
biztosításközvetítői munkaviszonyban állók
létszáma
A független biztosításközvetítői
tevékenységre irányuló egyéb
jogviszonyban álló nyilvántartott személyek
száma
Biztosítási díjak átvétele
Első díj
Folytatólagos díj
Ügyfélszámla vezetés
Kárrendezési tevékenység végzése
Közvetített szerződések típusa
Kötelező gépjármű felelősségbiztosítás
Befektetési egységekhez kötött (unit-linked)
életbiztosítás

Szakmai felelősségbiztosítás
Felelősségbiztosító neve
Szerződés időtartama, kezdete
Szerződés időtartama, vége
Felelősségbiztosítás összege
(káreseményenként)
Felelősségbiztosítás összege (évente
együttesen)
Vagyoni biztosíték
Megnevezése
Biztosíték összege
A fedezetből történt kárkifizetés összege

Megnevezés

Tájékoztató adatok

Érték
1
a

Nagyságrend: ezer forint
Mód
2
z

A független biztosításközvetítő adatai a szakmai felelősség vagyoni fedezetéről és a foglalkoztatottak létszámáról
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Jelmagyarázat
Tilos

48B1A01
Összesen
48B1A0101
...
...
48B1A0199

1
a

Biztosító megnevezése

Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó
összege - élet
összege - nem élet
2
3
b
c

Tárgyévre be nem folyt jutalék összege élet
4
d

Tárgyévre be nem folyt jutalék összege - Másik biztosításközvetítőnek továbbadott Másik biztosításközvetítőnek továbbadott
nem élet
jutalék - élet
jutalék - nem élet
5
6
7
e
f
g
8
h

Sztornó tételek (visszaírások) - élet
9
i

10
z

Mód

Nagyságrend: ezer forint
Sztornó tételek (visszaírások)- nem élet

•

001
002

Sorszám PSZÁF kód Megnevezés

48B1A
Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek és továbbadott jutalékok
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48B1B1
48B1B11
48B1B12
48B1B13
48B1B14
48B1B15
48B1B16
48B1B17
48B1B18
48B1B19

Sorszám PSZÁF kód
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010

48B1B

Tilos

Jelmagyarázat

Egyéb tevékenységek bevételei összesen
kockázatelbírálás
módozatfejlesztés
kárrendezés
szaktanácsadás
oktatás
pénztári tagszervezés
egyéb pénzügyi szolgáltatás teljesítése
díj jellegű bevételek
egyéb

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b

A biztosításközvetítő egyéb tevékenységéből származó bevételei
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48B21

48B2101
...
48B2199

48B22

48B2201
...
48B2299

001

002

003

004

Tilos

...

Jelmagyarázat

Élő (záró) állományban lévő szerződések
összesen

...

Tárgyévben közvetített szerződések
összesen

Megnevezés
Biztosító megnevezése
1
a

Folyamatos dijfizetésű biztosítási szerződések
darabszáma (db)
éves állománydíjának összege (eFt)
élet nem élet viszontbiztosítás élet nem élet
viszontbiztosítás
2
3
4
5
6
7
b
c
d
e
f
g

Egyszeri díjfizetésű biztosítási szerződések
darabszáma (db)
éves biztosítási díjának összege (eFt)
élet nem élet viszontbiztosítás élet
nem élet
viszontbiztosítás
8
9
10
11
12
13
h
i
j
k
l
m
élet
14
n

nem élet
viszontbiztosítás
15
16
o
p
darabszáma (db)

Mód
17
q

Nagyságrend: ezer forint
Díjmentesített biztosítási szerződések

•

Sorszám PSZÁF kód

48B2
A közvetített biztosítási szerződések száma, díja
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48M
Mérleg
Sorszám PSZÁF kód
001
002
002
003
004
005
006
007
008
009
010

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

011

48M1121

012

48M1122

013

48M1123

014
015
016
017
018

48M1124
48M1125
48M1126
48M1127
48M113

019

48M1131

020

48M1132

021

48M1133

022

48M1134

023

48M1135

024

48M1136

025

48M1137

026

48M1138

027
028
029
030
031
032
033
034
035

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

036

48M1221

037

48M1222

038

48M1223

039
040
041

48M1224
48M1225
48M1226

042

48M1227

043
044
045
046

48M123
48M1231
48M1232
48M1233

047

48M1234

048
049
050

48M1235
48M124
48M1241

Megnevezés
Eszközök összesen
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás - átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni
értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések,
járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt
vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt
vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési
viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök
értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési
különbözete
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlelgek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és
szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállakozással
szemben
3. Követelések egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyeltek pozitív értékelési
különbözete
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek

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

Megnevezés

051
052
053

48M1242
48M13
48M131

2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli
elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
Források összesen
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés
névértéken

054

48M132

055
056
057
058

48M133
48M2
48M21
48M211

059

48M2111

060

48M212

II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073

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

074

48M2311

075

48M2312

076

48M2313

077
078
079
080
081
082

48M232
48M2321
48M2322
48M2323
48M2324
48M2325

083

48M2326

III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb
gazdálkodóval szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt
állalkozással szemben

084

48M2327

085
086
087
088
089
090

48M2328
48M233
48M2331
48M23311
48M2332
48M2333

091

48M2334

092

48M2335

093

48M2336

094

48M2337

095
096

48M2338
48M2339

097

48M2340

098
099

48M24
48M241

100

48M242

101

48M243

7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési
viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
Ebből: átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és
szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozással
szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyeltek negatív értékelési
különbözete
G. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli
elhatárolása
3. Halasztott bevételek
Jelmagyarázat
Tilos

Előző év
1
a

Tárgyév
2
b

Mód
3
z
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48E
Eredménykimutatás
Nagyságrend: ezer forint
Előző év Tárgyév
Mód
1
2
3
a
b
z
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027

48E01
48E011
48E012
48E02
48E021
48E022
48E03
48E031
48E04
48E041
48E042
48E043
48E044
48E045
48E05
48E051
48E052
48E053
48E06
48E07
48E071
48E08
48E09
48E091
48E0911
48E092
48E0921

028

48E093

029
030
031
032
033
034
035
036
037
038

48E0931
48E094
48E0941
48E094
48E0941
48E10
48E101
48E1011
48E102
48E1021

I. Értékesítés nettó árbevétele
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Export értékesítés nettó árbevétele
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
03. Saját termelésű készeletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
III. Egyéb bevételek
ebből: visszaírt értékvesztés
IV. Anyagjellegű ráfordítások
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
V. Személyi jellegű ráfordítások
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetés
12. Bérjárulékok
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai,
árfolyamnyeresége
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellgű bevételek
ebből: kapcsolt vállakozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
ebből: értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
ebből: kapcsolt vállakozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
ebből: kapcsolt vállakozásnak adott

039

48E103

20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

48E104
48E1041
48E11
48E12
48E13
48E14
48E15
48E16
48E17
48E18

21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
ebből: értékelési különbözet
B. Pénzügyi műveletek eredménye
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY

050

48E181

22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

051
052

48E182
48E19

23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
Jelmagyarázat
Tilos
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BESZAD
Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Nagyságrend: ezer forint
Érték
Mód
1
2
a
b

001

BESZAD1

A független biztosításközvetítő által, továbbá
a részéről megbízott gazdálkodó szervezet
által alkalmazott vagy megbízott
biztosításközvetítést végző természetes
személy száma tárgyév január 1-jén

002
003

BESZAD2
BESZAD3

Előírt alapdíj
Megfizetett alapdíj
Jelmagyarázat
Tilos
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KTABK1
Intézményi alapadatok
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

KTABK101
KTABK102
KTABK103
KTABK104
KTABK105
KTABK106
KTABK107
KTABK1071
KTABK1072
KTABK1073
KTABK1074
KTABK108
KTABK1081
KTABK1082
KTABK1083
KTABK1084
KTABK109
KTABK110
KTABK111
KTABK112
KTABK113

