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A Kormány 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelete
a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a fogyasztónak 
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a  továbbiakban: Fhtv.) egyes rendelkezéseit az  e  rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  Az Fhtv. 12.  § (2)  bekezdésében meghatározott személyre szóló tájékoztatás nyújtásával egyidejűleg a  hitelező, 
a  hitelközvetítő vagy a  közvetítői alvállalkozó elektronikus eszközön bemutatja a  fogyasztónak a  Magyar Nemzeti 
Bank Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátorának a  fedezetül szolgáló ingatlanra történő 
alkalmazását, ha a jelzáloghitel-szerződés megkötéséhez az adott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás szükséges.

3. §  Az Fhtv. 17/A.  § (5)  bekezdésétől eltérően az  Fhtv. 17/A.  § (1)  bekezdés alkalmazásában a  teljes hiteldíj mutató 
meghatározásakor figyelembe kell venni a  jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás 
díját.

4. §  A lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában 
a biztosításközvetítőnek kifizetett javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át.

5. § (1) A  lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában a  biztosítóval 
szerződő fél jogosult arra, hogy – a  biztosítási évfordulón túl – minden év márciusában – március 31-ig 
a  biztosítóhoz beérkezően – költségmentesen élhessen egy további felmondási lehetőséggel a  rendes felmondás 
szabályai alapján.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti felmondási lehetőségről a  biztosító a  szerződő felet minden év február 15. napjáig 
tájékoztatja.

6. §  Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 25/2023. (II. 1.) Korm. rendelete
a vagyonbiztosítási szerződésekre alkalmazandó egyes veszélyhelyzeti szabályokról

A Kormány az  Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az  Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az Ukrajna területén fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek 
magyarországi következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes 
veszélyhelyzeti szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a fogyasztónak 
nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény (a  továbbiakban: Fhtv.) egyes rendelkezéseit az  e  rendeletben 
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

2. §  Az Fhtv. 12.  § (2)  bekezdésében meghatározott személyre szóló tájékoztatás nyújtásával egyidejűleg a  hitelező, 
a  hitelközvetítő vagy a  közvetítői alvállalkozó elektronikus eszközön bemutatja a  fogyasztónak a  Magyar Nemzeti 
Bank Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) kalkulátorának a  fedezetül szolgáló ingatlanra történő 
alkalmazását, ha a jelzáloghitel-szerződés megkötéséhez az adott ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás szükséges.

3. §  Az Fhtv. 17/A.  § (5)  bekezdésétől eltérően az  Fhtv. 17/A.  § (1)  bekezdés alkalmazásában a  teljes hiteldíj mutató 
meghatározásakor figyelembe kell venni a  jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlanra vonatkozó vagyonbiztosítás 
díját.

4. §  A lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában 
a biztosításközvetítőnek kifizetett javadalmazás összege nem haladhatja meg az éves biztosítási díj 20%-át.

5. § (1) A  lakáscélú ingatlant érintő, határozatlan időre kötött vagyonbiztosítási szerződés vonatkozásában a  biztosítóval 
szerződő fél jogosult arra, hogy – a  biztosítási évfordulón túl – minden év márciusában – március 31-ig 
a  biztosítóhoz beérkezően – költségmentesen élhessen egy további felmondási lehetőséggel a  rendes felmondás 
szabályai alapján.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti felmondási lehetőségről a  biztosító a  szerződő felet minden év február 15. napjáig 
tájékoztatja.

6. §  Ez a rendelet 2023. április 30-án lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 30/2023. (II. 3.) Korm. rendelete
az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény veszélyhelyzet ideje alatt történő eltérő 
alkalmazásáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvényt (a továbbiakban: Áfa tv.) az  Ukrajna területén 
fennálló fegyveres konfliktusra, illetve humanitárius katasztrófára tekintettel, valamint ezek magyarországi 
következményeinek az  elhárítása és kezelése érdekében veszélyhelyzet kihirdetéséről és egyes veszélyhelyzeti 
szabályokról szóló 424/2022. (X. 28.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt az  e  rendeletben foglalt 
eltéréssel kell alkalmazni.

2. §  Az NTH Nemzeti Tőkeholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság, az  MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság, a  Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság, a  Magyar 
Exporthitel Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság, valamint ezen gazdasági társaságok közvetlen vagy 
közvetett többségi befolyása alatt álló gazdasági társaságok az  Áfa tv. 8.  §-a alkalmazásában együttesen kapcsolt 
vállalkozásnak minősülnek.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 36/2023. (II. 10.) Korm. rendelete
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és 
biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Kvtv. 10. §-ától eltérően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített 
állami pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a  2.  melléklet szerinti megosztásban 
a  Magyar Államkincstár „2023. évi befizetések” megnevezésű, 10032000-01200021-09060018 számú számla javára 
2023. március 16-ig. A  fejezeteket irányító szervek vezetőinek 2023. február 15-ig intézkedési tervet kell készíteni 
a Kormány részére arról, hogy az e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.
(2) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik 
az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség 2. mellékletben meghatározott fejezetek 
közötti nullszaldós átrendezéssel, továbbá e  fejezetek irányító szervének irányítása alá tartozó más költségvetési 
fejezet bevonásával történő teljesítését, amelyet a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában 
engedélyezhet.
(3) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik 
az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség csökkentését az Áht. 19. § (3) bekezdése 
szerinti, tervezetten felüli tulajdonosi bevételek teljesítésének összegével. A csökkentést a Kormány az intézkedési terv 
értékelése során egyedi határozatában engedélyezheti, meghatározva a  többletbevétel teljesítésének határidejét, 
ha a bevétel a Gst. 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenlegét javítja. Ha a többletbevétel teljesítése nem 
valósul meg, a  fejezet az  (1) és (2)  bekezdés szerint teljesíti befizetési kötelezettségét a  Kormány által megállapított 
határidőben.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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 5.  bankjegyvizsgáló gép:
a) alkalmazott által működtetett gép, amely lehet

aa) bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ab) bankjegy-valódiságvizsgáló gép,
ac) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ad) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

b) ügyfél által kezelt gép, amely lehet
ba) bankjegybefizetésre alkalmas gép,
bb) bankjegy-visszaforgató gép,
bc) kombinált bankjegy be- és kifizető gép,
bd) bankjegy-kifizető gép;

 6.  betéti típusú fizetési kártya: a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 
szerinti „Pénzforgalmi infrastruktúrák” megnevezésű adatszolgáltatásban (MNB azonosító kód: P11)  
debit (betéti) funkcióval rendelkező kártyaként, hitelkerethez kapcsolódó, debit (betéti) funkcióval 
rendelkező kártyaként, valamint előrefizetett funkcióval rendelkező kártyaként jelentendő kártya;

 7.  bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – időpont, amikortól 
a forgalomból bevont bankjegy és érme elveszti törvényes fizetőeszköz jellegét;

 8.  egyéb gazdasági szereplő: az  a  pénzfeldolgozónak vagy pénzforgalmazónak nem minősülő természetes 
és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely kiegészítő 
tevékenységként ügyfél által kezelt gépen vagy automata bankjegykiadó gépen keresztül bankjegyek 
forgalmazásával foglalkozik, e kiegészítő tevékenység keretén belül;

 9.  ERA rendszer: az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszere;
10.  ERA BJV: az ERA rendszer bankjegyvizsgáló gépek bejelentésére és nyilvántartására szolgáló felülete;
11.  fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;
12.  forgalomból bevont bankjegy: törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő, MNB hirdetményben vagy 

MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos 
közleményében ilyenként meghatározott bankjegy;

13.  forgalomból bevont érme: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;

14.  forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
a) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
b) eurobankjegy, amely az  eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, 

illetve visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki 
határozat (a továbbiakban: EKB határozat) 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
elvégzett forgalomképességi vizsgálat,

c) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;
15.  forgalomképtelen bankjegy:

a) a forgalomból bevont valódi bankjegy,
b) az olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi

ba) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
bb) külföldi bankjegy – ide nem értve az  eurobankjegyet –, amely a  kibocsátó 

forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas, valamint

c) az EKB határozat 2. cikk 11. pontja szerinti eurobankjegy;
16.  forintbankjegy átváltása:

a) a forgalomból bevont forintbankjegynek az MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
ab) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is,
ac) az  5.  pont b)  alpont ba)–bc)  pontja szerinti ügyfél által kezelt gépen keresztül 

lebonyolított befizetés elfogadása,
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 36/2023. (II. 10.) Korm. rendelete
a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól 
szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53. cikk (1) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a védelmi és 
biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 
613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § (1) A Kvtv. 10. §-ától eltérően a Kormány irányítása alá tartozó központi költségvetési fejezetek és elkülönített 
állami pénzalapok összesen 250 000,0 millió forintot kötelesek befizetni a  2.  melléklet szerinti megosztásban 
a  Magyar Államkincstár „2023. évi befizetések” megnevezésű, 10032000-01200021-09060018 számú számla javára 
2023. március 16-ig. A  fejezeteket irányító szervek vezetőinek 2023. február 15-ig intézkedési tervet kell készíteni 
a Kormány részére arról, hogy az e befizetéshez szükséges megtakarítást milyen módon érik el.
(2) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik 
az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség 2. mellékletben meghatározott fejezetek 
közötti nullszaldós átrendezéssel, továbbá e  fejezetek irányító szervének irányítása alá tartozó más költségvetési 
fejezet bevonásával történő teljesítését, amelyet a Kormány az intézkedési terv értékelése során egyedi határozatában 
engedélyezhet.
(3) A fejezetet irányító szervek vezetői az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértésével kezdeményezhetik 
az intézkedési terv keretében az (1) bekezdés szerinti befizetési kötelezettség csökkentését az Áht. 19. § (3) bekezdése 
szerinti, tervezetten felüli tulajdonosi bevételek teljesítésének összegével. A csökkentést a Kormány az intézkedési terv 
értékelése során egyedi határozatában engedélyezheti, meghatározva a  többletbevétel teljesítésének határidejét, 
ha a bevétel a Gst. 1. § c) pontja szerinti kormányzati szektor egyenlegét javítja. Ha a többletbevétel teljesítése nem 
valósul meg, a  fejezet az  (1) és (2)  bekezdés szerint teljesíti befizetési kötelezettségét a  Kormány által megállapított 
határidőben.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2023. (I. 17.) MNB rendelete
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai 
feladatokról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés e), f ) és i)  pontjában, valamint a  171.  § 
(2)  bekezdés b) és c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  §  
(2), (5) és (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre

1. §  E rendeletet kell alkalmazni
a) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kibocsátott, forgalomban lévő, továbbá a  forgalomból 

bevont, de törvényes fizetőeszközre még átváltható forintbankjegyek (a továbbiakban: forintbankjegy), 
valamint

b) a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, a 3. § (4) bekezdése, 
a 7. §, valamint a 19–21. § tekintetében – az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések 
megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Tanácsi 
rendelet) nem szabályozott kérdésekben – a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény által kibocsátott, 
forgalomban lévő, továbbá a  forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre még átváltható külföldi 
bankjegyek (a továbbiakban: külföldi bankjegy)

[a továbbiakban az  a) és b)  pont alatti bankjegyek együtt: bankjegy] feldolgozására, forgalmazására, valamint 
hamisítás elleni védelmére.

2. Értelmező rendelkezések

2. §  E rendelet alkalmazásában
 1.  automata bankjegykiadó gép: olyan – bankjegyvizsgáló gépnek nem minősülő – önkiszolgáló berendezés, 

amely az  ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával fizetési számla 
terhére bankjegyet vegyen fel [például bankjegykiadó automata (a továbbiakban: ATM), készpénzfelvételi 
funkcióval rendelkező önkiszolgáló pénztárgép];

 2.  átlagos napi forint készpénzforgalom: a  hitelintézeti és a  postai fiókban, ATM-en, ügyfél által kezelt 
gépen keresztül egy naptári évben lebonyolított, a  23.  pont a)  alpont aa) és ad)  pontja szerinti forint 
készpénzforgalmazási műveletek összértékének azon munkanapokra vetített hányada, amelyeken 
a  hitelintézeti és a  postai fiók adott pénztára, ATM-je, ügyfél által kezelt gépe forint készpénzforgalmazást 
bonyolított;

 3.  átváltási határnap: azon – az  MNB 2004. május 1-je előtt közzétett hirdetményében (a továbbiakban:  
MNB hirdetmény) vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 
23.  § (3)  bekezdésében foglalt határidők figyelembevételével, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi 
intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – időpont, ameddig a forgalomból 
bevont bankjegy és érme törvényes fizetőeszközre átváltható;

 4.  bankjegy-visszaforgatás: a bankjegyek forgalmazása keretében teljesített
a) bankjegykifizetés,
b) bankjegykiadás,
c) bankjegyátadás;
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 5.  bankjegyvizsgáló gép:
a) alkalmazott által működtetett gép, amely lehet

aa) bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ab) bankjegy-valódiságvizsgáló gép,
ac) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ad) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

b) ügyfél által kezelt gép, amely lehet
ba) bankjegybefizetésre alkalmas gép,
bb) bankjegy-visszaforgató gép,
bc) kombinált bankjegy be- és kifizető gép,
bd) bankjegy-kifizető gép;

 6.  betéti típusú fizetési kártya: a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 
szerinti „Pénzforgalmi infrastruktúrák” megnevezésű adatszolgáltatásban (MNB azonosító kód: P11)  
debit (betéti) funkcióval rendelkező kártyaként, hitelkerethez kapcsolódó, debit (betéti) funkcióval 
rendelkező kártyaként, valamint előrefizetett funkcióval rendelkező kártyaként jelentendő kártya;

 7.  bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – időpont, amikortól 
a forgalomból bevont bankjegy és érme elveszti törvényes fizetőeszköz jellegét;

 8.  egyéb gazdasági szereplő: az  a  pénzfeldolgozónak vagy pénzforgalmazónak nem minősülő természetes 
és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely kiegészítő 
tevékenységként ügyfél által kezelt gépen vagy automata bankjegykiadó gépen keresztül bankjegyek 
forgalmazásával foglalkozik, e kiegészítő tevékenység keretén belül;

 9.  ERA rendszer: az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszere;
10.  ERA BJV: az ERA rendszer bankjegyvizsgáló gépek bejelentésére és nyilvántartására szolgáló felülete;
11.  fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;
12.  forgalomból bevont bankjegy: törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő, MNB hirdetményben vagy 

MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos 
közleményében ilyenként meghatározott bankjegy;

13.  forgalomból bevont érme: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;

14.  forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
a) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
b) eurobankjegy, amely az  eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, 

illetve visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki 
határozat (a továbbiakban: EKB határozat) 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
elvégzett forgalomképességi vizsgálat,

c) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;
15.  forgalomképtelen bankjegy:

a) a forgalomból bevont valódi bankjegy,
b) az olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi

ba) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
bb) külföldi bankjegy – ide nem értve az  eurobankjegyet –, amely a  kibocsátó 

forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas, valamint

c) az EKB határozat 2. cikk 11. pontja szerinti eurobankjegy;
16.  forintbankjegy átváltása:

a) a forgalomból bevont forintbankjegynek az MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
ab) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is,
ac) az  5.  pont b)  alpont ba)–bc)  pontja szerinti ügyfél által kezelt gépen keresztül 

lebonyolított befizetés elfogadása,
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 5.  bankjegyvizsgáló gép:
a) alkalmazott által működtetett gép, amely lehet

aa) bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ab) bankjegy-valódiságvizsgáló gép,
ac) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ad) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

b) ügyfél által kezelt gép, amely lehet
ba) bankjegybefizetésre alkalmas gép,
bb) bankjegy-visszaforgató gép,
bc) kombinált bankjegy be- és kifizető gép,
bd) bankjegy-kifizető gép;

 6.  betéti típusú fizetési kártya: a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 
szerinti „Pénzforgalmi infrastruktúrák” megnevezésű adatszolgáltatásban (MNB azonosító kód: P11)  
debit (betéti) funkcióval rendelkező kártyaként, hitelkerethez kapcsolódó, debit (betéti) funkcióval 
rendelkező kártyaként, valamint előrefizetett funkcióval rendelkező kártyaként jelentendő kártya;

 7.  bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – időpont, amikortól 
a forgalomból bevont bankjegy és érme elveszti törvényes fizetőeszköz jellegét;

 8.  egyéb gazdasági szereplő: az  a  pénzfeldolgozónak vagy pénzforgalmazónak nem minősülő természetes 
és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely kiegészítő 
tevékenységként ügyfél által kezelt gépen vagy automata bankjegykiadó gépen keresztül bankjegyek 
forgalmazásával foglalkozik, e kiegészítő tevékenység keretén belül;

 9.  ERA rendszer: az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszere;
10.  ERA BJV: az ERA rendszer bankjegyvizsgáló gépek bejelentésére és nyilvántartására szolgáló felülete;
11.  fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;
12.  forgalomból bevont bankjegy: törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő, MNB hirdetményben vagy 

MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos 
közleményében ilyenként meghatározott bankjegy;

13.  forgalomból bevont érme: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;

14.  forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
a) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
b) eurobankjegy, amely az  eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, 

illetve visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki 
határozat (a továbbiakban: EKB határozat) 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
elvégzett forgalomképességi vizsgálat,

c) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;
15.  forgalomképtelen bankjegy:

a) a forgalomból bevont valódi bankjegy,
b) az olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi

ba) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
bb) külföldi bankjegy – ide nem értve az  eurobankjegyet –, amely a  kibocsátó 

forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas, valamint

c) az EKB határozat 2. cikk 11. pontja szerinti eurobankjegy;
16.  forintbankjegy átváltása:

a) a forgalomból bevont forintbankjegynek az MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
ab) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is,
ac) az  5.  pont b)  alpont ba)–bc)  pontja szerinti ügyfél által kezelt gépen keresztül 

lebonyolított befizetés elfogadása,
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b) a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegy
ba) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
bb) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;

17.  forintbankjegyek címletváltása: a  forgalomképes, valamint a  törvényes fizetőeszköznek minősülő 
forgalomképtelen forintbankjegyeknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes 
forintbankjegyekre, illetve forintérmékre történő cseréje;

18.  forintérme átváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;

19.  forintérmék címletváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;

20.  hamis bankjegy: a  valódi bankjegy képének, címletértékének vagy biztonsági elemeinek felhasználásával, 
annak utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített hamisítvány;

21.  hamisgyanús bankjegy: olyan, akár törvényes fizetőeszköznek minősülő, akár már forgalomból bevont 
bankjegy, amelynek valódiságát illetően – a  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó által a  3.  § (3), illetve 
(4) bekezdése szerint elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;

22.  hiányos bankjegy: az 1. melléklet 4.5. és 4.6. pontja szerinti forgalomképtelen bankjegy;
23.  hitel típusú fizetési kártya: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető 

feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerinti 
„Pénzforgalmi infrastruktúrák” megnevezésű adatszolgáltatásban (MNB azonosító kód: P11) credit (hitel) 
funkcióval rendelkező kártyaként, valamint delayed debit (terhelési) funkcióval rendelkező kártyaként 
jelentendő kártya;

24.  iker-pénztár: közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő két pénztár, amelyekben az UV-A/C berendezés közös 
használata a pénztár elhagyása nélkül biztosított;

25.  készpénzforgalmazás:
a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:

aa) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,
ab) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –  

teljesített bankjegyátadás, ideértve a  bankjegykiadásra, illetve -befizetésre fizikailag 
alkalmas berendezés feltöltését is,

ac) a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,
ad) bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
ae) forintbankjegyek címletváltása,
af ) forintbankjegy átváltása,

b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:
ba) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,
bb) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –  

teljesített érmeátadás, ideértve az  érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas 
berendezés feltöltését,

bc) a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,
bd) érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
be) forintérmék címletváltása,
bf ) forintérme átváltása;

26.  pénzfeldolgozás: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) 
meghatározott tevékenység;

27.  pénzfeldolgozó: a Hpt. szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végző szervezet;
28.  pénzforgalmazó:

a) a hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyű hitelintézet magyarországi fióktelepét is (a továbbiakban 
együtt: hitelintézet),

b) a pénzforgalmi intézmény,
c) a Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő,
d) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (a továbbiakban: posta),
e) a  postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást nyújtó 

postai szolgáltató;
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29.  pénztár: a pénzforgalmazó fiókjában a 23. pont a) alpont aa), ae), af ) pontja és a 23. pont b) alpont ba), be), 
bf )  pontja szerinti készpénzforgalmazási művelet lebonyolítására szolgáló, az  ügyféltérrel egy légtérben 
kialakított munkaterület vagy az ügyféltértől elkülönített helyiség;

30.  pénztáros: a  pénzforgalmazónak a  23.  pont a)  alpont aa), ae), af )  pontja és a  23.  pont b)  alpont ba), be), 
bf ) pontja szerinti készpénzforgalmazási műveletet végrehajtó alkalmazottja;

31.  számlatulajdonos: az  a  természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, akinek, illetve amelynek a fizetési számláján az ügyfél által kezelt gépen befizetett, illetve felvett 
készpénz összege jóváírásra, illetve terhelésre kerül;

32.  rendelkezésre állás: az  az időszak, amikor az  ATM, ügyfél által kezelt gép képes – legalább részlegesen –  
az ügyfél bankjegykifizetési igényének teljesítésére;

33.  törvényes fizetőeszköz: az  MNB tv. 4.  § (2)  bekezdése szerinti, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi 
intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott bankjegy és érme;

34.  UV-A/C berendezés: forintbankjegyek valódiságvizsgálatát szolgáló olyan segédeszköz, amely UV-A és  
UV-C hullámhossz tartományban is működik;

35.  ügyfél: a  készpénzforgalmazás keretében a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó, az  ügyfél által kezelt gép, 
valamint az  automata bankjegykiadó gép szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

36.  vis maior: minden, a  pénzfeldolgozót, a  pénzforgalmazót és az  egyéb gazdasági szereplőt befolyásoló, 
elháríthatatlan, a bankjegyellátásban komoly fennakadást okozó természeti, infrastrukturális vagy társadalmi 
körülmény, amely az  e  rendeletben foglaltak teljesítését befolyásolja, illetve gátolja, így különösen 
a természeti katasztrófa, a terrorcselekmény, a sztrájk, a háború és a polgárháború.

3. A bankjegyek forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, valamint a 4. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a 7. § vonatkozásában az egyéb 
gazdasági szereplő – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követően forgathatja vissza a  bankjegyeket,  
ha azok valódiságát és forgalomképességét megvizsgálta, és azokat valódinak és forgalomképesnek minősítette.

 (2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni
a) az MNB-től átvett forintbankjegy vonatkozásában,
b) az  eurót törvényes fizetőeszközként bevezető tagállam nemzeti központi bankjától átvett eurobankjegy 

vonatkozásában,
c) a  b)  pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytől átvett külföldi bankjegy 

vonatkozásában, valamint
d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon bankjegy vonatkozásában, amelynek valódiság- és 

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó
da) forintbankjegy esetén az MNB által a 17–19. § szerint bevizsgált, az elvárt követelményeknek megfelelt 

és az MNB internetes honlapján közzétett jegyzékben (a továbbiakban: MNB jegyzék) szereplő típusú, 
az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel,

db) eurobankjegy esetén a 7. §-ban foglaltak szerint,
dc) a  db)  alpontban nem szabályozott külföldi bankjegy esetén az  (1) és (4)  bekezdésben foglaltak 

szerint
már igazoltan elvégezte.

 (3) A  forintbankjegy valódiságvizsgálatát a  kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben, 
valamint az  MNB-nek az  adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével, 
forgalomképességi vizsgálatát pedig az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

 (4) A  külföldi bankjegy tekintetében az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a  kibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény válogatási követelményeihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplő 
bankjegyleíráshoz, illetve a  bankjegyleírás alapján – az  erre szakosodott információszolgáltató szervezet által –  
a bankjegyekről készített kiadványokban foglaltakhoz.
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 5.  bankjegyvizsgáló gép:
a) alkalmazott által működtetett gép, amely lehet

aa) bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ab) bankjegy-valódiságvizsgáló gép,
ac) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ad) pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gép,

b) ügyfél által kezelt gép, amely lehet
ba) bankjegybefizetésre alkalmas gép,
bb) bankjegy-visszaforgató gép,
bc) kombinált bankjegy be- és kifizető gép,
bd) bankjegy-kifizető gép;

 6.  betéti típusú fizetési kártya: a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet 
szerinti „Pénzforgalmi infrastruktúrák” megnevezésű adatszolgáltatásban (MNB azonosító kód: P11)  
debit (betéti) funkcióval rendelkező kártyaként, hitelkerethez kapcsolódó, debit (betéti) funkcióval 
rendelkező kártyaként, valamint előrefizetett funkcióval rendelkező kártyaként jelentendő kártya;

 7.  bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – időpont, amikortól 
a forgalomból bevont bankjegy és érme elveszti törvényes fizetőeszköz jellegét;

 8.  egyéb gazdasági szereplő: az  a  pénzfeldolgozónak vagy pénzforgalmazónak nem minősülő természetes 
és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely kiegészítő 
tevékenységként ügyfél által kezelt gépen vagy automata bankjegykiadó gépen keresztül bankjegyek 
forgalmazásával foglalkozik, e kiegészítő tevékenység keretén belül;

 9.  ERA rendszer: az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszere;
10.  ERA BJV: az ERA rendszer bankjegyvizsgáló gépek bejelentésére és nyilvántartására szolgáló felülete;
11.  fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvényben meghatározott személy;
12.  forgalomból bevont bankjegy: törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő, MNB hirdetményben vagy 

MNB rendeletben, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos 
közleményében ilyenként meghatározott bankjegy;

13.  forgalomból bevont érme: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;

14.  forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
a) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
b) eurobankjegy, amely az  eurobankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról, 

illetve visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki 
határozat (a továbbiakban: EKB határozat) 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően 
elvégzett forgalomképességi vizsgálat,

c) egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;
15.  forgalomképtelen bankjegy:

a) a forgalomból bevont valódi bankjegy,
b) az olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi

ba) forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
bb) külföldi bankjegy – ide nem értve az  eurobankjegyet –, amely a  kibocsátó 

forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
 alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas, valamint

c) az EKB határozat 2. cikk 11. pontja szerinti eurobankjegy;
16.  forintbankjegy átváltása:

a) a forgalomból bevont forintbankjegynek az MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
ab) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is,
ac) az  5.  pont b)  alpont ba)–bc)  pontja szerinti ügyfél által kezelt gépen keresztül 

lebonyolított befizetés elfogadása,
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b) a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegy
ba) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
bb) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;

17.  forintbankjegyek címletváltása: a  forgalomképes, valamint a  törvényes fizetőeszköznek minősülő 
forgalomképtelen forintbankjegyeknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes 
forintbankjegyekre, illetve forintérmékre történő cseréje;

18.  forintérme átváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;

19.  forintérmék címletváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;

20.  hamis bankjegy: a  valódi bankjegy képének, címletértékének vagy biztonsági elemeinek felhasználásával, 
annak utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített hamisítvány;

21.  hamisgyanús bankjegy: olyan, akár törvényes fizetőeszköznek minősülő, akár már forgalomból bevont 
bankjegy, amelynek valódiságát illetően – a  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó által a  3.  § (3), illetve 
(4) bekezdése szerint elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;

22.  hiányos bankjegy: az 1. melléklet 4.5. és 4.6. pontja szerinti forgalomképtelen bankjegy;
23.  hitel típusú fizetési kártya: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető 

feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerinti 
„Pénzforgalmi infrastruktúrák” megnevezésű adatszolgáltatásban (MNB azonosító kód: P11) credit (hitel) 
funkcióval rendelkező kártyaként, valamint delayed debit (terhelési) funkcióval rendelkező kártyaként 
jelentendő kártya;

24.  iker-pénztár: közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő két pénztár, amelyekben az UV-A/C berendezés közös 
használata a pénztár elhagyása nélkül biztosított;

25.  készpénzforgalmazás:
a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:

aa) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,
ab) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –  

teljesített bankjegyátadás, ideértve a  bankjegykiadásra, illetve -befizetésre fizikailag 
alkalmas berendezés feltöltését is,

ac) a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,
ad) bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
ae) forintbankjegyek címletváltása,
af ) forintbankjegy átváltása,

b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:
ba) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,
bb) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –  

teljesített érmeátadás, ideértve az  érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas 
berendezés feltöltését,

bc) a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,
bd) érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
be) forintérmék címletváltása,
bf ) forintérme átváltása;

26.  pénzfeldolgozás: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) 
meghatározott tevékenység;

27.  pénzfeldolgozó: a Hpt. szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végző szervezet;
28.  pénzforgalmazó:

a) a hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyű hitelintézet magyarországi fióktelepét is (a továbbiakban 
együtt: hitelintézet),

b) a pénzforgalmi intézmény,
c) a Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő,
d) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (a továbbiakban: posta),
e) a  postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást nyújtó 
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b) a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegy
ba) azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
bb) fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;

17.  forintbankjegyek címletváltása: a  forgalomképes, valamint a  törvényes fizetőeszköznek minősülő 
forgalomképtelen forintbankjegyeknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes 
forintbankjegyekre, illetve forintérmékre történő cseréje;

18.  forintérme átváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;

19.  forintérmék címletváltása: az  érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;

20.  hamis bankjegy: a  valódi bankjegy képének, címletértékének vagy biztonsági elemeinek felhasználásával, 
annak utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített hamisítvány;

21.  hamisgyanús bankjegy: olyan, akár törvényes fizetőeszköznek minősülő, akár már forgalomból bevont 
bankjegy, amelynek valódiságát illetően – a  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó által a  3.  § (3), illetve 
(4) bekezdése szerint elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;

22.  hiányos bankjegy: az 1. melléklet 4.5. és 4.6. pontja szerinti forgalomképtelen bankjegy;
23.  hitel típusú fizetési kártya: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető 

feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerinti 
„Pénzforgalmi infrastruktúrák” megnevezésű adatszolgáltatásban (MNB azonosító kód: P11) credit (hitel) 
funkcióval rendelkező kártyaként, valamint delayed debit (terhelési) funkcióval rendelkező kártyaként 
jelentendő kártya;

24.  iker-pénztár: közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő két pénztár, amelyekben az UV-A/C berendezés közös 
használata a pénztár elhagyása nélkül biztosított;

25.  készpénzforgalmazás:
a) a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:

aa) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,
ab) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –  

teljesített bankjegyátadás, ideértve a  bankjegykiadásra, illetve -befizetésre fizikailag 
alkalmas berendezés feltöltését is,

ac) a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,
ad) bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
ae) forintbankjegyek címletváltása,
af ) forintbankjegy átváltása,

b) az érmék forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:
ba) a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,
bb) a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –  

teljesített érmeátadás, ideértve az  érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas 
berendezés feltöltését,

bc) a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,
bd) érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
be) forintérmék címletváltása,
bf ) forintérme átváltása;

26.  pénzfeldolgozás: a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.) 
meghatározott tevékenység;

27.  pénzfeldolgozó: a Hpt. szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végző szervezet;
28.  pénzforgalmazó:

a) a hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyű hitelintézet magyarországi fióktelepét is (a továbbiakban 
együtt: hitelintézet),

b) a pénzforgalmi intézmény,
c) a Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő,
d) a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (a továbbiakban: posta),
e) a  postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást nyújtó 

postai szolgáltató;
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29.  pénztár: a pénzforgalmazó fiókjában a 23. pont a) alpont aa), ae), af ) pontja és a 23. pont b) alpont ba), be), 
bf )  pontja szerinti készpénzforgalmazási művelet lebonyolítására szolgáló, az  ügyféltérrel egy légtérben 
kialakított munkaterület vagy az ügyféltértől elkülönített helyiség;

30.  pénztáros: a  pénzforgalmazónak a  23.  pont a)  alpont aa), ae), af )  pontja és a  23.  pont b)  alpont ba), be), 
bf ) pontja szerinti készpénzforgalmazási műveletet végrehajtó alkalmazottja;

31.  számlatulajdonos: az  a  természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, akinek, illetve amelynek a fizetési számláján az ügyfél által kezelt gépen befizetett, illetve felvett 
készpénz összege jóváírásra, illetve terhelésre kerül;

32.  rendelkezésre állás: az  az időszak, amikor az  ATM, ügyfél által kezelt gép képes – legalább részlegesen –  
az ügyfél bankjegykifizetési igényének teljesítésére;

33.  törvényes fizetőeszköz: az  MNB tv. 4.  § (2)  bekezdése szerinti, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi 
intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott bankjegy és érme;

34.  UV-A/C berendezés: forintbankjegyek valódiságvizsgálatát szolgáló olyan segédeszköz, amely UV-A és  
UV-C hullámhossz tartományban is működik;

35.  ügyfél: a  készpénzforgalmazás keretében a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó, az  ügyfél által kezelt gép, 
valamint az  automata bankjegykiadó gép szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

36.  vis maior: minden, a  pénzfeldolgozót, a  pénzforgalmazót és az  egyéb gazdasági szereplőt befolyásoló, 
elháríthatatlan, a bankjegyellátásban komoly fennakadást okozó természeti, infrastrukturális vagy társadalmi 
körülmény, amely az  e  rendeletben foglaltak teljesítését befolyásolja, illetve gátolja, így különösen 
a természeti katasztrófa, a terrorcselekmény, a sztrájk, a háború és a polgárháború.

3. A bankjegyek forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, valamint a 4. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a 7. § vonatkozásában az egyéb 
gazdasági szereplő – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követően forgathatja vissza a  bankjegyeket,  
ha azok valódiságát és forgalomképességét megvizsgálta, és azokat valódinak és forgalomképesnek minősítette.

 (2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni
a) az MNB-től átvett forintbankjegy vonatkozásában,
b) az  eurót törvényes fizetőeszközként bevezető tagállam nemzeti központi bankjától átvett eurobankjegy 

vonatkozásában,
c) a  b)  pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytől átvett külföldi bankjegy 

vonatkozásában, valamint
d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon bankjegy vonatkozásában, amelynek valódiság- és 

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó
da) forintbankjegy esetén az MNB által a 17–19. § szerint bevizsgált, az elvárt követelményeknek megfelelt 

és az MNB internetes honlapján közzétett jegyzékben (a továbbiakban: MNB jegyzék) szereplő típusú, 
az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel,

db) eurobankjegy esetén a 7. §-ban foglaltak szerint,
dc) a  db)  alpontban nem szabályozott külföldi bankjegy esetén az  (1) és (4)  bekezdésben foglaltak 

szerint
már igazoltan elvégezte.

 (3) A  forintbankjegy valódiságvizsgálatát a  kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben, 
valamint az  MNB-nek az  adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével, 
forgalomképességi vizsgálatát pedig az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

 (4) A  külföldi bankjegy tekintetében az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a  kibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény válogatási követelményeihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplő 
bankjegyleíráshoz, illetve a  bankjegyleírás alapján – az  erre szakosodott információszolgáltató szervezet által –  
a bankjegyekről készített kiadványokban foglaltakhoz.

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 415
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29.  pénztár: a pénzforgalmazó fiókjában a 23. pont a) alpont aa), ae), af ) pontja és a 23. pont b) alpont ba), be), 
bf )  pontja szerinti készpénzforgalmazási művelet lebonyolítására szolgáló, az  ügyféltérrel egy légtérben 
kialakított munkaterület vagy az ügyféltértől elkülönített helyiség;

30.  pénztáros: a  pénzforgalmazónak a  23.  pont a)  alpont aa), ae), af )  pontja és a  23.  pont b)  alpont ba), be), 
bf ) pontja szerinti készpénzforgalmazási műveletet végrehajtó alkalmazottja;

31.  számlatulajdonos: az  a  természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, akinek, illetve amelynek a fizetési számláján az ügyfél által kezelt gépen befizetett, illetve felvett 
készpénz összege jóváírásra, illetve terhelésre kerül;

32.  rendelkezésre állás: az  az időszak, amikor az  ATM, ügyfél által kezelt gép képes – legalább részlegesen –  
az ügyfél bankjegykifizetési igényének teljesítésére;

33.  törvényes fizetőeszköz: az  MNB tv. 4.  § (2)  bekezdése szerinti, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi 
intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott bankjegy és érme;

34.  UV-A/C berendezés: forintbankjegyek valódiságvizsgálatát szolgáló olyan segédeszköz, amely UV-A és  
UV-C hullámhossz tartományban is működik;

35.  ügyfél: a  készpénzforgalmazás keretében a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó, az  ügyfél által kezelt gép, 
valamint az  automata bankjegykiadó gép szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

36.  vis maior: minden, a  pénzfeldolgozót, a  pénzforgalmazót és az  egyéb gazdasági szereplőt befolyásoló, 
elháríthatatlan, a bankjegyellátásban komoly fennakadást okozó természeti, infrastrukturális vagy társadalmi 
körülmény, amely az  e  rendeletben foglaltak teljesítését befolyásolja, illetve gátolja, így különösen 
a természeti katasztrófa, a terrorcselekmény, a sztrájk, a háború és a polgárháború.

3. A bankjegyek forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, valamint a 4. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a 7. § vonatkozásában az egyéb 
gazdasági szereplő – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követően forgathatja vissza a  bankjegyeket,  
ha azok valódiságát és forgalomképességét megvizsgálta, és azokat valódinak és forgalomképesnek minősítette.

 (2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni
a) az MNB-től átvett forintbankjegy vonatkozásában,
b) az  eurót törvényes fizetőeszközként bevezető tagállam nemzeti központi bankjától átvett eurobankjegy 

vonatkozásában,
c) a  b)  pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytől átvett külföldi bankjegy 

vonatkozásában, valamint
d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon bankjegy vonatkozásában, amelynek valódiság- és 

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó
da) forintbankjegy esetén az MNB által a 17–19. § szerint bevizsgált, az elvárt követelményeknek megfelelt 

és az MNB internetes honlapján közzétett jegyzékben (a továbbiakban: MNB jegyzék) szereplő típusú, 
az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel,

db) eurobankjegy esetén a 7. §-ban foglaltak szerint,
dc) a  db)  alpontban nem szabályozott külföldi bankjegy esetén az  (1) és (4)  bekezdésben foglaltak 

szerint
már igazoltan elvégezte.

 (3) A  forintbankjegy valódiságvizsgálatát a  kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben, 
valamint az  MNB-nek az  adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével, 
forgalomképességi vizsgálatát pedig az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

 (4) A  külföldi bankjegy tekintetében az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a  kibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény válogatási követelményeihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplő 
bankjegyleíráshoz, illetve a  bankjegyleírás alapján – az  erre szakosodott információszolgáltató szervezet által –  
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4. § (1) A  forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az  MNB jegyzékben szereplő típusú,  
az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel vagy kézi ellenőrzéssel  
kell elvégezni.

 (2) A  forintbankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen keresztül – a  (6)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – kizárólag abban az  esetben forgatható vissza, ha valódiság- és forgalomképességi 
vizsgálatát az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező 
bankjegyvizsgáló géppel végezték el, és valódinak és forgalomképesnek találták.

 (3) A  pénzfeldolgozó a  forintbankjegyek – ide nem értve a  fizikai állapotuk alapján bankjegyvizsgáló géppel nem 
vizsgálható, valamint a  forgalomból bevont forintbankjegyeket – valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát 
kizárólag az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező 
bankjegyvizsgáló géppel végezheti el.

 (4) A  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő a  bankjegyvizsgáló gép által a  megismételt 
vizsgálat(ok) során a  2.  melléklet 2.1.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti A  kategóriába, valamint a  2.  melléklet 
2.2.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti 3. kategóriába sorolt valódi forintbankjegyet nem forgathatja vissza,  
azt köteles átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

 (5) A  hitelintézeti és a  postai fiók az  ügyfél által az  adott fiókban befizetett forintbankjegyet a  pénztári kifizetési 
forgalomban kézi ellenőrzést követően is visszaforgathatja.

 (6) A  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő vis maior helyzetben – a  zavartalan 
bankjegyellátás biztosítása érdekében – átmeneti jelleggel kézi ellenőrzéssel is vizsgálhatja a  forintbankjegy 
valódiságát és forgalomképességét. Ebben az esetben a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági 
szereplő köteles az  MNB-t a  kpl-ellenorzes@mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött, titkosított elektronikus 
üzenetben
a) haladéktalanul tájékoztatni a vis maior helyzet beálltáról és annak várható időtartamáról,
b) utólag, a  vis maior helyzet megszűnését követő hónap utolsó munkanapjáig tájékoztatni az  elvégzett kézi 

ellenőrzésről, ismertetve a vis maior helyzetet, továbbá megjelölve a kézi ellenőrzés tényleges időtartamát.

5. § (1) Forintbankjegy forgalmazása céljából bankjegyvizsgáló gép kizárólag abban az  esetben helyezhető üzembe,  
ha a  bankjegyvizsgáló gép az  MNB jegyzékben szereplő típusú, és az  ott meghatározott hardver- és 
szoftververzióval rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezést a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő 
köteles, más üzemeltető jogosult előzetesen – legkésőbb a tervezett üzembe helyezést 3 munkanappal megelőzően –,  
az alábbi adatok ERA BJV-ben történő rögzítésével bejelenteni az MNB-nek:
a) az üzemeltető adatai (megnevezés, székhely, a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége),
b) az  üzembe helyezendő bankjegyvizsgáló gép adatai (típus, egyedi azonosító, a  hardver- és 

a forintbankjegyek valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververzió azonosítója),
c) az  üzembe helyezés helyszíne és időpontja, több üzemeltetési helyszín, illetve időpont esetén minden 

helyszín, illetve időpont külön megjelölésével,
d) a bankjegyvizsgáló géppel feldolgozható bankjegyek valutaneme,
e) a gyártó, forgalmazó cég megnevezése, székhelye,
f ) a karbantartást, javítást végző cég megnevezése, székhelye, a karbantartás gyakorisága.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti adatok változását a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő 
legkésőbb a  változás életbe lépését követő 5 munkanapon belül, a  változó adatoknak a  (2)  bekezdésben 
meghatározott módon történő rögzítésével köteles bejelenteni az MNB-nek.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezésről a  magyarországi székhellyel rendelkező gyártó, ennek hiányában 
a  forgalmazó köteles negyedévente – a  tárgynegyedévet követő hónap 5. munkanapjáig – tájékoztatni az MNB-t, 
a (2) bekezdésben meghatározott módon megadva az alábbi adatokat:
a) az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gép típusa, egyedi azonosítója, hardver- és a  forintbankjegyek 

valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververziójának azonosítója,
b) az üzembe helyezés helyszíne,
c) az üzemeltető megnevezése, székhelye,
d) kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége.
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29.  pénztár: a pénzforgalmazó fiókjában a 23. pont a) alpont aa), ae), af ) pontja és a 23. pont b) alpont ba), be), 
bf )  pontja szerinti készpénzforgalmazási művelet lebonyolítására szolgáló, az  ügyféltérrel egy légtérben 
kialakított munkaterület vagy az ügyféltértől elkülönített helyiség;

30.  pénztáros: a  pénzforgalmazónak a  23.  pont a)  alpont aa), ae), af )  pontja és a  23.  pont b)  alpont ba), be), 
bf ) pontja szerinti készpénzforgalmazási műveletet végrehajtó alkalmazottja;

31.  számlatulajdonos: az  a  természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezet, akinek, illetve amelynek a fizetési számláján az ügyfél által kezelt gépen befizetett, illetve felvett 
készpénz összege jóváírásra, illetve terhelésre kerül;

32.  rendelkezésre állás: az  az időszak, amikor az  ATM, ügyfél által kezelt gép képes – legalább részlegesen –  
az ügyfél bankjegykifizetési igényének teljesítésére;

33.  törvényes fizetőeszköz: az  MNB tv. 4.  § (2)  bekezdése szerinti, illetve a  pénzkibocsátásra jogosult külföldi 
intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott bankjegy és érme;

34.  UV-A/C berendezés: forintbankjegyek valódiságvizsgálatát szolgáló olyan segédeszköz, amely UV-A és  
UV-C hullámhossz tartományban is működik;

35.  ügyfél: a  készpénzforgalmazás keretében a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó, az  ügyfél által kezelt gép, 
valamint az  automata bankjegykiadó gép szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;

36.  vis maior: minden, a  pénzfeldolgozót, a  pénzforgalmazót és az  egyéb gazdasági szereplőt befolyásoló, 
elháríthatatlan, a bankjegyellátásban komoly fennakadást okozó természeti, infrastrukturális vagy társadalmi 
körülmény, amely az  e  rendeletben foglaltak teljesítését befolyásolja, illetve gátolja, így különösen 
a természeti katasztrófa, a terrorcselekmény, a sztrájk, a háború és a polgárháború.

