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Tisztelt Elnök Úr! 
  
 A 2011. Augusztus 17-ei BVÉT ülésen megállapodottak szerinti vállalások 
vonatkozásában, a magánnyugdíj-pénztári átutalásokkal és kifizetésekkel kapcsolatban az 
alábbiak szerint tájékoztatom: 
 Általános tudnivalók: A dolgozók magán-nyugdíjpénztári elszámolása egy komplex, 
több id szakra bontható, több szerepl s folyamat. Elszámoláson jellemz en a tagdíj levonása, 
pénztárhoz való eljuttatása valamint bevallását értjük. A pénztárak a bevallások alapján 
könyvelik le a magánszemélyek egyéni számláira a munkáltatótól érkez  utalást. A pénztári 
elszámolásokból, hiányos egyenlegekb l adódó problémák vizsgálatánál a folyamatban 
résztvev  összes szerepl vel fel kell venni a kapcsolatot a minél el bbi megoldás érdekében. 
Ezek a szerepl k: Magánszemély – BV Intézet - BVOP Illetmény - Magyar Államkincstár – 
NAV – MNYP - Nyugdíjreform és Adósságcsökkent  Alap. 
 Fentieken túl különösen fontos vizsgálati szempont a vonatkozási id szak 
meghatározási, mivel azokra különböz  törvényi szabályozás és informatikai 
rendszerkövetelmény került meghatározásra. 
 El ek figyelembevételével kijelenthet , hogy a minden egyes magánszemélyhez 
köthet  hibabejelentést külön-külön kell kezelni és elbírálni, valamint intézkedni rá. Az 
elszámolásban résztvev  szervekkel történ  kapcsolatfelvétel és kommunikáció az eddigi 
tapasztalataink alapján id igényes és problémásnak is tekinthet  az illetékességek 
tisztázatlansági következtében. 
  Mindezek ellenére a BVOP Illetmény és Létszámgazdálkodási Osztálya minden egyes 
szolgálati panasz, egyéb megkeresés esetében soron kívül megkereste, megkeresi a MÁK 
illetékeseit az elszámolások miel bbi rendbetétele érdekében. Mindaddig az állomány 
türelmét és megértését kérjük. 
 
A magán-nyugdíjpénztári elszámolások feladatellátásának átláthatósága érdekében 
átiratomhoz mellékelem annak rövid leírását. 
 
Budapest, 2011. szeptember 29. 
 
                                  Tisztelettel: 

 
  Markos Zoltán bv. ezredes  

  osztályvezet  
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Magánnyugdíjpénztári elszámolásokról 
1998-tól vannak magánnyugdíjpénztárak. A belépés során a magánszemély belépési nyilatkozat által 
létesített tagsági jogviszonyt a pénztárban. A dolgozó a pénztár által ellenjegyzett belépési 
nyilatkozatát adta át a munkáltatónak a tagdíj levonása és pénztárhoz történ  továbbítása érdekében. 
 
Feladatellátás: 
 
1998.01.01.-2006.12.31. 
A BV szervek összes dolgozójának munkáltatója a BVOP. Levonást követ en a BVOP utalt a 
pénztárak részére és küldte meg a papír alapú bevallásokat a pénztáraknak. 
 
2007.01.01.-2007.03.31. 
A BV szervek összes dolgozójának munkáltatója a BVOP. Levonást követ en a BVOP utalt a 
pénztárak részére, a bevallás a 08-as adatszolgáltatás (havi adó és járulékbevallás) -elektronikus 
formában, Ügyfélkapun keresztül- APEH részére történ  megküldése során teljesült (BVOP KIR 
üzemeltetése állította el , küldte APEH-nak). 
 
2007.04.01.-2007.12.31. 
A BV dolgozók szolgálatteljesítési helye (BV Intézet) a munkáltató. Levonást követ en a BV Intézetek 
utaltak a pénztárak részére, a bevallás a 08-as adatszolgáltatás (havi adó és járulékbevallás) -
elektronikus formában, Ügyfélkapun keresztül- APEH részére történ  megküldése során teljesült – 
(BVOP KIR üzemeltetése állította el , küldte meg az Intézetnek,Intézet küldte APEH-nak). 
 