022

KTABK114

023

KTABK1151

024

KTABK1152

025
026
027
028
029
030
031
032
033
…
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
…
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
…
057
058
059
060
061
062

KTABK116
KTABK1161
KTABK117
KTABK118
KTABK11901
KTABK1190101
KTABK1190102
KTABK1190103
KTABK1190104
…
KTABK11999
KTABK1199901
KTABK1199902
KTABK1199903
KTABK1199904
KTABK12001
KTABK1200101
KTABK1200102
KTABK1200103
KTABK1200104
KTABK1200105
…
KTABK12099
KTABK1209901
KTABK1209902
KTABK1209903
KTABK1209904
KTABK1209905
KTABK12101
KTABK1210101
KTABK1210102
KTABK1210103
KTABK1210104
KTABK1210105
…
KTABK12199
KTABK1219901
KTABK1219902
KTABK1219903
KTABK1219904
KTABK1219905

063

KTABK12201

064
065
066
067
…

KTABK1220101
KTABK1220102
KTABK1220103
KTABK1220104
…

068

KTABK12299

069
070
071
072

KTABK1229901
KTABK1229902
KTABK1229903
KTABK1229904

073

KTABK125

074
078
079

KTABK1251
KTABK1252
KTABK1253

080

KTABK126

081
085
086
087
088
092
093

KTABK1261
KTABK1262
KTABK1263
KTABK127
KTABK1271
KTABK1272
KTABK1273

Megnevezés
Az intézmény neve*
Az intézmény régi neve****
Rövid név***
Cégforma***
Adószám*
Intézmény jogi státusza*
Székhely*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Levelezési cím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Telefon
Telefax
E-mail
Weblap
Cégjegyzékszám***
Cégbírósági bejegyzés kelte
(éééé.hh.nn.)***
Alapítás időpontja (éééé.hh.nn.)***
Jogi státusz változás időpontja
(éééé.hh.nn)***
Jegyzett tőke összesen*
ebből: jegyzett tőke pénzbeni*
Hivatalos levelek címzettjének neve
Beosztása (hivatali rangja)
Telephely címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
…
Telephely címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Külföldi fiók neve
Külföldi fiók címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
…
Külföldi fiók neve
Külföldi fiók címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Külföldi képviselet neve
Külföldi képviselet címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet. ajtó
Ország
…
Külföldi képviselet neve
Külföldi képviselet címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet. ajtó
Ország
Egyéb tényleges tevékenység
végzésére szolgáló hely címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet. ajtó
Ország
…
Egyéb tényleges tevékenység
végzésére szolgáló hely címe
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet. ajtó
Ország
PSZÁF kapcsolattartásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
Neve
Telefonszáma
E-mail címe*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Nagyságrend: forint
Mód
2
b

•
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KTABK2
Tisztségviselő
Sorszám
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
…
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

PSZÁF kód
KTABK21
KTABK22
KTABK2301
KTABK230101
KTABK230102
KTABK230103
KTABK230104
KTABK230105
KTABK230106
KTABK230107
KTABK230108
KTABK230109
KTABK230110
KTABK230111
KTABK230112
KTABK230113
KTABK230114
KTABK230115
KTABK230116
KTABK230117
KTABK230118
KTABK230119
KTABK230120
…
KTABK2399
KTABK239901
KTABK239902
KTABK239903
KTABK239904
KTABK239905
KTABK239906
KTABK239907
KTABK239908
KTABK239909
KTABK239910
KTABK239911
KTABK239912
KTABK239913
KTABK239914
KTABK239915
KTABK239916
KTABK239917
KTABK239918
KTABK239919
KTABK239920

Megnevezés
Bejelentő intézmény neve
Adószám
Tisztség megnevezése
Bejelentés oka
Név
Születési név
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn.)
Személyi igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
Egyéb azonosító dokumentum száma
Állampolgársága
Lakcím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Legmagasabb iskolai végzettség
Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)**
Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**
Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)**
…
Tisztség megnevezése
Bejelentés oka
Név
Születési név
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn.)
Személyi igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum megnevezés
Egyéb azonosító dokumentum száma
Állampolgársága
Lakcím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Legmagasabb iskolai végzettség
Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)**
Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**
Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)**
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
b
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KTABK3
Tulajdoni részesedés más független biztosításközvetítőben
Sorszám

PSZÁF kód

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

KTABK30001
KTABK300011
KTABK300012
KTABK300013
KTABK3000131
KTABK3000132
KTABK3000133
KTABK3000134
KTABK301
KTABK3011
KTABK3012
KTABK3013
KTABK30131
KTABK30132
KTABK30133
KTABK30134
KTABK3014

018

KTABK3015

019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029

KTABK3016
KTABK3017
......
KTABK309
KTABK3091
KTABK3092
KTABK3093
KTABK30931
KTABK30932
KTABK30933
KTABK30934
KTABK3094

030

KTABK3095

031
032

KTABK3096
KTABK3097

Megnevezés
Bejelentő adatai
Bejelentő intézmény neve
Adószám
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonolt intézmény adatai
Tulajdonolt intézmény neve
Adószáma
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja
Tulajdon megszűnésének
időpontja
Tulajdoni rész %
Tulajdoni rész Ft
......
Tulajdonolt intézmény adatai
Tulajdonolt intézmény neve
Adószáma
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja
Tulajdon megszűnésének
időpontja
Tulajdoni rész %
Tulajdoni rész Ft
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Nagyságrend: forint
Mód
2
b

•

2012. évi 124. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

20481

2012. évi 124. szám

KTAFBK1
Biztosításközvetítő fióktelep Intézményi alapadatok
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

KTAFBK101
KTAFBK102
KTAFBK103
KTAFBK104
KTAFBK105
KTAFBK106
KTAFBK107
KTAFBK1071
KTAFBK1072
KTAFBK1073
KTAFBK1074
KTAFBK108
KTAFBK1081
KTAFBK1082
KTAFBK1083
KTAFBK1084
KTAFBK109
KTAFBK110
KTAFBK111
KTAFBK112
KTAFBK113

022

KTAFBK114

023

KTAFBK1151

024

KTAFBK1152

025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
…
035
036
037
038
039

KTAFBK116
KTAFBK1161
KTAFBK117
KTAFBK118
KTAFBK119
KTAFBK12001
KTAFBK1200101
KTAFBK1200102
KTAFBK1200103
KTAFBK1200104
…
KTAFBK12099
KTAFBK1209901
KTAFBK1209902
KTAFBK1209903
KTAFBK1209904

040

KTAFBK121

041
045
046

KTAFBK1211
KTAFBK1212
KTAFBK1213

047

KTAFBK122

048
052
053
054
055
059
060

KTAFBK1221
KTAFBK1222
KTAFBK1223
KTABK123
KTABK1231
KTABK1232
KTABK1233

Megnevezés
Az intézmény neve*
Az intézmény régi neve****
Rövid név***
Cégforma***
Adószám*
Intézmény jogi státusza*
Székhely*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Levelezési cím
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Telefon
Telefax
E-mail
Weblap
Cégjegyzékszám***
Cégbírósági bejegyzés kelte
(éééé.hh.nn.)***
Alapítás időpontja (éééé.hh.nn.)***
Jogi státusz változás időpontja
(éééé.hh.nn.)****
Jegyzett tőke összesen*
ebből: jegyzett tőke pénzbeni*
Hivatalos levelek címzettjének neve*
Beosztása (hivatali rangja)*
Anyaintézmény neve*
Telephely címe*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
…
Telephely címe*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
PSZÁF kapcsolattartásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős
személy*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó*
Neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Nagyságrend: forint
Mód
2
b
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KTAFBK2
Biztosításközvetítő fióktelep Tisztségviselő
Sorszám
001
002