3. A bankjegyek forgalmazására vonatkozó szabályok

3. § (1) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, valamint a 4. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a 7. § vonatkozásában az egyéb 
gazdasági szereplő – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követően forgathatja vissza a  bankjegyeket,  
ha azok valódiságát és forgalomképességét megvizsgálta, és azokat valódinak és forgalomképesnek minősítette.

 (2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni
a) az MNB-től átvett forintbankjegy vonatkozásában,
b) az  eurót törvényes fizetőeszközként bevezető tagállam nemzeti központi bankjától átvett eurobankjegy 

vonatkozásában,
c) a  b)  pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytől átvett külföldi bankjegy 

vonatkozásában, valamint
d) a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon bankjegy vonatkozásában, amelynek valódiság- és 

forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó
da) forintbankjegy esetén az MNB által a 17–19. § szerint bevizsgált, az elvárt követelményeknek megfelelt 

és az MNB internetes honlapján közzétett jegyzékben (a továbbiakban: MNB jegyzék) szereplő típusú, 
az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel,

db) eurobankjegy esetén a 7. §-ban foglaltak szerint,
dc) a  db)  alpontban nem szabályozott külföldi bankjegy esetén az  (1) és (4)  bekezdésben foglaltak 

szerint
már igazoltan elvégezte.

 (3) A  forintbankjegy valódiságvizsgálatát a  kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben, 
valamint az  MNB-nek az  adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével, 
forgalomképességi vizsgálatát pedig az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.

 (4) A  külföldi bankjegy tekintetében az  (1)  bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a  kibocsátásra jogosult 
külföldi intézmény válogatási követelményeihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplő 
bankjegyleíráshoz, illetve a  bankjegyleírás alapján – az  erre szakosodott információszolgáltató szervezet által –  
a bankjegyekről készített kiadványokban foglaltakhoz.
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4. § (1) A  forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az  MNB jegyzékben szereplő típusú,  
az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel vagy kézi ellenőrzéssel  
kell elvégezni.

 (2) A  forintbankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen keresztül – a  (6)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – kizárólag abban az  esetben forgatható vissza, ha valódiság- és forgalomképességi 
vizsgálatát az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező 
bankjegyvizsgáló géppel végezték el, és valódinak és forgalomképesnek találták.

 (3) A  pénzfeldolgozó a  forintbankjegyek – ide nem értve a  fizikai állapotuk alapján bankjegyvizsgáló géppel nem 
vizsgálható, valamint a  forgalomból bevont forintbankjegyeket – valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát 
kizárólag az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező 
bankjegyvizsgáló géppel végezheti el.

 (4) A  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő a  bankjegyvizsgáló gép által a  megismételt 
vizsgálat(ok) során a  2.  melléklet 2.1.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti A  kategóriába, valamint a  2.  melléklet 
2.2.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti 3. kategóriába sorolt valódi forintbankjegyet nem forgathatja vissza,  
azt köteles átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

 (5) A  hitelintézeti és a  postai fiók az  ügyfél által az  adott fiókban befizetett forintbankjegyet a  pénztári kifizetési 
forgalomban kézi ellenőrzést követően is visszaforgathatja.

 (6) A  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő vis maior helyzetben – a  zavartalan 
bankjegyellátás biztosítása érdekében – átmeneti jelleggel kézi ellenőrzéssel is vizsgálhatja a  forintbankjegy 
valódiságát és forgalomképességét. Ebben az esetben a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági 
szereplő köteles az  MNB-t a  kpl-ellenorzes@mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött, titkosított elektronikus 
üzenetben
a) haladéktalanul tájékoztatni a vis maior helyzet beálltáról és annak várható időtartamáról,
b) utólag, a  vis maior helyzet megszűnését követő hónap utolsó munkanapjáig tájékoztatni az  elvégzett kézi 

ellenőrzésről, ismertetve a vis maior helyzetet, továbbá megjelölve a kézi ellenőrzés tényleges időtartamát.

5. § (1) Forintbankjegy forgalmazása céljából bankjegyvizsgáló gép kizárólag abban az  esetben helyezhető üzembe,  
ha a  bankjegyvizsgáló gép az  MNB jegyzékben szereplő típusú, és az  ott meghatározott hardver- és 
szoftververzióval rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezést a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő 
köteles, más üzemeltető jogosult előzetesen – legkésőbb a tervezett üzembe helyezést 3 munkanappal megelőzően –,  
az alábbi adatok ERA BJV-ben történő rögzítésével bejelenteni az MNB-nek:
a) az üzemeltető adatai (megnevezés, székhely, a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége),
b) az  üzembe helyezendő bankjegyvizsgáló gép adatai (típus, egyedi azonosító, a  hardver- és 

a forintbankjegyek valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververzió azonosítója),
c) az  üzembe helyezés helyszíne és időpontja, több üzemeltetési helyszín, illetve időpont esetén minden 

helyszín, illetve időpont külön megjelölésével,
d) a bankjegyvizsgáló géppel feldolgozható bankjegyek valutaneme,
e) a gyártó, forgalmazó cég megnevezése, székhelye,
f ) a karbantartást, javítást végző cég megnevezése, székhelye, a karbantartás gyakorisága.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti adatok változását a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő 
legkésőbb a  változás életbe lépését követő 5 munkanapon belül, a  változó adatoknak a  (2)  bekezdésben 
meghatározott módon történő rögzítésével köteles bejelenteni az MNB-nek.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezésről a  magyarországi székhellyel rendelkező gyártó, ennek hiányában 
a  forgalmazó köteles negyedévente – a  tárgynegyedévet követő hónap 5. munkanapjáig – tájékoztatni az MNB-t, 
a (2) bekezdésben meghatározott módon megadva az alábbi adatokat:
a) az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gép típusa, egyedi azonosítója, hardver- és a  forintbankjegyek 

valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververziójának azonosítója,
b) az üzembe helyezés helyszíne,
c) az üzemeltető megnevezése, székhelye,
d) kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége.
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4. § (1) A  forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az  MNB jegyzékben szereplő típusú,  
az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel vagy kézi ellenőrzéssel  
kell elvégezni.

 (2) A  forintbankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen keresztül – a  (6)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – kizárólag abban az  esetben forgatható vissza, ha valódiság- és forgalomképességi 
vizsgálatát az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező 
bankjegyvizsgáló géppel végezték el, és valódinak és forgalomképesnek találták.

 (3) A  pénzfeldolgozó a  forintbankjegyek – ide nem értve a  fizikai állapotuk alapján bankjegyvizsgáló géppel nem 
vizsgálható, valamint a  forgalomból bevont forintbankjegyeket – valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát 
kizárólag az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező 
bankjegyvizsgáló géppel végezheti el.

 (4) A  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő a  bankjegyvizsgáló gép által a  megismételt 
vizsgálat(ok) során a  2.  melléklet 2.1.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti A  kategóriába, valamint a  2.  melléklet 
2.2.1.  pontjában foglalt táblázat szerinti 3. kategóriába sorolt valódi forintbankjegyet nem forgathatja vissza,  
azt köteles átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

 (5) A  hitelintézeti és a  postai fiók az  ügyfél által az  adott fiókban befizetett forintbankjegyet a  pénztári kifizetési 
forgalomban kézi ellenőrzést követően is visszaforgathatja.

 (6) A  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő vis maior helyzetben – a  zavartalan 
bankjegyellátás biztosítása érdekében – átmeneti jelleggel kézi ellenőrzéssel is vizsgálhatja a  forintbankjegy 
valódiságát és forgalomképességét. Ebben az esetben a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági 
szereplő köteles az  MNB-t a  kpl-ellenorzes@mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött, titkosított elektronikus 
üzenetben
a) haladéktalanul tájékoztatni a vis maior helyzet beálltáról és annak várható időtartamáról,
b) utólag, a  vis maior helyzet megszűnését követő hónap utolsó munkanapjáig tájékoztatni az  elvégzett kézi 

ellenőrzésről, ismertetve a vis maior helyzetet, továbbá megjelölve a kézi ellenőrzés tényleges időtartamát.

5. § (1) Forintbankjegy forgalmazása céljából bankjegyvizsgáló gép kizárólag abban az  esetben helyezhető üzembe,  
ha a  bankjegyvizsgáló gép az  MNB jegyzékben szereplő típusú, és az  ott meghatározott hardver- és 
szoftververzióval rendelkezik.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezést a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő 
köteles, más üzemeltető jogosult előzetesen – legkésőbb a tervezett üzembe helyezést 3 munkanappal megelőzően –,  
az alábbi adatok ERA BJV-ben történő rögzítésével bejelenteni az MNB-nek:
a) az üzemeltető adatai (megnevezés, székhely, a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége),
b) az  üzembe helyezendő bankjegyvizsgáló gép adatai (típus, egyedi azonosító, a  hardver- és 

a forintbankjegyek valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververzió azonosítója),
c) az  üzembe helyezés helyszíne és időpontja, több üzemeltetési helyszín, illetve időpont esetén minden 

helyszín, illetve időpont külön megjelölésével,
d) a bankjegyvizsgáló géppel feldolgozható bankjegyek valutaneme,
e) a gyártó, forgalmazó cég megnevezése, székhelye,
f ) a karbantartást, javítást végző cég megnevezése, székhelye, a karbantartás gyakorisága.

 (3) A  (2)  bekezdés szerinti adatok változását a  pénzfeldolgozó, a  pénzforgalmazó és az  egyéb gazdasági szereplő 
legkésőbb a  változás életbe lépését követő 5 munkanapon belül, a  változó adatoknak a  (2)  bekezdésben 
meghatározott módon történő rögzítésével köteles bejelenteni az MNB-nek.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti üzembe helyezésről a  magyarországi székhellyel rendelkező gyártó, ennek hiányában 
a  forgalmazó köteles negyedévente – a  tárgynegyedévet követő hónap 5. munkanapjáig – tájékoztatni az MNB-t, 
a (2) bekezdésben meghatározott módon megadva az alábbi adatokat:
a) az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gép típusa, egyedi azonosítója, hardver- és a  forintbankjegyek 

valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververziójának azonosítója,
b) az üzembe helyezés helyszíne,
c) az üzemeltető megnevezése, székhelye,
d) kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége.
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 (5) Az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a  valódiságvizsgálatot befolyásoló paraméterek értékei nem 
térhetnek el az MNB által sikeresen bevizsgált értékektől.

 (6) Az  üzemeltető köteles a  bankjegyvizsgáló gép forgalomképességi válogatási paramétereinek változtatását  
– legalább a változtatás mértékére, irányára és végrehajtásának időpontjára kiterjedően – dokumentálni.

 (7) A gyártó és a forgalmazó már üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a forintbankjegyek valódiságvizsgálatára 
szolgáló szoftver frissítését csak az  MNB jegyzékben szereplő, a  21.  § (3)  bekezdése szerinti záradék nélküli 
szoftververzióval hajthatja végre, és arról köteles – legkésőbb a  szoftverfrissítés végrehajtását követő  
5 munkanapon belül, a (2) bekezdésben meghatározott módon – értesíteni az MNB-t.

 (8) Az  üzemeltető köteles gondoskodni a  bankjegyvizsgáló gép e  rendeletben meghatározott követelményeknek 
megfelelő működéséről, valamint a  gyártó által előírt, ennek hiányában a  forgalmazó által előírt karbantartásnak  
– a gyártó, illetve a forgalmazó által meghatározott gyakorisággal történő – elvégzéséről és annak dokumentálásáról.

6. § (1) A  forintbankjegyek valódiságvizsgálatához az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és 
szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt valamennyi hitelintézeti és postai pénztárban 
UV-A/C berendezést kell biztosítani.

 (2) Az iker-pénztárt elegendő egy, közös használatú UV-A/C berendezéssel felszerelni.

7. § (1) Az eurobankjegy valódiságvizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.
 (2) Az  eurobankjegy forgalomképességi vizsgálatát az  EKB határozat 6.  cikk (1) vagy (2)  bekezdésében előírtaknak 

megfelelően kell elvégezni.

8. § (1) Az  ATM-et, bankjegy-visszaforgató gépet (a továbbiakban jelen §-ban együtt: berendezés) üzemeltető 
pénzforgalmazó és egyéb gazdasági szereplő köteles
a) az ügyfelek készpénzfelvételi szokásait az általa üzemeltetett berendezésekre vonatkozóan legalább évente 

egyszer felmérni, és
b) a  berendezések forintbankjegycímlet-választási lehetőségét vagy a  berendezések által visszaforgatott 

forintbankjegyek címlet-összetételét és bankjegy-kifizetési algoritmusát az  a)  pontban foglalt felmérés 
eredményére támaszkodva, az ügyféligényekhez igazodó módon kialakítani.

 (2) A  berendezést üzemeltető pénzforgalmazó és egyéb gazdasági szereplő internetes honlap működtetése esetén 
köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon közzétenni az általa üzemeltetett egyes berendezések 
címét, valamint az adott berendezés által visszaforgatott forintbankjegycímleteket.

4. A bankjegyforgalmazás alapvető infrastrukturális feltételei

9. § (1) A  hitelintézet – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – köteles ATM-ekből, illetve ügyfél által kezelt gépekből  
(a továbbiakban együtt: készpénzes automata) álló, a  10.  §-ban meghatározott, területi és forgalmi alapú 
feltételeknek megfelelő hálózatot (a továbbiakban: készpénzesautomata-hálózat) üzemeltetni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik azon hitelintézetre,
a) amely fogyasztó részére nem vezet fizetési számlát,
b) amelynek a  kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező fizetési kártyák tekintetében fennálló 

piaci részesedése – a  10.  § (7)  bekezdése szerinti felmérés időpontját megelőző naptári év utolsó napjára 
vonatkozóan az  MNB által a  pénzforgalmi infrastruktúrákról közzétett statisztikai adatok alapján –  
nem haladja meg az 1%-ot.
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 (5) Az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a  valódiságvizsgálatot befolyásoló paraméterek értékei nem 
térhetnek el az MNB által sikeresen bevizsgált értékektől.

 (6) Az  üzemeltető köteles a  bankjegyvizsgáló gép forgalomképességi válogatási paramétereinek változtatását  
– legalább a változtatás mértékére, irányára és végrehajtásának időpontjára kiterjedően – dokumentálni.

 (7) A gyártó és a forgalmazó már üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a forintbankjegyek valódiságvizsgálatára 
szolgáló szoftver frissítését csak az  MNB jegyzékben szereplő, a  21.  § (3)  bekezdése szerinti záradék nélküli 
szoftververzióval hajthatja végre, és arról köteles – legkésőbb a  szoftverfrissítés végrehajtását követő  
5 munkanapon belül, a (2) bekezdésben meghatározott módon – értesíteni az MNB-t.

 (8) Az  üzemeltető köteles gondoskodni a  bankjegyvizsgáló gép e  rendeletben meghatározott követelményeknek 
megfelelő működéséről, valamint a  gyártó által előírt, ennek hiányában a  forgalmazó által előírt karbantartásnak  
– a gyártó, illetve a forgalmazó által meghatározott gyakorisággal történő – elvégzéséről és annak dokumentálásáról.

6. § (1) A  forintbankjegyek valódiságvizsgálatához az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és 
szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt valamennyi hitelintézeti és postai pénztárban 
UV-A/C berendezést kell biztosítani.

 (2) Az iker-pénztárt elegendő egy, közös használatú UV-A/C berendezéssel felszerelni.

7. § (1) Az eurobankjegy valódiságvizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.
 (2) Az  eurobankjegy forgalomképességi vizsgálatát az  EKB határozat 6.  cikk (1) vagy (2)  bekezdésében előírtaknak 

megfelelően kell elvégezni.

8. § (1) Az  ATM-et, bankjegy-visszaforgató gépet (a továbbiakban jelen §-ban együtt: berendezés) üzemeltető 
pénzforgalmazó és egyéb gazdasági szereplő köteles
a) az ügyfelek készpénzfelvételi szokásait az általa üzemeltetett berendezésekre vonatkozóan legalább évente 

egyszer felmérni, és
b) a  berendezések forintbankjegycímlet-választási lehetőségét vagy a  berendezések által visszaforgatott 

forintbankjegyek címlet-összetételét és bankjegy-kifizetési algoritmusát az  a)  pontban foglalt felmérés 
eredményére támaszkodva, az ügyféligényekhez igazodó módon kialakítani.

 (2) A  berendezést üzemeltető pénzforgalmazó és egyéb gazdasági szereplő internetes honlap működtetése esetén 
köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon közzétenni az általa üzemeltetett egyes berendezések 
címét, valamint az adott berendezés által visszaforgatott forintbankjegycímleteket.

4. A bankjegyforgalmazás alapvető infrastrukturális feltételei

9. § (1) A  hitelintézet – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – köteles ATM-ekből, illetve ügyfél által kezelt gépekből  
(a továbbiakban együtt: készpénzes automata) álló, a  10.  §-ban meghatározott, területi és forgalmi alapú 
feltételeknek megfelelő hálózatot (a továbbiakban: készpénzesautomata-hálózat) üzemeltetni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik azon hitelintézetre,
a) amely fogyasztó részére nem vezet fizetési számlát,
b) amelynek a  kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező fizetési kártyák tekintetében fennálló 

piaci részesedése – a  10.  § (7)  bekezdése szerinti felmérés időpontját megelőző naptári év utolsó napjára 
vonatkozóan az  MNB által a  pénzforgalmi infrastruktúrákról közzétett statisztikai adatok alapján –  
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10. § (1) A  hitelintézetnek a  készpénzesautomata-hálózatába tartozó, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes 
automaták minimális darabszámát elsődlegesen a következő, területi alapú feltételek alapján kell megállapítania:
a) a  hitelintézet által üzemeltetendő, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták 

mennyisége a  hitelintézet által kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező fizetési kártyák 
mennyiségének függvényében:

Készpénzfelvételi funkcióval rendelkező 

betéti típusú fizetési kártyák teljes kibocsátott 

mennyisége, valamint a hitel típusú fizetési kártyák 

50%-kal csökkentett kibocsátott mennyisége  

a felmérés évét megelőző év utolsó napján

(db)

A hitelintézet által üzemeltetendő, készpénzfelvételi funkcióval 

rendelkező készpénzes automaták átlagos darabszáma (db) 

Összesen

fővárosi 

kerületben

vármegye-

székhelyen

vármegye egyéb 

településein

A B C D E

1. ≤600 000 2,5 2,5 3,5 169

2. 600 001–1 200 000 5 5 15 490

3. 1 200 001–2 400 000 7 7 28 819

4. 2 400 001≤ 12 15 60 1686

b) amennyiben a  hitelintézet az  a)  pontban foglalt táblázat bármelyik 2 területi kategóriájában az  elvárt 
értékek feletti darabszámú készpénzes automatát üzemeltet, úgy jogosult a harmadik kategóriában az elvárt 
készpénzes automaták darabszámának legfeljebb 25%-os csökkentésére;

c) az  a)  pontban foglalt táblázat A:2 mezőjében meghatározott mennyiségű készpénzfelvételi funkcióval 
rendelkező fizetési kártyát kibocsátó hitelintézet a  vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 65%-ában 
köteles készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatát üzemeltetni;

d) az  a)  pontban foglalt táblázat A:3, illetve A:4 mezőjében meghatározott mennyiségű készpénzfelvételi 
funkcióval rendelkező fizetési kártyát kibocsátó hitelintézet a  vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 
80%-ában köteles készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatát üzemeltetni.

 (2) Amennyiben a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták területi alapú feltételek alapján 
számított minimális darabszáma magasabb, mint a  hitelintézet által üzemeltett készpénzes automaták aktuális 
darabszáma, a hitelintézet a készpénzesautomata-hálózata bővítését a következő határidőn belül köteles elvégezni:
a) 25 darab alatti bővítési igény esetében a (7) bekezdés szerinti felméréstől számított 18 hónapon belül,
b) 25 darabot elérő vagy azt meghaladó bővítési igény esetében a  (7) bekezdés szerinti felméréstől számított 

két éven belül.
 (3) Amennyiben a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták területi alapú feltételek 

alapján számított minimális darabszáma nem magasabb, mint a  hitelintézet által üzemeltetett készpénzes 
automaták aktuális darabszáma, de a  településtípusok közötti megoszlás nem felel meg az  arra vonatkozóan 
az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a hitelintézet 9 hónapon belül áthelyezés vagy új készpénzfelvételi 
funkcióval rendelkező készpénzes automata üzembe helyezése útján köteles gondoskodni a  feltételeknek való 
megfelelésről.

 (4) A forgalmi alapú feltételek alapján a hitelintézet készpénzesautomata-hálózatában
a) a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatákra eső éves átlagos készpénzfelvételi 

forgalom,
b) a befizetési funkcióval rendelkező készpénzes automatákra eső éves átlagos befizetési forgalom
nem haladhatja meg az MNB által megállapított referenciaértéket.

 (5) A  hitelintézet a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták minimális darabszámának területi 
alapú feltételek szerinti megállapítását követően köteles vizsgálni a  készpénzesautomata-hálózata (4)  bekezdés 
szerinti forgalmi alapú feltételeknek való megfelelését is. Amennyiben a  forgalmi alapú feltételek alapján 
a készpénzesautomata-hálózat bővítése, illetve a befizetési funkcióval rendelkező készpénzes automaták számának 
növelése szükséges, azt a hitelintézet a (2) bekezdés szerinti határidők szerint köteles elvégezni.

 (6) Az  MNB a  (4)  bekezdés szerinti referenciaértékekről háromévente, a  referenciaérték megállapításának alapjául 
szolgáló tárgyévet követő év március 31. napjáig tájékoztatja a hitelintézeteket.

418 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 



208 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 8. szám 

 (5) Az  üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a  valódiságvizsgálatot befolyásoló paraméterek értékei nem 
térhetnek el az MNB által sikeresen bevizsgált értékektől.

 (6) Az  üzemeltető köteles a  bankjegyvizsgáló gép forgalomképességi válogatási paramétereinek változtatását  
– legalább a változtatás mértékére, irányára és végrehajtásának időpontjára kiterjedően – dokumentálni.

 (7) A gyártó és a forgalmazó már üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a forintbankjegyek valódiságvizsgálatára 
szolgáló szoftver frissítését csak az  MNB jegyzékben szereplő, a  21.  § (3)  bekezdése szerinti záradék nélküli 
szoftververzióval hajthatja végre, és arról köteles – legkésőbb a  szoftverfrissítés végrehajtását követő  
5 munkanapon belül, a (2) bekezdésben meghatározott módon – értesíteni az MNB-t.

 (8) Az  üzemeltető köteles gondoskodni a  bankjegyvizsgáló gép e  rendeletben meghatározott követelményeknek 
megfelelő működéséről, valamint a  gyártó által előírt, ennek hiányában a  forgalmazó által előírt karbantartásnak  
– a gyártó, illetve a forgalmazó által meghatározott gyakorisággal történő – elvégzéséről és annak dokumentálásáról.

6. § (1) A  forintbankjegyek valódiságvizsgálatához az  MNB jegyzékben szereplő típusú, az  ott meghatározott hardver- és 
szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt valamennyi hitelintézeti és postai pénztárban 
UV-A/C berendezést kell biztosítani.

 (2) Az iker-pénztárt elegendő egy, közös használatú UV-A/C berendezéssel felszerelni.

7. § (1) Az eurobankjegy valódiságvizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.
 (2) Az  eurobankjegy forgalomképességi vizsgálatát az  EKB határozat 6.  cikk (1) vagy (2)  bekezdésében előírtaknak 

megfelelően kell elvégezni.

8. § (1) Az  ATM-et, bankjegy-visszaforgató gépet (a továbbiakban jelen §-ban együtt: berendezés) üzemeltető 
pénzforgalmazó és egyéb gazdasági szereplő köteles
a) az ügyfelek készpénzfelvételi szokásait az általa üzemeltetett berendezésekre vonatkozóan legalább évente 

egyszer felmérni, és
b) a  berendezések forintbankjegycímlet-választási lehetőségét vagy a  berendezések által visszaforgatott 

forintbankjegyek címlet-összetételét és bankjegy-kifizetési algoritmusát az  a)  pontban foglalt felmérés 
eredményére támaszkodva, az ügyféligényekhez igazodó módon kialakítani.

 (2) A  berendezést üzemeltető pénzforgalmazó és egyéb gazdasági szereplő internetes honlap működtetése esetén 
köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon közzétenni az általa üzemeltetett egyes berendezések 
címét, valamint az adott berendezés által visszaforgatott forintbankjegycímleteket.

4. A bankjegyforgalmazás alapvető infrastrukturális feltételei

9. § (1) A  hitelintézet – a  (2)  bekezdésben foglaltak kivételével – köteles ATM-ekből, illetve ügyfél által kezelt gépekből  
(a továbbiakban együtt: készpénzes automata) álló, a  10.  §-ban meghatározott, területi és forgalmi alapú 
feltételeknek megfelelő hálózatot (a továbbiakban: készpénzesautomata-hálózat) üzemeltetni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem vonatkozik azon hitelintézetre,
a) amely fogyasztó részére nem vezet fizetési számlát,
b) amelynek a  kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező fizetési kártyák tekintetében fennálló 

piaci részesedése – a  10.  § (7)  bekezdése szerinti felmérés időpontját megelőző naptári év utolsó napjára 
vonatkozóan az  MNB által a  pénzforgalmi infrastruktúrákról közzétett statisztikai adatok alapján –  
nem haladja meg az 1%-ot.
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10. § (1) A  hitelintézetnek a  készpénzesautomata-hálózatába tartozó, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes 
automaták minimális darabszámát elsődlegesen a következő, területi alapú feltételek alapján kell megállapítania:
a) a  hitelintézet által üzemeltetendő, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták 

mennyisége a  hitelintézet által kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező fizetési kártyák 
mennyiségének függvényében:

Készpénzfelvételi funkcióval rendelkező 

betéti típusú fizetési kártyák teljes kibocsátott 

mennyisége, valamint a hitel típusú fizetési kártyák 

50%-kal csökkentett kibocsátott mennyisége  

a felmérés évét megelőző év utolsó napján

(db)

A hitelintézet által üzemeltetendő, készpénzfelvételi funkcióval 

rendelkező készpénzes automaták átlagos darabszáma (db) 

Összesen

fővárosi 

kerületben

vármegye-

székhelyen

vármegye egyéb 

településein

A B C D E

1. ≤600 000 2,5 2,5 3,5 169

2. 600 001–1 200 000 5 5 15 490

3. 1 200 001–2 400 000 7 7 28 819

4. 2 400 001≤ 12 15 60 1686

b) amennyiben a  hitelintézet az  a)  pontban foglalt táblázat bármelyik 2 területi kategóriájában az  elvárt 
értékek feletti darabszámú készpénzes automatát üzemeltet, úgy jogosult a harmadik kategóriában az elvárt 
készpénzes automaták darabszámának legfeljebb 25%-os csökkentésére;

c) az  a)  pontban foglalt táblázat A:2 mezőjében meghatározott mennyiségű készpénzfelvételi funkcióval 
rendelkező fizetési kártyát kibocsátó hitelintézet a  vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 65%-ában 
köteles készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatát üzemeltetni;

d) az  a)  pontban foglalt táblázat A:3, illetve A:4 mezőjében meghatározott mennyiségű készpénzfelvételi 
funkcióval rendelkező fizetési kártyát kibocsátó hitelintézet a  vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 
80%-ában köteles készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatát üzemeltetni.

 (2) Amennyiben a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták területi alapú feltételek alapján 
számított minimális darabszáma magasabb, mint a  hitelintézet által üzemeltett készpénzes automaták aktuális 
darabszáma, a hitelintézet a készpénzesautomata-hálózata bővítését a következő határidőn belül köteles elvégezni:
a) 25 darab alatti bővítési igény esetében a (7) bekezdés szerinti felméréstől számított 18 hónapon belül,
b) 25 darabot elérő vagy azt meghaladó bővítési igény esetében a  (7) bekezdés szerinti felméréstől számított 

két éven belül.
 (3) Amennyiben a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták területi alapú feltételek 

alapján számított minimális darabszáma nem magasabb, mint a  hitelintézet által üzemeltetett készpénzes 
automaták aktuális darabszáma, de a  településtípusok közötti megoszlás nem felel meg az  arra vonatkozóan 
az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a hitelintézet 9 hónapon belül áthelyezés vagy új készpénzfelvételi 
funkcióval rendelkező készpénzes automata üzembe helyezése útján köteles gondoskodni a  feltételeknek való 
megfelelésről.

 (4) A forgalmi alapú feltételek alapján a hitelintézet készpénzesautomata-hálózatában
a) a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatákra eső éves átlagos készpénzfelvételi 

forgalom,
b) a befizetési funkcióval rendelkező készpénzes automatákra eső éves átlagos befizetési forgalom
nem haladhatja meg az MNB által megállapított referenciaértéket.

 (5) A  hitelintézet a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták minimális darabszámának területi 
alapú feltételek szerinti megállapítását követően köteles vizsgálni a  készpénzesautomata-hálózata (4)  bekezdés 
szerinti forgalmi alapú feltételeknek való megfelelését is. Amennyiben a  forgalmi alapú feltételek alapján 
a készpénzesautomata-hálózat bővítése, illetve a befizetési funkcióval rendelkező készpénzes automaták számának 
növelése szükséges, azt a hitelintézet a (2) bekezdés szerinti határidők szerint köteles elvégezni.

 (6) Az  MNB a  (4)  bekezdés szerinti referenciaértékekről háromévente, a  referenciaérték megállapításának alapjául 
szolgáló tárgyévet követő év március 31. napjáig tájékoztatja a hitelintézeteket.
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10. § (1) A  hitelintézetnek a  készpénzesautomata-hálózatába tartozó, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes 
automaták minimális darabszámát elsődlegesen a következő, területi alapú feltételek alapján kell megállapítania:
a) a  hitelintézet által üzemeltetendő, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták 

mennyisége a  hitelintézet által kibocsátott, készpénzfelvételi funkcióval rendelkező fizetési kártyák 
mennyiségének függvényében:

Készpénzfelvételi funkcióval rendelkező 

betéti típusú fizetési kártyák teljes kibocsátott 

mennyisége, valamint a hitel típusú fizetési kártyák 

50%-kal csökkentett kibocsátott mennyisége  

a felmérés évét megelőző év utolsó napján

(db)

A hitelintézet által üzemeltetendő, készpénzfelvételi funkcióval 

rendelkező készpénzes automaták átlagos darabszáma (db) 

Összesen

fővárosi 

kerületben

vármegye-

székhelyen

vármegye egyéb 

településein

A B C D E

1. ≤600 000 2,5 2,5 3,5 169

2. 600 001–1 200 000 5 5 15 490

3. 1 200 001–2 400 000 7 7 28 819

4. 2 400 001≤ 12 15 60 1686

b) amennyiben a  hitelintézet az  a)  pontban foglalt táblázat bármelyik 2 területi kategóriájában az  elvárt 
értékek feletti darabszámú készpénzes automatát üzemeltet, úgy jogosult a harmadik kategóriában az elvárt 
készpénzes automaták darabszámának legfeljebb 25%-os csökkentésére;

c) az  a)  pontban foglalt táblázat A:2 mezőjében meghatározott mennyiségű készpénzfelvételi funkcióval 
rendelkező fizetési kártyát kibocsátó hitelintézet a  vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 65%-ában 
köteles készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatát üzemeltetni;

d) az  a)  pontban foglalt táblázat A:3, illetve A:4 mezőjében meghatározott mennyiségű készpénzfelvételi 
funkcióval rendelkező fizetési kártyát kibocsátó hitelintézet a  vármegyeszékhelyen kívüli városok legalább 
80%-ában köteles készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatát üzemeltetni.

 (2) Amennyiben a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták területi alapú feltételek alapján 
számított minimális darabszáma magasabb, mint a  hitelintézet által üzemeltett készpénzes automaták aktuális 
darabszáma, a hitelintézet a készpénzesautomata-hálózata bővítését a következő határidőn belül köteles elvégezni:
a) 25 darab alatti bővítési igény esetében a (7) bekezdés szerinti felméréstől számított 18 hónapon belül,
b) 25 darabot elérő vagy azt meghaladó bővítési igény esetében a  (7) bekezdés szerinti felméréstől számított 

két éven belül.
 (3) Amennyiben a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták területi alapú feltételek 

alapján számított minimális darabszáma nem magasabb, mint a  hitelintézet által üzemeltetett készpénzes 
automaták aktuális darabszáma, de a  településtípusok közötti megoszlás nem felel meg az  arra vonatkozóan 
az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a hitelintézet 9 hónapon belül áthelyezés vagy új készpénzfelvételi 
funkcióval rendelkező készpénzes automata üzembe helyezése útján köteles gondoskodni a  feltételeknek való 
megfelelésről.

 (4) A forgalmi alapú feltételek alapján a hitelintézet készpénzesautomata-hálózatában
a) a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automatákra eső éves átlagos készpénzfelvételi 

forgalom,
b) a befizetési funkcióval rendelkező készpénzes automatákra eső éves átlagos befizetési forgalom
nem haladhatja meg az MNB által megállapított referenciaértéket.

 (5) A  hitelintézet a  készpénzfelvételi funkcióval rendelkező készpénzes automaták minimális darabszámának területi 
alapú feltételek szerinti megállapítását követően köteles vizsgálni a  készpénzesautomata-hálózata (4)  bekezdés 
szerinti forgalmi alapú feltételeknek való megfelelését is. Amennyiben a  forgalmi alapú feltételek alapján 
a készpénzesautomata-hálózat bővítése, illetve a befizetési funkcióval rendelkező készpénzes automaták számának 
növelése szükséges, azt a hitelintézet a (2) bekezdés szerinti határidők szerint köteles elvégezni.

 (6) Az  MNB a  (4)  bekezdés szerinti referenciaértékekről háromévente, a  referenciaérték megállapításának alapjául 
szolgáló tárgyévet követő év március 31. napjáig tájékoztatja a hitelintézeteket.
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 (7) A hitelintézet köteles a készpénzesautomata-hálózatának területi és forgalmi alapú feltételeknek való megfelelését 
háromévente felmérni, és a felmérés eredményét a felmérés évének május 10. napjáig az ERA rendszeren keresztül 
megküldeni az MNB részére.

 (8) Az MNB a (7) bekezdés szerinti felmérés alapján hatósági határozatban minősíti a hitelintézet készpénzesautomata-
hálózatát az (1)–(5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szempontjából, és a minősítés 
alapján, amennyiben a hitelintézet készpénzesautomata-hálózata az (1)–(5) bekezdésben foglalt követelményeknek 
nem felel meg, kötelezi a hitelintézetet a követelményeknek megfelelő készpénzesautomata-hálózat kialakítására.

11. § (1) A hitelintézet
a) pénztár nélküli fiók létesítése, illetve egy adott fiók pénztárának megszüntetése vagy működésének 

korlátozása – így különösen a  nyitvatartási idő csökkentése – előtt köteles felmérni a  pénztári forgalom 
volumenét, értékét, tendenciáit, saját ügyfélállománya készpénzfelvételi és készpénzbefizetési fizetési 
műveleteinek gyakoriságát és nagyságát, a készpénzhez való hozzájutás hálózati biztosítottságát,

b) kizárólag abban az  esetben dönthet a  pénztár megszüntetéséről, működésének korlátozásáról, ha 
az  adott pénztár forgalma – legalább a  tervezett változtatás időpontját megelőző 24 hónapot vizsgálva  – 
trendszerűen, folyamatosan csökken, illetve a  pénztári készpénzes fizetési műveletek egy  olyan 
szűk ügyfélcsoportra korlátozódnak, amely ügyfélcsoport a  készpénzes automaták használatára 
zökkenőmentesen átterelhető.

 (2) A  fióki pénztárak megszüntetése nem korlátozhatja az  ügyfeleket a  készpénzhez történő hozzájutásban, illetve 
a  készpénz fizetési számlára történő befizetésében, különös tekintettel az  adott fiók ügyfelei által jellemzően 
felvenni, illetve befizetni szándékozott készpénz mennyiségére, címletösszetételére.

 (3) Amennyiben a  hitelintézet egy fiókjában megszünteti a  pénztára(ka)t, köteles legalább két befizetési és kifizetési 
funkcióval is rendelkező készpénzes automatával bővíteni a hálózatát, amelyek közül legalább egyet – amennyiben 
annak elhelyezése megoldható – az  adott pénztár nélküli fiókban, a  többit az  adott településen vagy fővárosi 
kerületen belül olyan infrastrukturális csomópontban köteles elhelyezni, ahol egyéb szolgáltatások (így például 
orvosi ellátás, kiskereskedelmi üzlet, postai szolgáltatás, közösségi közlekedés) is elérhetők.

 (4) A  hitelintézet valamely fiókjának pénztármentesítéséről köteles az  MNB-t előzetesen – a  fiók pénztárának, 
pénztárainak megszüntetését megelőzően legalább 3 hónappal – tájékoztatni, a  kpl-ellenorzes@mnb.hu 
elektronikus levélcímre megküldött elektronikus üzenetben, a  következő adatok megadásával: a  fiók címe, 
a megszüntetendő pénztárak száma, a pénztár(ak) helyett üzembe helyezendő készpénzes automaták száma.

12. § (1) A  hitelintézet fióki pénztár megszüntetését megelőzően legalább 3 hónappal – az  internetes honlapján, valamint 
az  adott fiókban történő közzététellel – köteles tájékoztatni az  ügyfeleit – különösen a  rendszeres pénztári 
készpénzes fizetési műveleteket végző ügyfeleket – a  pénztár megszüntetésének időpontjáról, valamint azokról 
a  lehetőségekről, amelyek a  pénztár megszüntetését követően az  ügyfelek rendelkezésére állnak a  készpénzes 
fizetési műveletek lebonyolítására, így különösen a  készpénzes automaták igénybevételének lehetőségéről, 
az érmék, illetve a készpénzes automaták által nem elfogadott (például sérült) bankjegyek befizetésére, átváltására 
lehetőséget biztosító legközelebbi fióki pénztár elérhetőségéről.

 (2) A  hitelintézet köteles a  fióki pénztár megszüntetése előtt meggyőződni arról, hogy az  ügyfelek kellően 
megismerkedtek a készpénzes automaták használatával, és megfelelő tapasztalatot szereztek azok működtetésével 
kapcsolatban.

 (3) A  fiókhálózata legalább 30%-ában pénztármentes fiókot működtető hitelintézet – január 1., december 25. és 
december 26. kivételével – minden naptári napon legalább 7 és 22 óra között telefonon, illetve videochaten 
közvetlenül elérhető, ügyfeleket támogató szolgáltatást köteles biztosítani a készpénzes automaták használatához. 
A hitelintézet a támogató szolgáltatás közvetlen elérhetőségét a készpénzes automatákon vagy azok képernyőjén 
jól látható módon köteles feltüntetni.

13. §  A  hitelintézet pénztárral rendelkező fiókjaiban az  ügyfélkiszolgálás folyamatában a  pénztári készpénzes fizetési 
műveleteket lebonyolítani kívánó ügyfelek nem szenvedhetnek hátrányt, a  pénztári kiszolgálás színvonala 
és várakozási ideje nem lehet kedvezőtlenebb az  egyéb pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat  
igénybe venni kívánó ügyfelekhez képest.
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 (7) A hitelintézet köteles a készpénzesautomata-hálózatának területi és forgalmi alapú feltételeknek való megfelelését 
háromévente felmérni, és a felmérés eredményét a felmérés évének május 10. napjáig az ERA rendszeren keresztül 
megküldeni az MNB részére.

 (8) Az MNB a (7) bekezdés szerinti felmérés alapján hatósági határozatban minősíti a hitelintézet készpénzesautomata-
hálózatát az (1)–(5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szempontjából, és a minősítés 
alapján, amennyiben a hitelintézet készpénzesautomata-hálózata az (1)–(5) bekezdésben foglalt követelményeknek 
nem felel meg, kötelezi a hitelintézetet a követelményeknek megfelelő készpénzesautomata-hálózat kialakítására.

11. § (1) A hitelintézet
a) pénztár nélküli fiók létesítése, illetve egy adott fiók pénztárának megszüntetése vagy működésének 

korlátozása – így különösen a  nyitvatartási idő csökkentése – előtt köteles felmérni a  pénztári forgalom 
volumenét, értékét, tendenciáit, saját ügyfélállománya készpénzfelvételi és készpénzbefizetési fizetési 
műveleteinek gyakoriságát és nagyságát, a készpénzhez való hozzájutás hálózati biztosítottságát,

b) kizárólag abban az  esetben dönthet a  pénztár megszüntetéséről, működésének korlátozásáról, ha 
az  adott pénztár forgalma – legalább a  tervezett változtatás időpontját megelőző 24 hónapot vizsgálva  – 
trendszerűen, folyamatosan csökken, illetve a  pénztári készpénzes fizetési műveletek egy  olyan 
szűk ügyfélcsoportra korlátozódnak, amely ügyfélcsoport a  készpénzes automaták használatára 
zökkenőmentesen átterelhető.

 (2) A  fióki pénztárak megszüntetése nem korlátozhatja az  ügyfeleket a  készpénzhez történő hozzájutásban, illetve 
a  készpénz fizetési számlára történő befizetésében, különös tekintettel az  adott fiók ügyfelei által jellemzően 
felvenni, illetve befizetni szándékozott készpénz mennyiségére, címletösszetételére.

 (3) Amennyiben a  hitelintézet egy fiókjában megszünteti a  pénztára(ka)t, köteles legalább két befizetési és kifizetési 
funkcióval is rendelkező készpénzes automatával bővíteni a hálózatát, amelyek közül legalább egyet – amennyiben 
annak elhelyezése megoldható – az  adott pénztár nélküli fiókban, a  többit az  adott településen vagy fővárosi 
kerületen belül olyan infrastrukturális csomópontban köteles elhelyezni, ahol egyéb szolgáltatások (így például 
orvosi ellátás, kiskereskedelmi üzlet, postai szolgáltatás, közösségi közlekedés) is elérhetők.

 (4) A  hitelintézet valamely fiókjának pénztármentesítéséről köteles az  MNB-t előzetesen – a  fiók pénztárának, 
pénztárainak megszüntetését megelőzően legalább 3 hónappal – tájékoztatni, a  kpl-ellenorzes@mnb.hu 
elektronikus levélcímre megküldött elektronikus üzenetben, a  következő adatok megadásával: a  fiók címe, 
a megszüntetendő pénztárak száma, a pénztár(ak) helyett üzembe helyezendő készpénzes automaták száma.

12. § (1) A  hitelintézet fióki pénztár megszüntetését megelőzően legalább 3 hónappal – az  internetes honlapján, valamint 
az  adott fiókban történő közzététellel – köteles tájékoztatni az  ügyfeleit – különösen a  rendszeres pénztári 
készpénzes fizetési műveleteket végző ügyfeleket – a  pénztár megszüntetésének időpontjáról, valamint azokról 
a  lehetőségekről, amelyek a  pénztár megszüntetését követően az  ügyfelek rendelkezésére állnak a  készpénzes 
fizetési műveletek lebonyolítására, így különösen a  készpénzes automaták igénybevételének lehetőségéről, 
az érmék, illetve a készpénzes automaták által nem elfogadott (például sérült) bankjegyek befizetésére, átváltására 
lehetőséget biztosító legközelebbi fióki pénztár elérhetőségéről.

