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5/2006. (II. 7.) PM rendelet 

a biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjéről és tartalmáról 

A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.) 235. §-ának e) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el: 

1. § (1) A biztosító a Bit. 172. §-ának a) pontjában meghatározott éves belső jelentést készít a Melléklet megfelelő 

táblázatainak kitöltésével. 

(2) A biztosító a Bit. 172. §-ának c) pontjában meghatározott negyedéves belső jelentést készít a Melléklet 

megfelelő táblázatainak kitöltésével. 

(3) A biztosító belső törzsadat jelentést készít a Melléklet megfelelő táblázatainak kitöltésével. 

(4) A biztosító az éves belső jelentést a Bit. 147. §-ának (1) bekezdésében meghatározottak szerint az éves 

beszámolóval egyidejűleg megküldi a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) 

részére. 

(5) A biztosító az I-III. negyedévről szóló negyedéves belső jelentést a tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik 

munkanapjáig, a IV. negyedévről szóló negyedéves belső jelentést a tárgyévet követő év január 31-éig a Felügyelet 

részére megküldi. A jelentésen belül elkülönítetten küldi a KTABERT6 táblát, valamint a negyedéves jelentések 

kiegészítő tábláit. 

(6) A biztosító a belső törzsadat jelentést a II. negyedéves belső adatszolgáltatással egyidejűleg, a törzsadatban 

történt időközi változást pedig a változást követő 15 munkanapon belül köteles a Felügyelet részére megküldeni. 

Időközi változás esetén a biztosító csak a változással érintett törzsadattáblákat jelenti. 

(7) A biztosító a Felügyelet által kiadott alapítási engedélyről szóló határozat napjától, a felügyeleti engedély 

visszavonásáról szóló határozat napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére. 

2. § (1) Azon egyesületi formában működő biztosító, amely megfelel a Bit. 126. §-ának (4) bekezdésének b) 

pontjában és a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 

192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. §-ának (3)-(4) bekezdéseiben foglaltaknak, a Bit. 172. §-ának a) pontjában 

meghatározott éves belső jelentést készít a Melléklet megfelelő táblázatainak kitöltésével. 

(2) Az egyesületi formában működő biztosító negyedéves jelentést készít a Melléklet megfelelő táblázatainak 

kitöltésével. 

(3) Az egyesületi formában működő biztosító az éves belső jelentést a Bit. 147. §-ának (1) bekezdésében 

meghatározottak szerint - az éves beszámolóval egyidejűleg - megküldi a Felügyelet részére. 

(4) Az egyesületi formában működő biztosító az I-III. negyedévről szóló negyedéves belső jelentést a 

tárgynegyedévet követő hónap tizenötödik munkanapjáig, a IV. negyedévről szóló negyedéves belső jelentést a 

tárgyévet követő év január 31-éig megküldi a Felügyeletnek. 

(5) Az egyesületi formában működő biztosító a belső törzsadat jelentést a II. negyedéves belső adatszolgáltatással 

egyidejűleg, a törzsadatban történt időközi változást pedig a változást követő 15 munkanapon belül köteles a 

Felügyelet részére megküldeni. Időközi változás esetén a biztosító csak a változással érintett törzsadattáblákat jelenti. 

3. § (1) Az adatszolgáltatás alapját a hatályos magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és 

analitikus nyilvántartások képezik. A felügyeleti jelentésről a Felügyelet honlapján módszertani útmutatót tesz 

közzé. 

(2) Az adatszolgáltatást minden esetben a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott 

biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) 

rendszerén kell teljesíteni. 

(3) A Felügyelet a (2) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatfogadó rendszerben 

„elfogadva” megjelölést kap. 

4. § (1) Ez a rendelet a megjelenésétől számított 3. napon lép hatályba. 

(2) 

1. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) PM rendelethez 

2. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) PM rendelethez 
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3-6. számú melléklet az 5/2006. (II. 7.) PM rendelethez 

 

 