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042

PSZÁF kód
KTAFBK21
KTAFBK22
KTAFBK2301
KTAFBK230101
KTAFBK230102
KTAFBK230103
KTAFBK230104
KTAFBK230105
KTAFBK230106
KTAFBK230107
KTAFBK230108
KTAFBK230109
KTAFBK230110
KTAFBK230111
KTAFBK230112
KTAFBK230113
KTAFBK230114
KTAFBK230115
KTAFBK230116
KTAFBK230117
KTAFBK230118
KTAFBK230119
KTAFBK230120
…
KTAFBK2399
KTAFBK239901
KTAFBK239902
KTAFBK239903
KTAFBK239904
KTAFBK239905
KTAFBK239906
KTAFBK239907
KTAFBK239908
KTAFBK239909
KTAFBK239910
KTAFBK239911
KTAFBK239912
KTAFBK239913
KTAFBK239914
KTAFBK239915
KTAFBK239916
KTAFBK239917
KTAFBK239918
KTAFBK239919
KTAFBK239920

Megnevezés
Bejelentő intézmény neve*
Adószám*
Tisztség megnevezése
Bejelentés oka
Név
Születési név
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn.)*
Személyi igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum megnevezése
Egyéb azonosító dokumentum száma
Állampolgársága*
Lakcím*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Legmagasabb iskolai végzettség*
Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)**
Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**
Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)**
…
Tisztség megnevezése
Bejelentés oka
Név
Születési név
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn.)*
Személy igazolvány száma
Útlevélszám
Egyéb azonosító dokumentum megnevezés
Egyéb azonosító dokumentum száma
Állampolgársága*
Lakcím*
Irányítószám
Város
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Legmagasabb iskolai végzettség*
Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)**
Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**
Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)**
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
b
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2. melléklet a 12/2012. (IX. 21.) PSZÁF rendelethez

Kitöltési útmutató

I.

RÉSZ

AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1. Kapcsolódó jogszabályok
-

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a
továbbiakban: Bit.)

-

A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.)

2. Rövidítések
A kitöltési útmutatóban használt rövidítéseket – külön magyarázat hiányában – a fenti
jogszabályok által meghatározott módon kell érteni.
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 rendszeres adatszolgáltatási
kötelezettség sikeres teljesítéséhez – e rendelet 4. § (1) bekezdésével összhangban – a
törzsadatokról szóló rendszeres jelentést az éves jelentéssel egyidejűleg, de két önálló
jelentésállományként kell a Felügyelet KAP jelentésfogadó rendszerén keresztül feltölteni a
„Jelentésállomány csatolása” funkció használatával. Az éves beszámoló nem képez önálló
jelentésállományt, azt az éves jelentés jelentésállományához pdf formátumban kell csatolni.
A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.
A Felügyelet az adatfogadó rendszerén keresztül a beküldött jelentés státuszáról – a
feltöltött küldemény jogosultságának, az előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és
technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől számított 24 órán belül (a
küldeményszámot is tartalmazó) automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak, amennyiben az
adatszolgáltatás teljesítésére az előbbiek szerint került sor. Hibás adatszolgáltatás esetén
„visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló
üzenetet kap az adatszolgáltató.
A „feldolgozott” üzenet tekintendő a teljesítés elfogadásáról szóló tájékoztatásnak.
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Amennyiben a törzsadatokról szóló rendszeres jelentés vagy az éves jelentés nem önálló
jelentésállományként, hanem hibásan egymás csatolmányaként került a KAP jelentésfogadó
rendszerben feltöltésre, vagy az éves beszámoló hibásan nem az éves jelentés
jelentésállományához került csatolásra, az adatszolgáltató automatikus üzenetet a hibás
adatszolgáltatásról nem kap.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell
küldeni. Ilyen esetben a tábla első összegző 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 ellenőrzés
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 ezer forint.
A felügyeleti jelentéssel együtt 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 2011. évre vonatkozóan:
„20111231”.
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Könyvvizsgálói jelentés beküldésére azon adatszolgáltatók, akik megfelelnek a Sztv. 155.
§ (3) bekezdésében előírtaknak, nem kötelezettek.
A könyvvizsgálói jelentés csatolására nem kötelezett adatszolgáltatóknak az éves jelentés
beküldhetőségének érdekében csatolniuk kell egy, az alábbi névkonvenció alapján elnevezett pdf
formátumú fájlt, amelyben arról nyilatkoznak, hogy könyvvizsgálói záradék vagy jelentés
beküldésére nem kötelezettek.
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 – kiegészítő melléklet

kiegmell

Könyvvizsgálói jelentés

könyvjel

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 nem forintban (pl. euróban) nyilvántartott tételeket (jutalék és állománydíj) az éves
beszámolóban alkalmazott módszerrel és árfolyamon kell forintra átváltani és jelenteni.
II.

RÉSZ

A FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ ÉVES FELÜGYELETI JELENTÉSE

48A tábla A független biztosításközvetítő adatai a szakmai felelősség vagyoni fedezetéről és
a foglalkoztatottak létszámáról
A tábla kitöltése
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A tábla sorai
48A03 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Szerződés időtartama, kezdete
A szerződés eredeti kezdetét kell megadni.
48A04 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Szerződés időtartama, vége
Ebbe a sorba nem kell írni, amennyiben a szerződés határozatlan időtartamra szól.
48A05 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Felelősségbiztosítás összege (káreseményenként)
48A06 sor (Szakmai felelősségbiztosítás) Felelősségbiztosítás összege (évente együttesen)
Ezeket a sorokat a Bit. 39. § (1) bekezdésének megfelelően kell kitölteni.
48A08 sor (Vagyoni biztosíték) Megnevezése
Itt kell bemutatni a Bit. 3. § (1) bekezdés 67. pontjában vagyoni biztosítékként definiált
pénzeszközt vagy bankgaranciát, amelyek nem azonosak sem a felelősségbiztosítással, sem a
törzstőkével.
48A10 sor Fedezetből történt kárkifizetés összege
Itt kell bemutatni a tárgyévi tevékenységgel kapcsolatban felmerült, akár a
felelősségbiztosítás, akár a vagyoni biztosíték terhére történt kárkifizetéseket.
48A20 sor A független biztosításközvetítővel biztosításközvetítői munkaviszonyban állók
létszáma (fő)
Itt kell bemutatni azokat a biztosításközvetítőket, akik a független biztosításközvetítővel
létesített munkaviszony keretében fejtik ki tevékenységüket. Az átlagos, regisztrációköteles
állományi létszám hó végi, záró adatainak átlagát kell megadni. A nem biztosításközvetítői
tevékenységet végző személyeket nem kell feltüntetni.
48A21 sor A független biztosításközvetítői tevékenységre irányuló egyéb jogviszonyban
álló nyilvántartott személyek száma
Azon regisztrációköteles biztosításközvetítők hó végi, záró létszámának alapján számított
átlagos létszámát kell megadni, amelyek közvetlenül a független biztosításközvetítővel létesített
megbízási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében fejtik ki tevékenységüket,
valamint azokat a természetes személyeket is, akik a független biztosításközvetítő megbízásából
eljáró nem engedélyköteles gazdálkodó szervezeten belül közvetítenek munkaviszony, megbízási
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében. A nem biztosításközvetítői
tevékenységet végző személyeket nem kell feltüntetni.
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48A301 sor Első díj
Amennyiben a független biztosításközvetítő az ügyféltől a biztosítási ajánlat aláírásakor
az első díjat vagy díjrészletet – készpénzben nyugta ellenében, vagy a független
biztosításközvetítő által kiállított számla alapján a független biztosításközvetítő bankszámlájára
érkezően – átveszi, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkező esetben „0”-val
kell jelölni.

