
Kitöltési útmutató 

A 2014. évi XL. törvény 52.§ (9) bekezdése alapján kiegészült 2014. évi XXXVIII. törvény 5.§ (4) 

szerinti szerződésállományi adatszolgáltatáshoz 

 

Tábla kódja: T40SZ 

Tábla megnevezése: A devizahitel- vagy kölcsönszerződésekhez, pénzügyi lízingszerződésekhez 

(továbbiakban: kölcsönszerződés) kapcsolódó 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: napi (egyszeri) 

Adatszolgáltatás vonatkozási ideje: 2014. október 15. (A 2014. évi XL. törvény hatályba 

lépésének napja) 

Az adatokat 100-150 000 rekordonként történő bontásban, 2015. október 15-től kezdődően, az 

egyes munkanapokra vonatkozóan lehet feltölteni.  

Határidő: 2014. november 30.  

Az adatszolgáltatás célja a 2014. évi XL. törvény (továbbiakban Elszámolási tv.) 52.§ (9) bekezdése 

alapján kiegészült 2014. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban Kúria tv.) 5.§ (4) bekezdése szerinti 

adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése. Amennyiben a pénzügyi intézmény részéről nincs 

releváns adatszolgáltatás (vagyis nemleges), 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 bírósági perben?) pedig valamely lehetséges értékkel kitöltve 

kell az adatszolgáltatást feltölteni a KAP rendszerbe. 

A Kúria tv. 1. § (3) és (5) pontja értelmében amennyiben a kölcsönszerződés a Törvény 

hatálybalépése előtt megszűnt, a Törvény szerinti kötelezettségek és jogosultságok (így az 

adatszolgáltatási kötelezettség is) azt a pénzügyi intézményt terhelik, illetve illetik, amely a 

szerződés megszűnésekor volt a követelés jogosultja, függetlenül attól, hogy a szerződés 

megszűnését követően a követelést más pénzügyi intézmény – esetleg engedményezés útján – 

megszerezte. 

Azon esetekben, ahol szerződésmódosítás következtében az adós személyében változás állt be és 

a fogyasztó és nem fogyasztó minőségű adósok cseréltek egymással helyet, az adatszolgáltatás, 

valamint a későbbi elszámolás szempontjából azt az időszakot kell figyelembe venni, amikor a 

fogyasztó volt a szerződés adósa.  
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Az érintett szerződések számbavételekor az általános elévülési szabályok mellett az Elszámolási 

tv. 6. § az irányadó. 

A tábla oszlopai: 

0. Megnevezés mező egy az MNB rendszeres adatszolgáltatási tábláira jellemző formátum 

része, a sorok MNB általi definiálására szolgál. Jelen esetben ezt a mezőt nem kell 

kitölteni.  

1. Szerződés azonosító 

Az egyes szerződések pénzügyi intézmény ügyviteli rendszerében nyilvántartott egyedi 

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

2. Szerződés státusza 

A kölcsönszerződés vonatkozási idő napján aktuális státusza. Választandó értékek:  

 Élő; 

 Lezárt (rendes törlesztési ütemezés szerint vagy felek közötti megegyezéssel vagy 

a tartozás leírásával vagy végtörlesztéssel megszűnt); 

 Felmondott (a szerződés pénzügyi intézmény általi felmondása a fogyasztó 

szerződésszegése miatt. A bank könyveiben lévő és a követeléskezelőnek 

engedményezett szerződéseket is ezzel a megjelöléssel kell jelenteni.)  

3. Devizanem 

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

A devizanem meghatározás tekintetében mindig a szerződés eredeti devizanemét kell 

figyelembe venni. A kombinált hiteltermékek esetében a hitel devizaneme a mérvadó. 

4. Fennálló követelés összege (eredeti devizában) 

A vonatkozási idő napján a teljes fennálló (bruttó, tehát értékvesztés és céltartalék 

nélküli) mérlegen belüli és mérlegen kívüli követelések együttes összege a kölcsönnyújtás 

eredeti devizanemében oly módon, hogy az élő szerződések esetében a vonatkozási idő 

napján fennálló követelés összegét kell kimutatni, a lezárt szerződések esetében „0” 

értéken kell kimutatni a szerződéseket, míg a felmondott szerződések esetében a 

felmondáskori követelés összeg kerüljön megjelenítésre. 

 

A követelés meghatározásakor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 

250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet az irányadó. A járó, de esedékessé nem vált kamatok 

is a követelés részét képezik. 

5. Fennálló követelés összege (forintban) 

A vonatkozási idő napján a teljes fennálló (bruttó, tehát értékvesztés és céltartalék 

nélküli) mérlegen belüli és mérlegen kívüli követelések együttes összege,  a vonatkozási 

idő napján hivatalos MNB által közzétett árfolyamon átszámítva oly módon, hogy az élő 

szerződések esetében a vonatkozási idő napján fennálló követelés összegét kell kimutatni, 

a lezárt szerződések esetében „0” értéken kell kimutatni a szerződéseket, míg a 
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felmondott szerződések esetében a felmondáskori követelés összeg kerüljön 

megjelenítésre. 

A követelés meghatározásakor a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, valamint a 

250/2000. (XII.24.) Kormányrendelet az irányadó.  

A járó, de esedékessé nem vált kamatok is a követelés részét képezik.   

Amennyiben a szerződés felmondásakor a követelést forintosították, úgy azt forintban a 

vonatkozási idő napján fennálló értéken kell kimutatni.  

A követelés azon tételeinél, amelyek csak forintban denomináltak (pl. díjak, költségek), ott 

nem szükséges a devizába való átszámítás, ezeket csak ebben az oszlopban kell 

szerepeltetni. Az előbbiekben részletezett, csak forintban nyilvántartott tételek miatti 

deviza és forint összeg átváltásakor kapott összeg eltérését az MNB nem tekinti hibás 

adatszolgáltatásnak. 

6. A szerződéshez tartozó ÁSZF/SZF sorszáma 

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

tárgyalt szerződési feltételek (SZF) T40F táblában szereplő sorszámát kell itt feltüntetni (1. 

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

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

7. Érintett-e bírósági perben? 

Fel kell tüntetni, hogy az adott szerződés érintett valamely hozzá kapcsolódó (előbbiekben 

felsorolt) ÁSZF/SZF szerződéses kikötése miatt jelenleg folyamatban lévő vagy befejezett 

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 

tartalmaznia abban a sorba, ahol a módosítás történt. 


