
 

Fontos határidők, bejelentési és fizetési kötelezettségek 

 

Dátum Tárgy

Január 31-ig MNB felügyeleti díjfizetés

Tárgyévi felügyeleti díj megfizetése. MNB tv. 167. § (5) 

bekezdésében foglaltak alapján hetvenötezer forint, 

amely összeg minden ötven – többes ügynök és az 

alkusz által alkalmazott vagy megbízott, továbbá a 

részéről megbízott gazdálkodó szervezet által 

alkalmazott vagy megbízott – biztosításközvetítést 

végző természetes személy után újabb hetvenötezer 

forinttal nő.

Tárgynegyedévet 

követő hónap 

utolsó napjáig

MNB változó díj fizetése, adatszolgáltatása

A díjfizetésre kötelezett a külön jogszabály szerint 

kiszámított változó díj összegét negyedévente, a 

tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig kell 

bevallani és utalni az MNB számlájára. A díj 

mértéke: negyedéves bruttó javadalmazás * 0,25%.

Március 1-ig MNB 2. féléves jelentés
Időszak július 1 – december 31., a beküldési határidő a 

tárgyfélévet követő 60. nap

A 40/2019. (XI. 21.) és 44/2020. (XI. 20.) MNB 

rendeletek értelmében a biztosításközvetítő alkuszok 

féléves adatszolgáltatás teljesítésére kötelezettek.

Március 31-ig Kamarai hozzájárulás megfizetése 5.000 Ft-os kamarai hozzájárulás megfizetése.

2022. január 1-jét követően nem a vállalkozás 

székhelye szerinti területi kamarának, hanem az 

országos kamarának, vagyis a Magyar Kereskedelmi és 

Iparkamarának kell megfizetni a Gránit Banknál 

vezetett 12100011-10639683 számú bankszámlára. A 

közlemény rovatban kérjük tüntessétek fel a  

vállalkozás 11 számjegyű adószámát a befizetés 

beazonosítása érdekében.

Május 31-ig Éves beszámoló beadás

Május 31-ig Éves jelentés - adatszolgáltatás

Július 20-ig Törzsadat jelentés
Tárgyév június 30-ra vonatkozóan a tárgyév július 20-ig 

kell törzsadat jelentést elvégezni.

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet alapján törzsadat 

jelentési kötelezettség.

Augusztus 29-ig MNB 1. féléves jelentés
Időszak január 1 – június 30., a beküldési határidő a 

tárgyfélévet követő 60. nap

A 40/2019. (XI. 21.) és 44/2020. (XI. 20.) MNB 

rendeletek értelmében a biztosításközvetítő alkuszok 

féléves adatszolgáltatás teljesítésére kötelezettek.

December 30-ig Törzsadat jelentés
Tárgyév december 10-re vonatkozóan tárgyév 

december 30-ig kell a törzsadat jelentést elvégezni.

58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet alapján törzsadat 

jelentési kötelezettség.

Információ

A díjat az MNB 19017004-01677000-30900001 

bankszámlaszámára kell befizetni, a megbízás 

közlemény rovatában fel kell tüntetnie befektetési 

alapok esetében az ISIN azonosítót, egyéb esetben az 

adószámot, majd 1 szóköz kihagyásával az MNB 

rendelet 3. mellékletében szereplő pénzforráskódot 

(biztosításközvetítő alkuszok esetében a kód: ALKUSZ)