48A302 sor Folytatólagos díj
Ha a független biztosításközvetítő és a biztosítók között létrejött megállapodás alapján a
független biztosításközvetítőhöz pénztáron, vagy bankszámlán keresztül érkezett be (nem
elsődíjas) pénzösszeg, akkor a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, ellenkező esetben „0”-val
kell jelölni.
48A31 sor Ügyfélszámla vezetése
Amennyiben a független biztosításközvetítő a Bit. 42. § (2) bekezdésben meghatározott
ügyfélszámlát vezet, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, nemleges válasz esetén „0”-val
kell jelölni.
48A32 sor Kárrendezési tevékenység
Amennyiben a független biztosításközvetítő valamely biztosítóval kötött megállapodás
alapján kárrendezési tevékenységet lát el, a tábla „érték” oszlopába „1”-est kell írni, annak
hiányában „0”-val kell jelölni.
48A33 sor Közvetített szerződések típusa
Amennyiben a független biztosításközvetítő közvetíti a táblában szereplő terméktípusokat,
akkor a cellákban az adott típusú szerződések tárgyévben közvetített darabszámát kell
megjeleníteni. A már meglévő állományt ebben a kérdésben nem kell figyelembe venni, csak a
tárgyévben közvetítettet.
48B1A tábla Biztosításközvetítői tevékenységből származó jutalékbevételek és továbbadott
jutalékok
A tábla kitöltése
A tábla oszlopai
1. oszlop Biztosító megnevezése
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A „Biztosító megnevezése” oszlopokba a biztosítók aktuális nevét a Felügyelet internetes
honlapján a Piaci szereplők / Felügyelt intézmények, illetve a Piaci szereplők / Nyilvántartások /
Biztosítási piac menüpont alatt található adatbázisokból kérjük kikeresni és kimásolni.
A „PSZÁF kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód adott, de a
független biztosításközvetítőnek a szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány
biztosítótól volt jutalékbevétele) számoznia kell a megadott első kódtól kezdődően, a többi sor
törlendő.

2. és 3. oszlop Tárgyévre járó jutalékbevétel éves bruttó összege élet – nem élet
Ezen meghatározások alatt a biztosítók felé tárgyévre kiszámlázott jutalékbevételt
(fenntartási, szerzési, extra, céljutalék) kell érteni. A jutalékbevételt élet, illetve nem-élet ági
bontásban, biztosítónként kell bemutatni. A besorolásnak meg kell egyeznie a biztosító által
megadottal. Itt kell bemutatni a biztosító vezérügynökétől, a külföldi biztosítótól,
viszontbiztosítótól, továbbá egy másik független biztosításközvetítővel együtt közvetített
biztosítási ajánlat/szerződés alapján nem közvetlenül a biztosítóktól, hanem a másik független
biztosításközvetítőtől kapott jutalék összegét is, a jutalékot ténylegesen kifizető biztosító
megjelölésével.
Nem ebben a táblában, hanem a 48B1B táblában (egyéb bevételként) kell bemutatni az
alkuszi tevékenységet folytató független biztosításközvetítő által az ügyfelével kötött megbízási
szerződés alapján kapott megbízási díjat. A jutalékokat bruttó módon kell megjeleníteni, vagyis a
sztornó tételeket (visszaírásokat) és a továbbadott jutalékokat nem szabad levonni a tárgyévben
megszolgált jutalékokból.
4. és 5. oszlop Tárgyévre be nem folyt jutalék összege élet – nem élet
Ezen meghatározások alatt a tárgyévre kiszámlázott, de a tárgyév december 31-ig még
pénzügyileg be nem folyt jutalékok összege értendő, élet, illetve nem-élet ági bontásban,
biztosítónként részletezve. A be nem folyt jutalékok összegét nem kell kivonni a bruttó
összegekből.
6. és 7. oszlop Másik biztosításközvetítőnek továbbadott jutalék élet – nem élet
Ezekben az oszlopokban kell kimutatni az engedéllyel rendelkező másik független
biztosításközvetítő vállalkozásnak továbbadott jutalék összegét, ideértve a külföldi
biztosításközvetítő vállalkozást is, a jutalékot ténylegesen kifizető biztosító megjelölésével, tehát
a szerződéses viszonyban álló alvállalkozóknak továbbadott jutalék összegét nem.
8. és 9. oszlop Sztornó tételek (visszaírások) élet – nem élet
Itt kell megjeleníteni azon jutalékokat, melyeket a tárgyévben a független biztosításközvetítő
kiszámlázott, de a jutalék a tárgyévben egészében vagy részben visszaírásra is került.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 124. szám

48B1B tábla A biztosításközvetítő egyéb tevékenységéből származó bevételei
A tábla célja
Ebben a táblában kell bemutatni minden olyan egyéb bevételt, amely a
biztosításközvetítői tevékenységhez kapcsolódóan vagy attól függetlenül részét képezi az
eredménykimutatás „Értékesítés nettó árbevétele összesen” sorában szereplő összegének.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
48B1B1 sor Egyéb tevékenységek bevételei összesen
Az itt kimutatott összeget kell megbontani kockázat-elbírálás, módozatfejlesztés,
kárrendezés, szaktanácsadás, oktatás, pénztári tagszervezésért kapott díj, pénzügyi intézménytől
egyéb pénzügyi szolgáltatás közvetítéséért kapott díj, díj jellegű bevételek és egyéb
csoportosításban. Fontos, hogy a kockázatelbírálási tevékenység és a szaktanácsadás a 66.22
biztosításközvetítői tevékenység keretein belül, a felnőttoktatás azonban csak felügyeleti
engedéllyel végezhető.
48B1B16 sor Pénztári tagszervezés
Itt kell jelenteni a nyugdíj- és egészségpénztári tagszervezésért kapott díjakat.
48B1B17 sor Egyéb pénzügyi szolgáltatás teljesítése
Itt kell kimutatni például a hitel, lízing és (lakás) takarékpénztári szolgáltatás
közvetítéséért kapott díjakat, jutalékokat.
48B1B18 sor Díj jellegű bevételek
Itt kell bemutatni a fee jogcímen, az ügyfelektől megbízási díjként járó bevételeket.
48B1B19 sor Egyéb
Ebben a kategóriában kell kimutatni minden egyéb bevételt (pl. bérbeadás), amely az
eredménykimutatás „Értékesítés nettó árbevétele összesen” sorban szerepel, és a fenti kategóriák
egyikébe sem sorolható be.
48B2 tábla A közvetített biztosítási szerződések száma, díja
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A tábla kitöltése
A tábla oszlopai
1.