 (2) A  hitelintézet köteles a  fióki pénztár megszüntetése előtt meggyőződni arról, hogy az  ügyfelek kellően 
megismerkedtek a készpénzes automaták használatával, és megfelelő tapasztalatot szereztek azok működtetésével 
kapcsolatban.

 (3) A  fiókhálózata legalább 30%-ában pénztármentes fiókot működtető hitelintézet – január 1., december 25. és 
december 26. kivételével – minden naptári napon legalább 7 és 22 óra között telefonon, illetve videochaten 
közvetlenül elérhető, ügyfeleket támogató szolgáltatást köteles biztosítani a készpénzes automaták használatához. 
A hitelintézet a támogató szolgáltatás közvetlen elérhetőségét a készpénzes automatákon vagy azok képernyőjén 
jól látható módon köteles feltüntetni.

13. §  A  hitelintézet pénztárral rendelkező fiókjaiban az  ügyfélkiszolgálás folyamatában a  pénztári készpénzes fizetési 
műveleteket lebonyolítani kívánó ügyfelek nem szenvedhetnek hátrányt, a  pénztári kiszolgálás színvonala 
és várakozási ideje nem lehet kedvezőtlenebb az  egyéb pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat  
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5. A készpénzes automaták üzemeltetésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

14. §  A  hitelintézet és az  egyéb gazdasági szereplő az  általa üzemeltetett készpénzesautomata-hálózat tekintetében  
– a  vis maior helyzet, valamint a  szezonális jellegű készpénzes automata üzemeltetés kivételével – éves átlagban 
legalább 98%-os rendelkezésre állást köteles biztosítani.

15. § (1) A  készpénzes automatát üzemeltető hitelintézet és egyéb gazdasági szereplő köteles a  készpénzes automaták 
használatával kapcsolatos tudnivalókról az  ügyfeleket – az  ügyfelek számára könnyen áttekinthető formában 
és közérthetően – tájékoztatni. Ennek érdekében a  hitelintézet és az  egyéb gazdasági szereplő köteles rövid, 
szemléletes ismertető anyagokat készíteni, és azokat folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elérhetővé 
tenni a lehető legtöbb kommunikációs csatornán keresztül, de legalább az internetes honlapján, az internetbanki és 
mobilbanki felületein, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben és a készpénzes automaták mellett vagy azok 
menüjében.

 (2) A  hitelintézet és az  egyéb gazdasági szereplő az  általa üzemeltetett készpénzes automaták esetében köteles 
gondoskodni a  bankjegykiadó és bankjegybefogadó nyílások funkciójának egyértelmű és közérthető 
feltüntetéséről, amennyiben több nyílással rendelkezik a készpénzes automata, akkor annak egyértelmű jelzéséről, 
hogy az  adott fizetési művelet során mely nyílást szükséges az  ügyfélnek használnia. A  hitelintézet és az  egyéb 
gazdasági szereplő köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a  készpénzes automatákon az  információs, hiba- és 
panaszbejelentési elérhetőségek, illetve egyéb bejelentési lehetőségek (például nem saját kibocsátású fizetési 
kártya esetén a kártyakibocsátónál történő bejelentés lehetősége) jól látható módon legyen feltüntetve.

6. A bankjegyvizsgáló gép működésére vonatkozó egyes szabályok

16. § (1) A  bankjegyvizsgáló gépnek – funkciójától függetlenül – alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie 
a  forintbankjegyeknek a  bankjegyvizsgáló gépet működtető alkalmazott, illetve a  bankjegyvizsgáló gépet kezelő 
ügyfél beavatkozása nélküli adagolással történő ellenőrzésére és a  2.  melléklet 2.  pontjában meghatározott 
kategóriákba, az ott rögzítettek szerint történő szétválogatására.

 (2) A  bankjegyvizsgáló gépnek átalakíthatónak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy alkalmas legyen 
az  esetleges új hamisítványok megbízható felismerésére, valamint adott esetben a  változó szigorúságú 
forgalomképesség-vizsgálati előírásokhoz való igazodásra.

 (3) A bankjegyvizsgáló gépnek az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek 
kell lennie a  2.  melléklet 2.  pontjában meghatározott kategóriák szerint, az  ott rögzítetteknek megfelelően 
szétválogatott forintbankjegyek fizikai elkülönítésére is.

 (4) A bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek, a pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató 
gépnek, a  bankjegy-visszaforgató gépnek, valamint a  bankjegy-kifizető gépnek az  (1)  bekezdésben foglaltakon 
túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a forgalomképesség szerinti válogatásra is.

 (5) Az ügyfél által kezelt gépnek – a bankjegy-kifizető gép kivételével –
a) a hamisgyanús forintbankjegyekre és a nem egyértelműen valódi forintbankjegyként azonosított tárgyakra 

vonatkozó információkat – legalább a  befizetőre, illetve a  számlatulajdonosra vonatkozó információkkal 
történő összekapcsolásáig – meg kell őriznie,

b) alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a  törvényes fizetőeszköznek minősülő valódi 
forintbankjegyek elfogadására, és

c) biztosítania kell az ellenérték fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat.
 (6) A  bankjegy-visszaforgató gépnek, a  bankjegy-kifizető gépnek, valamint a  pénztárosok kiszolgálására alkalmas 

bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek az  (1)–(5)  bekezdésben foglaltakon túlmenően biztosítania kell azt is,  
hogy a bankjegyfelvétel csak forgalomképes forintbankjegy formájában valósuljon meg.

 (7) A  bankjegyvizsgáló gép funkcióira és működésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a  pénzfeldolgozó, 
a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendőit a 2. melléklet tartalmazza.
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 (7) A hitelintézet köteles a készpénzesautomata-hálózatának területi és forgalmi alapú feltételeknek való megfelelését 
háromévente felmérni, és a felmérés eredményét a felmérés évének május 10. napjáig az ERA rendszeren keresztül 
megküldeni az MNB részére.

 (8) Az MNB a (7) bekezdés szerinti felmérés alapján hatósági határozatban minősíti a hitelintézet készpénzesautomata-
hálózatát az (1)–(5) bekezdésben meghatározott követelményeknek való megfelelés szempontjából, és a minősítés 
alapján, amennyiben a hitelintézet készpénzesautomata-hálózata az (1)–(5) bekezdésben foglalt követelményeknek 
nem felel meg, kötelezi a hitelintézetet a követelményeknek megfelelő készpénzesautomata-hálózat kialakítására.

11. § (1) A hitelintézet
a) pénztár nélküli fiók létesítése, illetve egy adott fiók pénztárának megszüntetése vagy működésének 

korlátozása – így különösen a  nyitvatartási idő csökkentése – előtt köteles felmérni a  pénztári forgalom 
volumenét, értékét, tendenciáit, saját ügyfélállománya készpénzfelvételi és készpénzbefizetési fizetési 
műveleteinek gyakoriságát és nagyságát, a készpénzhez való hozzájutás hálózati biztosítottságát,

b) kizárólag abban az  esetben dönthet a  pénztár megszüntetéséről, működésének korlátozásáról, ha 
az  adott pénztár forgalma – legalább a  tervezett változtatás időpontját megelőző 24 hónapot vizsgálva  – 
trendszerűen, folyamatosan csökken, illetve a  pénztári készpénzes fizetési műveletek egy  olyan 
szűk ügyfélcsoportra korlátozódnak, amely ügyfélcsoport a  készpénzes automaták használatára 
zökkenőmentesen átterelhető.

 (2) A  fióki pénztárak megszüntetése nem korlátozhatja az  ügyfeleket a  készpénzhez történő hozzájutásban, illetve 
a  készpénz fizetési számlára történő befizetésében, különös tekintettel az  adott fiók ügyfelei által jellemzően 
felvenni, illetve befizetni szándékozott készpénz mennyiségére, címletösszetételére.

 (3) Amennyiben a  hitelintézet egy fiókjában megszünteti a  pénztára(ka)t, köteles legalább két befizetési és kifizetési 
funkcióval is rendelkező készpénzes automatával bővíteni a hálózatát, amelyek közül legalább egyet – amennyiben 
annak elhelyezése megoldható – az  adott pénztár nélküli fiókban, a  többit az  adott településen vagy fővárosi 
kerületen belül olyan infrastrukturális csomópontban köteles elhelyezni, ahol egyéb szolgáltatások (így például 
orvosi ellátás, kiskereskedelmi üzlet, postai szolgáltatás, közösségi közlekedés) is elérhetők.

 (4) A  hitelintézet valamely fiókjának pénztármentesítéséről köteles az  MNB-t előzetesen – a  fiók pénztárának, 
pénztárainak megszüntetését megelőzően legalább 3 hónappal – tájékoztatni, a  kpl-ellenorzes@mnb.hu 
elektronikus levélcímre megküldött elektronikus üzenetben, a  következő adatok megadásával: a  fiók címe, 
a megszüntetendő pénztárak száma, a pénztár(ak) helyett üzembe helyezendő készpénzes automaták száma.

12. § (1) A  hitelintézet fióki pénztár megszüntetését megelőzően legalább 3 hónappal – az  internetes honlapján, valamint 
az  adott fiókban történő közzététellel – köteles tájékoztatni az  ügyfeleit – különösen a  rendszeres pénztári 
készpénzes fizetési műveleteket végző ügyfeleket – a  pénztár megszüntetésének időpontjáról, valamint azokról 
a  lehetőségekről, amelyek a  pénztár megszüntetését követően az  ügyfelek rendelkezésére állnak a  készpénzes 
fizetési műveletek lebonyolítására, így különösen a  készpénzes automaták igénybevételének lehetőségéről, 
az érmék, illetve a készpénzes automaták által nem elfogadott (például sérült) bankjegyek befizetésére, átváltására 
lehetőséget biztosító legközelebbi fióki pénztár elérhetőségéről.

 (2) A  hitelintézet köteles a  fióki pénztár megszüntetése előtt meggyőződni arról, hogy az  ügyfelek kellően 
megismerkedtek a készpénzes automaták használatával, és megfelelő tapasztalatot szereztek azok működtetésével 
kapcsolatban.

 (3) A  fiókhálózata legalább 30%-ában pénztármentes fiókot működtető hitelintézet – január 1., december 25. és 
december 26. kivételével – minden naptári napon legalább 7 és 22 óra között telefonon, illetve videochaten 
közvetlenül elérhető, ügyfeleket támogató szolgáltatást köteles biztosítani a készpénzes automaták használatához. 
A hitelintézet a támogató szolgáltatás közvetlen elérhetőségét a készpénzes automatákon vagy azok képernyőjén 
jól látható módon köteles feltüntetni.

13. §  A  hitelintézet pénztárral rendelkező fiókjaiban az  ügyfélkiszolgálás folyamatában a  pénztári készpénzes fizetési 
műveleteket lebonyolítani kívánó ügyfelek nem szenvedhetnek hátrányt, a  pénztári kiszolgálás színvonala 
és várakozási ideje nem lehet kedvezőtlenebb az  egyéb pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat  
igénybe venni kívánó ügyfelekhez képest.
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5. A készpénzes automaták üzemeltetésével kapcsolatos egyéb rendelkezések

14. §  A  hitelintézet és az  egyéb gazdasági szereplő az  általa üzemeltetett készpénzesautomata-hálózat tekintetében  
– a  vis maior helyzet, valamint a  szezonális jellegű készpénzes automata üzemeltetés kivételével – éves átlagban 
legalább 98%-os rendelkezésre állást köteles biztosítani.

15. § (1) A  készpénzes automatát üzemeltető hitelintézet és egyéb gazdasági szereplő köteles a  készpénzes automaták 
használatával kapcsolatos tudnivalókról az  ügyfeleket – az  ügyfelek számára könnyen áttekinthető formában 
és közérthetően – tájékoztatni. Ennek érdekében a  hitelintézet és az  egyéb gazdasági szereplő köteles rövid, 
szemléletes ismertető anyagokat készíteni, és azokat folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon elérhetővé 
tenni a lehető legtöbb kommunikációs csatornán keresztül, de legalább az internetes honlapján, az internetbanki és 
mobilbanki felületein, az ügyfelek számára nyitva álló helyiségekben és a készpénzes automaták mellett vagy azok 
menüjében.

 (2) A  hitelintézet és az  egyéb gazdasági szereplő az  általa üzemeltetett készpénzes automaták esetében köteles 
gondoskodni a  bankjegykiadó és bankjegybefogadó nyílások funkciójának egyértelmű és közérthető 
feltüntetéséről, amennyiben több nyílással rendelkezik a készpénzes automata, akkor annak egyértelmű jelzéséről, 
hogy az  adott fizetési művelet során mely nyílást szükséges az  ügyfélnek használnia. A  hitelintézet és az  egyéb 
gazdasági szereplő köteles gondoskodni továbbá arról, hogy a  készpénzes automatákon az  információs, hiba- és 
panaszbejelentési elérhetőségek, illetve egyéb bejelentési lehetőségek (például nem saját kibocsátású fizetési 
kártya esetén a kártyakibocsátónál történő bejelentés lehetősége) jól látható módon legyen feltüntetve.

6. A bankjegyvizsgáló gép működésére vonatkozó egyes szabályok

16. § (1) A  bankjegyvizsgáló gépnek – funkciójától függetlenül – alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie 
a  forintbankjegyeknek a  bankjegyvizsgáló gépet működtető alkalmazott, illetve a  bankjegyvizsgáló gépet kezelő 
ügyfél beavatkozása nélküli adagolással történő ellenőrzésére és a  2.  melléklet 2.  pontjában meghatározott 
kategóriákba, az ott rögzítettek szerint történő szétválogatására.

 (2) A  bankjegyvizsgáló gépnek átalakíthatónak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy alkalmas legyen 
az  esetleges új hamisítványok megbízható felismerésére, valamint adott esetben a  változó szigorúságú 
forgalomképesség-vizsgálati előírásokhoz való igazodásra.

 (3) A bankjegyvizsgáló gépnek az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek 
kell lennie a  2.  melléklet 2.  pontjában meghatározott kategóriák szerint, az  ott rögzítetteknek megfelelően 
szétválogatott forintbankjegyek fizikai elkülönítésére is.

 (4) A bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek, a pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató 
gépnek, a  bankjegy-visszaforgató gépnek, valamint a  bankjegy-kifizető gépnek az  (1)  bekezdésben foglaltakon 
túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a forgalomképesség szerinti válogatásra is.

 (5) Az ügyfél által kezelt gépnek – a bankjegy-kifizető gép kivételével –
a) a hamisgyanús forintbankjegyekre és a nem egyértelműen valódi forintbankjegyként azonosított tárgyakra 

vonatkozó információkat – legalább a  befizetőre, illetve a  számlatulajdonosra vonatkozó információkkal 
történő összekapcsolásáig – meg kell őriznie,

b) alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a  törvényes fizetőeszköznek minősülő valódi 
forintbankjegyek elfogadására, és

c) biztosítania kell az ellenérték fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat.
 (6) A  bankjegy-visszaforgató gépnek, a  bankjegy-kifizető gépnek, valamint a  pénztárosok kiszolgálására alkalmas 

bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek az  (1)–(5)  bekezdésben foglaltakon túlmenően biztosítania kell azt is,  
hogy a bankjegyfelvétel csak forgalomképes forintbankjegy formájában valósuljon meg.

 (7) A  bankjegyvizsgáló gép funkcióira és működésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a  pénzfeldolgozó, 
a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendőit a 2. melléklet tartalmazza.
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 (3) A bankjegyvizsgáló gépnek az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek 
kell lennie a  2.  melléklet 2.  pontjában meghatározott kategóriák szerint, az  ott rögzítetteknek megfelelően 
szétválogatott forintbankjegyek fizikai elkülönítésére is.

 (4) A bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek, a pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató 
gépnek, a  bankjegy-visszaforgató gépnek, valamint a  bankjegy-kifizető gépnek az  (1)  bekezdésben foglaltakon 
túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a forgalomképesség szerinti válogatásra is.

 (5) Az ügyfél által kezelt gépnek – a bankjegy-kifizető gép kivételével –
a) a hamisgyanús forintbankjegyekre és a nem egyértelműen valódi forintbankjegyként azonosított tárgyakra 

vonatkozó információkat – legalább a  befizetőre, illetve a  számlatulajdonosra vonatkozó információkkal 
történő összekapcsolásáig – meg kell őriznie,

b) alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a  törvényes fizetőeszköznek minősülő valódi 
forintbankjegyek elfogadására, és

c) biztosítania kell az ellenérték fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat.
 (6) A  bankjegy-visszaforgató gépnek, a  bankjegy-kifizető gépnek, valamint a  pénztárosok kiszolgálására alkalmas 

bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek az  (1)–(5)  bekezdésben foglaltakon túlmenően biztosítania kell azt is,  
hogy a bankjegyfelvétel csak forgalomképes forintbankjegy formájában valósuljon meg.

 (7) A  bankjegyvizsgáló gép funkcióira és működésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a  pénzfeldolgozó, 
a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendőit a 2. melléklet tartalmazza.
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7. A bankjegyvizsgáló gép bevizsgálására és az MNB jegyzékre vonatkozó szabályok

17. § (1) A  bankjegyvizsgáló gép bevizsgálását és az  MNB jegyzékbe való felvételét a  gyártó, a  forgalmazó vagy 
az üzemeltető jogosult kezdeményezni az MNB-nél. Az MNB a bevizsgálási igényt visszautasítja, ha az olyan hardver- 
és szoftververziójú bankjegyvizsgáló géptípusra vonatkozik, amelynek bevizsgálását már korábban elvégezte.

 (2) Az igényt a 3. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell bejelenteni.
 (3) Az igénybejelentéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:

a) a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gépről a következő információkat tartalmazó – elsősorban magyar nyelvű, 
ennek hiányában angol nyelvű – dokumentum (így például gyártói vagy felhasználói kézikönyv, útmutató, 
használati utasítás) (a továbbiakban együtt: felhasználói kézikönyv):
aa) a  bankjegyvizsgáló gép összes, az  üzemeltető általi beállítási lehetősége (így például a  válogatási 

szintek vagy határértékek, valódiságvizsgálati szintek vagy határértékek beállításai),
ab) a  bankjegyvizsgáló gép összes funkciójának, azaz a  válogatási módok lehetőségeinek és 

használatának leírása [így például a bankjegy behelyezésének módja (orientáció), válogatási módok: 
címlet, valuta, forgalomképesség szerint],

ac) a  bankjegyvizsgáló gép megfelelő és megbízható működéséhez szükséges, az  üzemeltető által 
végzendő karbantartási, tisztítási feladatok leírása,

ad) a  bankjegyvizsgáló gép megfelelő és megbízható működése érdekében szükséges, a  gyártó által 
előírt, a  szerződött karbantartó által végzendő karbantartás módjának és gyakoriságának leírása  
(így például az átvizsgálás, tisztítás, kalibrálás, kopó alkatrészek cseréje),

b) a  forgalmazó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kötelezettséget vállal a  bevizsgálandó bankjegyvizsgáló 
géptípus hamisítvány felismerési képességének folyamatos fenntartására és helyreállítására, azzal, hogy 
késlekedés nélkül kezdeményezi és támogatja az ahhoz szükséges intézkedések végrehajtását a gyártónál.

 (4) Amennyiben a  benyújtott felhasználói kézikönyv nem tartalmazza a  (3)  bekezdés a)  pontjában felsorolt 
információkat, azt az  MNB által egyedileg összeállított és az  igénylő részére megküldött információs lapon  
kell pótolni.

18. § (1) A  bevizsgálást az  MNB a  saját létesítményében vagy a  bevizsgálás igénylője által megjelölt más magyarországi 
helyszínen végzi.

 (2) Az MNB a bevizsgálást forintbankjegy-hamisítványokból, valamint valódi forgalomképes és valódi forgalomképtelen 
forintbankjegyekből összeállított tesztcsomaggal végzi.

 (3) Ha a  bevizsgálást az  MNB saját létesítményében végzi, a  bevizsgálás díjmentes. Ha a  bevizsgálást  
az  MNB a  bevizsgálás igénylője által megjelölt más magyarországi helyszínen végzi, a  bevizsgálás igénylője viseli 
az  MNB bevizsgálással összefüggő költségeit, így különösen az  utazási és szállásköltséget, továbbá gondoskodik 
a  tesztcsomag szállításáról, és viseli az  azzal összefüggő költségeket, így különösen a  szállítási költséget és  
az MNB által jóváhagyott biztosítás, bankgarancia díját.

 (4) A bevizsgálás eredménye kizárólag az MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusra és annak a bevizsgáláskor 
alkalmazott hardver- és szoftververziójára, a  valódiságvizsgálatot befolyásoló paramétereinek értékeire, 
forgalomképességet is vizsgáló gép esetén a  forgalomképességi válogatási paramétereket befolyásoló értékeire 
vonatkozóan, valamint a bevizsgálás során használt tesztcsomag tekintetében érvényes.

 (5) A bevizsgálás eredménye nem érinti
a) az  adott bankjegyvizsgáló géptípus gyártójának, illetve forgalmazójának a  gép használatra való 

alkalmasságáért és hibátlan működéséért, valamint
b) a  pénzfeldolgozónak, a  pénzforgalmazónak és az  egyéb gazdasági szereplőnek a  forintbankjegy-

visszaforgatásra vonatkozó szabályok betartásáért
fennálló felelősségét.

19. § (1) A  bevizsgálás első lépése az  előzetes (gyors) vizsgálat, amely a  bankjegyvizsgáló gép funkciójától függetlenül, 
minden esetben elvégzendő, és egyben előfeltétel a  további bevizsgáláshoz. Az  előzetes (gyors) vizsgálat annak 
megállapítására irányul, hogy a bankjegyvizsgáló gép alkalmas-e a valódi forintbankjegy felismerésére.
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a) az  adott bankjegyvizsgáló géptípus gyártójának, illetve forgalmazójának a  gép használatra való 

alkalmasságáért és hibátlan működéséért, valamint
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19. § (1) A  bevizsgálás első lépése az  előzetes (gyors) vizsgálat, amely a  bankjegyvizsgáló gép funkciójától függetlenül, 
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megállapítására irányul, hogy a bankjegyvizsgáló gép alkalmas-e a valódi forintbankjegy felismerésére.
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 (2) A  bevizsgálás második lépése az  alap- (hitelesítési) vizsgálat, amely az  adott bankjegyvizsgáló gép funkciójától 
függően az alábbiakra terjed ki:
a) a  valódi és a  hamis forintbankjegyek egymástól való megkülönböztethetősége (a hamisítványok 

felismerésére való alkalmasság felmérése),
b) a  forintbankjegyek forgalomképesség szerinti osztályozhatósága (a forgalomképesség felismerésére való 

alkalmasság felmérése), valamint
c) a  bankjegy-kifizető gép kivételével az  ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gép esetében a  hamisgyanús 

forintbankjegy befizetőjére, illetve a  számlatulajdonosra vonatkozó információ megőrizhetősége, valamint 
a  befizetőre, illetve a  számlatulajdonosra és a  hamisgyanús forintbankjegyekre vonatkozó információk 
összekapcsolhatósága (a visszakereshetőség biztosítására való alkalmasság felmérése).

 (3) Az MNB a már bevizsgált és az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló gép bevizsgálásának igénylőjét 
soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívhatja fel, ha
a) megváltoztatja a bevizsgálásra használt, a 18. § (2) bekezdése szerinti tesztcsomagot, vagy
b) az  MNB által hivatalosan ismert tények alapján az  adott bankjegyvizsgáló géptípus tekintetében típushiba 

gyanúja merül fel.
A bevizsgálás igénylője köteles az  MNB felhívásának kézhezvételét követő hat héten belül lehetővé tenni 
az  MNB számára a  soron kívüli újbóli bevizsgálást. A  soron kívüli újbóli bevizsgálás menetét az  MNB az  (1) és 
(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

 (4) A  bevizsgálás igénylőjének a  (2)  bekezdésben meghatározott alap- (hitelesítési) vizsgálatot követően évente  
– a  mindenkori utolsó bevizsgálás eredménye alapján az  MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napját 
követő 1 éven belül, a  17.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az  MNB által bevizsgált 
bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását. Az  évenkénti újbóli bevizsgáláshoz a  17.  § (3)  bekezdése szerinti 
dokumentumokat abban az  esetben kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az  évenkénti újbóli 
bevizsgálás menetét az MNB az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

 (5) A  bevizsgálás igénylőjének minden esetben – a  17.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell 
az  MNB-nél a  bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását, ha bármilyen módon módosult annak valódiság-
vizsgáló hardvere, illetve szoftvere. Az  újbóli bevizsgáláshoz a  17.  § (3)  bekezdése szerinti dokumentumokat 
abban az  esetben kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az  MNB a  bevizsgálás menetét  
az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

20. §  Az MNB értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemeltetőket, ha az általuk üzemeltetett bankjegyvizsgáló géptípus 
vonatkozásában
a) a 19. § (3) bekezdése szerinti soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívja fel a bevizsgálás igénylőjét,
b) a 21. § (3) bekezdése szerinti záradékolást alkalmazza,
c) a  21.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidő lejártát követően vagy a  21.  § (4)  bekezdésében 

meghatározott bármely okból az MNB jegyzékben törlést hajt végre.

21. § (1) Az  MNB a  bevizsgáláson az  elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló géptípust felveszi  
az  MNB jegyzékbe, és azt az  MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napjától számított 1 évig ott 
szerepelteti, amennyiben a  bankjegyvizsgáló géptípus továbbra is képes az  MNB számára ezen idő alatt ismertté 
váló valamennyi forintbankjegy-hamisítvány típus felismerésére.

 (2) Az MNB jegyzék az alábbiakat tartalmazza:
a) a bevizsgált bankjegyvizsgáló gép adatai: név, funkció, típus, hardver- és szoftververzió,
b) a gyártóra, illetve a forgalmazóra vonatkozó információk: név, székhely, levelezési cím, elektronikus levél- és 

internetes honlapcím,
c) az MNB jegyzékbe való felvétel időpontja,
d) a (3) bekezdés szerinti, esetleges záradék.

 (3) Az  MNB az  MNB jegyzékbe felvett bankjegyvizsgáló géptípust záradékkal látja el, ha az  adott bankjegyvizsgáló 
géptípus csak valamely korlátozással használható. Az MNB jegyzékben záradékkal szerepeltetett bankjegyvizsgáló 
géptípus csak olyan funkcióban használható, amelyre a korlátozás nem vonatkozik.
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ennek hiányában angol nyelvű – dokumentum (így például gyártói vagy felhasználói kézikönyv, útmutató, 
használati utasítás) (a továbbiakban együtt: felhasználói kézikönyv):
aa) a  bankjegyvizsgáló gép összes, az  üzemeltető általi beállítási lehetősége (így például a  válogatási 

szintek vagy határértékek, valódiságvizsgálati szintek vagy határértékek beállításai),
ab) a  bankjegyvizsgáló gép összes funkciójának, azaz a  válogatási módok lehetőségeinek és 

használatának leírása [így például a bankjegy behelyezésének módja (orientáció), válogatási módok: 
címlet, valuta, forgalomképesség szerint],

ac) a  bankjegyvizsgáló gép megfelelő és megbízható működéséhez szükséges, az  üzemeltető által 
végzendő karbantartási, tisztítási feladatok leírása,

ad) a  bankjegyvizsgáló gép megfelelő és megbízható működése érdekében szükséges, a  gyártó által 
előírt, a  szerződött karbantartó által végzendő karbantartás módjának és gyakoriságának leírása  
(így például az átvizsgálás, tisztítás, kalibrálás, kopó alkatrészek cseréje),

b) a  forgalmazó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kötelezettséget vállal a  bevizsgálandó bankjegyvizsgáló 
géptípus hamisítvány felismerési képességének folyamatos fenntartására és helyreállítására, azzal, hogy 
késlekedés nélkül kezdeményezi és támogatja az ahhoz szükséges intézkedések végrehajtását a gyártónál.

 (4) Amennyiben a  benyújtott felhasználói kézikönyv nem tartalmazza a  (3)  bekezdés a)  pontjában felsorolt 
információkat, azt az  MNB által egyedileg összeállított és az  igénylő részére megküldött információs lapon  
kell pótolni.

18. § (1) A  bevizsgálást az  MNB a  saját létesítményében vagy a  bevizsgálás igénylője által megjelölt más magyarországi 
helyszínen végzi.

 (2) Az MNB a bevizsgálást forintbankjegy-hamisítványokból, valamint valódi forgalomképes és valódi forgalomképtelen 
forintbankjegyekből összeállított tesztcsomaggal végzi.

 (3) Ha a  bevizsgálást az  MNB saját létesítményében végzi, a  bevizsgálás díjmentes. Ha a  bevizsgálást  
az  MNB a  bevizsgálás igénylője által megjelölt más magyarországi helyszínen végzi, a  bevizsgálás igénylője viseli 
az  MNB bevizsgálással összefüggő költségeit, így különösen az  utazási és szállásköltséget, továbbá gondoskodik 
a  tesztcsomag szállításáról, és viseli az  azzal összefüggő költségeket, így különösen a  szállítási költséget és  
az MNB által jóváhagyott biztosítás, bankgarancia díját.

 (4) A bevizsgálás eredménye kizárólag az MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusra és annak a bevizsgáláskor 
alkalmazott hardver- és szoftververziójára, a  valódiságvizsgálatot befolyásoló paramétereinek értékeire, 
forgalomképességet is vizsgáló gép esetén a  forgalomképességi válogatási paramétereket befolyásoló értékeire 
vonatkozóan, valamint a bevizsgálás során használt tesztcsomag tekintetében érvényes.

 (5) A bevizsgálás eredménye nem érinti
a) az  adott bankjegyvizsgáló géptípus gyártójának, illetve forgalmazójának a  gép használatra való 

alkalmasságáért és hibátlan működéséért, valamint
b) a  pénzfeldolgozónak, a  pénzforgalmazónak és az  egyéb gazdasági szereplőnek a  forintbankjegy-

visszaforgatásra vonatkozó szabályok betartásáért
fennálló felelősségét.

19. § (1) A  bevizsgálás első lépése az  előzetes (gyors) vizsgálat, amely a  bankjegyvizsgáló gép funkciójától függetlenül, 
minden esetben elvégzendő, és egyben előfeltétel a  további bevizsgáláshoz. Az  előzetes (gyors) vizsgálat annak 
megállapítására irányul, hogy a bankjegyvizsgáló gép alkalmas-e a valódi forintbankjegy felismerésére.
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 (2) A  bevizsgálás második lépése az  alap- (hitelesítési) vizsgálat, amely az  adott bankjegyvizsgáló gép funkciójától 
függően az alábbiakra terjed ki:
a) a  valódi és a  hamis forintbankjegyek egymástól való megkülönböztethetősége (a hamisítványok 

felismerésére való alkalmasság felmérése),
b) a  forintbankjegyek forgalomképesség szerinti osztályozhatósága (a forgalomképesség felismerésére való 

alkalmasság felmérése), valamint
c) a  bankjegy-kifizető gép kivételével az  ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gép esetében a  hamisgyanús 

forintbankjegy befizetőjére, illetve a  számlatulajdonosra vonatkozó információ megőrizhetősége, valamint 
a  befizetőre, illetve a  számlatulajdonosra és a  hamisgyanús forintbankjegyekre vonatkozó információk 
összekapcsolhatósága (a visszakereshetőség biztosítására való alkalmasság felmérése).

 (3) Az MNB a már bevizsgált és az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló gép bevizsgálásának igénylőjét 
soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívhatja fel, ha
a) megváltoztatja a bevizsgálásra használt, a 18. § (2) bekezdése szerinti tesztcsomagot, vagy
b) az  MNB által hivatalosan ismert tények alapján az  adott bankjegyvizsgáló géptípus tekintetében típushiba 

gyanúja merül fel.
A bevizsgálás igénylője köteles az  MNB felhívásának kézhezvételét követő hat héten belül lehetővé tenni 
az  MNB számára a  soron kívüli újbóli bevizsgálást. A  soron kívüli újbóli bevizsgálás menetét az  MNB az  (1) és 
(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

 (4) A  bevizsgálás igénylőjének a  (2)  bekezdésben meghatározott alap- (hitelesítési) vizsgálatot követően évente  
– a  mindenkori utolsó bevizsgálás eredménye alapján az  MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napját 
követő 1 éven belül, a  17.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az  MNB által bevizsgált 
bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását. Az  évenkénti újbóli bevizsgáláshoz a  17.  § (3)  bekezdése szerinti 
dokumentumokat abban az  esetben kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az  évenkénti újbóli 
bevizsgálás menetét az MNB az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

 (5) A  bevizsgálás igénylőjének minden esetben – a  17.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell 
az  MNB-nél a  bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását, ha bármilyen módon módosult annak valódiság-
vizsgáló hardvere, illetve szoftvere. Az  újbóli bevizsgáláshoz a  17.  § (3)  bekezdése szerinti dokumentumokat 
abban az  esetben kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az  MNB a  bevizsgálás menetét  
az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

20. §  Az MNB értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemeltetőket, ha az általuk üzemeltetett bankjegyvizsgáló géptípus 
vonatkozásában
a) a 19. § (3) bekezdése szerinti soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívja fel a bevizsgálás igénylőjét,
b) a 21. § (3) bekezdése szerinti záradékolást alkalmazza,
c) a  21.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidő lejártát követően vagy a  21.  § (4)  bekezdésében 

meghatározott bármely okból az MNB jegyzékben törlést hajt végre.

21. § (1) Az  MNB a  bevizsgáláson az  elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló géptípust felveszi  
az  MNB jegyzékbe, és azt az  MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napjától számított 1 évig ott 
szerepelteti, amennyiben a  bankjegyvizsgáló géptípus továbbra is képes az  MNB számára ezen idő alatt ismertté 
váló valamennyi forintbankjegy-hamisítvány típus felismerésére.

 (2) Az MNB jegyzék az alábbiakat tartalmazza:
a) a bevizsgált bankjegyvizsgáló gép adatai: név, funkció, típus, hardver- és szoftververzió,
b) a gyártóra, illetve a forgalmazóra vonatkozó információk: név, székhely, levelezési cím, elektronikus levél- és 

internetes honlapcím,
c) az MNB jegyzékbe való felvétel időpontja,
d) a (3) bekezdés szerinti, esetleges záradék.

 (3) Az  MNB az  MNB jegyzékbe felvett bankjegyvizsgáló géptípust záradékkal látja el, ha az  adott bankjegyvizsgáló 
géptípus csak valamely korlátozással használható. Az MNB jegyzékben záradékkal szerepeltetett bankjegyvizsgáló 
géptípus csak olyan funkcióban használható, amelyre a korlátozás nem vonatkozik.
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 (2) A  bevizsgálás második lépése az  alap- (hitelesítési) vizsgálat, amely az  adott bankjegyvizsgáló gép funkciójától 
függően az alábbiakra terjed ki:
a) a  valódi és a  hamis forintbankjegyek egymástól való megkülönböztethetősége (a hamisítványok 

felismerésére való alkalmasság felmérése),
b) a  forintbankjegyek forgalomképesség szerinti osztályozhatósága (a forgalomképesség felismerésére való 

alkalmasság felmérése), valamint
c) a  bankjegy-kifizető gép kivételével az  ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gép esetében a  hamisgyanús 

forintbankjegy befizetőjére, illetve a  számlatulajdonosra vonatkozó információ megőrizhetősége, valamint 
a  befizetőre, illetve a  számlatulajdonosra és a  hamisgyanús forintbankjegyekre vonatkozó információk 
összekapcsolhatósága (a visszakereshetőség biztosítására való alkalmasság felmérése).

 (3) Az MNB a már bevizsgált és az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló gép bevizsgálásának igénylőjét 
soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívhatja fel, ha
a) megváltoztatja a bevizsgálásra használt, a 18. § (2) bekezdése szerinti tesztcsomagot, vagy
b) az  MNB által hivatalosan ismert tények alapján az  adott bankjegyvizsgáló géptípus tekintetében típushiba 

gyanúja merül fel.
A bevizsgálás igénylője köteles az  MNB felhívásának kézhezvételét követő hat héten belül lehetővé tenni 
az  MNB számára a  soron kívüli újbóli bevizsgálást. A  soron kívüli újbóli bevizsgálás menetét az  MNB az  (1) és 
(2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

 (4) A  bevizsgálás igénylőjének a  (2)  bekezdésben meghatározott alap- (hitelesítési) vizsgálatot követően évente  
– a  mindenkori utolsó bevizsgálás eredménye alapján az  MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napját 
követő 1 éven belül, a  17.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az  MNB által bevizsgált 
bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását. Az  évenkénti újbóli bevizsgáláshoz a  17.  § (3)  bekezdése szerinti 
dokumentumokat abban az  esetben kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az  évenkénti újbóli 
bevizsgálás menetét az MNB az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

 (5) A  bevizsgálás igénylőjének minden esetben – a  17.  § (2)  bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell 
az  MNB-nél a  bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását, ha bármilyen módon módosult annak valódiság-
vizsgáló hardvere, illetve szoftvere. Az  újbóli bevizsgáláshoz a  17.  § (3)  bekezdése szerinti dokumentumokat 
abban az  esetben kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az  MNB a  bevizsgálás menetét  
az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.

20. §  Az MNB értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemeltetőket, ha az általuk üzemeltetett bankjegyvizsgáló géptípus 
vonatkozásában
a) a 19. § (3) bekezdése szerinti soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívja fel a bevizsgálás igénylőjét,
b) a 21. § (3) bekezdése szerinti záradékolást alkalmazza,
c) a  21.  § (1)  bekezdésében meghatározott határidő lejártát követően vagy a  21.  § (4)  bekezdésében 

meghatározott bármely okból az MNB jegyzékben törlést hajt végre.

21. § (1) Az  MNB a  bevizsgáláson az  elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló géptípust felveszi  
az  MNB jegyzékbe, és azt az  MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napjától számított 1 évig ott 
szerepelteti, amennyiben a  bankjegyvizsgáló géptípus továbbra is képes az  MNB számára ezen idő alatt ismertté 
váló valamennyi forintbankjegy-hamisítvány típus felismerésére.

 (2) Az MNB jegyzék az alábbiakat tartalmazza:
a) a bevizsgált bankjegyvizsgáló gép adatai: név, funkció, típus, hardver- és szoftververzió,
b) a gyártóra, illetve a forgalmazóra vonatkozó információk: név, székhely, levelezési cím, elektronikus levél- és 

internetes honlapcím,
c) az MNB jegyzékbe való felvétel időpontja,
d) a (3) bekezdés szerinti, esetleges záradék.

 (3) Az  MNB az  MNB jegyzékbe felvett bankjegyvizsgáló géptípust záradékkal látja el, ha az  adott bankjegyvizsgáló 
géptípus csak valamely korlátozással használható. Az MNB jegyzékben záradékkal szerepeltetett bankjegyvizsgáló 
géptípus csak olyan funkcióban használható, amelyre a korlátozás nem vonatkozik.
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 (4) Az  MNB az  adott bankjegyvizsgáló géptípust az  (1)  bekezdésben foglalt határidő lejárta előtt is törli  
az MNB jegyzékből, amennyiben
a) a bevizsgálás igénylője nem tesz eleget a 19. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak,
b) az  adott bankjegyvizsgáló géptípus a  19.  § (3)–(5)  bekezdése szerinti bármely újbóli bevizsgáláson nem  

felel meg az elvárt követelményeknek,
c) a  záradékkal ellátott bankjegyvizsgáló géptípus korlátozó záradék nélküli hardver- és szoftververziójának  

– a sikeres bevizsgálást követő – MNB jegyzékbe való felvételétől számítva 60 nap telt el,
d) a gyártó, forgalmazó kérésére, amennyiben nincs olyan üzemben lévő bankjegyvizsgáló gép, amely az adott 

bankjegyvizsgáló géptípushoz tartozik.

8. A hamisgyanús bankjegy kezelésére vonatkozó előírások

22. § (1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a  bankjegy valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles a  bankjegyet a  fellelést 
követően szakértői vizsgálat céljából a  hitelintézetnek, a  postának vagy az  MNB-nek átadni. A  hitelintézet és 
a posta köteles a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minősített bankjegyet  
– az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, az átvételtől számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

 (2) Az  egyéb gazdasági szereplő köteles az  automata bankjegykiadó gép üzemeltetése során általa fellelt olyan 
bankjegyet, amelynek a  valódisága iránt a  legcsekélyebb kétsége merül fel, továbbá az  általa üzemeltetett 
ügyfél által kezelt gépből származó hamisgyanús bankjegyet szakértői vizsgálat céljából a  vele szerződéses 
kapcsolatban álló pénzfeldolgozónak, ennek hiányában a  hitelintézetnek vagy az  MNB-nek haladéktalanul 
átadni. A  pénzfeldolgozó és a  hitelintézet köteles a  bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az  általa 
hamisgyanúsnak minősített bankjegyet – az  átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, az  átvételtől számított  
20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

 (3) A  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó köteles a  valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt, illetve 
az  ügyfél által kezelt gépből származó és az  általa elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak 
minősített bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, a felleléstől, illetve az ügyfél által kezelt gépbe való 
befizetéstől számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

 (4) A  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó köteles a  befizetéstől számított 8 hétig megőrizni a  befizetőre, illetve 
a számlatulajdonosra vonatkozó információkat.

 (5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jegyzőkönyv tartalmi elemeit a 4. melléklet határozza meg.

23. § (1) A hamisgyanús bankjegy szakértői vizsgálatát az MNB végzi.
 (2) Az  MNB szakértői vizsgálata szerint hamis bankjegy ellenértékének megtérítése sem az  azt fellelő vagy szakértői 

vizsgálat céljából továbbító pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól és egyéb gazdasági szereplőtől, sem az MNB-től 
nem igényelhető.

 (3) Az  MNB a  szakértői vizsgálat eredményéről a  vizsgálat kezdeményezőjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját 
értesíti, és a  szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a  valódi külföldi bankjegyet 
– a  szakértői vizsgálat eredményéről szóló értesítéssel egyidejűleg – visszajuttatja a  szakértői vizsgálat 
kezdeményezőjének vagy annak MNB-nél eljárt megbízottjának.

 (4) A  hamis bankjegy őrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –  
az MNB végzi.

 (5) Az  MNB a  pénzhamisítás megelőzése és felderítése érdekében együttműködik a  bűnüldöző szervekkel, és 
kérésükre – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az MNB tv. 24. § 
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

24. § (1) A  pénzfeldolgozó a  23.  § (3)  bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve 
a  valódi külföldi bankjegyet a  megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában 
a (2) bekezdés szerinti határidőn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.

 (2) A  pénzforgalmazó a  23.  § (3)  bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve 
a valódi külföldi bankjegyet – annak kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy befizetőjének 
(birtokosának) átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.
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 (4) Az  MNB az  adott bankjegyvizsgáló géptípust az  (1)  bekezdésben foglalt határidő lejárta előtt is törli  
az MNB jegyzékből, amennyiben
a) a bevizsgálás igénylője nem tesz eleget a 19. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak,
b) az  adott bankjegyvizsgáló géptípus a  19.  § (3)–(5)  bekezdése szerinti bármely újbóli bevizsgáláson nem  

felel meg az elvárt követelményeknek,
c) a  záradékkal ellátott bankjegyvizsgáló géptípus korlátozó záradék nélküli hardver- és szoftververziójának  

– a sikeres bevizsgálást követő – MNB jegyzékbe való felvételétől számítva 60 nap telt el,
d) a gyártó, forgalmazó kérésére, amennyiben nincs olyan üzemben lévő bankjegyvizsgáló gép, amely az adott 

bankjegyvizsgáló géptípushoz tartozik.