2008.01.01.-2009.04.30. 
A BV dolgozók szolgálatteljesítési helye (BV Intézet) a munkáltató. Levonást követ en nettó 
finanszírozás útján teljesül a tagdíjak utalása a pénztárak részére (MÁK utal APEH-on keresztül), a 
bevallás a 08-as adatszolgáltatás (havi adó és járulékbevallás, amely a nettó finanszírozás alapja is) - 
elektronikus formában, Ügyfélkapun keresztül - APEH részére történ  megküldése során teljesült – 
(BVOP KIR üzemeltetése állította el , küldte meg az Intézetnek,Intézet küldte APEH-nak). 
 
2009.05.01.-2009.10.31. 
A BV dolgozók szolgálatteljesítési helye (BV Intézet) a munkáltató. Levonást követ en nettó 
finanszírozás útján teljesül a tagdíjak utalása a pénztárak részére (MÁK utal APEH-on keresztül), a 
bevallás a 08-as adatszolgáltatás (havi adó és járulékbevallás, amely a nettó finanszírozás alapja is) - 
elektronikus formában, Ügyfélkapun keresztül - APEH részére történ  megküldése során teljesült – 
(MÁK Budapest KIR üzemeltetése állította el , az Intézet ezt küldte APEH-nak). 
 
2009.11.01.-2011.04.30. 
A BV dolgozók szolgálatteljesítési helye (BV Intézet) a munkáltató. Levonást követ en nettó 
finanszírozás útján teljesül a tagdíjak utalása a pénztárak részére (MÁK utal APEH/NAV-on keresztül), 
a bevallás a 08-as adatszolgáltatás (havi adó és járulékbevallás, amely a nettó finanszírozás alapja is) 
- elektronikus formában, Ügyfélkapun keresztül - APEH részére történ  megküldése során teljesült – 
(MÁK Békéscsaba feladata, el állítás-küldés). 
 
2011.05.01.- 
A BV dolgozók szolgálatteljesítési helye (BV Intézet) a munkáltató. Levonást követ en nettó 
finanszírozás útján teljesül a tagdíjak utalása a pénztárak részére (MÁK utal NAV-on keresztül), a 
bevallás a 08-as adatszolgáltatás (havi adó és járulékbevallás, amely a nettó finanszírozás alapja is) - 
elektronikus formában, Ügyfélkapun keresztül - APEH részére történ  megküldése során teljesült – 
(MÁK Budapest feladata, el állítás-küldés). 
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08-as adatszolgáltatásról 
A havi adó és járulékbevallást jelenleg a MÁK állítja el . Minden intézetre készül egy „E”, azaz eredeti 
bevallás, amely a tárgyhavi járandóságokat és azok terheit tartalmazza. Valamint havonta készül 
intézetenként tárgyhónapban számfejtett, de az azt megel  id szakokra vonatkozó térítményeket 
tartalmazó „H”, azaz helyesbít  bevallás, amely a térítmény vonatkozásában módosítja a vonatkozási 
id szak „E”- eredeti bevallását. 
Az E és H állományok összevetítése adja ki az adott havi nettó finanszírozás alapját. 
 
Bevallások lehetséges darabszáma/év/intézet: 

• 0708E – eredeti bevallás 
• 0708H – helyesbít  bevallás  

 
• 0708E január 
• 0708E február 0708H január 
• 0708E március 0708H január, 0708H február 
• ……… 
• ……… 
• 0708E december 0708H január, 0708H február, 0708H, március, 0708H április, 0708H 

május, 0708H június, 0708H július, 0708H, augusztus, 0708H szeptember, 0708H 
 október, 0708H november 

• Összesen: 12 db 0708E, 66 db 0708H (évente 78 db bevallás/Intézmény- amennyiben nincs 
éven átnyúló korrekció) 

 
 