oszlop Biztosító megnevezése

A „Biztosító megnevezése” oszlopokba a biztosítók aktuális nevét a Felügyelet internetes
honlapján a Piaci szereplők / Felügyelt intézmények, illetve a Piaci szereplők / Nyilvántartások /
Biztosítási piac menüpont alatt található adatbázisokból kell kikeresni és kimásolni.
A „PSZÁF kód” rovatban a 99 végű a maximum sort jelöli. Az első kód adott, de a
független biztosításközvetítőnek a szükséges sorokat (annak függvényében, hogy hány
biztosítótól volt jutalékbevétele) számoznia kell a megadott első kódtól kezdődően, a többi sor
törlendő.
A tábla sorai
48B21 sor 2., 3., 4., 5., 6., és 7. oszlop Tárgyévben közvetített folyamatos díjfizetésű
biztosítási szerződések darabszáma és éves állománydíja
Itt kell bemutatni a tárgyévben január 1. és december 31. közötti időszak alatt közvetített
és kötvényesített szerződések darabszámát és éves állománydíját élet, illetve nem-élet ági
bontásban, biztosítónként. Azon biztosításokat, melyeket a tárgyévben kötnek meg, de a
tárgyévet követő évtől szól a biztosítási időszak (pl. kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások),
nem ebben az évben kell kimutatni. Egy adott biztosításhoz kapcsolódó kiegészítő biztosításokat
nem kell megbontani, hanem az alapbiztosítás jellegének megfelelően kell szerepeltetni. A más
biztosításközvetítőtől átvett biztosítási szerződések állományápolási tevékenysége esetében a
biztosításközvetítőhöz került szerződéseket a tárgyévben közvetített szerződések között nem kell
bemutatni, csak a tárgyév december 31-i záró élő állományban kell szerepeltetni.
Itt kell bemutatni azon biztosítási szerződések darabszámát és éves állománydíját is,
amelyeket a tárgyévben közvetítettek, de azok a tárgyévben törlésre is kerültek. Azokat a
korábban közvetített és a biztosítási kötvény tanúsága szerint határozott időtartamra kötött
biztosítási szerződéseket, amelyek a felek megállapodása alapján az évfordulót követően
automatikusan újabb egy évvel meghosszabbodnak, ha meghatározott időn belül egyik fél sem
kezdeményezi a szerződés megszűnését, a szerződés második évétől kezdve folyamatos
díjfizetésű szerződéseknek kell tekinteni, de azokat a tárgyévben közvetített szerződések között
nem, hanem a december 31-i élő állományban kell bemutatni.
Az olyan (pl. építési) biztosításokat, amelyek nem egyszeri díjasok, hanem több díjfizetési
időpontjuk van, és az egyes díjak nem időarányosak, a folyamatos díjas biztosításoknál kell
jelenteni, az adott évben ténylegesen megfizetett díjat véve éves állománydíjként.
48B21 sor 8., 9., 10., 11., 12. és 13. oszlop Tárgyévben közvetített egyszeri díjas
biztosítási szerződések darabszáma és éves állománydíja
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Itt kell bemutatni a január 1-december 31. közötti időszak alatt közvetített egyszeri díjas
szerződések darabszámát és éves állománydíját élet, illetve nem-élet ági bontásban,
biztosítónként.
48B22 sor 2., 3., 4., 5., 6., és 7. oszlop Élő állományban lévő folyamatos díjas szerződések
darabszáma és éves állománydíja
A tárgyév december 31-én fennálló folyamatos díjfizetésű biztosítási szerződések
darabszáma és éves díja.
48B22 sor 8., 9., 10., 11., 12. és 13. oszlop Élő állományban lévő egyszeri díjas
szerződések darabszáma
A tárgyév december 31-én fennálló egyszeri díjfizetésű biztosítások darabszáma. Ezeknél
a szerződéseknél éves állománydíjat nem kell megadni.
48B22 sor 14., 15. és 16. oszlop Élő állományban lévő díjmentes szerződések darabszáma
Tárgyév december 31-én fennálló díjmentes biztosítási szerződések darabszáma.
Fennálló biztosítási szerződés az a szerződés, amely érvényesen létrejött és a tárgyév
december 31-éig még nem szűnt meg, függetlenül annak hatályától.
48M tábla Mérleg
A tábla célja
A táblázatot a független biztosításközvetítő vagy a könyvelője által összeállított
(egyszerűsített) éves beszámolóban kimutatott adatokkal egyezően kell kitölteni. Az
egyszerűsített éves beszámolót készítő adatszolgáltatónak csak a mérleg nagybetűvel és római
számmal jelzett sorait kell töltenie.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
48M1 sor Eszközök összesen
A sornak meg kell egyeznie a 48M2 sor Források összesen értékével mind az előző évre,
mind pedig a tárgyévre vonatkozóan.
48E tábla Eredménykimutatás
A tábla célja
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A táblázatot a független biztosításközvetítő vagy a könyvelője által összeállított
(egyszerűsített) éves beszámolóban kimutatott adatokkal egyezően kell kitölteni. Az
egyszerűsített éves beszámolót készítő adatszolgáltatónak csak az eredménykimutatás
nagybetűvel és római számmal jelzett sorait kell töltenie.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
48E01 sor Értékesítés nettó árbevétele
Ebben a kategóriában kell bemutatni a tárgyévre előírt bevételeket, mely nem egyezik
meg a pénzforgalmi szemléletű befolyt bevételekkel. A független biztosításközvetítők saját
bevételükként nem mutathatják ki a biztosítási szerződésekre átvett biztosítási díjakat, hiszen
ezek a biztosítók bevételébe számítanak bele.
BESZAD Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Az adatszolgáltatást tárgyév január 31-ig kell teljesíteni. A tábla kitöltése nem vonatkozik
azon adatszolgáltatóra, aki tárgyév január 1-jén még nem rendelkezik tevékenységi engedéllyel.
A tábla célja
A független biztosításközvetítők felügyeleti díjfizetési kötelezettségének kiszámítása,
bevallása, a Bit. 207. § (4) bekezdés f) pontja, valamint (5) bekezdés b) pontja alapján.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
BESZAD1 sor A független biztosításközvetítő által, továbbá a részéről megbízott
gazdálkodó szervezet által alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végző természetes
személy száma tárgyév január 1-jén
A sor kitöltésekor azon személyek számát kell jelenteni, akiknek munkaköri leírásában
szerepel a biztosításközvetítési tevékenység.
A külföldi biztosításközvetítő magyarországi képviseletének valamint az Európai Unió
másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi
fióktelepének ebbe a sorba 0-át kell írnia.
BESZAD2 sor Előírt alapdíj
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A Bit. 207. § (4) bekezdés f) pontja alapján fizetendő felügyeleti díj.
BESZAD3 sor Megfizetett alapdíj
A Felügyelet számlaszámára ténylegesen átutalt összeg, amely a korábbi egyenlegtől
függően kisebb vagy nagyobb is lehet az előírt alapdíjnál.

III.

RÉSZ

A FÜGGETLEN BIZTOSÍTÁSKÖZVETÍTŐ TÖRZSADATJELENTÉSE
Általános szabályok
A független biztosításközvetítőnek az éves jelentéssel együtt a teljes éves törzsadat
jelentést elektronikusan kell megküldenie a Felügyelet részére, az április 30-i állapotnak
megfelelően.
Ezt követően, amennyiben valamely adatkörben változás történik, akkor az
adatváltozással érintett eseti törzsadat táblát a változást követően legkésőbb 15 munkanapon belül
meg kell küldeni a Felügyeletre. Amennyiben az adott adatkörben történt változás több személyt,
illetve intézményt érint és ez egy adatlapon értelemszerűen nem jelölhető, az adatlap többszöri
kitöltése szükséges úgy, hogy a további adatlapot eseti jelentésként kell megküldeni.
Az adatszolgáltatást érintő adaton túl az új adat, illetve a változás érvényességének
kezdeti dátuma, valamint az intézmény beazonosítását szolgáló adatok, mint, név’, adószám’,
székhely’ megadása kötelező.
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
A **-gal jelölt mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező.
A ***-gal jelölt mezőt csak a tárgyévben tevékenységi engedélyt kapott intézménynek
kell kitölteni.
A ****-gal jelölt mezőt csak a beszámolási időszakban történt változás esetén kell
kitölteni. Az adatlapok kitöltése értelemszerű
A KTA táblák változások esetén történő kitöltése és megküldése nem helyettesíti a Bit.
74. §-ában meghatározott bejelentési kötelezettség teljesítését.
KTABK1 Intézményi alapadatok
A tábla kitöltése
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Az adatlapon megjelölésre kerültek a beszámolási időszakban történt tevékenységi
engedélyszerzés, illetve a tárgyévben történt változás esetén kötelezően kitöltendő mezők.
A tábla sorai
KTABK106 sor Intézmény jogi státusza
A sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott 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.
KTABK120 és KTABK121 sorok Külföldi fiók neve, címe
Ezen sorokat akkor kell kitölteni, ha a magyarországi székhelyű biztosításközvetítő
rendelkezik külföldi fiókteleppel.
KTABK124 sor Egyéb, tényleges tevékenység végzésére szolgáló hely
A sort akkor kell tölteni, ha a tényleges tevékenység végzése a székhelytől és telephelytől
eltérő helyen is folyik. Az e-mail sorba a tevékenység irányító vagy az igazgató/ügyvezető e-mail
címét kell feltüntetni.
KTABK125 sor PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy
KTABK126 sor és Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy
Ebben a táblázatban kell jelenteni a felügyeleti kapcsolattartásért és a felügyeleti
adatszolgáltatásért felelős személy nevét és elérhetőségeit, ezen adatok kitöltése kötelező.
Felügyeleti kapcsolattartó az a személy, aki jogosult a Felügyelettel folytatandó egyeztetésre, az
adatszolgáltatásért felelős személy pedig az, akivel a Felügyelet az adatszolgáltatással
kapcsolatos egyeztetések során felveheti a kapcsolatot.
KTABK127 sor Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
Itt kell jelenteni a fogyasztóvédelmi kapcsolattartásért felelős személy nevét és
elérhetőségeit, akivel a Felügyelet fogyasztóvédelmi kérdésekben felveheti a kapcsolatot.
KTABK2 Tisztségviselő
A tábla célja
Ezt az adatlapot az intézmény igazgatójára vagy ügyvezetőjére és a független
biztosításközvetítői tevékenység irányítójára vonatkozóan kell kitölteni.
A Bejelentés oka cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”,
„megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”.
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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.

