
Kitöltési útmutató 

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

lományi adatszolgáltatáshoz 

 

Tábla kódja: T38SZ 

Tábla megnevezése: Szerződéses kikötésekkel érintett fogyasztói kölcsönszerződések adatai 

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) 

Amennyiben a feltölteni kívánt szerződésállomány meghaladja az intézmény által használt táblá-

zatkezelő alkalmazás korlátait (pl. régi MS Excel esetében a 65.000, ill. az új esetében az 

1.048.000 sort), úgy azt több részletben, egymás utáni napi dátumokkal lehet a KAP-on keresztül 

feltölteni. 

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 az 5. Fennálló követelés összege (forintban) mezőben egy nulla (0) karaktert kell írni, a 

választandó értékekkel rendelkező mezőket (úgy mint a Szerződés státusza és az Érintett-e bíró-

sági perben?) pedig valamely lehetséges értékkel kitöltve kell az adatszolgáltatást feltölteni a KAP 

rendszerbe. 

Nem tartoznak a törvény hatálya alá a Törvény 1.§-a 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)). 
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A tábla oszlopai: 

1. Szerződés azonosító 

Az egyes szerződések pénzügyi intézmény ügyviteli rendszerében nyilvántartott egyedi 

azonosítója. Nem tartalmazhat vessző (,) és idézőjel („) karaktert! 

2. Szerződés státusza 

A kölcsönszerződés a törvény hatálybalépésének időpontjában aktuális státusza. Válasz-

tandó értékek:  

 Élő; 

 Lezárt (rendes törlesztési ütemezés szerint vagy felek közötti megegyezéssel vagy 

a tartozás leírásával vagy elő/végtörlesztéssel megszűnt, ide nem értve a 1996. évi 

CXII. törvény 200/B. §-a szerinti rögzített árfolyamon való végtörlesztést); 

 Felmondott (a szerződés pénzügyi intézmény általi felmondásra értendő a fogyasz-

tó szerződésszegése miatt (pl. nem-teljesítés)).  

3. Devizanem 

A kölcsönösszeg devizájának ISO kódja (pl. CHF, EUR, JPY, HUF). 

4. Fennálló követelés összege (eredeti devizában) 

A törvény hatálybalépésének napján a teljes fennálló (bruttó, tehát értékvesztés és céltar-

talék nélküli) mérlegen belüli és mérlegen kívüli követelések együttes összege, deviza ala-

pú hitelek esetében a kölcsönnyújtás eredeti devizanemében.  

5. Fennálló követelés összege (forintban) 

A törvény hatálybalépésének napján a teljes fennálló (bruttó, tehát értékvesztés és céltar-

talék nélküli) mérlegen belüli és mérlegen kívüli követelések együttes összege, deviza ala-

pú kölcsönök esetében a törvény hatálybalépésének napján hivatalos MNB által közzétett 

árfolyamon átszámítva.  

6. A szerződéshez tartozó ÁSZF/SZF sorszáma 

A szerződéshez tartozó általános szerződési feltételek (ÁSZF) vagy egyedileg meg nem tár-

gyalt szerződési feltételek (SZF) T38F táblában szereplő sorszámát kell itt feltüntetni (1. 

Szerződési feltétel sorszáma oszlop). Amennyiben egyszerre több ÁSZF/SZF is hozzáköthe-

tő egy-egy szerződéshez, azt pontosvesszővel (;) elválasztva kell megadni. 

7. Érintett-e bírósági perben? 

Fel kell tüntetni, hogy az adott szerződés várhatóan érintett lesz-e valamely hozzá kapcso-

lódó (előbbiekben felsorolt) ÁSZF/SZF szerződéses kikötése miatt polgári peres eljárásban. 

Választandó értékek:  

 Igen, 

 Nem. 

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. 