8. A hamisgyanús bankjegy kezelésére vonatkozó előírások

22. § (1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a  bankjegy valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles a  bankjegyet a  fellelést 
követően szakértői vizsgálat céljából a  hitelintézetnek, a  postának vagy az  MNB-nek átadni. A  hitelintézet és 
a posta köteles a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minősített bankjegyet  
– az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, az átvételtől számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

 (2) Az  egyéb gazdasági szereplő köteles az  automata bankjegykiadó gép üzemeltetése során általa fellelt olyan 
bankjegyet, amelynek a  valódisága iránt a  legcsekélyebb kétsége merül fel, továbbá az  általa üzemeltetett 
ügyfél által kezelt gépből származó hamisgyanús bankjegyet szakértői vizsgálat céljából a  vele szerződéses 
kapcsolatban álló pénzfeldolgozónak, ennek hiányában a  hitelintézetnek vagy az  MNB-nek haladéktalanul 
átadni. A  pénzfeldolgozó és a  hitelintézet köteles a  bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az  általa 
hamisgyanúsnak minősített bankjegyet – az  átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, az  átvételtől számított  
20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

 (3) A  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó köteles a  valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt, illetve 
az  ügyfél által kezelt gépből származó és az  általa elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak 
minősített bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, a felleléstől, illetve az ügyfél által kezelt gépbe való 
befizetéstől számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

 (4) A  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó köteles a  befizetéstől számított 8 hétig megőrizni a  befizetőre, illetve 
a számlatulajdonosra vonatkozó információkat.

 (5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jegyzőkönyv tartalmi elemeit a 4. melléklet határozza meg.

23. § (1) A hamisgyanús bankjegy szakértői vizsgálatát az MNB végzi.
 (2) Az  MNB szakértői vizsgálata szerint hamis bankjegy ellenértékének megtérítése sem az  azt fellelő vagy szakértői 

vizsgálat céljából továbbító pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól és egyéb gazdasági szereplőtől, sem az MNB-től 
nem igényelhető.

 (3) Az  MNB a  szakértői vizsgálat eredményéről a  vizsgálat kezdeményezőjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját 
értesíti, és a  szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a  valódi külföldi bankjegyet 
– a  szakértői vizsgálat eredményéről szóló értesítéssel egyidejűleg – visszajuttatja a  szakértői vizsgálat 
kezdeményezőjének vagy annak MNB-nél eljárt megbízottjának.

 (4) A  hamis bankjegy őrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –  
az MNB végzi.

 (5) Az  MNB a  pénzhamisítás megelőzése és felderítése érdekében együttműködik a  bűnüldöző szervekkel, és 
kérésükre – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az MNB tv. 24. § 
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

24. § (1) A  pénzfeldolgozó a  23.  § (3)  bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve 
a  valódi külföldi bankjegyet a  megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában 
a (2) bekezdés szerinti határidőn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.

 (2) A  pénzforgalmazó a  23.  § (3)  bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve 
a valódi külföldi bankjegyet – annak kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy befizetőjének 
(birtokosának) átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.
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 (3) Az  MNB szakértői vizsgálata szerint hamis bankjegy esetén a  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó az  MNB 
szakértői vizsgálatának eredményéről – az  erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül –  
köteles a bankjegy befizetőjét (birtokosát) értesíteni.

 (4) A  hitelintézet, a  posta és a  pénzfeldolgozó a  22.  § (1), illetve (2)  bekezdése alapján átvett, de általa valódinak 
minősített bankjegyet köteles forgalomképtelennek minősíteni, és annak ellenértékét köteles az  általa elvégzett 
vizsgálatot követő 10 munkanapon belül a bankjegy átadójának átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.

9. A készpénzforgalmazás kritikus infrastrukturális elemeinek, működési kockázatainak, valamint 
a készpénzellátás zavartalanságát veszélyeztető események felmérése, intézkedési terv kidolgozása

25. § (1) A  hitelintézet – a  szakosított hitelintézet és a  hitelszövetkezet kivételével – köteles felmérni és minősíteni 
a  készpénzforgalma lebonyolításához kialakított teljes infrastrukturális hálózatát – hitelintézeti fiókok, ATM-ek, 
valamint ügyfél által kezelt gépek hálózata – az egyes infrastrukturális elemeknek a  lakosság készpénzellátásában 
betöltött szerepének kritikussága szempontjából. Kritikus infrastrukturális elemnek minősül
a) a rendkívüli helyzetben történő készpénzszállítás tárgyában az MNB-vel kötött megállapodás alapján kijelölt 

hitelintézeti fiók,
b) az a hitelintézeti fiók, amelyben az átlagos napi forint készpénzforgalom meghaladja a fiókhálózat egészére 

számított átlagos napi forint készpénzforgalom értékét,
c) az ATM-ek, valamint ügyfél által kezelt gépek legalább 20%-a, azzal, hogy kritikus infrastrukturális elemnek 

minősül minden olyan
ca) ATM, valamint ügyfél által kezelt gép, amelynél az átlagos napi forint készpénzforgalom meghaladja 

az  ATM-ek, valamint ügyfél által kezelt gépek hálózatának egészére számított átlagos napi forint 
készpénzforgalom értékét,

cb) ATM, valamint ügyfél által kezelt gép, amelytől 10 kilométeren belül nem érhető el másik saját ATM, 
illetve ügyfél által kezelt gép,

d) minden további olyan infrastrukturális elem, amely a felmérést végző hitelintézet megítélése szerint valamely 
egyéb szempont, így különösen a  területi elhelyezkedés, az  ellátott terület nagysága alapján a  lakosság 
készpénzellátásában fontos szerepet tölt be.

 (2) A posta köteles felmérni és minősíteni a készpénzforgalma lebonyolításához kialakított fiókhálózatát az egyes postai 
fiókoknak a lakosság készpénzellátásában betöltött szerepének kritikussága szempontjából. Kritikus postai fióknak 
minősül
a) a rendkívüli helyzetben történő készpénzszállítás tárgyában az MNB-vel kötött megállapodás alapján kijelölt 

postai fiók,
b) minden további olyan postai fiók, amely a posta megítélése szerint valamely egyéb szempont, így különösen 

a  területi elhelyezkedés, az  ellátott terület, illetve a  lebonyolított készpénzforgalom nagysága alapján 
a lakosság készpénzellátásában fontos szerepet tölt be.

 (3) A  hitelintézet és a  posta az  (1) és (2)  bekezdés szerinti minősítés során a  kritikusság szintjére több fokozatot 
is megállapíthat, azzal, hogy az  (1)  bekezdés a)  pontja, valamint a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti kritikus fiók 
a legmagasabb kritikussági szintű fokozatba sorolandó.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti, az  MNB által kijelölt hitelintézet, illetve a  posta az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti kritikus 
hitelintézeti infrastrukturális elemek, illetve postai fiókok évente felülvizsgált listáját köteles az  ERA rendszeren 
keresztül, az 5. melléklet szerinti adatokat tartalmazó excel formátumú melléklet csatolásával, az adott év június 30. 
napjáig megküldeni az MNB részére. Az MNB a kijelölésről az adott hitelintézetet írásban tájékoztatja, és a kijelölt 
hitelintézet jelen bekezdés szerinti kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg az MNB a kijelölés visszavonásáról nem 
tájékoztatja írásban az adott hitelintézetet.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti, az  MNB által ki nem jelölt hitelintézet a  készpénzforgalmazás szempontjából kritikus 
infrastrukturális hálózatát az  (1)  bekezdésben meghatározottak alapján háromévente, a  felülvizsgálat évének  
június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.

424 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 



214 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 8. szám 

 (4) Az  MNB az  adott bankjegyvizsgáló géptípust az  (1)  bekezdésben foglalt határidő lejárta előtt is törli  
az MNB jegyzékből, amennyiben
a) a bevizsgálás igénylője nem tesz eleget a 19. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak,
b) az  adott bankjegyvizsgáló géptípus a  19.  § (3)–(5)  bekezdése szerinti bármely újbóli bevizsgáláson nem  

felel meg az elvárt követelményeknek,
c) a  záradékkal ellátott bankjegyvizsgáló géptípus korlátozó záradék nélküli hardver- és szoftververziójának  

– a sikeres bevizsgálást követő – MNB jegyzékbe való felvételétől számítva 60 nap telt el,
d) a gyártó, forgalmazó kérésére, amennyiben nincs olyan üzemben lévő bankjegyvizsgáló gép, amely az adott 

bankjegyvizsgáló géptípushoz tartozik.

8. A hamisgyanús bankjegy kezelésére vonatkozó előírások

22. § (1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a (2) és (3) bekezdésben 
foglalt kivétellel – a  bankjegy valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles a  bankjegyet a  fellelést 
követően szakértői vizsgálat céljából a  hitelintézetnek, a  postának vagy az  MNB-nek átadni. A  hitelintézet és 
a posta köteles a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minősített bankjegyet  
– az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, az átvételtől számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

 (2) Az  egyéb gazdasági szereplő köteles az  automata bankjegykiadó gép üzemeltetése során általa fellelt olyan 
bankjegyet, amelynek a  valódisága iránt a  legcsekélyebb kétsége merül fel, továbbá az  általa üzemeltetett 
ügyfél által kezelt gépből származó hamisgyanús bankjegyet szakértői vizsgálat céljából a  vele szerződéses 
kapcsolatban álló pénzfeldolgozónak, ennek hiányában a  hitelintézetnek vagy az  MNB-nek haladéktalanul 
átadni. A  pénzfeldolgozó és a  hitelintézet köteles a  bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az  általa 
hamisgyanúsnak minősített bankjegyet – az  átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, az  átvételtől számított  
20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.

 (3) A  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó köteles a  valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt, illetve 
az  ügyfél által kezelt gépből származó és az  általa elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak 
minősített bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, a felleléstől, illetve az ügyfél által kezelt gépbe való 
befizetéstől számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.

 (4) A  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó köteles a  befizetéstől számított 8 hétig megőrizni a  befizetőre, illetve 
a számlatulajdonosra vonatkozó információkat.

 (5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jegyzőkönyv tartalmi elemeit a 4. melléklet határozza meg.

23. § (1) A hamisgyanús bankjegy szakértői vizsgálatát az MNB végzi.
 (2) Az  MNB szakértői vizsgálata szerint hamis bankjegy ellenértékének megtérítése sem az  azt fellelő vagy szakértői 

vizsgálat céljából továbbító pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól és egyéb gazdasági szereplőtől, sem az MNB-től 
nem igényelhető.

 (3) Az  MNB a  szakértői vizsgálat eredményéről a  vizsgálat kezdeményezőjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját 
értesíti, és a  szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a  valódi külföldi bankjegyet 
– a  szakértői vizsgálat eredményéről szóló értesítéssel egyidejűleg – visszajuttatja a  szakértői vizsgálat 
kezdeményezőjének vagy annak MNB-nél eljárt megbízottjának.

 (4) A  hamis bankjegy őrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában –  
az MNB végzi.

 (5) Az  MNB a  pénzhamisítás megelőzése és felderítése érdekében együttműködik a  bűnüldöző szervekkel, és 
kérésükre – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az MNB tv. 24. § 
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

24. § (1) A  pénzfeldolgozó a  23.  § (3)  bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve 
a  valódi külföldi bankjegyet a  megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában 
a (2) bekezdés szerinti határidőn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.

 (2) A  pénzforgalmazó a  23.  § (3)  bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve 
a valódi külföldi bankjegyet – annak kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy befizetőjének 
(birtokosának) átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.
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 (3) Az  MNB szakértői vizsgálata szerint hamis bankjegy esetén a  pénzfeldolgozó és a  pénzforgalmazó az  MNB 
szakértői vizsgálatának eredményéről – az  erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül –  
köteles a bankjegy befizetőjét (birtokosát) értesíteni.

 (4) A  hitelintézet, a  posta és a  pénzfeldolgozó a  22.  § (1), illetve (2)  bekezdése alapján átvett, de általa valódinak 
minősített bankjegyet köteles forgalomképtelennek minősíteni, és annak ellenértékét köteles az  általa elvégzett 
vizsgálatot követő 10 munkanapon belül a bankjegy átadójának átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.

9. A készpénzforgalmazás kritikus infrastrukturális elemeinek, működési kockázatainak, valamint 
a készpénzellátás zavartalanságát veszélyeztető események felmérése, intézkedési terv kidolgozása

25. § (1) A  hitelintézet – a  szakosított hitelintézet és a  hitelszövetkezet kivételével – köteles felmérni és minősíteni 
a  készpénzforgalma lebonyolításához kialakított teljes infrastrukturális hálózatát – hitelintézeti fiókok, ATM-ek, 
valamint ügyfél által kezelt gépek hálózata – az egyes infrastrukturális elemeknek a  lakosság készpénzellátásában 
betöltött szerepének kritikussága szempontjából. Kritikus infrastrukturális elemnek minősül
a) a rendkívüli helyzetben történő készpénzszállítás tárgyában az MNB-vel kötött megállapodás alapján kijelölt 

hitelintézeti fiók,
b) az a hitelintézeti fiók, amelyben az átlagos napi forint készpénzforgalom meghaladja a fiókhálózat egészére 

számított átlagos napi forint készpénzforgalom értékét,
c) az ATM-ek, valamint ügyfél által kezelt gépek legalább 20%-a, azzal, hogy kritikus infrastrukturális elemnek 

minősül minden olyan
ca) ATM, valamint ügyfél által kezelt gép, amelynél az átlagos napi forint készpénzforgalom meghaladja 

az  ATM-ek, valamint ügyfél által kezelt gépek hálózatának egészére számított átlagos napi forint 
készpénzforgalom értékét,

cb) ATM, valamint ügyfél által kezelt gép, amelytől 10 kilométeren belül nem érhető el másik saját ATM, 
illetve ügyfél által kezelt gép,

d) minden további olyan infrastrukturális elem, amely a felmérést végző hitelintézet megítélése szerint valamely 
egyéb szempont, így különösen a  területi elhelyezkedés, az  ellátott terület nagysága alapján a  lakosság 
készpénzellátásában fontos szerepet tölt be.

 (2) A posta köteles felmérni és minősíteni a készpénzforgalma lebonyolításához kialakított fiókhálózatát az egyes postai 
fiókoknak a lakosság készpénzellátásában betöltött szerepének kritikussága szempontjából. Kritikus postai fióknak 
minősül
a) a rendkívüli helyzetben történő készpénzszállítás tárgyában az MNB-vel kötött megállapodás alapján kijelölt 

postai fiók,
b) minden további olyan postai fiók, amely a posta megítélése szerint valamely egyéb szempont, így különösen 

a  területi elhelyezkedés, az  ellátott terület, illetve a  lebonyolított készpénzforgalom nagysága alapján 
a lakosság készpénzellátásában fontos szerepet tölt be.

 (3) A  hitelintézet és a  posta az  (1) és (2)  bekezdés szerinti minősítés során a  kritikusság szintjére több fokozatot 
is megállapíthat, azzal, hogy az  (1)  bekezdés a)  pontja, valamint a  (2)  bekezdés a)  pontja szerinti kritikus fiók 
a legmagasabb kritikussági szintű fokozatba sorolandó.

 (4) Az  (1)  bekezdés szerinti, az  MNB által kijelölt hitelintézet, illetve a  posta az  (1) és a  (2)  bekezdés szerinti kritikus 
hitelintézeti infrastrukturális elemek, illetve postai fiókok évente felülvizsgált listáját köteles az  ERA rendszeren 
keresztül, az 5. melléklet szerinti adatokat tartalmazó excel formátumú melléklet csatolásával, az adott év június 30. 
napjáig megküldeni az MNB részére. Az MNB a kijelölésről az adott hitelintézetet írásban tájékoztatja, és a kijelölt 
hitelintézet jelen bekezdés szerinti kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg az MNB a kijelölés visszavonásáról nem 
tájékoztatja írásban az adott hitelintézetet.

 (5) Az  (1)  bekezdés szerinti, az  MNB által ki nem jelölt hitelintézet a  készpénzforgalmazás szempontjából kritikus 
infrastrukturális hálózatát az  (1)  bekezdésben meghatározottak alapján háromévente, a  felülvizsgálat évének  
június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.
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26. § (1) A  25.  § (1)  bekezdése szerinti hitelintézet és a  posta köteles azonosítani a  készpénzforgalmazását és az  ahhoz 
szükséges erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető valamennyi működési kockázatot, valamint 
a készpénzforgalmazás zavartalan ellátását veszélyeztető eseményeket, az alábbi szempontok alapján:
a) a készpénzforgalmazás zavartalan ellátását kínálati oldalról veszélyeztető

aa) humán erőforrások kiesése,
ab) informatikai erőforrások kiesése,
ac) a szerződött pénzfeldolgozó kiesését eredményező működési kockázatok, események,
ad) a  készpénzforgalmazás lebonyolítására szolgáló infrastrukturális elemek, illetve postai fiókok 

kiesését eredményező, az aa)–ac) alpontba nem sorolható egyéb működési kockázatok, események,
b) a készpénzforgalmazás zavartalan ellátását keresleti oldalról veszélyeztető események.

 (2) A  hitelintézetnek és a  postának rendelkeznie kell az  azonosított működési kockázatokból, a  készpénzforgalmazás 
zavartalan ellátását veszélyeztető eseményekből és a  kapcsolódó erőforrás-kiesésekből eredő, 
a  készpénzforgalmazásában bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére, így különösen a  kritikusnak 
minősített infrastrukturális elemek, illetve postai fiókok készpénzellátására és a  rendkívüli helyzetben történő 
továbbműködtetésére vonatkozó intézkedési tervvel.

 (3) A hitelintézet és a posta a (2) bekezdésben meghatározott intézkedési tervet az azonosított működési kockázatok, 
valamint a  készpénzforgalmazás zavartalan ellátását veszélyeztető események miatt bekövetkező rendkívüli 
helyzetek szerinti bontásban köteles elkészíteni.

 (4) A (2) bekezdésben meghatározott intézkedési terv kötelező tartalmi elemei:
a) az  egyes azonosított működési kockázatok, a  készpénzforgalmazás zavartalan ellátását veszélyeztető 

események és az  azokkal összefüggésben bekövetkező, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzet 
leírása,

b) az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetre vonatkozó kommunikációs tevékenység 
alapelvei és az MNB-vel való kapcsolattartás rendje,

c) a  kritikusnak minősített hitelintézeti és postai fióknak az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli 
helyzetben történő nyitvatartási, ügyfélkiszolgálási rendje, ideértve a  hitelintézetnél és a  postánál fizetési 
számlával rendelkező saját, illetve fizetési számlával nem rendelkező egyéb ügyfelek készpénzkiszolgálásának 
feltételeit is,

d) a  kritikusnak minősített hitelintézeti és postai fióknak az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli 
helyzetben a  készpénzkiszolgálással kapcsolatos alapelvei, prioritásai, belső eljárásrendje, a  döntési 
hatáskörök szabályozása,

e) a  kritikusnak minősített hitelintézeti és postai fiók által az  adott, a  készpénzforgalmazást érintő rendkívüli 
helyzetben alkalmazandó bankjegy-visszaforgatási rend,

f ) a  kritikusnak minősített hitelintézeti és postai fiókok készpénzellátásának biztosítása az  adott rendkívüli 
helyzetben,

g) a  kritikusnak minősített ATM-eknek és ügyfél által kezelt gépeknek az  adott, a  készpénzforgalmazást 
érintő rendkívüli helyzetben történő továbbműködtetésére vonatkozó alapelvek, prioritások és működési 
rend, különös tekintettel a  kritikusnak minősített ATM-ek és ügyfél által kezelt gépek készpénzzel való 
utántöltésére.

 (5) A  hitelintézet és a  posta köteles a  szerződött pénzfeldolgozójával, a  hitelintézetek továbbá egymással is 
együttműködni az  intézkedési tervnek a  készpénzforgalmazás zavartalan ellátását veszélyeztető, a  saját 
működési kockázataikon kívül eső események miatt bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó része  
kidolgozása során.

 (6) A 25. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által kijelölt hitelintézet, illetve a posta az (1)–(5) bekezdés szerinti, kétévente 
felülvizsgált intézkedési tervét köteles az  ERA rendszeren keresztül, a  felülvizsgálat évének június 30. napjáig 
megküldeni az MNB részére.

 (7) A 25. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet az (1)–(5) bekezdés szerinti intézkedési tervét 
háromévente, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.
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10. A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályai

27. §  A  fogyasztói ügyfélkörrel rendelkező hitelintézet (a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: hitelintézet) 
 és a posta a 28–31. §-ban foglaltak szerint köteles a forintbankjegyek címletváltását és átváltását végezni.

28. § (1) A  hitelintézet és a  posta a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását – a  (2)  bekezdésben foglalt kivételekkel –  
valamennyi állandó és mobil fiókjában köteles végezni. Amennyiben a hitelintézet és a posta a 2. § 5. pont b) alpont 
ba)–bc) pontja szerinti ügyfél által kezelt gépet üzemeltet, a forgalomból bevont bankjegyek átváltására vonatkozó 
kötelezettségének az ügyfél által kezelt gépen keresztüli befizetés elfogadásával is köteles eleget tenni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem terjed ki a hitelintézet és a posta pénztár nélküli fiókjára, amennyiben
a) a hitelintézet pénztár nélküli fiókjában kizárólag a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást nyújt,
b) a hitelintézet és a posta a főváros ugyanazon kerületében vagy ugyanazon a – fővároson kívüli – településen 

legalább egy olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó fiókot üzemeltet, 
amelyben végzi a forintbankjegyek címletváltását és átváltását,

c) a  hitelintézet és a  posta a  pénztár nélküli fiókját a  főváros vonzáskörzetébe tartozó olyan településen 
üzemelteti, amely település közigazgatási határától mért 20 kilométeres távolságon belül elérhető 
a  hitelintézetnek és a  postának olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó 
fővárosi fiókja, amelyben végzi a forintbankjegyek címletváltását és átváltását.

 (3) Amennyiben a  hitelintézet és a  posta az  adott településen kizárólag pénztár nélküli fiókot üzemeltet, 
a  forintbankjegyek címletváltására és átváltására vonatkozó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt 
vehet igénybe. Közreműködő csak hitelintézet, posta vagy a  Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő 
lehet. A  közreműködő ugyanazon a  településen vagy fővárosi kerületben legfeljebb két megbízóval köthet 
megállapodást. A hitelintézet és a posta a közreműködő igénybevételéről köteles az MNB-t előzetesen – legkésőbb 
az  igénybevételt 5 munkanappal megelőzően –, a  kpl-ellenorzes@mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött 
elektronikus üzenetben tájékoztatni, a  következő adatok megadásával: a  közreműködő megnevezése, székhelye, 
cégjegyzékszáma, az érintett fiókok címe.

29. § (1) A  forintbankjegyek címletváltása keretében egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintbankjegy cseréjét kell 
elvégezni, illetve legfeljebb 100 darab forintérmét kell kiadni.

 (2) A forintbankjegyek átváltására mennyiségi korlátozás nem alkalmazható.
 (3) A  hitelintézet és a  posta a  10 darabot meghaladó mennyiségű forintbankjegy átváltását, valamint pénztár nélküli 

fiók esetében a 10 darabot meghaladó mennyiségű forintbankjegy címletváltását is előzetes bejelentéshez kötheti, 
azzal, hogy az  átváltást, illetve a  címletváltást az  ügyfél átváltásra, illetve címletváltásra vonatkozó igényének 
bejelentését követő két munkanapon belül köteles végrehajtani.

 (4) A hitelintézet és a posta a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra és átváltásra átvenni, 
amennyiben a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból 
álló hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az  egyes részek 
a címletváltás, illetve átváltás helyszínén megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek 
együttesen a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét kiteszik.

 (5) A  hitelintézet és a  posta az  olyan hiányos forintbankjegyet, amelynek a  felülete a  címletváltás, illetve átváltás 
helyszínén egyértelműen megállapíthatóan nem haladja meg az  50%-ot, köteles az  ügyféltől térítésmentesen 
átvenni, és az átvételre vonatkozó, a 4. melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvvel együtt – az átvételtől számított  
20 munkanapon belül – az MNB-nek továbbítani.

 (6) A  hitelintézet és a  posta az  olyan hiányos forintbankjegyet, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy 
a  benyújtott forintbankjegyrész(ek) mérete meghaladja-e az  50%-ot, köteles az  ügyféltől átvenni, és szakértői 
vizsgálat céljából – az  átvételre vonatkozó, a  4.  melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvvel együtt, az  átvételtől 
számított 20 munkanapon belül – az MNB-nek továbbítani.

 (7) Az MNB a hiányos forintbankjegy szakértői vizsgálatának eredményéről a vizsgálatot kezdeményező hitelintézetet 
és postát értesíti, és a szakértői vizsgálat alapján az 50%-ot meghaladó méretű hiányos forintbankjegy ellenértékét 
visszajuttatja a  vizsgálatot kezdeményező hitelintézetnek és postának. Az  MNB az  50%-ot meg nem haladó 
méretű hiányos forintbankjegyet ellenérték térítése nélkül bevonja és megsemmisíti. A  hitelintézet és a  posta  
az MNB szakértői vizsgálatának eredményéről – az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül –  
köteles az ügyfelét értesíteni, és az 50%-ot meghaladó méretű hiányos forintbankjegy ellenértékét az ügyfél részére 
átadni, megküldeni vagy vele elszámolni.
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10. A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályai

27. §  A  fogyasztói ügyfélkörrel rendelkező hitelintézet (a továbbiakban jelen alcím alkalmazásában: hitelintézet) 
 és a posta a 28–31. §-ban foglaltak szerint köteles a forintbankjegyek címletváltását és átváltását végezni.

28. § (1) A  hitelintézet és a  posta a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását – a  (2)  bekezdésben foglalt kivételekkel –  
valamennyi állandó és mobil fiókjában köteles végezni. Amennyiben a hitelintézet és a posta a 2. § 5. pont b) alpont 
ba)–bc) pontja szerinti ügyfél által kezelt gépet üzemeltet, a forgalomból bevont bankjegyek átváltására vonatkozó 
kötelezettségének az ügyfél által kezelt gépen keresztüli befizetés elfogadásával is köteles eleget tenni.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség nem terjed ki a hitelintézet és a posta pénztár nélküli fiókjára, amennyiben
a) a hitelintézet pénztár nélküli fiókjában kizárólag a Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatást nyújt,
b) a hitelintézet és a posta a főváros ugyanazon kerületében vagy ugyanazon a – fővároson kívüli – településen 

legalább egy olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó fiókot üzemeltet, 
amelyben végzi a forintbankjegyek címletváltását és átváltását,

c) a  hitelintézet és a  posta a  pénztár nélküli fiókját a  főváros vonzáskörzetébe tartozó olyan településen 
üzemelteti, amely település közigazgatási határától mért 20 kilométeres távolságon belül elérhető 
a  hitelintézetnek és a  postának olyan másik – pénztárral rendelkező vagy pénztár nélküli – saját állandó 
fővárosi fiókja, amelyben végzi a forintbankjegyek címletváltását és átváltását.

 (3) Amennyiben a  hitelintézet és a  posta az  adott településen kizárólag pénztár nélküli fiókot üzemeltet, 
a  forintbankjegyek címletváltására és átváltására vonatkozó kötelezettsége teljesítéséhez közreműködőt 
vehet igénybe. Közreműködő csak hitelintézet, posta vagy a  Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő 
lehet. A  közreműködő ugyanazon a  településen vagy fővárosi kerületben legfeljebb két megbízóval köthet 
megállapodást. A hitelintézet és a posta a közreműködő igénybevételéről köteles az MNB-t előzetesen – legkésőbb 
az  igénybevételt 5 munkanappal megelőzően –, a  kpl-ellenorzes@mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött 
elektronikus üzenetben tájékoztatni, a  következő adatok megadásával: a  közreműködő megnevezése, székhelye, 
cégjegyzékszáma, az érintett fiókok címe.

29. § (1) A  forintbankjegyek címletváltása keretében egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintbankjegy cseréjét kell 
elvégezni, illetve legfeljebb 100 darab forintérmét kell kiadni.

 (2) A forintbankjegyek átváltására mennyiségi korlátozás nem alkalmazható.
 (3) A  hitelintézet és a  posta a  10 darabot meghaladó mennyiségű forintbankjegy átváltását, valamint pénztár nélküli 

fiók esetében a 10 darabot meghaladó mennyiségű forintbankjegy címletváltását is előzetes bejelentéshez kötheti, 
azzal, hogy az  átváltást, illetve a  címletváltást az  ügyfél átváltásra, illetve címletváltásra vonatkozó igényének 
bejelentését követő két munkanapon belül köteles végrehajtani.

 (4) A hitelintézet és a posta a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra és átváltásra átvenni, 
amennyiben a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott – darabból 
álló hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az  egyes részek 
a címletváltás, illetve átváltás helyszínén megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek 
együttesen a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét kiteszik.

 (5) A  hitelintézet és a  posta az  olyan hiányos forintbankjegyet, amelynek a  felülete a  címletváltás, illetve átváltás 
helyszínén egyértelműen megállapíthatóan nem haladja meg az  50%-ot, köteles az  ügyféltől térítésmentesen 
átvenni, és az átvételre vonatkozó, a 4. melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvvel együtt – az átvételtől számított  
20 munkanapon belül – az MNB-nek továbbítani.

 (6) A  hitelintézet és a  posta az  olyan hiányos forintbankjegyet, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy 
a  benyújtott forintbankjegyrész(ek) mérete meghaladja-e az  50%-ot, köteles az  ügyféltől átvenni, és szakértői 
vizsgálat céljából – az  átvételre vonatkozó, a  4.  melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvvel együtt, az  átvételtől 
számított 20 munkanapon belül – az MNB-nek továbbítani.

 (7) Az MNB a hiányos forintbankjegy szakértői vizsgálatának eredményéről a vizsgálatot kezdeményező hitelintézetet 
és postát értesíti, és a szakértői vizsgálat alapján az 50%-ot meghaladó méretű hiányos forintbankjegy ellenértékét 
visszajuttatja a  vizsgálatot kezdeményező hitelintézetnek és postának. Az  MNB az  50%-ot meg nem haladó 
méretű hiányos forintbankjegyet ellenérték térítése nélkül bevonja és megsemmisíti. A  hitelintézet és a  posta  
az MNB szakértői vizsgálatának eredményéről – az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül –  
köteles az ügyfelét értesíteni, és az 50%-ot meghaladó méretű hiányos forintbankjegy ellenértékét az ügyfél részére 
átadni, megküldeni vagy vele elszámolni.
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 (8) A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki arra a forintbankjegyre, amelynek 
a  valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A  nem egyértelműen valódi forintbankjegy 
tekintetében a hitelintézet és a posta köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített 
forintbankjegyet a  22.  § (3)  bekezdésében foglaltaknak megfelelően az  MNB-nek átadni vagy megküldeni. 
A hitelintézet és a posta a 24. § (2) és (3) bekezdése szerint köteles az ügyfelét az MNB által lefolytatott szakértői 
vizsgálat eredményéről értesíteni, és a  szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét az  ügyfelének 
átadni, megküldeni vagy vele elszámolni.

30. § (1) A hitelintézet, illetve a posta
a) a  forintbankjegyek 29.  § (1)  bekezdése szerinti címletváltásáért díjat számíthat fel, amelynek maximális 

mértéke – ideértve a címletváltással összefüggésben egyéb címen felszámított különdíjat is –
aa) az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének 3%-a,
ab) az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10%-a,

b) a  forintbankjegyek 29.  § (1)  bekezdése szerinti címletváltását a  nála vezetetett fizetési számla meglétéhez, 
illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kötheti,

c) a  forintbankjegyek 29.  § (1)  bekezdése szerinti címletváltását a  saját üzemeltetésű állandó postai fiókokra 
korlátozhatja.

 (2) A hitelintézet és a posta
a) a forintbankjegyek 2. § 16. pont a) alpont aa) pontja, valamint b) alpont ba) pontja szerinti átváltásáért díjat 

nem számíthat fel, és
b) a  forintbankjegyek átváltását az  általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a  forgalomból bevont 

forintbankjegy 2. § 16. pont a) alpont ab) pontja szerinti átváltása kivételével a nála vezetett fizetési számla 
meglétéhez nem kötheti.

31. § (1) A  hitelintézet és a  posta a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjaiban jól látható 
helyen, hirdetményben köteles közzétenni a  címletváltás és az  átváltás igénybevételének lehetőségét, a  30.  § 
(1)  bekezdése szerint meghatározott feltételeket és díjat, valamint a  címletváltás és az  átváltás végrehajtásával 
kapcsolatos információkat, különös tekintettel a 29. § (3) bekezdésében foglaltakra.

 (2) A hitelintézet és a posta a forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen nem végző fiókjában jól látható 
helyen, hirdetményben köteles közzétenni a  címletváltást és átváltást ténylegesen végző legközelebbi fiókjának 
címét, illetve közreműködő igénybevétele esetén a  közreműködő megnevezését és érintett fiókjának címét, 
valamint az (1) bekezdésben meghatározott információkat.

 (3) A hitelintézet és a posta internetes honlap működtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhető 
módon elérhetővé tenni a  forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjainak, illetve 
közreműködő igénybevétele esetén a  közreműködő érintett fiókjainak listáját, valamint az  (1)  bekezdésben 
meghatározott információkat.

11. A pénzfeldolgozóra vonatkozó speciális előírások

32. §  A  pénzfeldolgozó az  egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól szóló 
536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3.  § f )  pontjában előírt belső ügyviteli szabályzatot az  e  rendeletben foglaltak 
figyelembevételével köteles kidolgozni.

33. §  A pénzfeldolgozó köteles gondoskodni az általa végzett pénzfeldolgozás és készpénzforgalmazás mennyiségéhez 
mindenkor igazodó humán, informatikai, szállítási és egyéb erőforrások biztosításáról. A  pénzfeldolgozó 
köteles évente rendszeresen – a  tárgyévet követő év február 15-ig –, valamint új ügyfélmegbízás elfogadását 
megelőzően abban az  esetben, ha az  új megbízás várhatóan meghaladja a  megelőző év pénzfeldolgozási, illetve 
készpénzforgalmazási forgalmának 10%-át, számításokkal alátámasztott elemzést végezni arra vonatkozóan, 
hogy elegendő erőforrásokkal rendelkezik az  ügyfelek pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási megbízásainak 
teljesítéséhez. Az MNB felhívására a pénzfeldolgozó köteles az elemzést az MNB részére megküldeni.
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34. § (1) A  pénzfeldolgozónak azonosítania kell az  általa végzett pénzfeldolgozást és készpénzforgalmazást, valamint 
az  azokhoz szükséges erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető valamennyi működési kockázatot, továbbá 
fel kell mérnie a  készpénzforgalmazás zavartalan ellátását veszélyeztető, az  erőforrások átmeneti vagy tartós 
szűkösségét eredményező eseményeket.

 (2) A  pénzfeldolgozónak rendelkeznie kell az  azonosított működési kockázatokból és a  kapcsolódó erőforrás-
kiesésekből, valamint a  készpénzforgalmazás zavartalanságát veszélyeztető események bekövetkezéséből eredő 
rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó üzletmenetfolytonossági tervvel.

 (3) Az  üzletmenetfolytonossági tervnek a  készpénzforgalmazás zavartalanságát veszélyeztető, az  erőforrások 
átmeneti vagy tartós szűkösségét eredményező események bekövetkezéséből eredő rendkívüli helyzetek 
kezelésére vonatkozó részét a  pénzfeldolgozó az  ügyfeleivel egyeztetve köteles kidolgozni, meghatározva azokat 
az alapelveket és prioritásokat, amelyek mentén a rendkívüli helyzetben a készpénzforgalmazást végzi.

 (4) A  pénzfeldolgozó a  (3)  bekezdés szerinti alapelvek és prioritások meghatározásánál a  következő szempontokat 
köteles figyelembe venni:
a) az ATM-ek és ügyfél által kezelt gépek készpénzellátása elsőbbséget élvez a hitelintézeti fiókok ellátásához 

képest,
b) a vármegyeszékhelyeken, járási székhelyeken, városi rangú településeken, fővárosi kerületekben lévő ATM-ek 

és ügyfél által kezelt gépek készpénzellátása elsőbbséget élvez az egyéb településeken lévő ATM-ek és ügyfél 
által kezelt gépek ellátásához képest.

 (5) A  pénzfeldolgozó az  (1)–(4)  bekezdés szerinti üzletmenetfolytonossági tervet köteles kétévente felülvizsgálni, és 
az ERA rendszeren keresztül, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig megküldeni az MNB részére.

12. Záró rendelkezések

35. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

36. § (1) A hitelintézet a 10. § (7) bekezdése szerinti felmérést első alkalommal 2023. május 10-ig köteles elvégezni, és annak 
eredményét megküldeni az MNB-nek.

 (2) A 26. § (6) bekezdése szerinti hitelintézet és a posta a 26. § (1)–(5) bekezdése alapján felülvizsgált intézkedési tervét 
első alkalommal 2024. június 30-ig köteles megküldeni az MNB részére.

 (3) A  26.  § (7)  bekezdése szerinti hitelintézet a  26.  § (1)–(5)  bekezdése alapján intézkedési tervét első alkalommal  
2023. június 30-ig köteles felülvizsgálni.

 (4) A pénzfeldolgozó a 33. § szerinti rendszeres elemzést első alkalommal 2023. június 30-ig köteles elkészíteni.
 (5) A  pénzfeldolgozó üzletmenetfolytonossági tervét a  34.  § (1)–(4)  bekezdése alapján első alkalommal  

2023. június 30-ig köteles elkészíteni és megküldeni az MNB részére.

37. §  E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 3. § (4) bekezdése, 
7.  §-a, 22–24.  §-a – az  MNB tv. 24.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjával és (2)–(6)  bekezdésével, valamint az  érmék 
feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 
20/2019. (V. 13.) MNB rendelet 3.  § (1)  bekezdésével, 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjával, 3.  § (2)  bekezdés d)  pont 
db) alpontjával, 6. § (1) és (3) bekezdésével és 7–9. §-ával együtt –
1.  az  euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 

1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,
2.  az  euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK 

rendelet hatásainak az  eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló, 
2001. június 28-i 1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

38. §  Hatályát veszti a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos 
technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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34. § (1) A  pénzfeldolgozónak azonosítania kell az  általa végzett pénzfeldolgozást és készpénzforgalmazást, valamint 
az  azokhoz szükséges erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető valamennyi működési kockázatot, továbbá 
fel kell mérnie a  készpénzforgalmazás zavartalan ellátását veszélyeztető, az  erőforrások átmeneti vagy tartós 
szűkösségét eredményező eseményeket.

 (2) A  pénzfeldolgozónak rendelkeznie kell az  azonosított működési kockázatokból és a  kapcsolódó erőforrás-
kiesésekből, valamint a  készpénzforgalmazás zavartalanságát veszélyeztető események bekövetkezéséből eredő 
rendkívüli helyzetek kezelésére vonatkozó üzletmenetfolytonossági tervvel.

 (3) Az  üzletmenetfolytonossági tervnek a  készpénzforgalmazás zavartalanságát veszélyeztető, az  erőforrások 
átmeneti vagy tartós szűkösségét eredményező események bekövetkezéséből eredő rendkívüli helyzetek 
kezelésére vonatkozó részét a  pénzfeldolgozó az  ügyfeleivel egyeztetve köteles kidolgozni, meghatározva azokat 
az alapelveket és prioritásokat, amelyek mentén a rendkívüli helyzetben a készpénzforgalmazást végzi.

 (4) A  pénzfeldolgozó a  (3)  bekezdés szerinti alapelvek és prioritások meghatározásánál a  következő szempontokat 
köteles figyelembe venni:
a) az ATM-ek és ügyfél által kezelt gépek készpénzellátása elsőbbséget élvez a hitelintézeti fiókok ellátásához 

képest,
b) a vármegyeszékhelyeken, járási székhelyeken, városi rangú településeken, fővárosi kerületekben lévő ATM-ek 

és ügyfél által kezelt gépek készpénzellátása elsőbbséget élvez az egyéb településeken lévő ATM-ek és ügyfél 
által kezelt gépek ellátásához képest.

 (5) A  pénzfeldolgozó az  (1)–(4)  bekezdés szerinti üzletmenetfolytonossági tervet köteles kétévente felülvizsgálni, és 
az ERA rendszeren keresztül, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig megküldeni az MNB részére.

12. Záró rendelkezések

35. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

36. § (1) A hitelintézet a 10. § (7) bekezdése szerinti felmérést első alkalommal 2023. május 10-ig köteles elvégezni, és annak 
eredményét megküldeni az MNB-nek.

 (2) A 26. § (6) bekezdése szerinti hitelintézet és a posta a 26. § (1)–(5) bekezdése alapján felülvizsgált intézkedési tervét 
első alkalommal 2024. június 30-ig köteles megküldeni az MNB részére.

 (3) A  26.  § (7)  bekezdése szerinti hitelintézet a  26.  § (1)–(5)  bekezdése alapján intézkedési tervét első alkalommal  
2023. június 30-ig köteles felülvizsgálni.

 (4) A pénzfeldolgozó a 33. § szerinti rendszeres elemzést első alkalommal 2023. június 30-ig köteles elkészíteni.
 (5) A  pénzfeldolgozó üzletmenetfolytonossági tervét a  34.  § (1)–(4)  bekezdése alapján első alkalommal  

2023. június 30-ig köteles elkészíteni és megküldeni az MNB részére.

37. §  E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 3. § (4) bekezdése, 
7.  §-a, 22–24.  §-a – az  MNB tv. 24.  § (1)  bekezdés b)–d)  pontjával és (2)–(6)  bekezdésével, valamint az  érmék 
feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 
20/2019. (V. 13.) MNB rendelet 3.  § (1)  bekezdésével, 3.  § (2)  bekezdés b)  pontjával, 3.  § (2)  bekezdés d)  pont 
db) alpontjával, 6. § (1) és (3) bekezdésével és 7–9. §-ával együtt –
1.  az  euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 

1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,
2.  az  euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK 

rendelet hatásainak az  eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló, 
2001. június 28-i 1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

38. §  Hatályát veszti a  bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos 
technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 1/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

A forintbankjegyek forgalomképességi vizsgálatának részletes szempontjai

 1.  A  melléklet a  forintbankjegyek forgalomképességének egységes elveken alapuló, elsősorban gépi vizsgálati 
minimumkövetelményeit határozza meg. A  forintbankjegyek csak abban az  esetben forgathatók vissza,  
ha a következőkben meghatározott válogatási kritériumok alapján forgalomképesnek minősülnek. Az MNB kérésre 
referencia-bankjegyekkel látja el a pénzfeldolgozókat és a pénzforgalmazókat.

 2.  A  forgalomképességi vizsgálat kézi ellenőrzéssel vagy bankjegyvizsgáló géppel történik. A  forgalomképességi 
vizsgálat előfeltétele a  forintbankjegy valódiságának megállapítása. A  forgalomképességi vizsgálatot a  valódinak 
minősített forintbankjegyen kell elvégezni. Amennyiben a  forintbankjegyen a  4.  pont szerinti válogatási 
kritériumokban meghatározott, bármely okból (például fizikai hatás, égés, elhasználódás)  bekövetkezett 
szennyeződés, sérülés vagy egyéb eltérés található, a forintbankjegyet forgalomképtelennek kell minősíteni, és tilos 
visszaforgatni.

 3.  A  bankjegyvizsgáló gépek által végzett forgalomképességi vizsgálatot követően a  forgalomképesnek minősített 
forintbankjegyek között található forgalomképtelen forintbankjegyek aránya nem haladhatja meg a 10%-ot.

 4.  Válogatási kritériumok
4.1. Szennyezett forintbankjegy
 A forintbankjegy felületének teljes egészén vagy foltokban szennyeződés található. A  forintbankjegyen 

található szennyeződés megnöveli a bankjegypapír fedettségét, ezáltal csökkenti fényvisszaverő képességét. 
A  bankjegyvizsgáló gép válogatási szintjét az  MNB által biztosított referencia-bankjegyek segítségével 
a  bankjegyvizsgáló gépet üzemeltető pénzfeldolgozó, illetve pénzforgalmazó állítja be. A  referencia-
bankjegyekénél magasabb szennyezettségi szintet mutató forintbankjegyek forgalomképtelennek 
minősülnek.