KTABK3 Tulajdoni részesedés más független biztosításközvetítőben
A tábla célja
A táblát abban az esetben kell kitölteni, ha az adatszolgáltató intézmény tulajdoni résszel
rendelkezik más független biztosításközvetítő társaságban.
A tábla kitöltése
A táblának a jelentést készítő intézményre vonatkozó első 6 cellájának kitöltése minden
esetben kötelező.
KTAFBK1 Biztosításközvetítő fióktelep alapadatok
A tábla célja
Az adatlapot akkor kell kitölteni, ha a biztosításközvetítő a szolgáltatást külföldi
engedéllyel rendelkező vállalkozás (anyaintézmény) fióktelepeként végzi.
A tábla kitöltése
A tábla sorai
KTAFBK121 és KTAFBK122 sorok PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy és
Felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy
Ebben a táblázatban kell jelenteni a felügyeleti kapcsolattartásért és a felügyeleti
adatszolgáltatásért felelős személy nevét és elérhetőségeit, ezen adatok kitöltése kötelező.
KTAFBK123 sor Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó
Itt kell jelenteni a fogyasztóvédelmi kapcsolattartásért felelős személy nevét és
elérhetőségeit, akivel a Felügyelet fogyasztóvédelmi kérdésekben felveheti a kapcsolatot.

KTAFBK2 Tisztségviselő

A tábla célja
Ezt az adatlapot a biztosításközvetítő fióktelep igazgatójára vagy ügyvezetőjére és a
független biztosításközvetítői tevékenység irányítójára vonatkozóan kell kitölteni.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A vidékfejlesztési miniszter 98/2012. (IX. 21.) VM rendelete
az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról
és azok támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról
A mezõgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes
kérdéseirõl szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján – az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet
94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következõket rendelem el:
1. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.)
FVM rendelet (a továbbiakban: R1.) 7. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(5) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportnak és termelõi szervezetnek részletes tagnyilvántartást kell naprakészen
mûködtetni tagjai azonosító adatait, regisztrációs számát, termelõi státuszát, a tagsággal érintett termékeket,
valamint a tagság idõtartamát illetõen.
(6) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet a kilépõ tagja kérelmére – annak kilépését
követõen – igazolja annak az idõszaknak a hosszát, amely alatt a kérelmezõ által megtermelt terméket az értékesített
termék értékének a tanácsi rendelet 103a cikk szerinti támogatás igénybevétele érdekében történõ meghatározása
során figyelembe vette. Termelõi szervezet korábbi tagja a termelõi szervezettel szemben vállalt kötelezettségek
maradéktalan teljesítését követõ hat hónap elteltével, legkorábban a kilépést követõ január elsejét követõen
létesíthet tagsági jogviszonyt zöldség-gyümölcs termelõi csoportban ugyanazon termék vagy termékek tekintetében.
A kilépésre vonatkozó, a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet által érkeztetett írásos
bejelentést, gazdasági társaság esetén a kilépést igazoló jegyzõkönyvet, vagy taggyûlési határozatot, és a termelõi
szervezet által kiállított igazolást arról, hogy a tag a termelõi szervezettel szemben vállalt kötelezettséget mely
idõpontban teljesítette, a 12. § (5) bekezdésben foglaltaknak megfelelõen, másolatban meg kell küldeni
a minisztérium részére.”
(2) Az R1. 7. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Amennyiben a kilépési szándék bejelentését követõ hat hónap úgy telt el, hogy ezalatt a tag nem lépett ki és
kilépési szándékának bejelentését sem vonta vissza, vagy a tag az e rendeletben vagy a bizottsági rendeletben,
valamint a létesítõ okiratban foglalt kötelezettségeit a termelõi szervezet vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoport
ismételt felszólítását követõ hatvan napon belül sem teljesíti, úgy kell tekintetni, mint aki kilépett a termelõi
szervezetbõl, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportból. Ezt a tényt a gazdasági társaságként vagy szövetkezetként
mûködõ, vagy gazdasági társaság vagy szövetkezet meghatározott részeként mûködõ zöldség-gyümölcs termelõi
csoport vagy termelõi szervezet vezetõ tisztségviselõje írásban megállapítja, és a kilépés idõpontjának megjelölésével
közli a zöldség-gyümölcs termelõi csoport vagy termelõi szervezet volt tagjával, valamint a minisztériummal.
A termelõi szervezetbõl, vagy zöldség-gyümölcs termelõi csoportból kilépett tagnak az e rendeletben, valamint
a bizottsági és tanácsi rendeletben meghatározott döntéseknél leadott szavazatát nem lehet figyelembe venni.”
(3) Az R1. 13. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoport – a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt elismerési terv egy
eredeti példányban papír alapon, valamint elektronikus adathordozón a minisztériumhoz történõ benyújtásával –
kérelmezheti a miniszter által elfogadott elismerési terv és az abban szereplõ intézkedések, beruházások módosítását.
A módosítás eredményeképpen a tárgyévre jóváhagyott kiadások összege legfeljebb negyven százalékkal
csökkenhet. Folyamatban lévõ végrehajtási szakasz tekintetében a kérelmet legkésõbb harminc nappal az éves vagy
féléves szakasz befejezése elõtt kell benyújtani. A kérelemnek külön összefoglalót kell tartalmaznia a módosítások
bemutatásáról, indokolásáról és a módosítások hatásáról az elismerési terv végrehajtására, valamint az elismerési
feltételeknek való megfelelésre. A miniszter a módosítási kérelmekrõl az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek
a gyümölcs- és zöldség-, valamint a feldolgozottgyümölcs- és feldolgozottzöldség-ágazatra alkalmazandó részletes
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szabályainak a megállapításáról szóló, 2011. június 7-i 543/2011/EU bizottsági végrehajtási rendelet 47. cikk
(4) bekezdése szerint rendelkezésre álló összegre figyelemmel dönt.”
(4) Az R1. 13. §-a a következõ (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az elismerési terv idõszakaira határozatban jóváhagyott árumennyiségeket naptári éven belül a miniszter
jóváhagyása nélkül át lehet csoportosítani úgy, hogy az átcsoportosítás eredményeképp a naptári évre vonatkozó
összmennyiség nem csökkenhet. Az átcsoportosításról és annak mértékérõl legkésõbb az adott idõszak végét követõ
harminc napon belül – 2012 elsõ félévére vonatkozóan jóváhagyott árumennyiség tekintetében 2012. október 15-ig –
értesíteni kell a minisztériumot.”
(5) Az R1. 26. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról és azok
támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2012. (IX. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban:
módosító rendelet) megállapított 13. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelõi csoportok támogatásáról szóló 24/2010. (III. 19.) FVM rendelet (a továbbiakban: R2.)
2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § Az e rendelet szerinti támogatás forrása a Magyarország központi költségvetésérõl szóló törvény Egyes speciális
szövetkezések (TESZ) támogatása elõirányzata, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia Alap.”
(2) Az R2. 5. § (3) bekezdése helyébe e következõ rendelkezés lép:
„(3) A 2012. év második félévére és a 2013. év elsõ félévére jóváhagyott beruházások összesített bekerülési értéke
vonatkozásában az (1) bekezdésben meghatározott tagállami hozzájárulás mértéke a számlával igazolt nettó
bekerülési érték huszonöt százaléka.”
(3) Az R2. 6. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A támogatás igénybevételének további feltétele a zöldség-gyümölcs termelõi csoport kötelezettségvállalása arra
vonatkozóan, hogy a támogatással megvalósított beruházást a termelõi szervezetként való elismerést követõen öt
évig, vagy amennyiben az rövidebb, a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény alapján meghatározott értékcsökkenési
idõszak végéig nem idegeníti el, valamint azt ezen idõszakon belül az elismerés által érintett termékek érdekében
használja.”
(4) Az R2. 7. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezések lépnek:
„(1) Azon tag termését, amely korábban más termelõi csoportnak volt tagja, kizárólag abban az esetben lehet
figyelembe venni a 3. és 4. § szerinti támogatások szempontjából, ha a támogatási kérelmet benyújtó
zöldség-gyümölcs termelõi csoport igazolni tudja, hogy az adott tag adott termését öt évet nem meghaladóan vették
figyelembe az értékesített termék értékének a tanácsi rendelet 103a cikk szerinti támogatás igénybevétele érdekében
történõ meghatározása során.
(2) A 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában meghatározott
beruházásoknak a termelõi csoport tagjai által az elõzetes elismerés tárgyát képezõ termékek szempontjából vett
hasznossági arányának figyelembevétele – a bizottsági rendelet 46. cikkének megfelelõ alkalmazása érdekében –
a 4. §-ban meghatározott támogatás alapjának az elfogadott elismerési tervben, adott idõszakra tervezett összes
árumennyiség és a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által ténylegesen értékesített termék összes mennyisége
közötti különbségnek a tervezett mennyiséghez viszonyított arányával való csökkentésével történik, amennyiben
a zöldség-gyümölcs termelõi csoport által értékesített, tagjai által termelt termék összes mennyisége nem éri el
a tervezett összes mennyiségnek legalább nyolcvan százalékát. Az áru mennyiségébe az elháríthatatlan külsõ ok
(vis maior) miatt kiesett, jogszabály alapján a termelõi csoport tagja részére igazolt árumennyiséget be kell számítani.
Féléves végrehajtási idõszak esetén a támogatás igénybevételének feltétele, hogy a végrehajtás alapjául szolgáló
elfogadott elismerési tervben a tervezett áru mennyiségét is magába foglaló termelési adatok féléves idõszakokra
megbontva szerepeljenek.”
(5) Az R2. 7. §-a a következõ (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a 4. § szerinti támogatás alapjául szolgáló, a bizottsági rendelet 39. cikk c) pontjában meghatározott
és az elismerési terv keretében jóváhagyott beruházások közül a termelõi csoport valamelyiket – anélkül, hogy
a termelõi csoport arra vonatkozóan a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek nemzeti
szabályozásáról szóló 67/2009. (VI. 9.) FVM rendelet 13. § (1) bekezdése szerint módosítási kérelmet nyújtott volna be –
nem valósítja meg, az adott idõszakra vonatkozóan benyújtott támogatási kérelem alapján jóváhagyható 4. § szerinti
támogatást az MVH öt százalékkal csökkenti.”
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(6) Az R2. 9. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) A támogatási kérelemhez csatolni kell a 6. § (2) bekezdésében meghatározott feltétel teljesülésének igazolását,
valamint a tagok részére kiállított, a vis maior esemény által kiesett termésmennyiséget igazoló dokumentumok
másolatát. A támogatási kérelemhez csatolni kell egy nyilatkozatot arról, hogy korábban ki, mikor és milyen mértékben
vett igénybe a 6. § (1) bekezdés szerinti támogatást, továbbá, hogy a megvalósított beruházással kapcsolatban nincs
folyamatban támogatás igénybevételével összefüggõ egyéb eljárás. A támogatás alapjául elszámolni kívánt
beruházási számlákra rá kell jegyezni, hogy azt a tanácsi rendelet 103a. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás
elszámolására benyújtották. Eszközberuházások esetében a számlán fel kell tüntetni a beruházott eszköz pontos
típusát és egyedi azonosító számát, ingatlan-beruházások esetében pedig a helységnevet és a helyrajzi számot.”
(7) Az R2. 13. §-a a következõ (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) E rendeletnek az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról és azok
támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2012. (IX. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban:
módosító rendelet) megállapított 7. § (1) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépését követõen
zöldség-gyümölcs termelõi csoportban tagsági viszonyt létesítõ termelõk termésének vonatkozásában kell
alkalmazni.
(6) E rendeletnek az egyes, a zöldség-gyümölcs termelõi csoportok és termelõi szervezetek szabályozásáról és azok
támogatásáról szóló miniszteri rendeletek módosításáról szóló 98/2012. (IX. 21.) VM rendelettel (a továbbiakban:
módosító rendelet) megállapított 7. § (2) bekezdését a módosító rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévõ
ügyekben is alkalmazni kell.”
3. §

