
Kitöltési útmutató 

A 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 5.§ (2) bekezdése szerinti ÁSZF adat-

szolgáltatáshoz 

 

Tábla kódja: T38F 

Tábla megnevezése: Az általános szerződési feltételek és az egyedileg meg nem tárgyalt szerző-

dési feltételek vizsgálata 

A rendkívüli adatszolgáltatást a rendszeres adatszolgáltatással azonos módon, azaz az MNB által 

meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas módon, fokozott 

biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva a Kihelyezett Adatküldő Programon 

(KAP) keresztül kell az MNB részére megküldeni. 

Adatszolgáltatási gyakorisága: egyszeri (napi) 

Adatszolgáltatás vonatkozási ideje: 2014. július 21. (A törvény hatályba lépésének napját követő 

első munkanap) 

Határidő: 2014. augusztus 25. 

Az adatszolgáltatás célja a Törvény 5.§ (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség telje-

sítése. Amennyiben a pénzügyi intézmény részéről nincs releváns adatszolgáltatás (vagyis nemle-

ges), úgy a 3. Szerződési feltétel megnevezése mezőben egy nulla (0) karaktert kell írni, a válasz-

tandó értékekkel rendelkező mezőkben (úgymint a Szerződési feltétel típusa, Az érintett szerző-

dések jellege és A pénzügyi intézmény nyilatkozata mezőket valamely lehetséges értékkel kitöltve 

kell az adatszolgáltatást feltölteni a KAP rendszerbe. 

 

A tábla oszlopai: 

1. Szerződési feltétel sorszáma 

Az adott általános szerződési feltételek (ÁSZF) és az egyedileg meg nem tárgyalt szerződé-

si feltételek (SZF) azonosítására szolgáló sorszám. A módosítás miatt új sorba felvitt 

ÁSZF/SZF ugyanazon a sorszámon fut tovább. 

2. Szerződési feltétel típusa 

Választandó értékek:  

 ÁSZF, ha általános szerződési feltételekről, illetve  

 SZF, ha egyedileg meg nem tárgyalt szerződési feltételekről van szó. 

3. Szerződési feltétel megnevezése 

Az adott általános szerződési feltételek (ÁSZF) és az egyedileg meg nem tárgyalt szerződé-

si feltételek (SZF) megnevezése. Nem tartalmazhat vessző (,) és idézőjel („) karaktert! 

4. Érintett szerződések jellege 
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Devizanem alapján milyen jellegű szerződésekre vonatkozik az adott ÁSZF/SZF (választan-

dó értékek): 

 Deviza alapú (devizában nyilvántartott vagy devizában nyújtott és forintban tör-

lesztett), 

 Forint alapú, 

 Mindkettő. 

5. Szerződési feltétel hatályba lépése 

Az adott ÁSZF/SZF hatályba lépésének dátuma. Formátuma: éééé.hh.nn 

6. Szerződési feltétel megszűnése, módosítása 

Az adott ÁSZF/SZF megszűnésének vagy módosításának dátuma. A módosított ÁSZF/SZF-t 

új sorban új hatályba lépési dátummal kell felvinni, de ugyanazzal (!) a sorszámmal az 1. 

Szerződési feltétel sorszáma oszlopban. A Törvény hatályba lépésének napján is élő 

ÁSZF/SZF esetében értelemszerűen üresen hagyandó. Formátuma: éééé.hh.nn 

7. A pénzügyi intézmény nyilatkozata a szerződéses kikötésről 

A pénzügyi intézmény megítélése a törvény 4.§ (1) bekezdésében felsorolt 7 elv mentén, 

hogy az adott egyoldalú szerződésmódosítást lehetővé tevő szerződéses kikötés vélemé-

nye szerint (választandó értékek): 

 Tisztességes vagy  

 Tisztességtelen.  

Abban az esetben tölthető ki „Tisztességes”-nek, ha a pénzügyi intézmény polgári peres 

eljárás keretében kívánja megdönteni a tisztességtelenség vélelmét, és ennek érdekében 

a Törvény által előírt határidőre várhatóan keresetlevelet küld be a bíróságra. 

8. Bizonylat jellege (Mód) 

E – eredeti, M – módosító 

Eredeti jelentés esetén nem szükséges tölteni, módosító jelentés estén M betűt kell tar-

talmaznia abban a sorba, ahol a módosítás történt. 

 