4.2.  Puha bankjegypapír
 Szerkezeti romlás vagy elhasználódás miatt a bankjegypapír észrevehetően veszít tartásából, szilárdságából, 

puha tapintásúvá válik. Az erősen csökkent szilárdságú forintbankjegy forgalomképtelennek minősül.
4.3.  Sarkánál behajtott forintbankjegy
 A csonkának látszó forintbankjegy sarka visszahajlott. Ha a  behajtás 130 mm2-nél nagyobb területű, és 

a  behajtás rövidebb élének hossza meghaladja a  10 mm-t, akkor a  forintbankjegyet a  forgalomképtelen 
kategóriába kell sorolni.

4.4.  Szakadt forintbankjegy
 A forintbankjegy felületén legalább egy szakadás található. Ha a  forintbankjegyen található szakadás 

meghaladja az  alábbi táblázatban megadott méreteket, akkor a  forintbankjegy forgalomképtelennek 
minősítendő, feltéve, hogy „nyílt” szakadásról van szó, azaz az  alábbi táblázatban meghatározott méretű 
szakadás teljes mértékben a bankjegyvizsgáló gép szállítási rendszere – szíjak – által el nem takart területen 
helyezkedik el, és optikailag észlelhető.

A forgalomképtelennek minősítendő forintbankjegyen található szakadás minimális mértéke

Irány Szélesség Hosszúság

1. Függőleges 4 mm 8 mm

2. Vízszintes 4 mm 15 mm

3. Átlós 4 mm 18 mm*

* A forintbankjegyen a szakadás hosszúsága a szakadás csúcsát és a szakadás kiindulópontjához tartozó bankjegyszélt összekötő egyenes hosszával 
   mérendő (nem a szakadás vonalhosszúságával).

4.5.  Lyukas forintbankjegy
 A forintbankjegy felületén legalább egy látható lyuk található. Azt a  lyukas forintbankjegyet, amelyen 

a  lyukat a  berendezés szállítószalagja(i) részben vagy teljesen fedetlenül hagyják, a  forgalomképtelen 
forintbankjegyek közé kell sorolni, amennyiben a lyuk fedetlen területe nagyobb 10 mm2-nél.

4.6.  Csonka forintbankjegy
 A forintbankjegy bármely részén tapasztalható felülethiány. Azt a  forintbankjegyet, amelynek a  hossza, 

illetve szélessége minimum 3 mm-rel eltér a  forintbankjegy névleges hossz- és szélességméretétől  
(154 mm × 70 mm), a forgalomképtelen kategóriába kell válogatni.
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4.7.  Ragasztott forintbankjegy
 A ragasztott bankjegy úgy keletkezik, hogy a  bankjegy saját darabjait például ragasztószalaggal vagy 

folyékony ragasztóval egymáshoz rögzítik. Bankjegyvizsgáló géppel végzett forgalomképességi 
vizsgálat esetén a  forgalomképtelen kategóriába kell válogatni azt a  ragasztott forintbankjegyet, 
amelyen 10 mm × 40 mm-nél nagyobb területű, 50 mm-t meghaladó vastagságú ragasztás található.  
Kézi ellenőrzéssel végzett forgalomképességi vizsgálat esetén a ragasztott forintbankjegyet a ragasztás 
mértékétől és módjától függetlenül a forgalomképtelen kategóriába kell válogatni.

4.8.  Foltos forintbankjegy
 Amennyiben a  forintbankjegy felületén helyi, azaz korlátozott kiterjedésű szennyeződés található, 

a forintbankjegy forgalomképtelennek minősül. A foltot a bankjegyvizsgáló gép abban az esetben ismeri fel, 
ha amiatt jelentősen megváltozik a bankjegy rajzolata.

4.9.  Festékhiányos forintbankjegy
 Amennyiben a  forintbankjegy teljes vagy részfelületéről láthatóan hiányzik a  festék, a  forintbankjegy 

forgalomképtelennek minősül. A  forintbankjegy például akkor válhat festékhiányossá, ha kimossák, vagy 
vegyszerrel érintkezik. A bankjegyvizsgáló gép kép- vagy (optikai fehérítő tartalom esetén) UV-szenzora által 
azonosított ilyen forintbankjegy forgalomképtelennek minősül.

4.10.  Graffitis forintbankjegy
 A forintbankjegyen a kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben nem szereplő 

írásjel, rajz vagy színezés található. A graffitis forintbankjegyre a 4.8. pontban foglaltak az irányadók.
4.11.  Hajtogatásból eredő gyűrődés
 A forintbankjegy teljes felületén többszörös, véletlenszerű elhelyezkedésű gyűrődések találhatók, amelyek 

kedvezőtlenül befolyásolják a  forintbankjegy megjelenését, tartását. Az  összehajtott forintbankjegy 
forgalomképtelennek minősül, amennyiben az  összehajtogatás miatt a  forintbankjegy hossza, illetve 
szélessége több, mint 3 mm-rel csökkent.

2. melléklet az 1/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

A bankjegyvizsgáló gépek funkcióira és működésére vonatkozó részletes szabályok, valamint 
a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendői

 1.  A bankjegyvizsgáló gépek funkciói
1.1.  Alkalmazott által működtetett gépek

Megnevezés Funkció

1.
Bankjegyfeldolgozó és  
-válogató gép

A bankjegyek valódiságának és forgalomképességének  
– a gépet működtető alkalmazott beavatkozása nélküli –  
ellenőrzésére alkalmas gép.

2. Bankjegy-valódiságvizsgáló gép
A bankjegyek valódiságának – a gépet működtető alkalmazott 
beavatkozása nélküli – ellenőrzésére alkalmas gép.

3.
Pénztárosok kiszolgálására 
alkalmas bankjegyfeldolgozó és 
-válogató gép

Pénztáros által működtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetővé 
teszi bankjegyek fizetési számlára való befizetését, illetve fizetési 
számla terhére történő felvételét. A gép – a működtető pénztáros 
beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek valódiságát és 
forgalomképességét. A gép a bankjegyfelvételhez a más ügyfelek korábbi 
ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes forintbankjegyeket is 
felhasznál(hat)ja.

4.
Pénztárosok kiszolgálására 
alkalmas bankjegy-
valódiságvizsgáló gép

Pénztáros által működtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetővé teszi 
bankjegyek fizetési számlára való befizetését. A gép – a működtető 
pénztáros beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek 
valódiságát. 
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4.7.  Ragasztott forintbankjegy
 A ragasztott bankjegy úgy keletkezik, hogy a  bankjegy saját darabjait például ragasztószalaggal vagy 

folyékony ragasztóval egymáshoz rögzítik. Bankjegyvizsgáló géppel végzett forgalomképességi 
vizsgálat esetén a  forgalomképtelen kategóriába kell válogatni azt a  ragasztott forintbankjegyet, 
amelyen 10 mm × 40 mm-nél nagyobb területű, 50 mm-t meghaladó vastagságú ragasztás található.  
Kézi ellenőrzéssel végzett forgalomképességi vizsgálat esetén a ragasztott forintbankjegyet a ragasztás 
mértékétől és módjától függetlenül a forgalomképtelen kategóriába kell válogatni.

4.8.  Foltos forintbankjegy
 Amennyiben a  forintbankjegy felületén helyi, azaz korlátozott kiterjedésű szennyeződés található, 

a forintbankjegy forgalomképtelennek minősül. A foltot a bankjegyvizsgáló gép abban az esetben ismeri fel, 
ha amiatt jelentősen megváltozik a bankjegy rajzolata.

4.9.  Festékhiányos forintbankjegy
 Amennyiben a  forintbankjegy teljes vagy részfelületéről láthatóan hiányzik a  festék, a  forintbankjegy 

forgalomképtelennek minősül. A  forintbankjegy például akkor válhat festékhiányossá, ha kimossák, vagy 
vegyszerrel érintkezik. A bankjegyvizsgáló gép kép- vagy (optikai fehérítő tartalom esetén) UV-szenzora által 
azonosított ilyen forintbankjegy forgalomképtelennek minősül.

4.10.  Graffitis forintbankjegy
 A forintbankjegyen a kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben nem szereplő 

írásjel, rajz vagy színezés található. A graffitis forintbankjegyre a 4.8. pontban foglaltak az irányadók.
4.11.  Hajtogatásból eredő gyűrődés
 A forintbankjegy teljes felületén többszörös, véletlenszerű elhelyezkedésű gyűrődések találhatók, amelyek 

kedvezőtlenül befolyásolják a  forintbankjegy megjelenését, tartását. Az  összehajtott forintbankjegy 
forgalomképtelennek minősül, amennyiben az  összehajtogatás miatt a  forintbankjegy hossza, illetve 
szélessége több, mint 3 mm-rel csökkent.

2. melléklet az 1/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

A bankjegyvizsgáló gépek funkcióira és működésére vonatkozó részletes szabályok, valamint 
a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendői

 1.  A bankjegyvizsgáló gépek funkciói
1.1.  Alkalmazott által működtetett gépek

Megnevezés Funkció

1.
Bankjegyfeldolgozó és  
-válogató gép

A bankjegyek valódiságának és forgalomképességének  
– a gépet működtető alkalmazott beavatkozása nélküli –  
ellenőrzésére alkalmas gép.

2. Bankjegy-valódiságvizsgáló gép
A bankjegyek valódiságának – a gépet működtető alkalmazott 
beavatkozása nélküli – ellenőrzésére alkalmas gép.

3.
Pénztárosok kiszolgálására 
alkalmas bankjegyfeldolgozó és 
-válogató gép

Pénztáros által működtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetővé 
teszi bankjegyek fizetési számlára való befizetését, illetve fizetési 
számla terhére történő felvételét. A gép – a működtető pénztáros 
beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek valódiságát és 
forgalomképességét. A gép a bankjegyfelvételhez a más ügyfelek korábbi 
ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes forintbankjegyeket is 
felhasznál(hat)ja.

4.
Pénztárosok kiszolgálására 
alkalmas bankjegy-
valódiságvizsgáló gép

Pénztáros által működtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetővé teszi 
bankjegyek fizetési számlára való befizetését. A gép – a működtető 
pénztáros beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek 
valódiságát. 
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1.2.  Ügyfél által kezelt gépek

Megnevezés Funkció

1.
Bankjegybefizetésre alkalmas 
gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz 
használatával fizetési számlára bankjegyet fizessen be, de bankjegyek 
kiadására nem alkalmas. A gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett 
bankjegyek valódiságát, biztosítja a valódinak minősített bankjegyek 
ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat, 
továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem egyértelműen 
valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak összekapcsolását és 
visszakereshetőségét. 
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára 
való alkalmasság nem elvárt.

2. Bankjegy-visszaforgató gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz 
használatával fizetési számlára bankjegyet fizessen be, valamint 
lehetőséget biztosít fizetési számla terhére történő bankjegyfelvételre 
is. A gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett bankjegyek valódiságát 
és forgalomképességét, biztosítja a valódinak minősített bankjegyek 
ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához, illetve a kiadott 
bankjegyek ellenértékének terheléséhez szükséges adatokat, 
továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem egyértelműen 
valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak összekapcsolását 
és visszakereshetőségét. A gép a bankjegyfelvételhez a más 
ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes 
forintbankjegyeket is felhasznál(hat)ja.

3.
Kombinált bankjegy be- és 
kifizető gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz 
használatával fizetési számlára bankjegyet fizessen be, illetve fizetési 
számla terhére bankjegyet vegyen fel. A gép vizsgálja az ügyfél által 
behelyezett bankjegyek valódiságát, biztosítja a valódinak minősített 
bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához szükséges 
adatokat, továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem 
egyértelműen valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak 
összekapcsolását és visszakereshetőségét. A gép a bankjegyfelvételhez 
nem használja fel a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi 
(és forgalomképes) bankjegyeket. 
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára 
való alkalmasság nem elvárt.

4. Bankjegy-kifizető gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz 
használatával fizetési számla terhére bankjegyet vegyen fel. A gép 
vizsgálja az üzemeltető/felhasználó által behelyezett bankjegyek 
valódiságát és forgalomképességét, továbbá biztosítja a kiadott valódi 
és forgalomképes bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való 
terheléséhez szükséges adatokat. 
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 2.  A  bankjegyvizsgáló gépek működésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a  pénzfeldolgozó, 
a  pénzforgalmazó és a  2.2.1.  pontban foglalt táblázat vonatkozásában az  egyéb gazdasági szereplő ehhez 
kapcsolódó teendői
2.1.  Alkalmazott által működtetett gépek

2.1.1.  Az alkalmazott által működtetett gépekre vonatkozó általános szabályok

Kategória Osztály Tulajdonságok Teendők

A

Nem forintbankjegyként 
azonosított tárgy, 
hamisgyanús forintbankjegy 
vagy nem egyértelműen 
valódinak minősülő 
forintbankjegy

Nem forintbankjegyként 
azonosítja a bankjegyvizsgáló 
gép az adott tárgyat különösen 
az alábbi okok miatt: 
– nem forintbankjegy (pl. 
külföldi bankjegy, csekk), 
– forintbankjegyhez hasonlító 
tárgy (pl. üres papír, kézzel 
rajzolt forintbankjegy,  
elválasztó kártya), 
– hibás kép vagy formátum, 
– nagy szamárfülek vagy 
hiányzó darabok, 
– feltöltési vagy szállítási hiba 
(pl. két forintbankjegy kerül be 
egyszerre). 
Hamisgyanúsként vagy nem 
egyértelműen valódiként 
azonosítja a bankjegyvizsgáló 
gép a forintbankjegyet az alábbi 
okok miatt: 
– a kép és a formátum 
azonosított, de a valódiságot 
bizonyító egy vagy több elem 
hiányzik, vagy azok minősége 
egyértelműen  
a toleranciaszinten kívülre esik, 
– a kép és a formátum 
azonosított, de minőségbeli, 
illetve toleranciaszintbeli 
eltérések miatt nem az összes 
valódiságot igazoló elem 
azonosított (többnyire sérült 
vagy szennyezett bankjegy).

A bankjegyvizsgáló gép által nem 
forintbankjegyként azonosított tárgy 
szemrevételezendő az alkalmazott 
által, és különválasztandó  
a hamisgyanús forintbankjegyektől.
Az alkalmazott által 
forintbankjegyként azonosított 
bankjegy legalább egy alkalommal  
a bankjegyvizsgáló géppel 
ismételten megvizsgálandó 
(amennyiben szükséges,  
a gyűrődések, hajtások, szamárfülek 
kisimítását vagy egyéb, a gépi 
felismerést elősegítő teendők 
elvégzését követően).
A bankjegyvizsgáló gép által  
az ismételt vizsgálat(ok) során is 
ebbe a kategóriába sorolt valódi 
forintbankjegy kezelésére a 4. §  
(4) bekezdése az irányadó,  
az összeg a számlatulajdonos részére 
jóváírandó. A bankjegyvizsgáló gép 
által hamisgyanúsként vagy nem 
egyértelműen valódiként azonosított 
forintbankjegy a 22. § (3) bekezdése 
szerint megvizsgálandó, és  
az e vizsgálat alapján is 
hamisgyanúsnak minősített 
forintbankjegy a forgalomból 
kivonandó, továbbá – a 22. §  
(3) bekezdése szerinti 
jegyzőkönyvvel, a felleléstől 
számított 20 munkanapon belül – 
átadandó vagy megküldendő  
az MNB-nek. 

B1
Valódi és forgalomképes 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép 
által elvégzett valódiság- és 
forgalomképességi vizsgálat 
pozitív eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatható,  
az összeg a számlatulajdonos részére 
jóváírandó.

B2
Valódi, de forgalomképtelen 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által 
elvégzett valódiságvizsgálat 
pozitív, de a forgalomképességi 
vizsgálat negatív  
eredménnyel járt.

A forintbankjegy a forgalomból 
kivonandó, az MNB részére átadandó, 
az összeg a számlatulajdonos részére 
jóváírandó. 
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 2.  A  bankjegyvizsgáló gépek működésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a  pénzfeldolgozó, 
a  pénzforgalmazó és a  2.2.1.  pontban foglalt táblázat vonatkozásában az  egyéb gazdasági szereplő ehhez 
kapcsolódó teendői
2.1.  Alkalmazott által működtetett gépek

2.1.1.  Az alkalmazott által működtetett gépekre vonatkozó általános szabályok

Kategória Osztály Tulajdonságok Teendők

A

Nem forintbankjegyként 
azonosított tárgy, 
hamisgyanús forintbankjegy 
vagy nem egyértelműen 
valódinak minősülő 
forintbankjegy

Nem forintbankjegyként 
azonosítja a bankjegyvizsgáló 
gép az adott tárgyat különösen 
az alábbi okok miatt: 
– nem forintbankjegy (pl. 
külföldi bankjegy, csekk), 
– forintbankjegyhez hasonlító 
tárgy (pl. üres papír, kézzel 
rajzolt forintbankjegy,  
elválasztó kártya), 
– hibás kép vagy formátum, 
– nagy szamárfülek vagy 
hiányzó darabok, 
– feltöltési vagy szállítási hiba 
(pl. két forintbankjegy kerül be 
egyszerre). 
Hamisgyanúsként vagy nem 
egyértelműen valódiként 
azonosítja a bankjegyvizsgáló 
gép a forintbankjegyet az alábbi 
okok miatt: 
– a kép és a formátum 
azonosított, de a valódiságot 
bizonyító egy vagy több elem 
hiányzik, vagy azok minősége 
egyértelműen  
a toleranciaszinten kívülre esik, 
– a kép és a formátum 
azonosított, de minőségbeli, 
illetve toleranciaszintbeli 
eltérések miatt nem az összes 
valódiságot igazoló elem 
azonosított (többnyire sérült 
vagy szennyezett bankjegy).

A bankjegyvizsgáló gép által nem 
forintbankjegyként azonosított tárgy 
szemrevételezendő az alkalmazott 
által, és különválasztandó  
a hamisgyanús forintbankjegyektől.
Az alkalmazott által 
forintbankjegyként azonosított 
bankjegy legalább egy alkalommal  
a bankjegyvizsgáló géppel 
ismételten megvizsgálandó 
(amennyiben szükséges,  
a gyűrődések, hajtások, szamárfülek 
kisimítását vagy egyéb, a gépi 
felismerést elősegítő teendők 
elvégzését követően).
A bankjegyvizsgáló gép által  
az ismételt vizsgálat(ok) során is 
ebbe a kategóriába sorolt valódi 
forintbankjegy kezelésére a 4. §  
(4) bekezdése az irányadó,  
az összeg a számlatulajdonos részére 
jóváírandó. A bankjegyvizsgáló gép 
által hamisgyanúsként vagy nem 
egyértelműen valódiként azonosított 
forintbankjegy a 22. § (3) bekezdése 
szerint megvizsgálandó, és  
az e vizsgálat alapján is 
hamisgyanúsnak minősített 
forintbankjegy a forgalomból 
kivonandó, továbbá – a 22. §  
(3) bekezdése szerinti 
jegyzőkönyvvel, a felleléstől 
számított 20 munkanapon belül – 
átadandó vagy megküldendő  
az MNB-nek. 

B1
Valódi és forgalomképes 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép 
által elvégzett valódiság- és 
forgalomképességi vizsgálat 
pozitív eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatható,  
az összeg a számlatulajdonos részére 
jóváírandó.

B2
Valódi, de forgalomképtelen 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által 
elvégzett valódiságvizsgálat 
pozitív, de a forgalomképességi 
vizsgálat negatív  
eredménnyel járt.

A forintbankjegy a forgalomból 
kivonandó, az MNB részére átadandó, 
az összeg a számlatulajdonos részére 
jóváírandó. 
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2.1.2.   Az alkalmazott által működtetett egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések
2.1.2.1.  A  kettő lerakóval felszerelt bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek a  valódiság- 

és forgalomképességi vizsgálatot ugyanazon áthaladáskor kell elvégeznie, és 
a  2.1.1.  pontban foglalt táblázat szerinti B1 kategóriájú minden forintbankjegyet 
az  egyik lerakóba, míg a  2.1.1.  pontban foglalt táblázat szerinti A  és B2 kategóriájú 
forintbankjegyeket egy különálló (második) – a  2.1.1.  pontban foglalt táblázat szerinti 
B1 kategóriájú forintbankjegyekkel fizikailag semmiféle módon nem érintkező – 
lerakóba kell válogatnia. A gép második lerakójában található forintbankjegyeken a gépi 
ellenőrzést ismét le kell futtatni. A  második áthaladás közben a  gépnek a  hamisgyanús 
forintbankjegyeket – külön lerakóba történő válogatással – el kell választania 
a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B2 kategóriájú forintbankjegyektől.

2.1.2.2.  A  bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek nem kell különbséget tennie a  2.1.1.  pontban 
foglalt táblázat szerinti B1 és B2 kategóriájú forintbankjegyek között.

2.1.2.3.  Az  egy lerakóval felszerelt bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek a  2.1.1.  pontban foglalt 
táblázat szerinti A kategóriájú forintbankjegy észlelésekor a  feldolgozást le kell állítania, 
és az  említett kategóriába tartozó forintbankjegyet olyan helyzetben kell tartania, 
amely megakadályozza a  fizikai érintkezést a  valódinak minősített forintbankjegyekkel. 
A  gépnek a  valódiságvizsgálat eredményét a  2.1.1.  pontban foglalt táblázat szerinti 
A kategóriájú minden egyes forintbankjegy tekintetében meg kell jelenítenie a kijelzőn. 
A  gépnek a  feldolgozás leállásakor ellenőriznie kell a  2.1.1.  pontban foglalt táblázat 
szerinti A  kategóriájú forintbankjegy jelenlétét, és a  feldolgozás csak azt követően 
indulhat újra, ha a kezelő az említett kategóriájú forintbankjegyet fizikailag eltávolította. 
A  kezelő a  feldolgozási üzemmód minden egyes leállásakor legfeljebb egy darab, 
a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú forintbankjegyhez férhet hozzá.

2.2.  Ügyfél által kezelt gépek
2.2.1.  Az ügyfél által kezelt gépekre vonatkozó általános szabályok

Kategória Osztály Tulajdonságok Teendők

1.
Nem forintbankjegyként 
azonosított tárgy

Nem forintbankjegyként 
azonosítja a bankjegyvizsgáló 
gép az adott tárgyat különösen 
az alábbi okok miatt: 
– nem forintbankjegy  
(pl. külföldi bankjegy), 
– forintbankjegyszerű tárgy  
(pl. kézzel rajzolt forintbankjegy, 
elválasztó kártya), 
– hibás kép és formátum, 
– nagy szamárfülek vagy 
hiányzó darabok, 
– feltöltési vagy szállítási hiba 
(pl. két forintbankjegy kerül be 
egyszerre).

A nem forintbankjegyként azonosított 
tárgy az ügyfélnek visszaadandó. 
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2. Hamisgyanús forintbankjegy

A kép és a formátum 
azonosított, de a valódiságot 
bizonyító egy vagy több elem 
hiányzik, vagy azok minősége 
egyértelműen  
a toleranciaszinten kívül esik.

A hamisgyanúsként azonosított 
forintbankjegy a forgalomból 
kivonandó, a 22. § (2), 
illetve (3) bekezdése szerint 
valódiságvizsgálatra átadandó, illetve 
megvizsgálandó, és az e vizsgálat 
alapján is hamisgyanúsnak minősített 
forintbankjegy  
– a 22. § (2), illetve (3) bekezdése 
szerinti jegyzőkönyvvel, az ügyfél 
által kezelt gépbe való befizetéstől 
számított 20 munkanapon belül – 
átadandó vagy megküldendő  
az MNB-nek. Az összeg  
a számlatulajdonos részére  
nem írható jóvá.

3.
Nem egyértelműen valódi 
forintbankjegy

A kép és a formátum 
azonosított, de nem az összes, 
valódiságot bizonyító elem 
azonosított minőségbeli, illetve 
toleranciaszintbeli eltérések 
miatt. Többnyire sérült vagy 
szennyezett forintbankjegy.

A nem egyértelműen valódiként 
azonosított forintbankjegy  
a forgalomból kivonandó,  
a 22. § (2), illetve (3) bekezdése 
szerint valódiságvizsgálatra 
átadandó, illetve megvizsgálandó, 
és az e vizsgálat alapján – valódinak 
minősített forintbankjegy kezelésére 
a 4. § (4) bekezdése irányadó – 
hamisgyanúsnak minősített 
forintbankjegy  
– a 22. § (2), illetve (3) bekezdése 
szerinti jegyzőkönyvvel, az ügyfél 
által kezelt gépbe való befizetéstől 
számított 20 munkanapon belül – 
átadandó vagy megküldendő  
az MNB-nek. Az összeg  
a számlatulajdonos részére jóváírható, 
a gép üzemeltetőjének üzleti döntése 
szerint (a befizetéskor azonnal vagy  
a valódiságvizsgálatot követően).

4a.
Valódi és forgalomképes 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép 
által elvégzett valódiság- és 
forgalomképességi vizsgálat 
pozitív eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra 
felhasználható, az összeg  
a számlatulajdonos részére 
jóváírandó.

4b.
Valódi, de forgalomképtelen 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által 
elvégzett valódiságvizsgálat 
pozitív, de a fogalomképességi 
vizsgálat negatív eredménnyel 
járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra 
nem használható fel,  
az MNB részére átadandó, az összeg  
a számlatulajdonos részére 
jóváírandó. 
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2. Hamisgyanús forintbankjegy

A kép és a formátum 
azonosított, de a valódiságot 
bizonyító egy vagy több elem 
hiányzik, vagy azok minősége 
egyértelműen  
a toleranciaszinten kívül esik.

A hamisgyanúsként azonosított 
forintbankjegy a forgalomból 
kivonandó, a 22. § (2), 
illetve (3) bekezdése szerint 
valódiságvizsgálatra átadandó, illetve 
megvizsgálandó, és az e vizsgálat 
alapján is hamisgyanúsnak minősített 
forintbankjegy  
– a 22. § (2), illetve (3) bekezdése 
szerinti jegyzőkönyvvel, az ügyfél 
által kezelt gépbe való befizetéstől 
számított 20 munkanapon belül – 
átadandó vagy megküldendő  
az MNB-nek. Az összeg  
a számlatulajdonos részére  
nem írható jóvá.

3.
Nem egyértelműen valódi 
forintbankjegy

A kép és a formátum 
azonosított, de nem az összes, 
valódiságot bizonyító elem 
azonosított minőségbeli, illetve 
toleranciaszintbeli eltérések 
miatt. Többnyire sérült vagy 
szennyezett forintbankjegy.

A nem egyértelműen valódiként 
azonosított forintbankjegy  
a forgalomból kivonandó,  
a 22. § (2), illetve (3) bekezdése 
szerint valódiságvizsgálatra 
átadandó, illetve megvizsgálandó, 
és az e vizsgálat alapján – valódinak 
minősített forintbankjegy kezelésére 
a 4. § (4) bekezdése irányadó – 
hamisgyanúsnak minősített 
forintbankjegy  
– a 22. § (2), illetve (3) bekezdése 
szerinti jegyzőkönyvvel, az ügyfél 
által kezelt gépbe való befizetéstől 
számított 20 munkanapon belül – 
átadandó vagy megküldendő  
az MNB-nek. Az összeg  
a számlatulajdonos részére jóváírható, 
a gép üzemeltetőjének üzleti döntése 
szerint (a befizetéskor azonnal vagy  
a valódiságvizsgálatot követően).

4a.
Valódi és forgalomképes 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép 
által elvégzett valódiság- és 
forgalomképességi vizsgálat 
pozitív eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra 
felhasználható, az összeg  
a számlatulajdonos részére 
jóváírandó.

4b.
Valódi, de forgalomképtelen 
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által 
elvégzett valódiságvizsgálat 
pozitív, de a fogalomképességi 
vizsgálat negatív eredménnyel 
járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra 
nem használható fel,  
az MNB részére átadandó, az összeg  
a számlatulajdonos részére 
jóváírandó. 
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2.2.2.  Az ügyfél által kezelt egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések
2.2.2.1.  Amennyiben az  ügyfél által kezelt gép nem képes a  nem egyértelműen valódi 

forintbankjegyek fizikai elkülönítésére, az  ilyen bankjegyeket a  2.2.1.  pontban foglalt 
táblázat szerinti 2. vagy 4b. kategóriába kell sorolni.

2.2.2.2.  A  bankjegybefizetésre alkalmas gépnek és a  kombinált bankjegy be- és kifizető 
gépnek nem kell különbséget tennie a  2.2.1.  pontban foglalt táblázat szerinti 4a. és  
4b. kategóriába sorolt forintbankjegyek között.

3. melléklet az 1/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

A bankjegyvizsgáló gép MNB általi bevizsgálása és az MNB jegyzékbe való felvétele iránti igény 
bejelentése

1. Az igény bejelentőjére  
– gyártó, forgalmazó, 
üzemeltető* – vonatkozó 
adatok

Név:  

Székhely:  

Levelezési cím:  

 Elektronikus levélcím 
(e-mail):

 

 Internetes honlapcím:  

2. Az igény bejelentőjének 
kapcsolattartásra kijelölt 
képviselője adatai

Név:  

Távközlési úton való 
elérhetőség (telefonszám 
előhívószámmal együtt):

 

 Elektronikus levélcím 
(e-mail):

 

3. Ha az igény bejelentője 
nem azonos a gyártóval, 
akkor a gyártóra 
vonatkozó adatok

Név:  

Székhely:  

Levelezési cím:  

 Elektronikus levélcím 
(e-mail):

 

 Internetes honlapcím:  

4. A gyártó 
kapcsolattartásra kijelölt 
képviselőjének adatai

Név:  

Távközlési úton való 
elérhetőség (telefonszám 
előhívószámmal együtt):

 

 Elektronikus levélcím 
(e-mail):
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5. A bevizsgálandó 
bankjegyvizsgáló gép 
adatai

A gép funkciója**: Alkalmazott által működtetett 
– bankjegyfeldolgozó és -válogató gép 
– bankjegy-valódiságvizsgáló gép 
– pénztárosok kiszolgálására alkalmas 
bankjegyfeldolgozó és -válogató gép 
– pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-
valódiságvizsgáló gép 
 
Ügyfél által kezelt 
– bankjegybefizetésre alkalmas gép 
– bankjegy-visszaforgató gép 
– kombinált bankjegy be- és kifizető gép 
– bankjegy-kifizető gép

 A gép származási helye  
(ha nem EU-tagállam):

 

 A gép típusa:  

 A hardver verziója:  

 A szoftver verziója:  

 * aláhúzással jelölendő
** aláhúzással jelölendő a 2. melléklet 1. pontjában foglalt funkcióleírás alapján

Dátum: ……………………………………

 …………………………
         cégszerű aláírás

4. melléklet az 1/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

A bankjegyek szakértői vizsgálatához kapcsolódó jegyzőkönyv tartalmi elemei

 1.  A jegyzőkönyvnek – a 2. pontban foglalt eltérésekkel – a következő adatokat kell tartalmaznia:
1.1.  A szakértői vizsgálat kezdeményezésének oka1:

a) hamisgyanús bankjegy,
b) olyan hiányos forintbankjegy, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy a  felülete 

meghaladja-e az 50%-ot,
c) olyan hiányos forintbankjegy, amelynek felülete nem haladja meg az 50%-ot.

1.2.  A szakértői vizsgálatra beküldött bankjegyre vonatkozó adatok:
a) a bankjegy adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám, sorszám),
b) a bankjegy befizetőjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím, 

azonosító okmány megnevezése és száma; jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnél: a  jogi személy vagy a  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, 
székhelye, a képviseletében eljáró természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),

c) a bankjegy fellelésének helye és időpontja,
d) a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,
e) a befizető (birtokos) nyilatkozata a bankjegy eredetéről,
f ) a befizető (birtokos) aláírása,
g) a jegyzőkönyvet felvevő pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, időpontja, kiállítóinak aláírása, valamint
i) a jegyzőkönyv sorszáma.

1 A megfelelő ok aláhúzással jelölendő.
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5. A bevizsgálandó 
bankjegyvizsgáló gép 
adatai

A gép funkciója**: Alkalmazott által működtetett 
– bankjegyfeldolgozó és -válogató gép 
– bankjegy-valódiságvizsgáló gép 
– pénztárosok kiszolgálására alkalmas 
bankjegyfeldolgozó és -válogató gép 
– pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-
valódiságvizsgáló gép 
 
Ügyfél által kezelt 
– bankjegybefizetésre alkalmas gép 
– bankjegy-visszaforgató gép 
– kombinált bankjegy be- és kifizető gép 
– bankjegy-kifizető gép

 A gép származási helye  
(ha nem EU-tagállam):

 

 A gép típusa:  

 A hardver verziója:  

 A szoftver verziója:  

 * aláhúzással jelölendő
** aláhúzással jelölendő a 2. melléklet 1. pontjában foglalt funkcióleírás alapján

Dátum: ……………………………………

 …………………………
         cégszerű aláírás

4. melléklet az 1/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

A bankjegyek szakértői vizsgálatához kapcsolódó jegyzőkönyv tartalmi elemei

 1.  A jegyzőkönyvnek – a 2. pontban foglalt eltérésekkel – a következő adatokat kell tartalmaznia:
1.1.  A szakértői vizsgálat kezdeményezésének oka1:

a) hamisgyanús bankjegy,
b) olyan hiányos forintbankjegy, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy a  felülete 

meghaladja-e az 50%-ot,
c) olyan hiányos forintbankjegy, amelynek felülete nem haladja meg az 50%-ot.

1.2.  A szakértői vizsgálatra beküldött bankjegyre vonatkozó adatok:
a) a bankjegy adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám, sorszám),
b) a bankjegy befizetőjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím, 

azonosító okmány megnevezése és száma; jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkező 
szervezetnél: a  jogi személy vagy a  jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, 
székhelye, a képviseletében eljáró természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),

c) a bankjegy fellelésének helye és időpontja,
d) a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,
e) a befizető (birtokos) nyilatkozata a bankjegy eredetéről,
f ) a befizető (birtokos) aláírása,
g) a jegyzőkönyvet felvevő pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,
h) a jegyzőkönyv felvételének helye, időpontja, kiállítóinak aláírása, valamint
i) a jegyzőkönyv sorszáma.

1 A megfelelő ok aláhúzással jelölendő.
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 2.  A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó különös rendelkezések
2.1.  A  pénzfeldolgozó a  jegyzőkönyvet azzal az  eltéréssel készíti el, hogy az  1.2.  pont e) és f )  alpontjában 

meghatározott adatokat nem tünteti fel, az  1.2.  pont b)  alpontjában meghatározott adatoknál 
a  megbízójának, valamint a  megbízó érintett telephelyének adatait, valamint – amennyiben 
a  pénzfeldolgozó a  szakértői vizsgálatra küldött bankjegyet olyan befizetési egységben lelte fel, amelyre 
vonatkozóan a tényleges befizető adatai a rendelkezésére állnak – a befizető adatait tünteti fel.

2.2.  Amennyiben a  bankjegy befizetője (birtokosa) az  1.2.  pont szerinti adatok valamelyikét felhívás ellenére  
sem közli, ezt a körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.

2.3.  Az ügyfél által kezelt gépből származó hamisgyanús bankjegyre vonatkozóan a  jegyzőkönyvet az 1.2. pont  
e) és f ) alpontjában meghatározott adatok nélkül kell elkészíteni.

5. melléklet az 1/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok, ATM-ek, ügyfél által 
kezelt gépek listája

A kritikus infrastrukturális elem címe, illetve működési területe Átlagos napi forint 

 Irányítószám Település Utca Házszám Telefonszám* Típus** készpénzforgalom***

1.        

2.        

[…]        

  * Amennyiben releváns
 **  A  kritikus infrastrukturális elem típusa lehet: állandó vagy mobil fiók, állandó vagy mobil ATM, állandó vagy mobil ügyfél által kezelt gép.  

A mobil infrastrukturális elemek esetében csak az ellátott település(ek) nevét és irányítószámát kell feltüntetni.
*** Az adat megadható befizetési és kifizetési forgalom szerinti megbontásban is.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2023. (I. 17.) MNB rendelete
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2022. (XI. 29.) 
MNB rendelet [a továbbiakban: 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet] 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltató a 2. melléklet
a) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 63. és 65. sorában, valamint „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 7. és 9. sorában meghatározott felügyeleti jelentést 
az  adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: 
módosító MNB rendelet) 2.  mellékletével megállapított táblaszerkezetben és a  3.  mellékletnek a  módosító 
MNB rendelet 3. melléklet 1. pontjával megállapított II. 49. és II. 50. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint,
b) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 75. sorában meghatározott felügyeleti 
jelentést a 3. mellékletnek a módosító MNB rendelet 3. melléklet 2. pontjával megállapított II. 57. pontjában foglalt 
kitöltési előírások szerint
első alkalommal 2023. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.
(5) Az adatszolgáltató a módosító MNB rendelet 4. mellékletével megállapított 12. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” 
megnevezésű táblázat
a) 1–7. és 10–15. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan, 2023. augusztus 31-ig,
b) 8. és 9. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2023. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 
2024. június 15-ig,
a módosító MNB rendelet 5. mellékletével megállapított 13. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti.”

 (2) Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1–3. melléklete az 1–3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 12. és 13. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép.

2. § (1) A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 
[a továbbiakban: 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet] 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) Az  adatszolgáltató a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet [a továbbiakban: 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet] szerinti, 2023. január 1-jét 
megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során – az  56/2021. (XI. 24.) 
MNB rendelet 4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 12. és 14. sorában meghatározott 
felügyeleti jelentés kivételével – az 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.
(2) Az adatszolgáltató a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat
a) 12. sorában meghatározott felügyeleti jelentést az  5.  mellékletnek az  adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek 
módosításáról szóló 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: módosító MNB rendelet) 7. melléklet 1. pontjával 
megállapított II. 10. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint,
b) 14. sorában meghatározott felügyeleti jelentést az  5.  mellékletnek a  módosító MNB rendelet 7.  melléklet 
2. pontjával megállapított II. 12. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint
első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.
(3) Az adatszolgáltató a módosító MNB rendelet 8. mellékletével megállapított 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” 
megnevezésű táblázat
a) 1–7., 10–16. és 19–24. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint 
tárgyidőszakra vonatkozóan, 2023. augusztus 31-ig,
b) 8., 9., 17. és 18. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2023. évre mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan, 2024. június 15-ig,
a módosító MNB rendelet 9. mellékletével megállapított 7. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti.”

 (2) Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2023. (I. 17.) MNB rendelete
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  pénz- és hitelpiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 51/2022. (XI. 29.) 
MNB rendelet [a továbbiakban: 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet] 17. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltató a 2. melléklet
a) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 63. és 65. sorában, valamint „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 7. és 9. sorában meghatározott felügyeleti jelentést 
az  adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: 
módosító MNB rendelet) 2.  mellékletével megállapított táblaszerkezetben és a  3.  mellékletnek a  módosító 
MNB rendelet 3. melléklet 1. pontjával megállapított II. 49. és II. 50. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint,
b) „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 75. sorában meghatározott felügyeleti 
jelentést a 3. mellékletnek a módosító MNB rendelet 3. melléklet 2. pontjával megállapított II. 57. pontjában foglalt 
kitöltési előírások szerint
első alkalommal 2023. I. negyedévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.
(5) Az adatszolgáltató a módosító MNB rendelet 4. mellékletével megállapított 12. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” 
megnevezésű táblázat
a) 1–7. és 10–15. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan, 2023. augusztus 31-ig,
b) 8. és 9. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2023. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan, 
2024. június 15-ig,
a módosító MNB rendelet 5. mellékletével megállapított 13. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti.”

 (2) Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1–3. melléklete az 1–3. melléklet szerint módosul.
 (3) Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 12. és 13. melléklete helyébe a 4. és 5. melléklet lép.

2. § (1) A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 
[a továbbiakban: 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet] 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13.  § (1) Az  adatszolgáltató a  tőkepiaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet [a továbbiakban: 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet] szerinti, 2023. január 1-jét 
megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során – az  56/2021. (XI. 24.) 
MNB rendelet 4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 12. és 14. sorában meghatározott 
felügyeleti jelentés kivételével – az 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.
(2) Az adatszolgáltató a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat
a) 12. sorában meghatározott felügyeleti jelentést az  5.  mellékletnek az  adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek 
módosításáról szóló 2/2023. (I. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: módosító MNB rendelet) 7. melléklet 1. pontjával 
megállapított II. 10. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint,
b) 14. sorában meghatározott felügyeleti jelentést az  5.  mellékletnek a  módosító MNB rendelet 7.  melléklet 
2. pontjával megállapított II. 12. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint
első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.
(3) Az adatszolgáltató a módosító MNB rendelet 8. mellékletével megállapított 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” 
megnevezésű táblázat
a) 1–7., 10–16. és 19–24. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint 
tárgyidőszakra vonatkozóan, 2023. augusztus 31-ig,
b) 8., 9., 17. és 18. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2023. évre mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan, 2024. június 15-ig,
a módosító MNB rendelet 9. mellékletével megállapított 7. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti.”

 (2) Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
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 (3) Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 5. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
 (4) Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 6. és 7. melléklete helyébe a 8. és 9. melléklet lép.

3. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

 1. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.78a. alponttal egészül ki:
„1.78a. az  575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet nyolcadik részének II. és III. címében említett 
információk intézmények általi nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
meghatározásáról, valamint az  1423/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet, az  (EU) 2015/1555 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2016/200 bizottsági végrehajtási rendelet és az (EU) 2017/2295 felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2021. március 15-i (EU) 2021/637 bizottsági 
végrehajtási rendelet;”

 2. Hatályát veszti az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 2. pont 2.1., 2.27., 2.43., 2.55., 2.72., 2.74., 2.83., 2.87., 
2.115., 2.135., 2.149–2.152. és 2.160. alpontja.
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2. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

1 
 

2. melléklet a …/2023. (... …) MNB rendelethez 
 
 
1. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 2. mellékletében a 9R2 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe 

a következő tábla lép: 
 
 

 
 
 
 
 

Nagyságrend: forint

HUF EUR USD Jelentős 
deviza 1

Jelentős 
deviza 2

Jelentős 
deviza 3

Jelentős 
deviza 4

Jelentős 
deviza 5

Jelentős 
deviza 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i

001 9R201 Devizanem 

002 9R2011 A banki könyvi becsült gazdasági tőkeértéke az alapforgatókönyvben (amihez viszonyítva a változást 
számszerűsítik)

003 9R2012 A becsült nettó kamatbevétel az alapforgatókönyvben (amihez viszonyítva a változást számszerűsítik)

004 9R2013 A valós értéken értékelt pozíciók értéke az alapforgatókönyvben (amelyhez viszonyítva a változást 
számszerűsítik)

005 9R2014 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értéke az alapforgatókönyvben 
(amelyhez viszonyítva a változást számszerűsítik)

006 9R202 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
növekedése esetén (EBA/GL/2018/02 iránymutatás 113. pontja alapján)

007 9R203 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
csökkenése esetén (EBA/GL/2018/02 iránymutatás 113. pontja alapján)

008 9R204 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva az 1. szcenárió (párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

009 9R205 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 2. szcenárió (párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

010 9R206
A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 3. szcenárió (meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú hozamok emelkedése) 
bekövetkezése esetén

011 9R207
A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 4. szcenárió (laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú hozamok csökkenése) 
bekövetkezése esetén

012 9R208 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva az 5. szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

013 9R209 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 6. szcenárió (rövid hozam csökkenése) bekövetkezése esetén

014 9R210 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
növekedése esetén

015 9R211 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
csökkenése esetén

016 9R212 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 1. 
szcenárió (párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

017 9R213 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 2. 
szcenárió (párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

018 9R214
Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 3. 
szcenárió (meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú hozamok emelkedése) bekövetkezése 
esetén

019 9R215
Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 4. 
szcenárió (laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú hozamok csökkenése) bekövetkezése esetén

020 9R216 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 5. 
szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

021 9R217 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 6. 
szcenárió (rövid hozam csökkenése) bekövetkezése esetén

022 9R218 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
növekedése esetén

023 9R219 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe 
párhuzamos hirtelen 200 bázispontos növekedése esetén

024 9R220 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
csökkenése esetén

025 9R221 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe 
párhuzamos hirtelen 200 bázispontos csökkenése esetén

026 9R222 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 1. szcenárió 
(párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

027 9R223 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 1. szcenárió (párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

028 9R224 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 2. szcenárió 
(párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

029 9R225 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 2. szcenárió (párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

030 9R226
A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 3. szcenárió 
(meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú hozamok emelkedése) bekövetkezése esetén

031 9R227
A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 3. szcenárió (meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú 
hozamok emelkedése) bekövetkezése esetén

032 9R228
A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 4. szcenárió 
(laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú hozamok csökkenése) bekövetkezése esetén

033 9R229
A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 4. szcenárió (laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú 
hozamok csökkenése) bekövetkezése esetén

034 9R230 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 5. szcenárió 
(rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

035 9R231 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 5. szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

036 9R232 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 6. szcenárió 
(rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

037 9R233 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 6. szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

038 9R234 A gazdasági tőkeérték illetve annak változása számszerűsítésekor a pénzáramlások és a diszkontáláshoz 
használt kamatláb tartalmaz-e felárakat? (Igen/Nem)

Tilos ”
Jelmagyarázat

„9R2
 Banki könyvi kamatlábkockázat ─ Kamatkockázati eredmények

Sorszám Sorkód Megnevezés
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2. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 2. mellékletében a 9R4 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép: 
 
 

 

Nagyságrend: forint

Azonosító Intézmény BB/TB
(kódlista szerint)

Mérleg oldal
(kódlista szerint)

IFRS kategória
(kódlista szerint)

A pozíció fedezeti 
elszámolásba 

bevont-e 
(kódlista szerint) 

Termék/Instrumentum
(kódlista szerint) Terméknév Ügyfél szegmens

(kódlista szerint)
Devizanem

(kódlista szerint)

Teljesítő/Nem 
teljesítő 

(kódlista szerint)

Türelmi idő
(kódlista szerint) Lejárati dátum

Tőkefizetés 
tipusa

(kódlista szerint)

Tőkefizetés 
gyakorisága

Következő 
tőkefizetés

Átárazás típusa
(kódlista szerint)

Átárazás 
gyakorisága

Következő 
átárazás Kamatbázis Kamatfizetés 

gyakorisága
Következő 

kamatfizetés
Ügyleti 

kamatláb (%)
Kamat spread 

(%) Állomány
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…
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„9R4
Valós érték pozíciók
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2. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

1 
 

2. melléklet a …/2023. (... …) MNB rendelethez 
 
 
1. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 2. mellékletében a 9R2 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe 

a következő tábla lép: 
 
 

 
 
 
 
 

Nagyságrend: forint

HUF EUR USD Jelentős 
deviza 1

Jelentős 
deviza 2

Jelentős 
deviza 3

Jelentős 
deviza 4

Jelentős 
deviza 5

Jelentős 
deviza 6

1 2 3 4 5 6 7 8 9
a b c d e f g h i

001 9R201 Devizanem 

002 9R2011 A banki könyvi becsült gazdasági tőkeértéke az alapforgatókönyvben (amihez viszonyítva a változást 
számszerűsítik)

003 9R2012 A becsült nettó kamatbevétel az alapforgatókönyvben (amihez viszonyítva a változást számszerűsítik)

004 9R2013 A valós értéken értékelt pozíciók értéke az alapforgatókönyvben (amelyhez viszonyítva a változást 
számszerűsítik)

005 9R2014 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értéke az alapforgatókönyvben 
(amelyhez viszonyítva a változást számszerűsítik)

006 9R202 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
növekedése esetén (EBA/GL/2018/02 iránymutatás 113. pontja alapján)

007 9R203 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
csökkenése esetén (EBA/GL/2018/02 iránymutatás 113. pontja alapján)

008 9R204 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva az 1. szcenárió (párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

009 9R205 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 2. szcenárió (párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

010 9R206
A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 3. szcenárió (meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú hozamok emelkedése) 
bekövetkezése esetén

011 9R207
A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 4. szcenárió (laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú hozamok csökkenése) 
bekövetkezése esetén

012 9R208 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva az 5. szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

013 9R209 A banki könyv becsült gazdasági értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás 114. pontja alapján 
számítva a 6. szcenárió (rövid hozam csökkenése) bekövetkezése esetén

014 9R210 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
növekedése esetén

015 9R211 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
csökkenése esetén

016 9R212 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 1. 
szcenárió (párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

017 9R213 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 2. 
szcenárió (párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

018 9R214
Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 3. 
szcenárió (meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú hozamok emelkedése) bekövetkezése 
esetén

019 9R215
Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 4. 
szcenárió (laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú hozamok csökkenése) bekövetkezése esetén

020 9R216 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 5. 
szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

021 9R217 Nettó kamatbevétel 12 hónapos előrejelzésének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 6. 
szcenárió (rövid hozam csökkenése) bekövetkezése esetén

022 9R218 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
növekedése esetén

023 9R219 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe 
párhuzamos hirtelen 200 bázispontos növekedése esetén

024 9R220 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe párhuzamos hirtelen 200 bázispontos 
csökkenése esetén

025 9R221 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása a hozamgörbe 
párhuzamos hirtelen 200 bázispontos csökkenése esetén

026 9R222 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 1. szcenárió 
(párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

027 9R223 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 1. szcenárió (párhuzamos felfelé) bekövetkezése esetén

028 9R224 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 2. szcenárió 
(párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

029 9R225 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 2. szcenárió (párhuzamos lefelé) bekövetkezése esetén

030 9R226
A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 3. szcenárió 
(meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú hozamok emelkedése) bekövetkezése esetén

031 9R227
A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 3. szcenárió (meredekebbé válás, rövid hozamok csökkenése, hosszú 
hozamok emelkedése) bekövetkezése esetén

032 9R228
A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 4. szcenárió 
(laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú hozamok csökkenése) bekövetkezése esetén

033 9R229
A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 4. szcenárió (laposabbá válás, rövid hozamok emelkedése, hosszú 
hozamok csökkenése) bekövetkezése esetén

034 9R230 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 5. szcenárió 
(rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

035 9R231 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 5. szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

036 9R232 A valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 6. szcenárió 
(rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

037 9R233 A számviteli fedezeti elszámolásba bevont valós értéken értékelt pozíciók értékének változása az 
EBA/GL/2018/02 iránymutatás szerinti 6. szcenárió (rövid hozam emelkedése) bekövetkezése esetén

038 9R234 A gazdasági tőkeérték illetve annak változása számszerűsítésekor a pénzáramlások és a diszkontáláshoz 
használt kamatláb tartalmaz-e felárakat? (Igen/Nem)

Tilos ”
Jelmagyarázat

„9R2
 Banki könyvi kamatlábkockázat ─ Kamatkockázati eredmények
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2. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 2. mellékletében a 9R4 táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe a következő tábla lép: 
 
 

 

Nagyságrend: forint

Azonosító Intézmény BB/TB
(kódlista szerint)

Mérleg oldal
(kódlista szerint)

IFRS kategória
(kódlista szerint)

A pozíció fedezeti 
elszámolásba 

bevont-e 
(kódlista szerint) 

Termék/Instrumentum
(kódlista szerint) Terméknév Ügyfél szegmens

(kódlista szerint)
Devizanem

(kódlista szerint)

Teljesítő/Nem 
teljesítő 

(kódlista szerint)

Türelmi idő
(kódlista szerint) Lejárati dátum

Tőkefizetés 
tipusa

(kódlista szerint)

Tőkefizetés 
gyakorisága

Következő 
tőkefizetés

Átárazás típusa
(kódlista szerint)
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3. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez

1 
 

 
3. melléklet a …/2023. (... ...) MNB rendelethez 
 
1. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 3. melléklet II. 49. és 50. pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„49. 9R1 Banki könyvi kamatlábkockázat – Kamatkockázati adatok, 9R2 Banki könyvi 
kamatlábkockázat – Kamatkockázati eredmények és 9R3 Banki könyvi kamatlábkockázat ─ 
Felügyeleti outlier tesztek 
 

Az adatszolgáltatónak a táblák kitöltésekor – eltérő előírás hiányában – figyelembe kell vennie a nem 
kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatlábkockázat kezeléséről szóló EBA/GL/2018/02 
számú iránymutatás (a továbbiakban: EBA iránymutatás) vonatkozó pontjait.  

 
9R1 Kamatkockázati adatok 
Általános kitöltési előírások 
Minden, banki könyvbe besorolt kamatozó instrumentumot szerepeltetni kell az adatszolgáltatásban. A 
kereskedési könyvi instrumentumok nem szerepelhetnek az adatszolgáltatásban. 
Kötelezően jelentendő devizanemek: HUF, EUR, USD. Az adatszolgáltatónak legalább annyi devizanemben 
kell jelentenie, hogy a jelentett devizanemek eszközeinek vagy forrásainak összesített értéke elérje vagy 
meghaladja az összes eszköz vagy forrás értékének 90%-át (a továbbiakban: jelentős devizanemek). A 
további devizanemekben fennálló állományok összevontan, egyéb devizás tételként jelentendők.  
Jelentendők továbbá a banki és kereskedési könyv között kötött, belső elszámolású ügyletek is. 
Az adatok nagyságrendje egységnyi forint, a devizás tételek esetében a referenciadátumon érvényes, az 
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani az értékeket. 
A kamatérzékeny állományokhoz tartozó pénzáramlásokat és átárazódásokat a megadott csoportosító  a)–
g) oszlop mentén kell összegezni és jelenteni a h)-j) oszlopban. Ennek értelmében nem fordulhat elő, hogy 
az adatszolgáltatás különböző soraiban jelentett rekordok minden csoportosító a)–g) oszlop mentén 
megegyeznek. 
A pénzáramlásokat az irányuknak megfelelő előjellel kell jelenteni, vagyis a beáramlásokat pozitív, a 
kiáramlásokat negatív előjellel. Az átárazódásokat pozitív előjellel kell jelenteni, ha követelésnek, illetve 
negatív előjellel, ha kötelezettségnek minősül. 
 
Adatszolgáltatás módszertana 
Az adatszolgáltatásban a tőke- és kamatfizetésekhez, valamint a tőke átárazódásához tartozó összegek 
jelentendők. A tőke- és a kamatfizetéssel kapcsolatos események hatása külön jelentendő. 
Az adatszolgáltató az EBA iránymutatás értelmében választhat, hogy a kamatfizetésekhez tartozó 
összegeket a kamatfelárral vagy anélkül jelenti, azonban ügyelnie kell arra, hogy a 9R2 kódú táblában 
számolt EVE-érzékenységek számszerűsítése során alkalmazott módszertannal (felárral/felár nélkül) 
konzisztens módon töltse ki a 9R1 kódú táblát. A fix kamatozású instrumentumok esetében ezek egyrészt a 
tőketörlesztések, másrészt a fix kamatok kifizetései. A zérókupon kötvények a fix kamatozású 
instrumentumok közé sorolandók, nulla kamattal. 
A változó kamatozású instrumentumok az első átárazódás előtt a fix kamatozású instrumentumokkal azonos 
módon jelentendők. A referenciakamat és egy konstans szorzatához kötött kamatozású termékek feláraként 
a képletben szereplő felárat kell jelenteni (pl. AKK × 130% + 0% esetében 0%-ot). Az átárazódáskor a 
fennálló tőketartozás összegét kell jelenteni, ezt követően az előző bekezdés értelmében a kamatfizetések 
további hatása 0-nak tekintendő, vagy a felár komponense jelentendő a szerződés lejáratáig, a felárakra 
vonatkozó alkalmazott módszertannal konzisztens módon. 
Az olyan instrumentumoknál, ahol az adatszolgáltatónak lehetősége van egyoldalúan megváltoztatni a 
kamatot, a legkorábbi ilyen időpont tekintendő az első átárazódás időpontjának, és a továbbiakban a változó 
kamatozású instrumentumoknál ismertetett módon kell eljárni. Azokat a tételeket, melyekhez átárazási 
periódust a szerződés nem köt ki, és az adatszolgáltató a kamatmozgásoknak megfelelően szabadon 
változtathatja a kamatlábat, az 1–30 napos oszlopba kell besorolni. A változtatható kamatozású termékek 
esetében a kamatfelárat az ügyleti kamatláb és a legutolsó átárazás napján érvényes kockázatmentes 
kamatláb különbségeként kell meghatározni. A derivatívákat követelés és kötelezettség lábakra kell bontani, 
és ennek megfelelően szerepeltetni a táblázatban. 
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3. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
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3. melléklet a …/2023. (... ...) MNB rendelethez 
 
1. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 3. melléklet II. 49. és 50. pontja helyébe a következő rendelkezések 

lépnek: 
 
„49. 9R1 Banki könyvi kamatlábkockázat – Kamatkockázati adatok, 9R2 Banki könyvi 
kamatlábkockázat – Kamatkockázati eredmények és 9R3 Banki könyvi kamatlábkockázat ─ 
Felügyeleti outlier tesztek 
 

Az adatszolgáltatónak a táblák kitöltésekor – eltérő előírás hiányában – figyelembe kell vennie a nem 
kereskedési könyvi tevékenységekből származó kamatlábkockázat kezeléséről szóló EBA/GL/2018/02 
számú iránymutatás (a továbbiakban: EBA iránymutatás) vonatkozó pontjait.  

 
9R1 Kamatkockázati adatok 
Általános kitöltési előírások 
Minden, banki könyvbe besorolt kamatozó instrumentumot szerepeltetni kell az adatszolgáltatásban. A 
kereskedési könyvi instrumentumok nem szerepelhetnek az adatszolgáltatásban. 
Kötelezően jelentendő devizanemek: HUF, EUR, USD. Az adatszolgáltatónak legalább annyi devizanemben 
kell jelentenie, hogy a jelentett devizanemek eszközeinek vagy forrásainak összesített értéke elérje vagy 
meghaladja az összes eszköz vagy forrás értékének 90%-át (a továbbiakban: jelentős devizanemek). A 
további devizanemekben fennálló állományok összevontan, egyéb devizás tételként jelentendők.  
Jelentendők továbbá a banki és kereskedési könyv között kötött, belső elszámolású ügyletek is. 
Az adatok nagyságrendje egységnyi forint, a devizás tételek esetében a referenciadátumon érvényes, az 
MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell forintra átszámítani az értékeket. 
A kamatérzékeny állományokhoz tartozó pénzáramlásokat és átárazódásokat a megadott csoportosító  a)–
g) oszlop mentén kell összegezni és jelenteni a h)-j) oszlopban. Ennek értelmében nem fordulhat elő, hogy 
az adatszolgáltatás különböző soraiban jelentett rekordok minden csoportosító a)–g) oszlop mentén 
megegyeznek. 
A pénzáramlásokat az irányuknak megfelelő előjellel kell jelenteni, vagyis a beáramlásokat pozitív, a 
kiáramlásokat negatív előjellel. Az átárazódásokat pozitív előjellel kell jelenteni, ha követelésnek, illetve 
negatív előjellel, ha kötelezettségnek minősül. 
 
Adatszolgáltatás módszertana 
Az adatszolgáltatásban a tőke- és kamatfizetésekhez, valamint a tőke átárazódásához tartozó összegek 
jelentendők. A tőke- és a kamatfizetéssel kapcsolatos események hatása külön jelentendő. 
Az adatszolgáltató az EBA iránymutatás értelmében választhat, hogy a kamatfizetésekhez tartozó 
összegeket a kamatfelárral vagy anélkül jelenti, azonban ügyelnie kell arra, hogy a 9R2 kódú táblában 
számolt EVE-érzékenységek számszerűsítése során alkalmazott módszertannal (felárral/felár nélkül) 
konzisztens módon töltse ki a 9R1 kódú táblát. A fix kamatozású instrumentumok esetében ezek egyrészt a 
tőketörlesztések, másrészt a fix kamatok kifizetései. A zérókupon kötvények a fix kamatozású 
instrumentumok közé sorolandók, nulla kamattal. 
A változó kamatozású instrumentumok az első átárazódás előtt a fix kamatozású instrumentumokkal azonos 
módon jelentendők. A referenciakamat és egy konstans szorzatához kötött kamatozású termékek feláraként 
a képletben szereplő felárat kell jelenteni (pl. AKK × 130% + 0% esetében 0%-ot). Az átárazódáskor a 
fennálló tőketartozás összegét kell jelenteni, ezt követően az előző bekezdés értelmében a kamatfizetések 
további hatása 0-nak tekintendő, vagy a felár komponense jelentendő a szerződés lejáratáig, a felárakra 
vonatkozó alkalmazott módszertannal konzisztens módon. 
Az olyan instrumentumoknál, ahol az adatszolgáltatónak lehetősége van egyoldalúan megváltoztatni a 
kamatot, a legkorábbi ilyen időpont tekintendő az első átárazódás időpontjának, és a továbbiakban a változó 
kamatozású instrumentumoknál ismertetett módon kell eljárni. Azokat a tételeket, melyekhez átárazási 
periódust a szerződés nem köt ki, és az adatszolgáltató a kamatmozgásoknak megfelelően szabadon 
változtathatja a kamatlábat, az 1–30 napos oszlopba kell besorolni. A változtatható kamatozású termékek 
esetében a kamatfelárat az ügyleti kamatláb és a legutolsó átárazás napján érvényes kockázatmentes 
kamatláb különbségeként kell meghatározni. A derivatívákat követelés és kötelezettség lábakra kell bontani, 
és ennek megfelelően szerepeltetni a táblázatban. 
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A tábla oszlopai 
a)  Devizanem 
A pénzáramlás devizaneme ISO kód formátumban. A nem jelentős devizanemekben denominált 
pénzáramlásokat összevontan (Egyéb deviza) kell jelenteni. 
 
b)  Termékkód 
A kódtár szerinti termékkódokat alkalmazva kell megadni. 
 
A tábla vonatkozásában a hitelek magukban foglalják az eszköz oldali betéteket is. Ezzel összhangban a 
betétekbe beleértendők a felvett hitelek is. 
 
c)  Kamatozás típusa 
Itt a kamatozás típusát kell megadni, amely lehet fix, változó vagy lejárat nélküli. 
 
d)  Pénzáramlás (átárazódás) típusa 
Tőke vagy kamat. 
 
e)  Átárazódás időkategóriája 
A tőketörlesztés, tőke átárazódása vagy kamatfizetés dátuma, besorolva a kódtárban megadott értékek 
egyikébe. 
 
f)  Átárazódási periódus (eredeti) 
A kódtár szerinti átárazódási periódust alkalmazva kell megadni. 
 
Az a)–f) oszlophoz tartozó lehetséges kódértékeket az MNB honlapján közzétett technikai segédlet 
tartalmazza. 
 
g)  Átlagos ügyleti kamat (%) 
Azt kell megadni, hogy az adott oszlopokba/kategóriákba (deviza-terméktípus-kamatozás típus-pénzáramlás 
típus-átárazódási/lejárati sávba és átárazódási periódus szerinti bontás) eső tőkeelemeknek mi a kockázati 
és egyéb – a források oldalán alap esetben negatív – felárakat is tartalmazó, a jelentés vonatkozási 
időpontjában érvényes átlagos ügyleti kamatszintje (pénzáramlással súlyozva). A kamat mértékét százalékos 
formában, két tizedesjegy pontossággal kell megadni (például 12,34%: 12,34) 
 
h)  Modellezett pénzáramlás (átárazódás) összege 
Amennyiben az adatszolgáltató a banki könyvi kamatlábkockázat mérésére modellezett pénzáramlásokat és 
átárazódásokat használ, akkor ezeket itt kell feltüntetni. Ezeknek pontosnak kell lenniük, kapcsolódniuk kell 
az adatszolgáltató jelenlegi mérlegéhez, figyelembe véve az esetleges opcionalitást és az adatszolgáltató 
magatartásra vonatkozó feltételezéseit (például az előtörlesztéseket).  

Amennyiben a kamatok szintje és a modellezett pénzáramlás nem független egymástól, akkor a kamatszint 
változatlansága mellett feltételezett pénzáramlásokat kell jelenteni. 
 
i)  Szerződés szerinti pénzáramlás (átárazódás) összege 
Az adatszolgáltatónak a nem modellezett pénzáramlásokat és átárazódásokat itt kell feltüntetnie. Ebben az 
esetben a pénzáramlások és átárazódások futamidő-kategóriák szerinti bontását a mindenkori szerződéses 
feltételeknek megfelelően kell elkészíteni, anélkül, hogy tükröznék az opcionalitást és a magatartásra 
vonatkozó feltételezéseket (például az előtörlesztéseket). 
 
A h) és az i) oszlop együttesen tartalmazza az adatszolgáltató teljes várt pénzáramlásait és átárazódásait. 
 
j)  Modellezett termékek eredeti (szerződéses) pénzáramlásának (átárazódásának) összege 
Az adatszolgáltatónak itt kizárólag a modellezett portfóliók eredeti, szerződés szerinti pénzáramlásait és 
átárazódásait kell feltüntetniük. Ebben az esetben a pénzáramlások és átárazódások futamidő-kategóriák 
szerinti bontását a mindenkori szerződéses feltételeknek megfelelően kell elkészíteni, anélkül, hogy 
tükröznék az opcionalitást és a magatartásra vonatkozó feltételezéseket (például az előtörlesztéseket). 
Itt csak a modellezett portfóliók pénzáramlásait és átárazódásait szabad feltüntetni. 
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A termékbe való besorolással kapcsolatos elvárások 
Amennyiben az adatszolgáltató a nem teljesítő hiteleket is szerepelteti a kamatkockázati számításokban, 
akkor az i) oszlopban a várható megtérüléssel járó pénzáramlásokat kell a megfelelő idősávokban jelenteni, 
az adatszolgáltató saját feltételezései mellett.  
A táblában a spot és egyéb azonnali konverziókból származó nyitott pozíciókat nem kell szerepeltetni. 
Az OTC határidős kamatláb megállapodásokat (FRA) egy hosszú és egy rövid pozíció kombinációjaként kell 
szerepeltetni. Egy FRA lejárati sávba sorolásának alapja a leszállításig vagy elszámolásig hátralévő 
időtartam, plusz – ahol az értelmezhető – a mögöttes termék (alapügylet) futamideje [például egy áprilisi 
kötésű júniusi három hónapos tőzsdei kamatláb ügyletet úgy kell tekinteni, mint egy 5 hónapos lejárati sávba 
tartozó hosszú (követelés) pozíciót és egy két hónapos lejárati sávba tartozó (kötelezettség) rövid pozíciót].  
Határidős hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vétele esetén a kötési értéket a vétel időpontjának 
megfelelő lejáratnál, mint kötelezettséget kell szerepeltetni, a követelések között pedig az értékpapír 
átárazódásának megfelelő sávba kell helyezni. Határidős értékpapír eladása esetén fordítva kell eljárni.  
Az adatszolgáltatónak az „Egyéb” sorokon (Eszközök vagy Források) kizárólag azokat a banki könyvi 
kamatozó instrumentumokhoz kapcsolódó cash flow-kat kell feltüntetnie, amelyek más kategóriában nem 
kerültek kimutatásra, és amelyek nem minősülnek saját tőkének. Az „Egyéb kamatozó források” sor nem a 
saját tőke feltüntetésére szolgál. 
Az adatszolgáltatónak a mérleg alatti eszközök és források soraiban kizárólag azokat a banki könyvi 
mérlegen kívüli tételeket kell megjelenítenie, amelyek a tábla más soraiban nem kerültek feltüntetésre, 
megkülönböztetve a Banki könyvi eszközöket és a Banki könyvi forrásokat. 
Nem jelentendő tételek, a teljesség igénye nélkül: részvények, részesedések, ingatlanok, saját tőke. 
 
9R2 Kamatkockázati eredmények 
Az ebben a táblában jelentett adatok áttekintést nyújtanak az alábbiakról: 
  egy ± 200 bázispontos párhuzamos kamatlábváltozás, valamint az EBA iránymutatásban ismertetett 6 

felügyeleti kamatszcenárió hatása az adatszolgáltató alábbi mutatóira: 
-  gazdasági érték – 9R202–9R209 sor; 
-  becsült 12 havi nettó kamatjövedelem – 9R210–9R217 sor; 
-  valós értéken értékelt pozíciók – 9R218–9R233 sor; 
-  felárak alkalmazására vonatkozó információ – 9R234 sor. 

 
Az adatszolgáltatónak valamennyi jelentős devizanemben jelentenie kell a különböző hozamgörbe 
feltételezések melletti gazdasági érték, becsült kamatjövedelem és valós érték mutatókat. Kötelezően 
jelentendő: HUF, EUR, USD, továbbá legalább annyi devizanem, hogy a jelentett devizanemek eszközeinek 
vagy forrásainak összesített értéke elérje vagy meghaladja az összes eszköz vagy forrás értékének 90%-át. 
 
A tábla sorai 
9R2011 A banki könyvi becsült gazdasági tőkeértéke az alapforgatókönyvben (amelyhez viszonyítva 
a változást számszerűsítik) 
A 9R202–9R209 sor esetében viszonyítási alapként használt banki könyvi becsült gazdasági tőke értéke. 

9R2012 A becsült nettó kamatbevétel az alapforgatókönyvben (amelyhez viszonyítva a változást 
számszerűsítik) 
A 9R210–9R217 sor esetében viszonyítási alapként használt becsült nettó kamatbevétel értéke. 
9R2013, 9R2014 A valós értéken értékelt pozíciók értéke az alapforgatókönyvben (amelyhez 
viszonyítva a változást számszerűsítik) 
Ezekben a sorokban a 9R218–9R233 sorokban feltüntetett valós érték változások viszonyítási alapjaként 
használt valós értékek jelentendők. A 9R2013 sorban minden valós értéken értékelt pozíció 
alapforgatókönyvben számított értékét, míg a 9R2014 sorban a pozíciók közül csak a számviteli fedezeti 
elszámolásba bevont állományok értékét kell feltüntetni. 

9R202–9R233 A banki könyv becsült gazdasági tőkeértékének, nettó kamatbevételének és valós 
értéken értékelt pozíciói értékének változása 
Ezekben a sorokban három blokkban a banki könyvi kamatkockázat tőkekövetelményének 
meghatározásában szerepet játszó komponenseket – a gazdasági tőkeérték (EVE), a nettó kamatbevétel és 
a valós értéken értékelt pozíciók értékének a különböző kamat forgatókönyvekben mért változásait – kell 
szerepeltetni. Az adatszolgáltatóknak az EBA iránymutatás és az MNB honlapján közzétett „A 
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A termékbe való besorolással kapcsolatos elvárások 
Amennyiben az adatszolgáltató a nem teljesítő hiteleket is szerepelteti a kamatkockázati számításokban, 
akkor az i) oszlopban a várható megtérüléssel járó pénzáramlásokat kell a megfelelő idősávokban jelenteni, 
az adatszolgáltató saját feltételezései mellett.  
A táblában a spot és egyéb azonnali konverziókból származó nyitott pozíciókat nem kell szerepeltetni. 
Az OTC határidős kamatláb megállapodásokat (FRA) egy hosszú és egy rövid pozíció kombinációjaként kell 
szerepeltetni. Egy FRA lejárati sávba sorolásának alapja a leszállításig vagy elszámolásig hátralévő 
időtartam, plusz – ahol az értelmezhető – a mögöttes termék (alapügylet) futamideje [például egy áprilisi 
kötésű júniusi három hónapos tőzsdei kamatláb ügyletet úgy kell tekinteni, mint egy 5 hónapos lejárati sávba 
tartozó hosszú (követelés) pozíciót és egy két hónapos lejárati sávba tartozó (kötelezettség) rövid pozíciót].  
Határidős hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok vétele esetén a kötési értéket a vétel időpontjának 
megfelelő lejáratnál, mint kötelezettséget kell szerepeltetni, a követelések között pedig az értékpapír 
átárazódásának megfelelő sávba kell helyezni. Határidős értékpapír eladása esetén fordítva kell eljárni.  
Az adatszolgáltatónak az „Egyéb” sorokon (Eszközök vagy Források) kizárólag azokat a banki könyvi 
kamatozó instrumentumokhoz kapcsolódó cash flow-kat kell feltüntetnie, amelyek más kategóriában nem 
kerültek kimutatásra, és amelyek nem minősülnek saját tőkének. Az „Egyéb kamatozó források” sor nem a 
saját tőke feltüntetésére szolgál. 
Az adatszolgáltatónak a mérleg alatti eszközök és források soraiban kizárólag azokat a banki könyvi 
mérlegen kívüli tételeket kell megjelenítenie, amelyek a tábla más soraiban nem kerültek feltüntetésre, 
megkülönböztetve a Banki könyvi eszközöket és a Banki könyvi forrásokat. 
Nem jelentendő tételek, a teljesség igénye nélkül: részvények, részesedések, ingatlanok, saját tőke. 
 
9R2 Kamatkockázati eredmények 
Az ebben a táblában jelentett adatok áttekintést nyújtanak az alábbiakról: 
  egy ± 200 bázispontos párhuzamos kamatlábváltozás, valamint az EBA iránymutatásban ismertetett 6 

felügyeleti kamatszcenárió hatása az adatszolgáltató alábbi mutatóira: 
-  gazdasági érték – 9R202–9R209 sor; 
-  becsült 12 havi nettó kamatjövedelem – 9R210–9R217 sor; 
-  valós értéken értékelt pozíciók – 9R218–9R233 sor; 
-  felárak alkalmazására vonatkozó információ – 9R234 sor. 

 
Az adatszolgáltatónak valamennyi jelentős devizanemben jelentenie kell a különböző hozamgörbe 
feltételezések melletti gazdasági érték, becsült kamatjövedelem és valós érték mutatókat. Kötelezően 
jelentendő: HUF, EUR, USD, továbbá legalább annyi devizanem, hogy a jelentett devizanemek eszközeinek 
vagy forrásainak összesített értéke elérje vagy meghaladja az összes eszköz vagy forrás értékének 90%-át. 
 
A tábla sorai 
9R2011 A banki könyvi becsült gazdasági tőkeértéke az alapforgatókönyvben (amelyhez viszonyítva 
a változást számszerűsítik) 
A 9R202–9R209 sor esetében viszonyítási alapként használt banki könyvi becsült gazdasági tőke értéke. 

9R2012 A becsült nettó kamatbevétel az alapforgatókönyvben (amelyhez viszonyítva a változást 
számszerűsítik) 
A 9R210–9R217 sor esetében viszonyítási alapként használt becsült nettó kamatbevétel értéke. 
9R2013, 9R2014 A valós értéken értékelt pozíciók értéke az alapforgatókönyvben (amelyhez 
viszonyítva a változást számszerűsítik) 
Ezekben a sorokban a 9R218–9R233 sorokban feltüntetett valós érték változások viszonyítási alapjaként 
használt valós értékek jelentendők. A 9R2013 sorban minden valós értéken értékelt pozíció 
alapforgatókönyvben számított értékét, míg a 9R2014 sorban a pozíciók közül csak a számviteli fedezeti 
elszámolásba bevont állományok értékét kell feltüntetni. 

9R202–9R233 A banki könyv becsült gazdasági tőkeértékének, nettó kamatbevételének és valós 
értéken értékelt pozíciói értékének változása 
Ezekben a sorokban három blokkban a banki könyvi kamatkockázat tőkekövetelményének 
meghatározásában szerepet játszó komponenseket – a gazdasági tőkeérték (EVE), a nettó kamatbevétel és 
a valós értéken értékelt pozíciók értékének a különböző kamat forgatókönyvekben mért változásait – kell 
szerepeltetni. Az adatszolgáltatóknak az EBA iránymutatás és az MNB honlapján közzétett „A 
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tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP), a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata 
(ILAAP) és felügyeleti felülvizsgálatuk, valamint az üzleti modell elemzés (BMA)” című kézikönyv (a 
továbbiakban: MNB ICAAP kézikönyv) elvárásaival összhangban kell a számításokat elvégezni és az 
adatpontokat megadni. 

9R202–9R209 (első blokk): a gazdasági tőkeértéknek (EVE) a feltételezett kamat forgatókönyvekben becsült 
változásait tartalmazza  

Az EBA iránymutatással összhangban az adatszolgáltató választhat, hogy a kamatfelárakat milyen módon 
veszi figyelembe az EVE-érzékenység számítása során, azonban ennek mind a pénzáramlásokban, mind az 
alkalmazott diszkontrátákban tükröződniük kell. Így a kamatfelárat tartalmazó pénzáramlások kerülnek 
diszkontálásra a kockázatmentes hozamgörbe + felárral, vagy a felár nélküli pénzáramlások diszkontálódnak 
a kockázatmentes hozamgörbével. A választott módszertannak konzisztensnek kell lennie a 9R1 kódú 
táblában jelentett kamat pénzáramlásokkal a felár tartalmazását tekintve. 
9R210–9R217 (második blokk): itt a – jövedelem egyik komponenseként – nettó kamatbevételnek (NII) a 
feltételezett kamatforgatókönyvekben becsült változásait kell jelenteni.  

9R218–9R233 (harmadik blokk): ezekben a sorokban – a jövedelem másik komponenseként – a valós 
értéken értékelt pozíciók (beleértve a követelések és származékos ügyletek) értékváltozásait kell 
szerepeltetni, minden forgatókönyv esetén két soron. Az egyes forgatókönyvekben külön soron jelentendő a 
valós értéken értékelt pozíciók teljes (fedezeti elszámolásban szereplő és nem szereplő) állományának 
értékváltozása, illetve külön soron – az előbbin belül – a számviteli fedezeti elszámolási kapcsolatba bevont 
pozíciók értékváltozása. 

9R234 Felárak alkalmazása az EVE változások számításakor 

Itt kell megadni, hogy a gazdasági tőkeérték és annak változása számításakor a kockázatmentes hozamok 
feletti felárakat a pénzáramlások, illetve a diszkontáláshoz használt kamatláb tartalmazzák-e. „Igen” 
jelentendő, ha a felárak benne vannak a kalkulációban, „Nem”, ha a felárakat az intézmény nem veszi 
figyelembe a számításokban. Minden devizára egységesen töltendő, a devizanemek szerint a felárak 
alkalmazásának módszere nem különbözhet.  
 
9R3 Felügyeleti outlier tesztek 
 
Ebben a táblában az EBA iránymutatás illetve az MNB ICAAP kézikönyvben meghatározott két limit szintjét 
kell jelenteni, kiegészítve a mutatók számlálóinak és nevezőinek értékével. 
 
A tábla oszlopai 
a) Párhuzamos 200 bp fel/le minimum EVE érzékenysége 
A 9R2 kódú táblában is jelentett, a hozamgörbe azonnali 200 bázispontos felfelé, illetve lefelé eltolódásának 
hatására bekövetkező EVE-változás, a két forgatókönyvben devizánként összegezve oly módon, hogy a 
pozitív eredményeket 50%-os súllyal szükséges figyelembe venni, az oszlopban a két forgatókönyv 
összegzett eredménye közül a kisebbet kell feltüntetni. 
  
b) EBA szcenárók minimum EVE-érzékenysége  
A 9R2 kódú táblában is jelentett, a 6 EBA-forgatókönyv (párhuzamos fel/le, meredekebbé, laposabbá válás, 
rövid hozamok fel/le elmozdulása) devizánként a fenti módon összegzett (azaz a pozitív érzékenységeket 
50%-kal figyelembe véve) EVE-érzékenységei közül a minimum érték (legnagyobb negatív érzékenység). 
 
c) és d) T1 tőke, szavatolótőke  
Az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti C 01.00 táblának megfelelően kell kitölteni. 
 
e) 15%-os limit szintje  
A b) és c) oszlopban jelentett értékek hányadosa. 
 
f) 20%-os limit szintje 
Az a) és d) oszlopban jelentett értékek hányadosa. 
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tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP), a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata 
(ILAAP) és felügyeleti felülvizsgálatuk, valamint az üzleti modell elemzés (BMA)” című kézikönyv (a 
továbbiakban: MNB ICAAP kézikönyv) elvárásaival összhangban kell a számításokat elvégezni és az 
adatpontokat megadni. 

9R202–9R209 (első blokk): a gazdasági tőkeértéknek (EVE) a feltételezett kamat forgatókönyvekben becsült 
változásait tartalmazza  

Az EBA iránymutatással összhangban az adatszolgáltató választhat, hogy a kamatfelárakat milyen módon 
veszi figyelembe az EVE-érzékenység számítása során, azonban ennek mind a pénzáramlásokban, mind az 
alkalmazott diszkontrátákban tükröződniük kell. Így a kamatfelárat tartalmazó pénzáramlások kerülnek 
diszkontálásra a kockázatmentes hozamgörbe + felárral, vagy a felár nélküli pénzáramlások diszkontálódnak 
a kockázatmentes hozamgörbével. A választott módszertannak konzisztensnek kell lennie a 9R1 kódú 
táblában jelentett kamat pénzáramlásokkal a felár tartalmazását tekintve. 
9R210–9R217 (második blokk): itt a – jövedelem egyik komponenseként – nettó kamatbevételnek (NII) a 
feltételezett kamatforgatókönyvekben becsült változásait kell jelenteni.  

9R218–9R233 (harmadik blokk): ezekben a sorokban – a jövedelem másik komponenseként – a valós 
értéken értékelt pozíciók (beleértve a követelések és származékos ügyletek) értékváltozásait kell 
szerepeltetni, minden forgatókönyv esetén két soron. Az egyes forgatókönyvekben külön soron jelentendő a 
valós értéken értékelt pozíciók teljes (fedezeti elszámolásban szereplő és nem szereplő) állományának 
értékváltozása, illetve külön soron – az előbbin belül – a számviteli fedezeti elszámolási kapcsolatba bevont 
pozíciók értékváltozása. 

9R234 Felárak alkalmazása az EVE változások számításakor 

Itt kell megadni, hogy a gazdasági tőkeérték és annak változása számításakor a kockázatmentes hozamok 
feletti felárakat a pénzáramlások, illetve a diszkontáláshoz használt kamatláb tartalmazzák-e. „Igen” 
jelentendő, ha a felárak benne vannak a kalkulációban, „Nem”, ha a felárakat az intézmény nem veszi 
figyelembe a számításokban. Minden devizára egységesen töltendő, a devizanemek szerint a felárak 
alkalmazásának módszere nem különbözhet.  
 
9R3 Felügyeleti outlier tesztek 
 
Ebben a táblában az EBA iránymutatás illetve az MNB ICAAP kézikönyvben meghatározott két limit szintjét 
kell jelenteni, kiegészítve a mutatók számlálóinak és nevezőinek értékével. 
 
A tábla oszlopai 
a) Párhuzamos 200 bp fel/le minimum EVE érzékenysége 
A 9R2 kódú táblában is jelentett, a hozamgörbe azonnali 200 bázispontos felfelé, illetve lefelé eltolódásának 
hatására bekövetkező EVE-változás, a két forgatókönyvben devizánként összegezve oly módon, hogy a 
pozitív eredményeket 50%-os súllyal szükséges figyelembe venni, az oszlopban a két forgatókönyv 
összegzett eredménye közül a kisebbet kell feltüntetni. 
  
b) EBA szcenárók minimum EVE-érzékenysége  
A 9R2 kódú táblában is jelentett, a 6 EBA-forgatókönyv (párhuzamos fel/le, meredekebbé, laposabbá válás, 
rövid hozamok fel/le elmozdulása) devizánként a fenti módon összegzett (azaz a pozitív érzékenységeket 
50%-kal figyelembe véve) EVE-érzékenységei közül a minimum érték (legnagyobb negatív érzékenység). 
 
c) és d) T1 tőke, szavatolótőke  
Az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti C 01.00 táblának megfelelően kell kitölteni. 
 
e) 15%-os limit szintje  
A b) és c) oszlopban jelentett értékek hányadosa. 
 
f) 20%-os limit szintje 
Az a) és d) oszlopban jelentett értékek hányadosa. 
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50. 9R4 Valós érték pozíciók 
 
Az adatszolgáltatásban az adatszolgáltató mérlegében lévő, kamatkockázat szempontjából releváns, 
számvitelileg valós értéken értékelt pozíciókat kell szerepeltetni, a kamatkockázat szempontjából 
meghatározó paraméterek szerint aggregálva. 

A kamatérzékeny pozíciókhoz tartozó ügyleti kamatláb, kamat spread és záró állományokat a megadott 
csoportosító a)–v) oszlopok mentén kell összegezni és jelenteni a w)–y) oszlopban. Ennek értelmében nem 
fordulhat elő, hogy az adatszolgáltatás különböző soraiban jelentett rekordok minden csoportosító a)–v) 
oszlop mentén megegyeznek. 

A táblában használandó kódokat az MNB honlapján közzétett technikai segédlet (kódlista) tartalmazza. 
 
A tábla oszlopai 
 
a) Azonosító: az ügylet vagy aggregátum azonosítója vagy sorszáma, a táblában 1-től indítva. 
 
b) Intézmény: az adatszolgáltató megnevezése. Bankcsoporton belül annak a csoporttagnak a 
megnevezése, amely mérlegében az adott pozíció szerepel (pl. XY Jelzálogbank.) 
 
f) A pozíció fedezeti elszámolásba bevont-e: a fedezeti elszámolásba bevont pozíciók esetében „Igen”, a 
fedezeti elszámolásba nem bevont pozíciók esetében „Nem” jelentendő. A részben fedezeti elszámolásba 
bevont pozíciók esetén a jelentendő adat a pozíció nominális értékének 50%-át meghaladó aránynál „Igen”, 
ez alatti aránynál „Nem”. 
 
h) Terméknév: a terméknek az adatszolgáltató nyilvántartásában szereplő neve. A hasonló kamatkockázati 
tulajdonságú termékek egy csoportba sorolhatók. 
 
k) Teljesítő/Nem teljesítő: követelések esetén a CRR 178. cikke szerinti teljesítő/nem teljesítő kategóriát 
kell megadni a kódlista szerint. Követeléseken kívüli kategóriákban értéke:„Y”.  
 
l) Türelmi idő: azt kell megadni a kódlista szerint, hogy a követelés tőke, illetve kamat fizetésére vonatkozóan 
van-e türelmi idő (beleértve a COVID miatti moratórium alá eső pozíciókat is).  
 
m) Lejárati dátum: általában a mérlegből való kivezetés napja (pl. hitel esetében az utolsó törlesztő részlet 
napja, értékpapír esetében az eladás értéknapja, lejárat napja). 
 
o) Tőkefizetés gyakorisága: az adatot hónapokban kell megadni. pl. hiteleknél havi törlesztés esetén 1, 
negyedéves törlesztés esetén 3, „Bullet” típus esetén a StartDate és MaturityDate közötti idő hónapok szerinti 
számát kell megadni. Egyedi cash flow esetén vagy nem meghatározható esetben a jelentendő adat 0. 
 
p) Következő tőkefizetés: a soron következő tőkefizetés időpontja (Bullet típus tőketörlesztés 
esetén=lejárat). 
 
r) Átárazás gyakorisága: az átárazás (kamatváltozás) gyakoriságát (periódusát) hónapokban kell megadni. 
„Fix” típus esetén megegyezik a futamidővel hónapokban, „Disc” és egyéb nem meghatározható esetben a 
jelentendő adat 0. 
 
s) Következő átárazás: a soron következő átárazás (kamatváltozás) időpontja, „Változó”, „Változtatható” és 
„Disc” típus esetén. „Fix” típus esetén megegyezik a lejárat időpontjával. Nem meghatározható esetben a 
vonatkozási időponttal egyezik meg. 
 
t) Kamatbázis: az indexhez kötött, „Változó" árazási típusú termékek árazásának alapja (pl. 3 havi BUBOR, 
jegybanki alapkamat), egyéb típus esetén megegyezik az átárazás típusával. 
 
u) Kamatfizetés gyakorisága (hó): kamatfizetés gyakorisága (periódusa) hónapokban megadva (pl. 
hiteleknél havi fizetés esetén 1, negyedéves fizetés esetén 3). Egyedi cash flow esetén vagy nem 
meghatározható esetben = 0. 
 
v) Következő kamatfizetés: a következő kamatfizetés időpontja. 
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tőkemegfelelés belső értékelési folyamata (ICAAP), a likviditás megfelelőségének belső értékelési folyamata 
(ILAAP) és felügyeleti felülvizsgálatuk, valamint az üzleti modell elemzés (BMA)” című kézikönyv (a 
továbbiakban: MNB ICAAP kézikönyv) elvárásaival összhangban kell a számításokat elvégezni és az 
adatpontokat megadni. 