(1) A zöldség-gyümölcs termelõi szervezetek kiegészítõ nemzeti támogatásáról szóló 105/2011. (XI. 10.) VM rendelet
(a továbbiakban: R3.) 2. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„2. § A statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról szóló, 2003. május 26-i
1059/2003/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklete szerinti Közép-Magyarország (HU1), Alföld és Észak
(HU3), valamint a Dunántúl (HU2) NUTS1 régióban mûködõ termelõi szervezetek a mezõgazdasági piacok közös
szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezõgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekrõl
(„az egységes közös piacszervezésrõl szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet
(a továbbiakban: tanácsi rendelet) 103e. cikkében meghatározott kiegészítõ nemzeti támogatást vehetnek igénybe
2012. évi mûködési alapjuk kiegészítésére.”
(2) Az R3. 3. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § (1) Az e rendelet szerinti kiegészítõ nemzeti támogatás forrása a Magyarország központi költségvetésérõl szóló
törvény Egyes speciális szövetkezések (TESZ) támogatása elõirányzata, valamint az Európai Mezõgazdasági Garancia
Alap.
(2) A támogatás legnagyobb mértéke a termelõi szervezet által a bizottsági rendelet 54. cikkének megfelelõen
megküldött becslésben szereplõ, a bizottsági rendelet 68. cikk szerinti jóváhagyás során figyelembe vett a tanácsi
rendelet 103b cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulás nyolcvan százaléka.”
(3) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiegészítõ nemzeti támogatás igénybevétele érdekében a mûködési program módosítása iránti kérelmet,
valamint bejelentést az R. 15. § (6) vagy (8) bekezdésének megfelelõen kell a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz
benyújtani. A kérelemmel együtt kell benyújtani a 2. mellékletben szereplõ kitöltött táblázatot, valamint az 5. melléklet
szerinti, a 2011. évre kitöltött táblázatokat.”
(4) Az R3. 5. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) Az R. 15. § (6) bekezdésétõl eltérõen nem szükséges a miniszter jóváhagyása abban az esetben, ha a termelõi
szervezetek társulása elismeréséhez kapcsolódó intézkedésekre eredetileg jóváhagyott költségvetés, illetve
a mûködési alap mértéke legfeljebb az e rendelet alapján jogosult kiegészítõ nemzeti támogatás mértékével
növekszik.”
(5) Az R3. 5. § (5) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(5) A 3. § (2) bekezdésében meghatározott összegû, a 2012. évi mûködési alapot kiegészítõ támogatási összeg tíz
százalékát az intézkedések megvalósításához szükséges szaktanácsadási, kutatási, oktatási tevékenységek
végrehajtásához kell felhasználni.”
(6) Az R3. 6. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kiegészítõ nemzeti támogatás kifizetése iránti kérelmet a bizottsági rendelet 94. cikkének megfelelõen a tanácsi
rendelet 103d. cikkében hivatkozott támogatás igénylésével együtt, egységes kérelemben a Mezõgazdasági és
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Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a 3. mellékletben
meghatározott adattartalmú formanyomtatványon kell benyújtani az MVH-hoz. A bizottsági rendelet 72. cikke szerinti
részleges kifizetés iránti kérelem egy vagy több naptári hónapra vonatkozhat.”
(7) Az R3. 6. § (4) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(4) A kiegészítõ nemzeti támogatás felhasználását a mûködési program kapcsán 2012-ben felmerült kiadásokkal kell
igazolni. A termelõi szervezet az elszámolni kívánt számlával a tanácsi rendelet 103d., valamint 103e. cikke alapján járó
együttes támogatási összeg felhasználását igazolhatja.”
(8) Az R3. 2. mellékletének helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
4. §

