
Kitöltési útmutató 

A 2014. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Törvény) 3. § (6) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatáshoz 

 

Tábla kódja: T38R 

Tábla megnevezése: Az árfolyamrés rendezésével kapcsolatos átszámítás jogszerűségének 

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 napja utáni 

első munkanap)  

Határidő: 2014. szeptember 24. 

Az adatszolgáltatás célja a Törvény 3. § (6) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség 
teljesítése. 
 
Amennyiben nem érintett a Törvény hatálya alá tartozó deviza alapú hitel vagy 

kölcsönszerződéssel (vagyis nemleges), kérjük, abban az esetben is tegyen eleget az 

adatszolgáltatási kötelezettségének, azzal, hogy az Árfolyamrés összege megnevezésű mezőkben 

nulla (0) karaktereket kell írni. 

 
Nem tartoznak a törvény hatálya alá a Törvény 1. § értelmében, vagyis nem kell feltüntetni a 
mellékletben:  

 2004. május 1. előtt kötött szerződéseket (1.§ (1)), 

 a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 200/B. §-a 

szerint végtörlesztéssel megszűnt szerződéseket (1.§ (2)),  

 amelyek a 2011. évi CLXX. törvény alapján a fogyasztói kölcsönszerződés fedezetéül 

szolgáló ingatlannak az állam (Nemzeti Eszközkezelő Zrt.) által történő megvásárlása 

következtében szűntek meg (1.§ (2)). 

 
A tábla oszlopai: 
 

1. Szerződés típusa  
(43/2013. (XII.29.) MNB rendelet alapján) 
 
Kérjük, az alábbiakban felsoroltak közül válasszon: 
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 Háztartások - Lakosság - folyószámla hitel  

 Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - személyi hitel 

 Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - gépjármű vásárlási hitel 

 Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - szabadfelhasználású jelzáloghitel 

 Háztartások - Lakosság - fogyasztási hitel - áruvásárlási és egyéb fogyasztási hitel 

 Háztartások - Lakosság - lakáscélú hitel (kérjük megjelölni külön sorban, hogy 

ebből mennyi a megtakarítással kombinált hitel) 

 Háztartások - Lakosság - egyéb hitel 

 

Lízing: 

•  Gépjármű 

•  Ingatlan 

•  Egyéb eszköz 

 

Egyéb (konkrét megnevezéssel) 

 

Amennyiben többféle devizanemet alkalmazott egy szerződéstípus esetében, típusonként 

külön sorban tüntesse fel az alkalmazott devizaneme(ke)t. 

 

2. Devizanem  

 

A szerződés típusoknál alkalmazott devizanem ISO kódja (pl. CHF, EUR, JPY) 

 

3. Alkalmazta-e az iránymutatásban szereplő számítási képletet? 
 

A lehetséges válaszok: IGEN/NEM 
 

Amennyiben nem az iránymutatás szerinti képletet alkalmazta, mellékletben – KAP-on 
keresztül, a jelentéssel együtt feltöltve pdf/doc/docx/xls/xlsx csatolásával – küldje meg az 
alkalmazott számítási képletet, részletesen fejtse ki az abban foglalt paramétereket.  
 
Az MNB módszertani iránymutatása hamarosan publikálásra kerül a jelen kitöltési 
útmutatóval azonos oldalon az MNB hivatalos honlapján. 

 

4. Árfolyamrés összege 

 

Adja meg valamennyi szerződéstípus esetében a visszafizetendő árfolyamrés összegét 

szerződésstátusz (élő/lezárt/felmondott) szerinti megbontásban.   