9R202–9R209 (első blokk): a gazdasági tőkeértéknek (EVE) a feltételezett kamat forgatókönyvekben becsült 
változásait tartalmazza  

Az EBA iránymutatással összhangban az adatszolgáltató választhat, hogy a kamatfelárakat milyen módon 
veszi figyelembe az EVE-érzékenység számítása során, azonban ennek mind a pénzáramlásokban, mind az 
alkalmazott diszkontrátákban tükröződniük kell. Így a kamatfelárat tartalmazó pénzáramlások kerülnek 
diszkontálásra a kockázatmentes hozamgörbe + felárral, vagy a felár nélküli pénzáramlások diszkontálódnak 
a kockázatmentes hozamgörbével. A választott módszertannak konzisztensnek kell lennie a 9R1 kódú 
táblában jelentett kamat pénzáramlásokkal a felár tartalmazását tekintve. 
9R210–9R217 (második blokk): itt a – jövedelem egyik komponenseként – nettó kamatbevételnek (NII) a 
feltételezett kamatforgatókönyvekben becsült változásait kell jelenteni.  

9R218–9R233 (harmadik blokk): ezekben a sorokban – a jövedelem másik komponenseként – a valós 
értéken értékelt pozíciók (beleértve a követelések és származékos ügyletek) értékváltozásait kell 
szerepeltetni, minden forgatókönyv esetén két soron. Az egyes forgatókönyvekben külön soron jelentendő a 
valós értéken értékelt pozíciók teljes (fedezeti elszámolásban szereplő és nem szereplő) állományának 
értékváltozása, illetve külön soron – az előbbin belül – a számviteli fedezeti elszámolási kapcsolatba bevont 
pozíciók értékváltozása. 

9R234 Felárak alkalmazása az EVE változások számításakor 

Itt kell megadni, hogy a gazdasági tőkeérték és annak változása számításakor a kockázatmentes hozamok 
feletti felárakat a pénzáramlások, illetve a diszkontáláshoz használt kamatláb tartalmazzák-e. „Igen” 
jelentendő, ha a felárak benne vannak a kalkulációban, „Nem”, ha a felárakat az intézmény nem veszi 
figyelembe a számításokban. Minden devizára egységesen töltendő, a devizanemek szerint a felárak 
alkalmazásának módszere nem különbözhet.  
 
9R3 Felügyeleti outlier tesztek 
 
Ebben a táblában az EBA iránymutatás illetve az MNB ICAAP kézikönyvben meghatározott két limit szintjét 
kell jelenteni, kiegészítve a mutatók számlálóinak és nevezőinek értékével. 
 
A tábla oszlopai 
a) Párhuzamos 200 bp fel/le minimum EVE érzékenysége 
A 9R2 kódú táblában is jelentett, a hozamgörbe azonnali 200 bázispontos felfelé, illetve lefelé eltolódásának 
hatására bekövetkező EVE-változás, a két forgatókönyvben devizánként összegezve oly módon, hogy a 
pozitív eredményeket 50%-os súllyal szükséges figyelembe venni, az oszlopban a két forgatókönyv 
összegzett eredménye közül a kisebbet kell feltüntetni. 
  
b) EBA szcenárók minimum EVE-érzékenysége  
A 9R2 kódú táblában is jelentett, a 6 EBA-forgatókönyv (párhuzamos fel/le, meredekebbé, laposabbá válás, 
rövid hozamok fel/le elmozdulása) devizánként a fenti módon összegzett (azaz a pozitív érzékenységeket 
50%-kal figyelembe véve) EVE-érzékenységei közül a minimum érték (legnagyobb negatív érzékenység). 
 
c) és d) T1 tőke, szavatolótőke  
Az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti C 01.00 táblának megfelelően kell kitölteni. 
 
e) 15%-os limit szintje  
A b) és c) oszlopban jelentett értékek hányadosa. 
 
f) 20%-os limit szintje 
Az a) és d) oszlopban jelentett értékek hányadosa. 
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50. 9R4 Valós érték pozíciók 
 
Az adatszolgáltatásban az adatszolgáltató mérlegében lévő, kamatkockázat szempontjából releváns, 
számvitelileg valós értéken értékelt pozíciókat kell szerepeltetni, a kamatkockázat szempontjából 
meghatározó paraméterek szerint aggregálva. 

A kamatérzékeny pozíciókhoz tartozó ügyleti kamatláb, kamat spread és záró állományokat a megadott 
csoportosító a)–v) oszlopok mentén kell összegezni és jelenteni a w)–y) oszlopban. Ennek értelmében nem 
fordulhat elő, hogy az adatszolgáltatás különböző soraiban jelentett rekordok minden csoportosító a)–v) 
oszlop mentén megegyeznek. 

A táblában használandó kódokat az MNB honlapján közzétett technikai segédlet (kódlista) tartalmazza. 
 
A tábla oszlopai 
 
a) Azonosító: az ügylet vagy aggregátum azonosítója vagy sorszáma, a táblában 1-től indítva. 
 
b) Intézmény: az adatszolgáltató megnevezése. Bankcsoporton belül annak a csoporttagnak a 
megnevezése, amely mérlegében az adott pozíció szerepel (pl. XY Jelzálogbank.) 
 
f) A pozíció fedezeti elszámolásba bevont-e: a fedezeti elszámolásba bevont pozíciók esetében „Igen”, a 
fedezeti elszámolásba nem bevont pozíciók esetében „Nem” jelentendő. A részben fedezeti elszámolásba 
bevont pozíciók esetén a jelentendő adat a pozíció nominális értékének 50%-át meghaladó aránynál „Igen”, 
ez alatti aránynál „Nem”. 
 
h) Terméknév: a terméknek az adatszolgáltató nyilvántartásában szereplő neve. A hasonló kamatkockázati 
tulajdonságú termékek egy csoportba sorolhatók. 
 
k) Teljesítő/Nem teljesítő: követelések esetén a CRR 178. cikke szerinti teljesítő/nem teljesítő kategóriát 
kell megadni a kódlista szerint. Követeléseken kívüli kategóriákban értéke:„Y”.  
 
l) Türelmi idő: azt kell megadni a kódlista szerint, hogy a követelés tőke, illetve kamat fizetésére vonatkozóan 
van-e türelmi idő (beleértve a COVID miatti moratórium alá eső pozíciókat is).  
 
m) Lejárati dátum: általában a mérlegből való kivezetés napja (pl. hitel esetében az utolsó törlesztő részlet 
napja, értékpapír esetében az eladás értéknapja, lejárat napja). 
 
o) Tőkefizetés gyakorisága: az adatot hónapokban kell megadni. pl. hiteleknél havi törlesztés esetén 1, 
negyedéves törlesztés esetén 3, „Bullet” típus esetén a StartDate és MaturityDate közötti idő hónapok szerinti 
számát kell megadni. Egyedi cash flow esetén vagy nem meghatározható esetben a jelentendő adat 0. 
 
p) Következő tőkefizetés: a soron következő tőkefizetés időpontja (Bullet típus tőketörlesztés 
esetén=lejárat). 
 
r) Átárazás gyakorisága: az átárazás (kamatváltozás) gyakoriságát (periódusát) hónapokban kell megadni. 
„Fix” típus esetén megegyezik a futamidővel hónapokban, „Disc” és egyéb nem meghatározható esetben a 
jelentendő adat 0. 
 
s) Következő átárazás: a soron következő átárazás (kamatváltozás) időpontja, „Változó”, „Változtatható” és 
„Disc” típus esetén. „Fix” típus esetén megegyezik a lejárat időpontjával. Nem meghatározható esetben a 
vonatkozási időponttal egyezik meg. 
 
t) Kamatbázis: az indexhez kötött, „Változó" árazási típusú termékek árazásának alapja (pl. 3 havi BUBOR, 
jegybanki alapkamat), egyéb típus esetén megegyezik az átárazás típusával. 
 
u) Kamatfizetés gyakorisága (hó): kamatfizetés gyakorisága (periódusa) hónapokban megadva (pl. 
hiteleknél havi fizetés esetén 1, negyedéves fizetés esetén 3). Egyedi cash flow esetén vagy nem 
meghatározható esetben = 0. 
 
v) Következő kamatfizetés: a következő kamatfizetés időpontja. 
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w) Ügyleti kamatláb (%): állománnyal súlyozott átlagos ügyleti kamatláb. 
 
x) Kamat spread (%): átlagos kamat spread. Az átlagos kamatláb és az árazás alapjául szolgáló (utolsó 
árazáskori piaci kamat, illetve transzferár) kamatláb különbözete. Fix kamatozás esetén az ügylet kamata és 
az induláskori benchmark kamat különbözete. 
 
A kamat mértékét százalékos formában, két tizedesjegy pontossággal kell megadni (például 10,45%: 10,45). 
 
y) Állomány: az adott időpontra vonatkozó záróállomány forintban, külföldi devizák esetén a vonatkozási 
időpontban érvényes MNB árfolyamon átszámítva.” 
 
 
2. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 3. melléklet II. 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„57. 20AA Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves 
beszámolója és 20AB Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres 
negyedéves beszámolója 
 
A CRR prudenciális konszolidációra vonatkozó rendelkezései (Első rész, II. Cím, 2. fejezete), valamint a Hpt. 
172. §-a szerinti, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetnek a 20AA Összevont alapú felügyelet 
alá tartozó hitelintézetek negyedéves szöveges beszámolóját, az egyéb hitelintézeteknek a 20AB Összevont 
alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézetek negyedéves szöveges beszámolóját kell negyedévente 
elkészítenie. 
 
Az összevont alapú felügyeleti jelleg általános rendező elve mellett az MNB dönthet úgy, hogy a jellegétől 
eltérő adatszolgáltatás teljesítését rendeli el a hitelintézetre, ha azt a hitelintézet kockázatainak sajátossága, 
tevékenységének összetettsége és ezek változása indokolttá teszi.  
 

20AA Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója 
 
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből 
nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást 
előidéző okokat, üzleti döntéseket kell bemutatni. A jelentésben más helyen rendelkezésre álló számszaki 
adatokat itt nem kell megismételni. Hangsúlyozni kell, hogy az elkövetkező időszakban milyen tendenciákat 
prognosztizál az intézmény az egyes témakörökben. A kötelezően elvárt elemeken túl az MNB a szöveges 
jelentést minden olyan információval, kockázattípussal kibővítheti, amelyet felügyeleti tevékenysége 
szempontjából lényegesnek ítél. 
 
A jelentés elkészítésénél, a folyamatok elemzésénél – jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése  
hiányában – a tárgyidőszakot megelőző egy évtől (bázistól) bekövetkezett változásokra, azok okaira kell 
koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat. Lényeges, hogy az alábbiakban 
rögzített struktúra nem kötött, csupán azokat a pontokat tartalmazza, amelyekre a hitelintézetnek minimálisan 
ki kell térnie. A kötelezően elvárt elemeken túl a hitelintézet a szöveges jelentést minden olyan információval, 
kockázattípussal kibővítheti, amelyet tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél. 
 
I. Mérlegbeli és mérlegen kívüli tételek alakulása 

 
1. Azokat a változásokat kell részletezni, indokolni, a számszaki változások mögötti folyamatokat 

bemutatni, 
a) amelyek az előző év ugyanazon időszakához vagy az előző negyedévhez képest 5%-nál 

nagyobb elmozdulást jelentenek,  
b) amelyek mögött tudatos üzleti döntés húzódik meg,  
c) amelyek a normál üzletmenettől, a portfolió természetes időszakos ingadozásaitól eltérnek, vagy 
d) amelyek esetében bizonyos tendencia figyelhető meg. 
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w) Ügyleti kamatláb (%): állománnyal súlyozott átlagos ügyleti kamatláb. 
 
x) Kamat spread (%): átlagos kamat spread. Az átlagos kamatláb és az árazás alapjául szolgáló (utolsó 
árazáskori piaci kamat, illetve transzferár) kamatláb különbözete. Fix kamatozás esetén az ügylet kamata és 
az induláskori benchmark kamat különbözete. 
 
A kamat mértékét százalékos formában, két tizedesjegy pontossággal kell megadni (például 10,45%: 10,45). 
 
y) Állomány: az adott időpontra vonatkozó záróállomány forintban, külföldi devizák esetén a vonatkozási 
időpontban érvényes MNB árfolyamon átszámítva.” 
 
 
2. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 3. melléklet II. 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„57. 20AA Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves 
beszámolója és 20AB Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres 
negyedéves beszámolója 
 
A CRR prudenciális konszolidációra vonatkozó rendelkezései (Első rész, II. Cím, 2. fejezete), valamint a Hpt. 
172. §-a szerinti, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetnek a 20AA Összevont alapú felügyelet 
alá tartozó hitelintézetek negyedéves szöveges beszámolóját, az egyéb hitelintézeteknek a 20AB Összevont 
alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézetek negyedéves szöveges beszámolóját kell negyedévente 
elkészítenie. 
 
Az összevont alapú felügyeleti jelleg általános rendező elve mellett az MNB dönthet úgy, hogy a jellegétől 
eltérő adatszolgáltatás teljesítését rendeli el a hitelintézetre, ha azt a hitelintézet kockázatainak sajátossága, 
tevékenységének összetettsége és ezek változása indokolttá teszi.  
 

20AA Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója 
 
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből 
nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást 
előidéző okokat, üzleti döntéseket kell bemutatni. A jelentésben más helyen rendelkezésre álló számszaki 
adatokat itt nem kell megismételni. Hangsúlyozni kell, hogy az elkövetkező időszakban milyen tendenciákat 
prognosztizál az intézmény az egyes témakörökben. A kötelezően elvárt elemeken túl az MNB a szöveges 
jelentést minden olyan információval, kockázattípussal kibővítheti, amelyet felügyeleti tevékenysége 
szempontjából lényegesnek ítél. 
 
A jelentés elkészítésénél, a folyamatok elemzésénél – jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése  
hiányában – a tárgyidőszakot megelőző egy évtől (bázistól) bekövetkezett változásokra, azok okaira kell 
koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat. Lényeges, hogy az alábbiakban 
rögzített struktúra nem kötött, csupán azokat a pontokat tartalmazza, amelyekre a hitelintézetnek minimálisan 
ki kell térnie. A kötelezően elvárt elemeken túl a hitelintézet a szöveges jelentést minden olyan információval, 
kockázattípussal kibővítheti, amelyet tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél. 
 
I. Mérlegbeli és mérlegen kívüli tételek alakulása 

 
1. Azokat a változásokat kell részletezni, indokolni, a számszaki változások mögötti folyamatokat 

bemutatni, 
a) amelyek az előző év ugyanazon időszakához vagy az előző negyedévhez képest 5%-nál 

nagyobb elmozdulást jelentenek,  
b) amelyek mögött tudatos üzleti döntés húzódik meg,  
c) amelyek a normál üzletmenettől, a portfolió természetes időszakos ingadozásaitól eltérnek, vagy 
d) amelyek esetében bizonyos tendencia figyelhető meg. 
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2. Minimálisan a következő tételekben bekövetkezett változásokat és azok alapvető okait kell bemutatni, 
kitérve a vonatkozó tervek megvalósulására is: 

2.1. Mérleg főcsoportok (SF0101, SF0102, SF0103), 
2.2. Mérlegen kívüli tételek  

a) mérlegen kívüli követelések, a következő megbontás szerint 
aa) fedezetek, biztosítékok (biztosítéki értéken), 
ab) egyéb mérlegen kívüli tételek; 

b) mérlegen kívüli kötelezettségek, a következő megbontás szerint:  
függő kötelezettségek, ezen belül 
ba) peres ügyekkel kapcsolatos állományok, 
bb) egyéb függő kötelezettségek. 

 
II. Piaci megjelenés 

 
1. Ismertetni kell, hogy milyen új üzletágakat, termékeket, szolgáltatásokat kíván a hitelintézet a jövőben 

bevezetni. 
2. Be kell mutatni, milyen főbb változások történtek az elosztási csatornák fejlesztését illetően (pl. 

speciális fiókok létrehozása, internet banking, telefon banking fejlesztések). 
3. Be kell mutatni, milyen együttműködési formák, szövetségek jöttek létre más pénzügyi és nem 

pénzügyi intézményekkel, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer egyéb tagjaival. Mi az együttműködés 
célja és formája (többek között közös termék, egy adott termék értékesítése, közös vállalat). 

 
III. Vállalatirányítás 

 
1. Be kell mutatni, milyen intézményen, illetve intézménycsoporton belüli szervezeti, belső szabályozási 

változások történtek a hatékonyabb kockázatmenedzselés érdekében.  
2. Ismertetni kell, hogy a hitelintézet milyen új kockázatcsökkentő eszközöket vezetett be (többek között 

értékpapírosítás, speciális biztosítékok, biztosítások). 
3. Tájékoztatást kell nyújtani a hitelintézetnek a Hpt. 100. §-ában meghatározott tulajdonszerzéshez 

kapcsolódó kockázatvállalásra, valamint a 101. és 102. §-ában meghatározott befektetési 
korlátozásokra vonatkozóan. 

4. Intézménycsoport 
a) az intézménycsoporthoz tartozó, illetve az intézménycsoporthoz nem tartozó, de a hitelintézettel 

stratégiai kapcsolatban lévő (pl. közös anyabankjuk van, közös külföldi anyabankhoz tartoznak, a 
bank közvetett tulajdonában vannak) nem banki pénzügyi közvetítőkkel (biztosítók, befektetési 
alapok, nyugdíjpénztár, pénzügyi- és befektetési vállalkozások) való együttműködés jellemzői (pl. 
üzletpolitika, közös tevékenység, közös termékek, hitelkapcsolat, keresztértékesítések); 

b) az összevont alapú felügyelet alá „bevont” vállalkozások [az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási 
rendelet III. melléklete szerinti F 40.01 kódú tábla] közül az MNB által egyedileg nem felügyelt 
csoporttagok aktivitásának, a mérlegfőösszeg, jövedelmezőség, portfolió minőség, saját tőke 
változások bemutatása;  

c) az időszakban a jelentősebb vezetők körében, továbbá az irányító testületekben történt személyi, 
valamint döntési, hatásköri változások bemutatása; 

d) amennyiben a hitelintézet felülvizsgálta stratégiáját és üzleti tervét, ismertesse a változásokat, 
kitérve a kiemelt üzletágakat érintő módosulásokra. 

 
IV. Hitelkockázat 

 
1. Tájékoztatást kell adni a nem pénzügyi vállalati hitelportfolió állományának nemzetgazdasági ágazatok 

szerinti megoszlásáról (pl. feldolgozóipar, építőipar, vendéglátás, kereskedelem, kommunikáció, 
pénzügy), koncentrációs kockázatáról [földrajzi (pl. Budapest, vidék), termék]. 

2. Ismertetni kell az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott nem teljesítő hitelek volumenváltozása 
mögötti folyamatokat, okokat, továbbá indokolni kell az értékvesztéssel való fedezettség változásának 
okát a következő megbontás szerint:  
a) vállalati hitelek,  
b) háztartási hitelek, ezen belül jelzáloggal fedezett hitelek, fedezetlen hitelek, egyéb,  
c) külföldi hitelek,  
d) önkormányzati hitelek,  
e) pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitelek.  

448 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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w) Ügyleti kamatláb (%): állománnyal súlyozott átlagos ügyleti kamatláb. 
 
x) Kamat spread (%): átlagos kamat spread. Az átlagos kamatláb és az árazás alapjául szolgáló (utolsó 
árazáskori piaci kamat, illetve transzferár) kamatláb különbözete. Fix kamatozás esetén az ügylet kamata és 
az induláskori benchmark kamat különbözete. 
 
A kamat mértékét százalékos formában, két tizedesjegy pontossággal kell megadni (például 10,45%: 10,45). 
 
y) Állomány: az adott időpontra vonatkozó záróállomány forintban, külföldi devizák esetén a vonatkozási 
időpontban érvényes MNB árfolyamon átszámítva.” 
 
 
2. Az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 3. melléklet II. 57. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„57. 20AA Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves 
beszámolója és 20AB Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres 
negyedéves beszámolója 
 
A CRR prudenciális konszolidációra vonatkozó rendelkezései (Első rész, II. Cím, 2. fejezete), valamint a Hpt. 
172. §-a szerinti, összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetnek a 20AA Összevont alapú felügyelet 
alá tartozó hitelintézetek negyedéves szöveges beszámolóját, az egyéb hitelintézeteknek a 20AB Összevont 
alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézetek negyedéves szöveges beszámolóját kell negyedévente 
elkészítenie. 
 
Az összevont alapú felügyeleti jelleg általános rendező elve mellett az MNB dönthet úgy, hogy a jellegétől 
eltérő adatszolgáltatás teljesítését rendeli el a hitelintézetre, ha azt a hitelintézet kockázatainak sajátossága, 
tevékenységének összetettsége és ezek változása indokolttá teszi.  
 

20AA Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek rendszeres negyedéves beszámolója 
 
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből 
nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást 
előidéző okokat, üzleti döntéseket kell bemutatni. A jelentésben más helyen rendelkezésre álló számszaki 
adatokat itt nem kell megismételni. Hangsúlyozni kell, hogy az elkövetkező időszakban milyen tendenciákat 
prognosztizál az intézmény az egyes témakörökben. A kötelezően elvárt elemeken túl az MNB a szöveges 
jelentést minden olyan információval, kockázattípussal kibővítheti, amelyet felügyeleti tevékenysége 
szempontjából lényegesnek ítél. 
 
A jelentés elkészítésénél, a folyamatok elemzésénél – jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése  
hiányában – a tárgyidőszakot megelőző egy évtől (bázistól) bekövetkezett változásokra, azok okaira kell 
koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat. Lényeges, hogy az alábbiakban 
rögzített struktúra nem kötött, csupán azokat a pontokat tartalmazza, amelyekre a hitelintézetnek minimálisan 
ki kell térnie. A kötelezően elvárt elemeken túl a hitelintézet a szöveges jelentést minden olyan információval, 
kockázattípussal kibővítheti, amelyet tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél. 
 
I. Mérlegbeli és mérlegen kívüli tételek alakulása 

 
1. Azokat a változásokat kell részletezni, indokolni, a számszaki változások mögötti folyamatokat 

bemutatni, 
a) amelyek az előző év ugyanazon időszakához vagy az előző negyedévhez képest 5%-nál 

nagyobb elmozdulást jelentenek,  
b) amelyek mögött tudatos üzleti döntés húzódik meg,  
c) amelyek a normál üzletmenettől, a portfolió természetes időszakos ingadozásaitól eltérnek, vagy 
d) amelyek esetében bizonyos tendencia figyelhető meg. 
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2. Minimálisan a következő tételekben bekövetkezett változásokat és azok alapvető okait kell bemutatni, 
kitérve a vonatkozó tervek megvalósulására is: 

2.1. Mérleg főcsoportok (SF0101, SF0102, SF0103), 
2.2. Mérlegen kívüli tételek  

a) mérlegen kívüli követelések, a következő megbontás szerint 
aa) fedezetek, biztosítékok (biztosítéki értéken), 
ab) egyéb mérlegen kívüli tételek; 

b) mérlegen kívüli kötelezettségek, a következő megbontás szerint:  
függő kötelezettségek, ezen belül 
ba) peres ügyekkel kapcsolatos állományok, 
bb) egyéb függő kötelezettségek. 

 
II. Piaci megjelenés 

 
1. Ismertetni kell, hogy milyen új üzletágakat, termékeket, szolgáltatásokat kíván a hitelintézet a jövőben 

bevezetni. 
2. Be kell mutatni, milyen főbb változások történtek az elosztási csatornák fejlesztését illetően (pl. 

speciális fiókok létrehozása, internet banking, telefon banking fejlesztések). 
3. Be kell mutatni, milyen együttműködési formák, szövetségek jöttek létre más pénzügyi és nem 

pénzügyi intézményekkel, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer egyéb tagjaival. Mi az együttműködés 
célja és formája (többek között közös termék, egy adott termék értékesítése, közös vállalat). 

 
III. Vállalatirányítás 

 
1. Be kell mutatni, milyen intézményen, illetve intézménycsoporton belüli szervezeti, belső szabályozási 

változások történtek a hatékonyabb kockázatmenedzselés érdekében.  
2. Ismertetni kell, hogy a hitelintézet milyen új kockázatcsökkentő eszközöket vezetett be (többek között 

értékpapírosítás, speciális biztosítékok, biztosítások). 
3. Tájékoztatást kell nyújtani a hitelintézetnek a Hpt. 100. §-ában meghatározott tulajdonszerzéshez 

kapcsolódó kockázatvállalásra, valamint a 101. és 102. §-ában meghatározott befektetési 
korlátozásokra vonatkozóan. 

4. Intézménycsoport 
a) az intézménycsoporthoz tartozó, illetve az intézménycsoporthoz nem tartozó, de a hitelintézettel 

stratégiai kapcsolatban lévő (pl. közös anyabankjuk van, közös külföldi anyabankhoz tartoznak, a 
bank közvetett tulajdonában vannak) nem banki pénzügyi közvetítőkkel (biztosítók, befektetési 
alapok, nyugdíjpénztár, pénzügyi- és befektetési vállalkozások) való együttműködés jellemzői (pl. 
üzletpolitika, közös tevékenység, közös termékek, hitelkapcsolat, keresztértékesítések); 

b) az összevont alapú felügyelet alá „bevont” vállalkozások [az (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási 
rendelet III. melléklete szerinti F 40.01 kódú tábla] közül az MNB által egyedileg nem felügyelt 
csoporttagok aktivitásának, a mérlegfőösszeg, jövedelmezőség, portfolió minőség, saját tőke 
változások bemutatása;  

c) az időszakban a jelentősebb vezetők körében, továbbá az irányító testületekben történt személyi, 
valamint döntési, hatásköri változások bemutatása; 

d) amennyiben a hitelintézet felülvizsgálta stratégiáját és üzleti tervét, ismertesse a változásokat, 
kitérve a kiemelt üzletágakat érintő módosulásokra. 

 
IV. Hitelkockázat 

 
1. Tájékoztatást kell adni a nem pénzügyi vállalati hitelportfolió állományának nemzetgazdasági ágazatok 

szerinti megoszlásáról (pl. feldolgozóipar, építőipar, vendéglátás, kereskedelem, kommunikáció, 
pénzügy), koncentrációs kockázatáról [földrajzi (pl. Budapest, vidék), termék]. 

2. Ismertetni kell az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott nem teljesítő hitelek volumenváltozása 
mögötti folyamatokat, okokat, továbbá indokolni kell az értékvesztéssel való fedezettség változásának 
okát a következő megbontás szerint:  
a) vállalati hitelek,  
b) háztartási hitelek, ezen belül jelzáloggal fedezett hitelek, fedezetlen hitelek, egyéb,  
c) külföldi hitelek,  
d) önkormányzati hitelek,  
e) pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitelek.  
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3. Meg kell jelölni azokat az ágazatokat, termékeket, amelyeknél a hitelintézet további portfolióromlásra 
számít. 

4. Be kell mutatni a negyedév során az átstrukturált hitelek volumenében bekövetkezett változások okait, 
továbbá azt, hogy a negyedév során hozott átstrukturálási döntések közül melyek voltak a jellemzőek 
(pl. fizetés-könnyítés, halasztás jelzáloghitelnél, személyi hitelnél, futamidő hosszabbítás, devizanem 
átváltás, kedvezményes előtörlesztés, türelmi idő hosszabbítása, áthidaló hitel nyújtása), azok milyen 
termékekhez kapcsolódtak és hány ügyletet érintettek. 

5. Ismertetni kell a tárgyidőszaki, csoporton belüli jelentősebb, nem rendszeres hitelportfolió 
értékesítések gazdasági okait és összegét, szegmens, terméktípus, eladó és vevő megjelöléssel. 
Ezen túlmenően tájékoztatást kell adni az eladott vagy megvásárolt hitelportfolió minőségéről (90+ 
aránya, biztosítékokkal fedezettség aránya). 

6. A banki nagykockázat vállalásával összefüggésben a hitelintézetnek ki kell térnie: 
a) a legnagyobb ügyfél és ügyfélcsoportokkal szembeni kockázatvállalások alakulásának 

értékelésére, különös tekintettel az ügyfelek, ügyfélcsoportok részére történő limitmegállapításra, 
az ügyfél és ügylet minősítés változására, az értékvesztés- és céltartalékképzésre, a default 
eseményekre, az egyedi kockázatkezelési, behajtási eljárások alkalmazására (az ügyfélcsoport 
fogalmára a CRR 4. cikk (1) bekezdés 39. pontja az irányadó). Az értékelés során a nem teljesítő 
minősítésű ügyfeleket egyedenként is elemezni kell.  

b) a más bankkal, bankcsoporttal szembeni nagykockázati kitettségeire;  
c) a legnagyobb kockázatok tekintetében a Hpt. 302. §-ában valamint a CRR 400. cikkében foglalt 

mentesítésekre vonatkozó tájékoztatásra. 
7. A konzorciálisan, illetve lebonyolításra nyújtott hitelek adatairól (az ügyfél neve, konzorcium szervezés 

esetén a többi résztvevő bank neve, a hitelnyújtás devizaneme, a bank felé fennálló tartozás összege 
devizában és forintban, a saját hitelkeret devizaneme, a saját hitelkeret teljes összege devizában, 
forintban, a még le nem hívott összeg devizában, forintban, a kötés és a lejárat ideje) tájékoztatást kell 
adni. A konzorcium keretében kapott forrásokat (hiteleket) is – nevesítve – ismertetni kell. 

8. Tájékoztatást kell nyújtani, ha a hitelintézet a tárgynegyedévben kezdi el határon átnyúló tevékenység 
keretében pénzügyi szolgáltatás, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtását. Ismertetni kell a 
határon átnyúló szolgáltatás volumenének alakulását. Annak jelentős nagyságrendje, vagy jelentős 
változása esetén tájékoztatást kell adni a nyújtott szolgáltatások fajtáiról. 

 
V. Likviditás  
 

1. Az anyabanktól származó források alakulásának bemutatása (amennyiben releváns). Ismertetni kell a 
változás okait, külön kitérve az éven túli állományváltozás indokaira. 

2. Tájékoztatást kell nyújtani a szabadrendelkezésű repó képes értékpapírok állományának alakulásáról. 
3. Ismertetni kell a partnerbankok a hitelintézettel szemben érvényesített (hitelintézet által ismert) MM 

limitjeinek, azok kihasználtságának alakulását. 
4. Be kell mutatni, hogyan alakult a hitelintézet forrásköltsége, az eszközoldali aktivitásbővülést milyen 

jellegű, lejárati struktúrájú források finanszírozzák.  
a) Ismertetnie kell az egyes forrástípusokban bekövetkezett változások okait, részletezve a 

tárgyidőszakban esedékes lejáratok teljesítését, valamint a lejárt források megújítását, a külső 
forrásbevonásokat. 

b) Betétállományok stabilitásának értékelése. 
5. Részletesen ki kell fejteni, hogy a nagybetétek hogyan változtak, milyen tényezők befolyásolták a 

változást. 
 

VI. Piaci kockázat 
 

1. Ismertetni kell a főbb állománycsoportok (beleértve a mérlegen kívüli állományokat is) jellemző kamat 
típusát (ahol releváns), az esetleges benchmarkokat, a hitelintézet árazási gyakorlatát, a kamatpolitika 
kialakításánál követett megfontolásokat, várakozásokat. Ismertetni kell az intézmény banki és 
kereskedési könyvi kamatkockázat kezelésére vonatkozó stratégiáját.  

2. Ismertetni kell a kamat-, a devizaárfolyam, az áru és részvényárfolyam kockázatát. Ki kell térni a 
releváns kockázati forrásokra, figyelembe véve a mérlegen kívüli állományokat is. Az elemzés térjen 
ki külön a kereskedési és külön a banki könyvre is. 

3. Be kell mutatni a hitelintézet árazási gyakorlatát, illetve a piaci kockázati politika kialakításánál 
figyelembe vett feltételezéseket, várakozásokat. Szükséges a tárgyidőszakban előfordult, a piaci 
kockázatokat jelentősen befolyásoló események bemutatása is. 
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3. Meg kell jelölni azokat az ágazatokat, termékeket, amelyeknél a hitelintézet további portfolióromlásra 
számít. 

4. Be kell mutatni a negyedév során az átstrukturált hitelek volumenében bekövetkezett változások okait, 
továbbá azt, hogy a negyedév során hozott átstrukturálási döntések közül melyek voltak a jellemzőek 
(pl. fizetés-könnyítés, halasztás jelzáloghitelnél, személyi hitelnél, futamidő hosszabbítás, devizanem 
átváltás, kedvezményes előtörlesztés, türelmi idő hosszabbítása, áthidaló hitel nyújtása), azok milyen 
termékekhez kapcsolódtak és hány ügyletet érintettek. 

5. Ismertetni kell a tárgyidőszaki, csoporton belüli jelentősebb, nem rendszeres hitelportfolió 
értékesítések gazdasági okait és összegét, szegmens, terméktípus, eladó és vevő megjelöléssel. 
Ezen túlmenően tájékoztatást kell adni az eladott vagy megvásárolt hitelportfolió minőségéről (90+ 
aránya, biztosítékokkal fedezettség aránya). 

6. A banki nagykockázat vállalásával összefüggésben a hitelintézetnek ki kell térnie: 
a) a legnagyobb ügyfél és ügyfélcsoportokkal szembeni kockázatvállalások alakulásának 

értékelésére, különös tekintettel az ügyfelek, ügyfélcsoportok részére történő limitmegállapításra, 
az ügyfél és ügylet minősítés változására, az értékvesztés- és céltartalékképzésre, a default 
eseményekre, az egyedi kockázatkezelési, behajtási eljárások alkalmazására (az ügyfélcsoport 
fogalmára a CRR 4. cikk (1) bekezdés 39. pontja az irányadó). Az értékelés során a nem teljesítő 
minősítésű ügyfeleket egyedenként is elemezni kell.  

b) a más bankkal, bankcsoporttal szembeni nagykockázati kitettségeire;  
c) a legnagyobb kockázatok tekintetében a Hpt. 302. §-ában valamint a CRR 400. cikkében foglalt 

mentesítésekre vonatkozó tájékoztatásra. 
7. A konzorciálisan, illetve lebonyolításra nyújtott hitelek adatairól (az ügyfél neve, konzorcium szervezés 

esetén a többi résztvevő bank neve, a hitelnyújtás devizaneme, a bank felé fennálló tartozás összege 
devizában és forintban, a saját hitelkeret devizaneme, a saját hitelkeret teljes összege devizában, 
forintban, a még le nem hívott összeg devizában, forintban, a kötés és a lejárat ideje) tájékoztatást kell 
adni. A konzorcium keretében kapott forrásokat (hiteleket) is – nevesítve – ismertetni kell. 

8. Tájékoztatást kell nyújtani, ha a hitelintézet a tárgynegyedévben kezdi el határon átnyúló tevékenység 
keretében pénzügyi szolgáltatás, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtását. Ismertetni kell a 
határon átnyúló szolgáltatás volumenének alakulását. Annak jelentős nagyságrendje, vagy jelentős 
változása esetén tájékoztatást kell adni a nyújtott szolgáltatások fajtáiról. 

 
V. Likviditás  
 

1. Az anyabanktól származó források alakulásának bemutatása (amennyiben releváns). Ismertetni kell a 
változás okait, külön kitérve az éven túli állományváltozás indokaira. 

2. Tájékoztatást kell nyújtani a szabadrendelkezésű repó képes értékpapírok állományának alakulásáról. 
3. Ismertetni kell a partnerbankok a hitelintézettel szemben érvényesített (hitelintézet által ismert) MM 

limitjeinek, azok kihasználtságának alakulását. 
4. Be kell mutatni, hogyan alakult a hitelintézet forrásköltsége, az eszközoldali aktivitásbővülést milyen 

jellegű, lejárati struktúrájú források finanszírozzák.  
a) Ismertetnie kell az egyes forrástípusokban bekövetkezett változások okait, részletezve a 

tárgyidőszakban esedékes lejáratok teljesítését, valamint a lejárt források megújítását, a külső 
forrásbevonásokat. 

b) Betétállományok stabilitásának értékelése. 
5. Részletesen ki kell fejteni, hogy a nagybetétek hogyan változtak, milyen tényezők befolyásolták a 

változást. 
 

VI. Piaci kockázat 
 

1. Ismertetni kell a főbb állománycsoportok (beleértve a mérlegen kívüli állományokat is) jellemző kamat 
típusát (ahol releváns), az esetleges benchmarkokat, a hitelintézet árazási gyakorlatát, a kamatpolitika 
kialakításánál követett megfontolásokat, várakozásokat. Ismertetni kell az intézmény banki és 
kereskedési könyvi kamatkockázat kezelésére vonatkozó stratégiáját.  

2. Ismertetni kell a kamat-, a devizaárfolyam, az áru és részvényárfolyam kockázatát. Ki kell térni a 
releváns kockázati forrásokra, figyelembe véve a mérlegen kívüli állományokat is. Az elemzés térjen 
ki külön a kereskedési és külön a banki könyvre is. 

3. Be kell mutatni a hitelintézet árazási gyakorlatát, illetve a piaci kockázati politika kialakításánál 
figyelembe vett feltételezéseket, várakozásokat. Szükséges a tárgyidőszakban előfordult, a piaci 
kockázatokat jelentősen befolyásoló események bemutatása is. 
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VII. Működési kockázat  
 

1. Ismertetni kell, milyen jelentősebb fejlesztéseket tervez a hitelintézet és mekkora ezek várható 
költségvonzata (pl. számviteli, információs rendszer bővítése). 

2. Be kell mutatni, milyen működési kockázatcsökkentő intézkedések történtek a hitelintézetnél a 
tárgynegyedévben. 

 
VIII. Jövedelmezőség 

 
1. Értékelni kell az eszközök jövedelemtermelő képességének, a forrás költségeinek alakulását, azok 

eredményre gyakorolt hatását.  
2. Ismertetni kell a főbb eredmény-összetevők alakulását, a változást kiváltó mögöttes okokat, valamint 

a nagyobb egyedi tranzakciók hatását az eredményre. Az értékelésnél a jelentés I. részében a 
mérlegtételek bemutatására vonatkozó feltételek szerint kell eljárni. 

3. Ismertetni kell, melyek voltak a hitelintézetnél a tárgynegyedévben a legfontosabb kamatpolitikai és 
jutalék változtatási döntések és mi indokolta ezeket. 

4. Részletesen ismertetni kell, hogy az egyéb (máshol nem szereplő egyéb) ráfordítások és bevételek 
főbb tételei miből adódtak.  

5. Ismertetni kell a hitelintézet költségeinek alakulására ható főbb tényezőket, kiemelve a jelentősebb 
költségtételeket. 

6. Részletezni kell a pénzügyi műveletek eredményének alakulását meghatározó tényezőket.  
7. Értékelni kell a jövedelmezőségre vonatkozó terv időarányos alakulását, továbbá melyek a 

jövedelmezőségre vonatkozó jövőbeni tervek. 
 

IX. Banki könyvi kamatlábkockázati kérdések (a 9R1 és 9R2 táblakódú felügyeleti jelentésekhez 
kapcsolódóan) 
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek esetében az alábbi kérdéseket csak a bankcsoportot 
vezető hitelintézet válaszolja meg. 

1. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató mely kockázatmentes hozamgörbéket használja a felügyeleti 
standard kamatlábsokk kiszámításához. Az EBA iránymutatás szerint egy megfelelő általános 
kockázatmentes hozamgörbét kell alkalmazni. Ezt az információt az összes jelentős devizanemre meg 
kell adni. 

2. Ismertetni kell, hogy a nem kereskedési tevékenységből származó kamatlábkockázat mérésének az 
EBA iránymutatás I. és II. mellékletében szereplő módszerei közül melyeket használja az intézmény a 
felügyeleti standard kamatlábsokk és a jövedelmezőségi mutatók kiszámításához. 
Az EBA iránymutatás I. és II. melléklete ismerteti a kamatlábkockázat mérésének módszereit és a 
szofisztikációs szintjeit. A módszerek használatát meg kell indokolni.  

3. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a felügyeleti standard kamatlábsokk kiszámításakor kiszűrte-e 
a kereskedelmi felárakat (marzsokat). 
Az EBA iránymutatás 115. pont (i) alpontja szerint az intézménynek lehetősége van a kereskedelmi 
felárak hatásának kizárására a felügyeleti kamatlábsokk számításakor, amiről értesítenie kell a 
kompetens hatóságot.  

4. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltatás legutóbbi teljesítése óta változott-e bármely, a felügyeleti 
standard kamatlábsokk számítása mögött meghúzódó lényeges feltételezés. 
Amennyiben igen, fel kell sorolni a változásokat. A válaszban ki kell fejteni, hogy a mögöttes 
módszertanban vagy feltételezésekben történt-e egyéb lényeges változás. 

5.   Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a CET1, AT1 és T2 tőkeelemeket a gazdasági 
érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének számításakor. 

6.  Részletezni kell, hogy melyek a modellezett cash flow-k mögött meghúzódó főbb modellezési 
feltételezések tételtípusonként. A lejárat nélküli betétek esetében meg kell adni az adatszolgáltató 
saját becslését a stabilnak tekinthető állomány nominális értékéről, arányáról, valamint az átlagos 
átárazásig hátralévő idejéről. 

7. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott automatikus 
opcionalitással rendelkező termékeket a gazdasági érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének 
számításakor. 

8. Ismertetni kell, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott fogyasztói 
magatartás alapú opcionalitással rendelkező termékeket. Továbbá meg kell adni az előtörlesztési 
modellezésben szereplő portfóliók értékét, a modellezés nélküli átlagos hátralévő futamidőt, valamint 
az átlagos modellezett előtörlesztési rátát. 

450 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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3. Meg kell jelölni azokat az ágazatokat, termékeket, amelyeknél a hitelintézet további portfolióromlásra 
számít. 

4. Be kell mutatni a negyedév során az átstrukturált hitelek volumenében bekövetkezett változások okait, 
továbbá azt, hogy a negyedév során hozott átstrukturálási döntések közül melyek voltak a jellemzőek 
(pl. fizetés-könnyítés, halasztás jelzáloghitelnél, személyi hitelnél, futamidő hosszabbítás, devizanem 
átváltás, kedvezményes előtörlesztés, türelmi idő hosszabbítása, áthidaló hitel nyújtása), azok milyen 
termékekhez kapcsolódtak és hány ügyletet érintettek. 

5. Ismertetni kell a tárgyidőszaki, csoporton belüli jelentősebb, nem rendszeres hitelportfolió 
értékesítések gazdasági okait és összegét, szegmens, terméktípus, eladó és vevő megjelöléssel. 
Ezen túlmenően tájékoztatást kell adni az eladott vagy megvásárolt hitelportfolió minőségéről (90+ 
aránya, biztosítékokkal fedezettség aránya). 