5. §

Hatályát veszti
a) az R2. 6. § (5) bekezdése, valamint
b) az R3. 4. §-a, az 5. § (2) és (4) bekezdése, a 6. § (2), (3) és (6) bekezdése, valamint az 1. és a 4. melléklete.
(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetést követõ nyolcadik napon lép hatályba.
(2) E rendelet 2. § (2) bekezdése 2013. január 1-jén lép hatályba.
Dr. Fazekas Sándor s. k.,
vidékfejlesztési miniszter

1. melléklet a 98/2012. (IX. 21.) VM rendelethez
„2. melléklet a 105/2011. (XI. 10.) VM rendelethez

A mûködési program pénzügyi áttekintése a kiegészítõ nemzeti támogatás alkalmazásának évében
A

1.
1.1

2.

Mûködési program
intézkedései
2012. év

B

C

Igényelt támogatás

Az igénylõ saját
hozzájárulása

Kiegészítõ nemzeti
támogatás
(E Ft)

Uniós támogatás
(E Ft)

A tagok által befizetett
és a termelõi szervezet
által befizetett
hozzájárulás összesen
(E Ft)

D

Intézkedés
költségvetése
összesen
(E Ft)

Összesen:
”

20500

IX.

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 124. szám

Határozatok Tára

A Kormány 1396/2012. (IX. 21.) Korm. határozata
a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok felhasználásáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében, valamint az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 152. § (5) bekezdésében biztosított jogkörében
a 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok további intézkedésig fel nem használható összegébõl az
Uniós Fejlesztések fejezetnél 1 707 414 ezer forint felhasználását engedélyezi és az 1. melléklet szerinti
átcsoportosítást rendeli el.
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

2

2

Címszám

JogcímElőir.- Kiemelt
JogcímAlcímJogcímFejezet- Cím- AlcímJogcímElőir.-csop.-név
Kiemelt előirányzat neve
csop.csoport- előir.csop.szám
szám
név
név
név
név
szám
szám
szám
név
Honvédelmi Minisztérium
Magyar Honvédség
2
MH ÖHP és alárendelt szervezetei
3
Működési költségvetés
4
Előző évi működési célú előirányzat-maradvány átvétel
3
Felhalmozási költségvetés
7
Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány átvétel
Uniós Fejlesztések
Fejezeti kezelésű előirányzatok
2
Közösségi Kezdeményezések
1
Interreg közösségi kezdeményezések
6
Interreg IIIC
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
7
Interact
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
EQUAl Közösségi Kezdeményezés
2
1
EQUAL Közösségi Kezdeményezés intézkedései
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
3
Kohéziós Alap támogatásából megvalósuló projektek
2
Kozéhiós Alap támogatásábjól megvalósuló környezetvédelmi projektek
21
Az ivóvízminőség javítása a magyarországi Észak-alföldi régióban
2
Felhalmozási költsévetés
3
Egyéb felhalmozási kiadások
25
Szombathely város és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása
2
Felhalmozási költsévetés
3
Egyéb felhalmozási kiadások
28
Debrecen város és térsége szennyvízelevezetése és tisztítása
2
Felhalmozási költsévetés
3
Egyéb felhalmozási kiadások
29
Veszprém és térsége szennyvízelvezetésének és kezelésének fejlesztése
2
Felhalmozási költsévetés
3
Egyéb felhalmozási kiadások
30
Üröm-Csókavár gáztisztító massza veszélyes hulladékkal szennyezett..
2
Felhalmozási költsévetés
3
Egyéb felhalmozási kiadások
6
Egyéb uniós előirányzatok
5
Uniós Programokkal kapcsolatos visszafizetések
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok
7
1
EU támogatások felhasználásához szükséges technikai segítségnyújtás
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
2
Közreműködői intézményrendszer támogatása
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
3
Modernizációs és Euro-Atlanti Integrációs Projektiroda támogatása
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások
6
2007-től induló EU nagyberuházások és komplex programok előkészítése
1
Működési költségvetés
5
Egyéb működési célú kiadások

2011. évi maradványok átcsoportosítása

-997 285

-6 608

-3 884

-170 724

-18 797

-169 599

-28 619

-271 053

-3 381

-15 966

-29

-450

-21 019

120 000

1 587 414

ezer forintban
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XIX.

XIII.

Fejezetszám

1. melléklet az 1396/2012. (IX. 21.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1397/2012. (IX. 21.) Korm. határozata
a 2012. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló
1470/2011. (XII. 23.) Korm. határozat módosításáról
A Kormány a határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésének kormányzati feladatairól szóló 190/2000. (XI. 14.)
Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján a következõ határozatot hozza:
1. A 2012. évi, határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezésérõl szóló 1470/2011. (XII. 23.) Korm. határozat
1. melléklet 2. pontja a következõ 42–44. sorral egészül ki:
A gyakorlat megnevezése

„42

43

44

F119/12 SAFETY FUEL 2012
többnemzeti
logisztikai
szakgyakorlat
B124/12 PUMA 2012
különleges mûveleti
gyakorlat
C239/12 MI-17 AAT
Pre-Deployment
Training 2012
(Felkészítõ Kiképzés)

Felelõs

A gyakorlat tervezett helye

A gyakorlat
tervezett
idõpontja

Engedélyezett
létszám (fõ)
legfeljebb

MH ÖHP

Magyarország

okt. 01–18.

150

MH ÖHP

Magyarország/Lengyelország

III-IV. né.

10

MH ÖHP

Magyarország/Horvátország

III-IV. né.

10”

2. Ez a határozat a közzétételét követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A miniszterelnök 117/2012. (IX. 21.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Litván Köztársaság Kormánya közötti, a magyar és a litván fiatalok
együttmûködésérõl szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott
felhatalmazásról
A nemzetközi szerzõdésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (2) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva,
az emberi erõforrások miniszterének a külügyminiszterrel és a közigazgatási és igazságügyi miniszterrel egyetértésben tett
elõterjesztése alapján
1. felhatalmazom az emberi erõforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt a magyar és a litván fiatalok
együttmûködésérõl szóló megállapodás bemutatott szövegének – a jóváhagyás fenntartásával történõ – végleges
megállapítására;
2. felhívom a külügyminisztert, hogy a szerzõdés szövege végleges megállapításához szükséges meghatalmazási
okiratot adja ki;
3. felhívom az emberi erõforrások miniszterét, hogy a szerzõdés kihirdetésérõl szóló kormányrendelet tervezetét
a szerzõdés szövegének végleges megállapítását követõen haladéktalanul terjessze a Kormány elé.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A miniszterelnök 118/2012. (IX. 21.) ME határozata
kormánymegbízott kinevezésérõl
A fõvárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fõvárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval
összefüggõ törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 10. § (2) bekezdésében foglalt jogkörömben, a közigazgatási
és igazságügyi miniszter javaslatára
dr. Kállai Máriát a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt vezetõ kormánymegbízottá
– 2012. október 1-jei hatállyal –
kinevezem.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztõbizottság közremûködésével a Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztõbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