6. A banki nagykockázat vállalásával összefüggésben a hitelintézetnek ki kell térnie: 
a) a legnagyobb ügyfél és ügyfélcsoportokkal szembeni kockázatvállalások alakulásának 

értékelésére, különös tekintettel az ügyfelek, ügyfélcsoportok részére történő limitmegállapításra, 
az ügyfél és ügylet minősítés változására, az értékvesztés- és céltartalékképzésre, a default 
eseményekre, az egyedi kockázatkezelési, behajtási eljárások alkalmazására (az ügyfélcsoport 
fogalmára a CRR 4. cikk (1) bekezdés 39. pontja az irányadó). Az értékelés során a nem teljesítő 
minősítésű ügyfeleket egyedenként is elemezni kell.  

b) a más bankkal, bankcsoporttal szembeni nagykockázati kitettségeire;  
c) a legnagyobb kockázatok tekintetében a Hpt. 302. §-ában valamint a CRR 400. cikkében foglalt 

mentesítésekre vonatkozó tájékoztatásra. 
7. A konzorciálisan, illetve lebonyolításra nyújtott hitelek adatairól (az ügyfél neve, konzorcium szervezés 

esetén a többi résztvevő bank neve, a hitelnyújtás devizaneme, a bank felé fennálló tartozás összege 
devizában és forintban, a saját hitelkeret devizaneme, a saját hitelkeret teljes összege devizában, 
forintban, a még le nem hívott összeg devizában, forintban, a kötés és a lejárat ideje) tájékoztatást kell 
adni. A konzorcium keretében kapott forrásokat (hiteleket) is – nevesítve – ismertetni kell. 

8. Tájékoztatást kell nyújtani, ha a hitelintézet a tárgynegyedévben kezdi el határon átnyúló tevékenység 
keretében pénzügyi szolgáltatás, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtását. Ismertetni kell a 
határon átnyúló szolgáltatás volumenének alakulását. Annak jelentős nagyságrendje, vagy jelentős 
változása esetén tájékoztatást kell adni a nyújtott szolgáltatások fajtáiról. 

 
V. Likviditás  
 

1. Az anyabanktól származó források alakulásának bemutatása (amennyiben releváns). Ismertetni kell a 
változás okait, külön kitérve az éven túli állományváltozás indokaira. 

2. Tájékoztatást kell nyújtani a szabadrendelkezésű repó képes értékpapírok állományának alakulásáról. 
3. Ismertetni kell a partnerbankok a hitelintézettel szemben érvényesített (hitelintézet által ismert) MM 

limitjeinek, azok kihasználtságának alakulását. 
4. Be kell mutatni, hogyan alakult a hitelintézet forrásköltsége, az eszközoldali aktivitásbővülést milyen 

jellegű, lejárati struktúrájú források finanszírozzák.  
a) Ismertetnie kell az egyes forrástípusokban bekövetkezett változások okait, részletezve a 

tárgyidőszakban esedékes lejáratok teljesítését, valamint a lejárt források megújítását, a külső 
forrásbevonásokat. 

b) Betétállományok stabilitásának értékelése. 
5. Részletesen ki kell fejteni, hogy a nagybetétek hogyan változtak, milyen tényezők befolyásolták a 

változást. 
 

VI. Piaci kockázat 
 

1. Ismertetni kell a főbb állománycsoportok (beleértve a mérlegen kívüli állományokat is) jellemző kamat 
típusát (ahol releváns), az esetleges benchmarkokat, a hitelintézet árazási gyakorlatát, a kamatpolitika 
kialakításánál követett megfontolásokat, várakozásokat. Ismertetni kell az intézmény banki és 
kereskedési könyvi kamatkockázat kezelésére vonatkozó stratégiáját.  

2. Ismertetni kell a kamat-, a devizaárfolyam, az áru és részvényárfolyam kockázatát. Ki kell térni a 
releváns kockázati forrásokra, figyelembe véve a mérlegen kívüli állományokat is. Az elemzés térjen 
ki külön a kereskedési és külön a banki könyvre is. 

3. Be kell mutatni a hitelintézet árazási gyakorlatát, illetve a piaci kockázati politika kialakításánál 
figyelembe vett feltételezéseket, várakozásokat. Szükséges a tárgyidőszakban előfordult, a piaci 
kockázatokat jelentősen befolyásoló események bemutatása is. 
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VII. Működési kockázat  
 

1. Ismertetni kell, milyen jelentősebb fejlesztéseket tervez a hitelintézet és mekkora ezek várható 
költségvonzata (pl. számviteli, információs rendszer bővítése). 

2. Be kell mutatni, milyen működési kockázatcsökkentő intézkedések történtek a hitelintézetnél a 
tárgynegyedévben. 

 
VIII. Jövedelmezőség 

 
1. Értékelni kell az eszközök jövedelemtermelő képességének, a forrás költségeinek alakulását, azok 

eredményre gyakorolt hatását.  
2. Ismertetni kell a főbb eredmény-összetevők alakulását, a változást kiváltó mögöttes okokat, valamint 

a nagyobb egyedi tranzakciók hatását az eredményre. Az értékelésnél a jelentés I. részében a 
mérlegtételek bemutatására vonatkozó feltételek szerint kell eljárni. 

3. Ismertetni kell, melyek voltak a hitelintézetnél a tárgynegyedévben a legfontosabb kamatpolitikai és 
jutalék változtatási döntések és mi indokolta ezeket. 

4. Részletesen ismertetni kell, hogy az egyéb (máshol nem szereplő egyéb) ráfordítások és bevételek 
főbb tételei miből adódtak.  

5. Ismertetni kell a hitelintézet költségeinek alakulására ható főbb tényezőket, kiemelve a jelentősebb 
költségtételeket. 

6. Részletezni kell a pénzügyi műveletek eredményének alakulását meghatározó tényezőket.  
7. Értékelni kell a jövedelmezőségre vonatkozó terv időarányos alakulását, továbbá melyek a 

jövedelmezőségre vonatkozó jövőbeni tervek. 
 

IX. Banki könyvi kamatlábkockázati kérdések (a 9R1 és 9R2 táblakódú felügyeleti jelentésekhez 
kapcsolódóan) 
Összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézetek esetében az alábbi kérdéseket csak a bankcsoportot 
vezető hitelintézet válaszolja meg. 

1. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató mely kockázatmentes hozamgörbéket használja a felügyeleti 
standard kamatlábsokk kiszámításához. Az EBA iránymutatás szerint egy megfelelő általános 
kockázatmentes hozamgörbét kell alkalmazni. Ezt az információt az összes jelentős devizanemre meg 
kell adni. 

2. Ismertetni kell, hogy a nem kereskedési tevékenységből származó kamatlábkockázat mérésének az 
EBA iránymutatás I. és II. mellékletében szereplő módszerei közül melyeket használja az intézmény a 
felügyeleti standard kamatlábsokk és a jövedelmezőségi mutatók kiszámításához. 
Az EBA iránymutatás I. és II. melléklete ismerteti a kamatlábkockázat mérésének módszereit és a 
szofisztikációs szintjeit. A módszerek használatát meg kell indokolni.  

3. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a felügyeleti standard kamatlábsokk kiszámításakor kiszűrte-e 
a kereskedelmi felárakat (marzsokat). 
Az EBA iránymutatás 115. pont (i) alpontja szerint az intézménynek lehetősége van a kereskedelmi 
felárak hatásának kizárására a felügyeleti kamatlábsokk számításakor, amiről értesítenie kell a 
kompetens hatóságot.  

4. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltatás legutóbbi teljesítése óta változott-e bármely, a felügyeleti 
standard kamatlábsokk számítása mögött meghúzódó lényeges feltételezés. 
Amennyiben igen, fel kell sorolni a változásokat. A válaszban ki kell fejteni, hogy a mögöttes 
módszertanban vagy feltételezésekben történt-e egyéb lényeges változás. 

5.   Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a CET1, AT1 és T2 tőkeelemeket a gazdasági 
érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének számításakor. 

6.  Részletezni kell, hogy melyek a modellezett cash flow-k mögött meghúzódó főbb modellezési 
feltételezések tételtípusonként. A lejárat nélküli betétek esetében meg kell adni az adatszolgáltató 
saját becslését a stabilnak tekinthető állomány nominális értékéről, arányáról, valamint az átlagos 
átárazásig hátralévő idejéről. 

7. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott automatikus 
opcionalitással rendelkező termékeket a gazdasági érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének 
számításakor. 

8. Ismertetni kell, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott fogyasztói 
magatartás alapú opcionalitással rendelkező termékeket. Továbbá meg kell adni az előtörlesztési 
modellezésben szereplő portfóliók értékét, a modellezés nélküli átlagos hátralévő futamidőt, valamint 
az átlagos modellezett előtörlesztési rátát. 
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9. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket a 9R2 táblában 
feltüntetett adatok kiszámításakor. Részletezni kell az ezen számítások alkalmával, valamint a 9R1 
kódú tábla adatainak számításaihoz felhasznált módszertanokat. 
Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket kamatozó vagy nem kamatozó 
eszközöknek tekintette-e, és hogyan kezelte azokat a 9R1 és 9R2 kódú táblák kitöltésekor. 

10. Ismertetni kell, hogy alkalmaz-e az adatszolgáltató kamatkockázati hatással járó belső ügyleteket a 
banki és kereskedési könyv között. Ha igen, akkor meg kell adni az ezzel kapcsolatos eljárások és 
stratégia leírását. 

 
X. Egyéb 

 
1. Részletesen ki kell térni az egyéb vizsgálatokra és hatósági megkeresésekre. 
2. Jelenteni kell a Hpt. előírásainak megsértését, azok okait, megszüntetésükre vonatkozó 

intézkedéseket és azok végrehajtását.  
3. A jelzálog-hitelintézetnek a jelzáloglevél-programok vonatkozásában az alábbi információkat is 

jelentenie kell: 
a) az eszközök elfogadhatósága és a fedezeti halmazra vonatkozó követelmények [a Jht. 5. § (6) és 

(8) bekezdésével, 14. § (3), (5), (7), (11), (12) és (16) bekezdésével, valamint 14/A. §-ával 
összhangban]; 

b) a fedezeti eszközök elkülönítésének bemutatása [a Jht. 1/A. § 4. pontjával, 14. § (14) bekezdésével 
és 20. § (5) bekezdésével összhangban]; 

c) a vagyonellenőr időszaki vizsgálatainak eredménye [a Jht. 16. § (1)–(7) és (9) bekezdésével és 17. 
§-ával összhangban]; 

d) fedezeti követelmények teljesülése [a Jht. 14. § (1)–(4), (6), (8)-(12) és (17) bekezdésével 
összhangban]; 

e) a fedezeti halmaz likviditási pufferének alakulása (a Jht. 14/B. §-ával összhangban); 
f) a meghosszabbítható lejárati szerkezetekre vonatkozó feltételek teljesülése (a Jht. 14/C. §-ával 

összhangban). 
4. Ismertetni kell a további, a hitelintézet által lényegesnek ítélt változásokat és fontosnak vélt 

információkat. 
 

XI. Konszolidált szintű információk 
 

Az egyéb rendszerszinten jelentős (O-SII) hitelintézetnek és az MNB által kijelölt hitelintézetnek az alábbi 
tárgykörökhöz tartozó kérdések esetében a konszolidált szintű információkat is részleteznie kell, amennyiben 
azok az egyedi szintű információkhoz képest releváns információval bírnak: 

I. Mérlegbeli és mérlegen kívüli tételek alakulása 
IV. Hitelkockázat 
V. Likviditás 
VI. Piaci kockázat 
VII. Működési kockázat 
VIII. Jövedelmezőség 

 

20AB Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója 
 
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből 
nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást 
előidéző okokat, üzleti döntéseket kell bemutatni. A jelentésben más helyen rendelkezésre álló számszaki 
adatokat itt nem kell megismételni. Hangsúlyozni szükséges, hogy az elkövetkező egy évre vonatkozóan 
milyen kockázatokat, veszélyeket prognosztizál az intézmény az egyes témakörökben. A kötelezően elvárt 
elemeken túl az MNB a szöveges jelentést minden olyan információval, kockázattípussal kibővítheti, amelyet 
felügyeleti tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél. 
 
A jelentés elkészítésénél, a folyamatok elemzésénél a tárgyidőszakot megelőző egy évtől (bázistól) 
bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt 
sajátosságokat. Lényeges, hogy az alábbiakban rögzített struktúra nem kötött, csupán azokat a pontokat 
tartalmazza, amelyekre a hitelintézetnek minimálisan ki kell térnie. A kötelezően elvárt elemeken túl a 
hitelintézet a szöveges jelentést minden olyan információval, kockázattípussal bővítheti, amelyet 
tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél.  
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9. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket a 9R2 táblában 
feltüntetett adatok kiszámításakor. Részletezni kell az ezen számítások alkalmával, valamint a 9R1 
kódú tábla adatainak számításaihoz felhasznált módszertanokat. 
Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket kamatozó vagy nem kamatozó 
eszközöknek tekintette-e, és hogyan kezelte azokat a 9R1 és 9R2 kódú táblák kitöltésekor. 

10. Ismertetni kell, hogy alkalmaz-e az adatszolgáltató kamatkockázati hatással járó belső ügyleteket a 
banki és kereskedési könyv között. Ha igen, akkor meg kell adni az ezzel kapcsolatos eljárások és 
stratégia leírását. 

 
X. Egyéb 

 
1. Részletesen ki kell térni az egyéb vizsgálatokra és hatósági megkeresésekre. 
2. Jelenteni kell a Hpt. előírásainak megsértését, azok okait, megszüntetésükre vonatkozó 

intézkedéseket és azok végrehajtását.  
3. A jelzálog-hitelintézetnek a jelzáloglevél-programok vonatkozásában az alábbi információkat is 

jelentenie kell: 
a) az eszközök elfogadhatósága és a fedezeti halmazra vonatkozó követelmények [a Jht. 5. § (6) és 

(8) bekezdésével, 14. § (3), (5), (7), (11), (12) és (16) bekezdésével, valamint 14/A. §-ával 
összhangban]; 

b) a fedezeti eszközök elkülönítésének bemutatása [a Jht. 1/A. § 4. pontjával, 14. § (14) bekezdésével 
és 20. § (5) bekezdésével összhangban]; 

c) a vagyonellenőr időszaki vizsgálatainak eredménye [a Jht. 16. § (1)–(7) és (9) bekezdésével és 17. 
§-ával összhangban]; 

d) fedezeti követelmények teljesülése [a Jht. 14. § (1)–(4), (6), (8)-(12) és (17) bekezdésével 
összhangban]; 

e) a fedezeti halmaz likviditási pufferének alakulása (a Jht. 14/B. §-ával összhangban); 
f) a meghosszabbítható lejárati szerkezetekre vonatkozó feltételek teljesülése (a Jht. 14/C. §-ával 

összhangban). 
4. Ismertetni kell a további, a hitelintézet által lényegesnek ítélt változásokat és fontosnak vélt 

információkat. 
 

XI. Konszolidált szintű információk 
 

Az egyéb rendszerszinten jelentős (O-SII) hitelintézetnek és az MNB által kijelölt hitelintézetnek az alábbi 
tárgykörökhöz tartozó kérdések esetében a konszolidált szintű információkat is részleteznie kell, amennyiben 
azok az egyedi szintű információkhoz képest releváns információval bírnak: 

I. Mérlegbeli és mérlegen kívüli tételek alakulása 
IV. Hitelkockázat 
V. Likviditás 
VI. Piaci kockázat 
VII. Működési kockázat 
VIII. Jövedelmezőség 

 

20AB Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója 
 
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből 
nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást 
előidéző okokat, üzleti döntéseket kell bemutatni. A jelentésben más helyen rendelkezésre álló számszaki 
adatokat itt nem kell megismételni. Hangsúlyozni szükséges, hogy az elkövetkező egy évre vonatkozóan 
milyen kockázatokat, veszélyeket prognosztizál az intézmény az egyes témakörökben. A kötelezően elvárt 
elemeken túl az MNB a szöveges jelentést minden olyan információval, kockázattípussal kibővítheti, amelyet 
felügyeleti tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél. 
 
A jelentés elkészítésénél, a folyamatok elemzésénél a tárgyidőszakot megelőző egy évtől (bázistól) 
bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt 
sajátosságokat. Lényeges, hogy az alábbiakban rögzített struktúra nem kötött, csupán azokat a pontokat 
tartalmazza, amelyekre a hitelintézetnek minimálisan ki kell térnie. A kötelezően elvárt elemeken túl a 
hitelintézet a szöveges jelentést minden olyan információval, kockázattípussal bővítheti, amelyet 
tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél.  
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I. Mérlegbeli, mérlegen kívüli és eredmény tételek alakulása  
 

1. Azokat a változásokat kell részletezni, indokolni, a számszaki változások mögötti folyamatokat 
bemutatni,   
a) amelyek az előző év ugyanazon időszakához vagy az előző negyedévhez képest 5%-nál nagyobb 

elmozdulást jelentenek,  
b) amelyek mögött tudatos üzleti döntés húzódik meg,  
c) amelyek a normál üzletmenettől, a portfólió természetes időszakos ingadozásaitól eltérnek, vagy 
d) amelyek esetében bizonyos tendencia figyelhető meg. 
 

2. Fent írtakkal összhangban minimálisan a következő tételekben bekövetkezett változásokat és azok 
alapvető okait kell bemutatni, kitérve a vonatkozó tervek megvalósulására is: 

2.1. Mérleg főcsoportok (SF0101, SF0102, SF0103 kódú tábla szerint) 
2.2. Eredménykategóriák (SF02 kódú tábla szerint) 
2.3. Mérlegen kívüli tételek 

a) a mérlegen kívüli követelések a következő megbontás szerint: 
aa) fedezetek, biztosítékok (biztosítéki értéken) 
ab) egyéb mérlegen kívüli tételek 

b) a mérlegen kívüli kötelezettségek a következő megbontás szerint: 
függő kötelezettségek, ezen belül 
ba) peres ügyekkel kapcsolatos állományok 
bb) egyéb függő kötelezettségek 

 
II. Piaci megjelenés  
 

1. Ismertetni kell, hogy milyen új üzletágakat, termékeket, szolgáltatásokat kíván a hitelintézet a jövőben 
bevezetni. 

2. Be kell mutatni, milyen főbb változások történtek az elosztási csatornák fejlesztését illetően (pl. 
speciális fiókok létrehozása, internet banking, telefon banking fejlesztések).  

3. Meg kell nevezni azon hitelintézeteket vagy pénzügyi intézményi kört, amelyeket a hitelintézet 
legfontosabb versenytársának tart.  

4. Be kell mutatni milyen együttműködési formák, szövetségek jöttek létre más pénzügyi és nem pénzügyi 
intézményekkel, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer egyéb tagjaival. Mi az együttműködés célja és 
formája (pl. közös termék, egy adott termék értékesítése, közös vállalat).  

5. Ismertetni kell a negyedév végén fennálló (duplikáció mentes) ügyfélszámot üzletáganként (vállalati, 
háztartási stb.) megbontva. 

6. Tájékoztatást kell nyújtani arról, ha a hitelintézet a tárgynegyedévben kezdi el határon átnyúló 
tevékenység keretében pénzügyi szolgáltatás, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtását.  
Ismertetni kell a határon átnyúló szolgáltatás volumenének alakulását. Annak jelentős nagyságrendje, 
vagy jelentős változása esetén tájékoztatást kell adni a nyújtott szolgáltatások fajtáiról. 

 
III. Vállalatirányítás  
 

1. Be kell mutatni, milyen intézményen, illetve intézménycsoporton belüli szervezeti, belső szabályozási 
változások történtek a hatékonyabb kockázatmenedzselés érdekében.  

2. Ismertetni kell, hogy a hitelintézet milyen új kockázatcsökkentő eszközöket vezetett be (pl. 
értékpapírosítás, speciális biztosítékok, biztosítások). 

3. Tájékoztatást kell nyújtani a hitelintézetnek a Hpt. 100. §-ában meghatározott tulajdonszerzéshez 
kapcsolódó kockázatvállalásra, valamint a 101. és 102. §-ában meghatározott befektetési 
korlátozásokra vonatkozóan. 

4. Intézménycsoport  
a)  az intézménycsoporthoz tartozó, illetve az intézménycsoporthoz nem tartozó, de a hitelintézettel 

stratégiai kapcsolatban lévő (pl. közös anyabankjuk van, közös külföldi anyabankhoz tartoznak, a 
bank közvetett tulajdonában vannak) nem banki pénzügyi közvetítőkkel (biztosítók, befektetési 
alapok, nyugdíjpénztár, pénzügyi- és befektetési vállalkozások) való együttműködés jellemzői 
(üzletpolitika, közös tevékenység, közös termékek, hitelkapcsolat, keresztértékesítések stb.);  

b)  a csoporttagok aktivitásának, a mérlegfőösszeg, jövedelmezőség, saját tőke változásának 
bemutatása. Az egyes csoporttagok esetében megvalósított tőkepótlás, illetve a várható tőkepótlás 
szükségessége.  
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9. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket a 9R2 táblában 
feltüntetett adatok kiszámításakor. Részletezni kell az ezen számítások alkalmával, valamint a 9R1 
kódú tábla adatainak számításaihoz felhasznált módszertanokat. 
Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket kamatozó vagy nem kamatozó 
eszközöknek tekintette-e, és hogyan kezelte azokat a 9R1 és 9R2 kódú táblák kitöltésekor. 

10. Ismertetni kell, hogy alkalmaz-e az adatszolgáltató kamatkockázati hatással járó belső ügyleteket a 
banki és kereskedési könyv között. Ha igen, akkor meg kell adni az ezzel kapcsolatos eljárások és 
stratégia leírását. 

 
X. Egyéb 

 
1. Részletesen ki kell térni az egyéb vizsgálatokra és hatósági megkeresésekre. 
2. Jelenteni kell a Hpt. előírásainak megsértését, azok okait, megszüntetésükre vonatkozó 

intézkedéseket és azok végrehajtását.  
3. A jelzálog-hitelintézetnek a jelzáloglevél-programok vonatkozásában az alábbi információkat is 

jelentenie kell: 
a) az eszközök elfogadhatósága és a fedezeti halmazra vonatkozó követelmények [a Jht. 5. § (6) és 

(8) bekezdésével, 14. § (3), (5), (7), (11), (12) és (16) bekezdésével, valamint 14/A. §-ával 
összhangban]; 

b) a fedezeti eszközök elkülönítésének bemutatása [a Jht. 1/A. § 4. pontjával, 14. § (14) bekezdésével 
és 20. § (5) bekezdésével összhangban]; 

c) a vagyonellenőr időszaki vizsgálatainak eredménye [a Jht. 16. § (1)–(7) és (9) bekezdésével és 17. 
§-ával összhangban]; 

d) fedezeti követelmények teljesülése [a Jht. 14. § (1)–(4), (6), (8)-(12) és (17) bekezdésével 
összhangban]; 

e) a fedezeti halmaz likviditási pufferének alakulása (a Jht. 14/B. §-ával összhangban); 
f) a meghosszabbítható lejárati szerkezetekre vonatkozó feltételek teljesülése (a Jht. 14/C. §-ával 

összhangban). 
4. Ismertetni kell a további, a hitelintézet által lényegesnek ítélt változásokat és fontosnak vélt 

információkat. 
 

XI. Konszolidált szintű információk 
 

Az egyéb rendszerszinten jelentős (O-SII) hitelintézetnek és az MNB által kijelölt hitelintézetnek az alábbi 
tárgykörökhöz tartozó kérdések esetében a konszolidált szintű információkat is részleteznie kell, amennyiben 
azok az egyedi szintű információkhoz képest releváns információval bírnak: 

I. Mérlegbeli és mérlegen kívüli tételek alakulása 
IV. Hitelkockázat 
V. Likviditás 
VI. Piaci kockázat 
VII. Működési kockázat 
VIII. Jövedelmezőség 

 

20AB Összevont alapú felügyelet alá nem tartozó hitelintézet rendszeres negyedéves beszámolója 
 
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből 
nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást 
előidéző okokat, üzleti döntéseket kell bemutatni. A jelentésben más helyen rendelkezésre álló számszaki 
adatokat itt nem kell megismételni. Hangsúlyozni szükséges, hogy az elkövetkező egy évre vonatkozóan 
milyen kockázatokat, veszélyeket prognosztizál az intézmény az egyes témakörökben. A kötelezően elvárt 
elemeken túl az MNB a szöveges jelentést minden olyan információval, kockázattípussal kibővítheti, amelyet 
felügyeleti tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél. 
 
A jelentés elkészítésénél, a folyamatok elemzésénél a tárgyidőszakot megelőző egy évtől (bázistól) 
bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt 
sajátosságokat. Lényeges, hogy az alábbiakban rögzített struktúra nem kötött, csupán azokat a pontokat 
tartalmazza, amelyekre a hitelintézetnek minimálisan ki kell térnie. A kötelezően elvárt elemeken túl a 
hitelintézet a szöveges jelentést minden olyan információval, kockázattípussal bővítheti, amelyet 
tevékenysége szempontjából lényegesnek ítél.  
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I. Mérlegbeli, mérlegen kívüli és eredmény tételek alakulása  
 

1. Azokat a változásokat kell részletezni, indokolni, a számszaki változások mögötti folyamatokat 
bemutatni,   
a) amelyek az előző év ugyanazon időszakához vagy az előző negyedévhez képest 5%-nál nagyobb 

elmozdulást jelentenek,  
b) amelyek mögött tudatos üzleti döntés húzódik meg,  
c) amelyek a normál üzletmenettől, a portfólió természetes időszakos ingadozásaitól eltérnek, vagy 
d) amelyek esetében bizonyos tendencia figyelhető meg. 
 

2. Fent írtakkal összhangban minimálisan a következő tételekben bekövetkezett változásokat és azok 
alapvető okait kell bemutatni, kitérve a vonatkozó tervek megvalósulására is: 

2.1. Mérleg főcsoportok (SF0101, SF0102, SF0103 kódú tábla szerint) 
2.2. Eredménykategóriák (SF02 kódú tábla szerint) 
2.3. Mérlegen kívüli tételek 

a) a mérlegen kívüli követelések a következő megbontás szerint: 
aa) fedezetek, biztosítékok (biztosítéki értéken) 
ab) egyéb mérlegen kívüli tételek 

b) a mérlegen kívüli kötelezettségek a következő megbontás szerint: 
függő kötelezettségek, ezen belül 
ba) peres ügyekkel kapcsolatos állományok 
bb) egyéb függő kötelezettségek 

 
II. Piaci megjelenés  
 

1. Ismertetni kell, hogy milyen új üzletágakat, termékeket, szolgáltatásokat kíván a hitelintézet a jövőben 
bevezetni. 

2. Be kell mutatni, milyen főbb változások történtek az elosztási csatornák fejlesztését illetően (pl. 
speciális fiókok létrehozása, internet banking, telefon banking fejlesztések).  

3. Meg kell nevezni azon hitelintézeteket vagy pénzügyi intézményi kört, amelyeket a hitelintézet 
legfontosabb versenytársának tart.  

4. Be kell mutatni milyen együttműködési formák, szövetségek jöttek létre más pénzügyi és nem pénzügyi 
intézményekkel, illetve a pénzügyi közvetítő rendszer egyéb tagjaival. Mi az együttműködés célja és 
formája (pl. közös termék, egy adott termék értékesítése, közös vállalat).  

5. Ismertetni kell a negyedév végén fennálló (duplikáció mentes) ügyfélszámot üzletáganként (vállalati, 
háztartási stb.) megbontva. 

6. Tájékoztatást kell nyújtani arról, ha a hitelintézet a tárgynegyedévben kezdi el határon átnyúló 
tevékenység keretében pénzügyi szolgáltatás, vagy kiegészítő pénzügyi szolgáltatás nyújtását.  
Ismertetni kell a határon átnyúló szolgáltatás volumenének alakulását. Annak jelentős nagyságrendje, 
vagy jelentős változása esetén tájékoztatást kell adni a nyújtott szolgáltatások fajtáiról. 

 
III. Vállalatirányítás  
 

1. Be kell mutatni, milyen intézményen, illetve intézménycsoporton belüli szervezeti, belső szabályozási 
változások történtek a hatékonyabb kockázatmenedzselés érdekében.  

2. Ismertetni kell, hogy a hitelintézet milyen új kockázatcsökkentő eszközöket vezetett be (pl. 
értékpapírosítás, speciális biztosítékok, biztosítások). 

3. Tájékoztatást kell nyújtani a hitelintézetnek a Hpt. 100. §-ában meghatározott tulajdonszerzéshez 
kapcsolódó kockázatvállalásra, valamint a 101. és 102. §-ában meghatározott befektetési 
korlátozásokra vonatkozóan. 

4. Intézménycsoport  
a)  az intézménycsoporthoz tartozó, illetve az intézménycsoporthoz nem tartozó, de a hitelintézettel 

stratégiai kapcsolatban lévő (pl. közös anyabankjuk van, közös külföldi anyabankhoz tartoznak, a 
bank közvetett tulajdonában vannak) nem banki pénzügyi közvetítőkkel (biztosítók, befektetési 
alapok, nyugdíjpénztár, pénzügyi- és befektetési vállalkozások) való együttműködés jellemzői 
(üzletpolitika, közös tevékenység, közös termékek, hitelkapcsolat, keresztértékesítések stb.);  

b)  a csoporttagok aktivitásának, a mérlegfőösszeg, jövedelmezőség, saját tőke változásának 
bemutatása. Az egyes csoporttagok esetében megvalósított tőkepótlás, illetve a várható tőkepótlás 
szükségessége.  
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5. A harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének felsorolás szintjén meg kell adnia a fióktelep 
tevékenységeihez kapcsolódóan kiemelten fontos feladatkört betöltő személyek nevét és feladatkörét. 

 
IV. Hitelkockázat  
 

1. Tájékoztatást kell adni a nem pénzügyi vállalati hitelportfólió állományának nemzetgazdasági ágazati 
összetételéről (ipar, mezőgazdaság stb.), terméktípusonkénti megoszlásáról, minőségéről, 
koncentrációs kockázatáról (ágazati, földrajzi, termék stb.). 

2. Indokolni kell az 1. melléklet 2. pontjában meghatározott nem teljesítő hitelek értékvesztéssel való 
fedezettségének szintjét (pl. magas vagy alacsony biztosítéki fedezettség). Meg kell jelölni azokat az 
ágazatokat, termékeket, amelyeknél a nem teljesítő hitelek aránya a hitelintézet átlagától lényegesen 
eltér, vagy amelyeknél a hitelintézet további portfólióromlásra számít. 

3. Ismertetni kell a devizaárfolyam-változás hatását a hitelportfólió-minőségre (pl. a forint hitelekhez 
képest hogyan változott a devizahitelek törlesztési hajlandósága). 

4. Be kell mutatni, hogy a negyedév során hozott átstrukturálási döntések közül melyek voltak a 
jellemzőek (pl. fizetés-könnyítés, halasztás jelzáloghitelnél, személyi hitelnél, futamidő hosszabbítás, 
devizanem átváltás, kedvezményes előtörlesztés, türelmi idő hosszabbítása, áthidaló hitel nyújtása), 
azok milyen termékekhez kapcsolódtak és hány ügyletet érintett. 

5. Tájékoztatást kell adni az állami konstrukció keretében átstrukturált hiteleknél az állami mentőcsomag 
elemeiről (pl. állami garanciavállalás mértéke). 

6. A banki nagykockázat vállalásával összefüggésben ki kell térni: 
a)  a legnagyobb ügyfél és ügyfélcsoportokkal szembeni kockázatvállalások alakulásának 

értékelésére, különös tekintettel az ügyfelek vagy csoportok részére történő limitmegállapításra, az 
ügyfél és ügylet minősítés változására, az értékvesztés/céltartalék képzésre, a default 
eseményekre, az egyedi kockázatkezelési, behajtási eljárások alkalmazására (az ügyfélcsoport 
meghatározás CRR-ben foglalt kritériumok szerinti ügyfélcsoportra vonatkozik.); az értékelés során 
a nem teljesítő minősítésű ügyfeleket egyedenként is elemezni kell; 

b)  más bankkal, bankcsoporttal szembeni nagykockázati kitettségeire;  
c)  a legnagyobb kockázatok tekintetében a Hpt. 302. §-ában valamint a CRR. 400. cikkében foglalt 

mentesítésekre vonatkozó tájékoztatásra. 
  
V. Likviditás  
 

1. Tájékoztatást kell nyújtani a szabadrendelkezésű repó képes értékpapírok állományának alakulásáról. 
2. Ismertetni kell a partnerbankok a hitelintézettel szemben érvényesített (hitelintézet által ismert) MM 

limiteinek, azok kihasználtságának alakulását (különös tekintettel az anyabank finanszírozási 
hajlandóságára, készségére). 

3. Be kell mutatni, hogy hogyan alakult a hitelintézet forrásköltsége, az eszközoldali aktivitásbővülést 
milyen jellegű, lejárati struktúrájú források finanszírozzák. 

4. Részletesen ki kell fejteni, hogy a nagybetétek hogyan változtak, milyen tényezők befolyásolták a 
változást. 

 
VI. Piaci kockázat  
 
Ismertetni kell a főbb állománycsoportok (mérlegen kívüli állományok is) kamattípusát, az esetleges 
benchmarkokat, a hitelintézet árazási gyakorlatát, a kamatpolitika kialakításánál követett megfontolásokat, 
várakozásokat. Értékelni kell az intézmény kamatkockázatát.  
 
VII. Működési kockázat  
 

1. Ismertetni kell, hogy milyen jelentősebb fejlesztéseket tervez a hitelintézet és mekkora ezek várható 
költségvonzata (pl. számviteli, információs rendszer bővítése). 

2. Be kell mutatni, hogy milyen működési kockázatcsökkentő intézkedések történtek a hitelintézetnél a 
tárgynegyedévben. 
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VIII. Jövedelmezőség 
 

1. Értékelni kell az eszközök jövedelemtermelő képességének, a forrás költségeinek alakulását, azok 
eredményre gyakorolt hatását.  

2. Ismertetni kell, melyek voltak a hitelintézetnél a tárgynegyedévben a legfontosabb kamatpolitikai és 
jutalék változtatási döntések és mi indokolta ezeket. 

3. Részletesen ismertetni kell, hogy az egyéb (máshol nem szereplő egyéb) ráfordítások és bevételek 
főbb tételei miből adódtak.  

4. Ismertetni kell a hitelintézet költségeinek alakulására ható főbb tényezőket, kiemelve a jelentősebb 
költségtételeket.  

5. Ismertetni kell, hogy milyen elképzelései (tervei) vannak a tőkehelyzet és a jövedelmezőség 
vonatkozásában. 

 
IX. Banki könyvi kamatlábkockázati kérdések (a 9R1 és 9R2 táblakódú felügyeleti jelentésekhez 
kapcsolódóan) 
 

1. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató mely kockázatmentes hozamgörbéket használja a felügyeleti 
standard kamatlábsokk kiszámításához. Az EBA iránymutatás szerint egy megfelelő általános 
kockázatmentes hozamgörbét kell alkalmazni. Ezt az információt az összes jelentős devizanemre meg 
kell adni. 

2. Ismertetni kell, hogy a nem kereskedési tevékenységből származó kamatlábkockázat mérésének az 
EBA iránymutatás I. és II. mellékletében szereplő módszerei közül melyeket használja az intézmény a 
felügyeleti standard kamatlábsokk és a jövedelmezőségi mutatók kiszámításához. 
Az EBA iránymutatás I. és II. melléklete ismerteti a kamatlábkockázat mérésének módszereit és a 
szofisztikációs szintjeit. A módszerek használatát meg kell indokolni.  

3. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a felügyeleti standard kamatlábsokk kiszámításakor kiszűrte-e 
a kereskedelmi felárakat (marzsokat). 
Az EBA iránymutatás 115. pont (i) alpontja szerint az intézménynek lehetősége van a kereskedelmi 
felárak hatásának kizárására a felügyeleti kamatlábsokk számításakor, amiről értesítenie kell a 
kompetens hatóságot.  

4. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltatás legutóbbi teljesítése óta változott-e bármely, a felügyeleti 
standard kamatlábsokk számítása mögött meghúzódó lényeges feltételezés. 
Amennyiben igen, fel kell sorolni a változásokat. A válaszban ki kell fejteni, hogy a mögöttes 
módszertanban vagy feltételezésekben történt-e egyéb lényeges változás. 

5. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a CET1, AT1 és T2 tőkeelemeket a gazdasági 
érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének számításakor. 

6. Részletezni kell, hogy melyek a modellezett cash flow-k mögött meghúzódó főbb modellezési 
feltételezések tételtípusonként. A lejárat nélküli betétek esetében meg kell adni az adatszolgáltató 
saját becslését a stabilnak tekinthető állomány nominális értékéről, arányáról, valamint az átlagos 
átárazásig hátralévő idejéről. 

7. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott automatikus 
opcionalitással rendelkező termékeket a gazdasági érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének 
számításakor. 

8. Ismertetni kell, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott fogyasztói 
magatartás alapú opcionalitással rendelkező termékeket. Továbbá meg kell adni az előtörlesztési 
modellezésben szereplő portfóliók értékét, a modellezés nélküli átlagos hátralévő futamidőt, valamint 
az átlagos modellezett előtörlesztési rátát. 

9. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket a 9R2 táblában 
feltüntetett adatok kiszámításakor. Részletezni kell az ezen számítások alkalmával, valamint a 9R1 
kódú tábla adatainak számításaihoz felhasznált módszertanokat. 
 Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket kamatozó vagy nem kamatozó 
eszközöknek tekintette-e, és hogyan kezelte azokat a 9R1 és 9R2 kódú táblák kitöltésekor. 

10. Ismertetni kell, hogy alkalmaz-e az adatszolgáltató kamatkockázati hatással járó belső ügyleteket a 
banki és kereskedési könyv között. Ha igen, akkor meg kell adni az ezzel kapcsolatos eljárások és 
stratégia leírását. 
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VIII. Jövedelmezőség 
 

1. Értékelni kell az eszközök jövedelemtermelő képességének, a forrás költségeinek alakulását, azok 
eredményre gyakorolt hatását.  

2. Ismertetni kell, melyek voltak a hitelintézetnél a tárgynegyedévben a legfontosabb kamatpolitikai és 
jutalék változtatási döntések és mi indokolta ezeket. 

3. Részletesen ismertetni kell, hogy az egyéb (máshol nem szereplő egyéb) ráfordítások és bevételek 
főbb tételei miből adódtak.  

4. Ismertetni kell a hitelintézet költségeinek alakulására ható főbb tényezőket, kiemelve a jelentősebb 
költségtételeket.  

5. Ismertetni kell, hogy milyen elképzelései (tervei) vannak a tőkehelyzet és a jövedelmezőség 
vonatkozásában. 

 
IX. Banki könyvi kamatlábkockázati kérdések (a 9R1 és 9R2 táblakódú felügyeleti jelentésekhez 
kapcsolódóan) 
 

1. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató mely kockázatmentes hozamgörbéket használja a felügyeleti 
standard kamatlábsokk kiszámításához. Az EBA iránymutatás szerint egy megfelelő általános 
kockázatmentes hozamgörbét kell alkalmazni. Ezt az információt az összes jelentős devizanemre meg 
kell adni. 

2. Ismertetni kell, hogy a nem kereskedési tevékenységből származó kamatlábkockázat mérésének az 
EBA iránymutatás I. és II. mellékletében szereplő módszerei közül melyeket használja az intézmény a 
felügyeleti standard kamatlábsokk és a jövedelmezőségi mutatók kiszámításához. 
Az EBA iránymutatás I. és II. melléklete ismerteti a kamatlábkockázat mérésének módszereit és a 
szofisztikációs szintjeit. A módszerek használatát meg kell indokolni.  

3. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a felügyeleti standard kamatlábsokk kiszámításakor kiszűrte-e 
a kereskedelmi felárakat (marzsokat). 
Az EBA iránymutatás 115. pont (i) alpontja szerint az intézménynek lehetősége van a kereskedelmi 
felárak hatásának kizárására a felügyeleti kamatlábsokk számításakor, amiről értesítenie kell a 
kompetens hatóságot.  

4. Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltatás legutóbbi teljesítése óta változott-e bármely, a felügyeleti 
standard kamatlábsokk számítása mögött meghúzódó lényeges feltételezés. 
Amennyiben igen, fel kell sorolni a változásokat. A válaszban ki kell fejteni, hogy a mögöttes 
módszertanban vagy feltételezésekben történt-e egyéb lényeges változás. 

5. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a CET1, AT1 és T2 tőkeelemeket a gazdasági 
érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének számításakor. 

6. Részletezni kell, hogy melyek a modellezett cash flow-k mögött meghúzódó főbb modellezési 
feltételezések tételtípusonként. A lejárat nélküli betétek esetében meg kell adni az adatszolgáltató 
saját becslését a stabilnak tekinthető állomány nominális értékéről, arányáról, valamint az átlagos 
átárazásig hátralévő idejéről. 

7. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott automatikus 
opcionalitással rendelkező termékeket a gazdasági érték és a nettó kamatjövedelem érzékenységének 
számításakor. 

8. Ismertetni kell, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a banki könyvben a beágyazott fogyasztói 
magatartás alapú opcionalitással rendelkező termékeket. Továbbá meg kell adni az előtörlesztési 
modellezésben szereplő portfóliók értékét, a modellezés nélküli átlagos hátralévő futamidőt, valamint 
az átlagos modellezett előtörlesztési rátát. 

9. Be kell mutatni, hogy hogyan kezelte az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket a 9R2 táblában 
feltüntetett adatok kiszámításakor. Részletezni kell az ezen számítások alkalmával, valamint a 9R1 
kódú tábla adatainak számításaihoz felhasznált módszertanokat. 
 Ismertetni kell, hogy az adatszolgáltató a nem teljesítő eszközöket kamatozó vagy nem kamatozó 
eszközöknek tekintette-e, és hogyan kezelte azokat a 9R1 és 9R2 kódú táblák kitöltésekor. 

10. Ismertetni kell, hogy alkalmaz-e az adatszolgáltató kamatkockázati hatással járó belső ügyleteket a 
banki és kereskedési könyv között. Ha igen, akkor meg kell adni az ezzel kapcsolatos eljárások és 
stratégia leírását. 
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X. Egyéb  
 

1. Részletesen ki kell térni az egyéb vizsgálatokra és hatósági megkeresésekre. 
2. Jelenteni kell a Hpt. előírások megsértését, azok okait, megszüntetésükre vonatkozó intézkedéseket 

és azok végrehajtását.  
3. Ismertetni kell a negyedév során tartott felügyelő bizottsági és igazgatósági ülések lényeges pontjait. 
4. Be kell mutatni a belső ellenőrzés által a negyedév során feltárt főbb hiányosságokat és az azokra tett 

intézkedéseket. 
5. A jelzálog-hitelintézetnek a jelzáloglevél-programok vonatkozásában az alábbi információkat is 

jelentenie kell: 
a) az eszközök elfogadhatósága és a fedezeti halmazra vonatkozó követelmények [a Jht. 5. § (6) és 

(8) bekezdésével, 14. § (3), (5), (7), (11), (12) és (16) bekezdésével, valamint 14/A. §-ával 
összhangban]; 

b) a fedezeti eszközök elkülönítésének bemutatása [a Jht. 1/A. § 4. pontjával, 14. § (14) bekezdésével 
és 20. § (5) bekezdésével összhangban]; 

c) a vagyonellenőr időszaki vizsgálatainak eredménye [a Jht. 16. § (1)–(7) és (9) bekezdésével és 17. 
§-ával összhangban]; 

d) fedezeti követelmények teljesülése [a Jht. 14. § (1)-(4), (6), (8)–(12) és (17) bekezdésével 
összhangban]; 

e) a fedezeti halmaz likviditási pufferének alakulása (a Jht. 14/B. §-ával összhangban); 
f) a meghosszabbítható lejárati szerkezetekre vonatkozó feltételek teljesülése (a Jht. 14/C. §-ával 

összhangban). 
6. Ismertetni kell a további, a hitelintézet által lényegesnek ítélt változásokat és fontosnak vélt 

információkat.” 
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4. melléklet a …/2023. (... …) MNB rendelethez 
 

 
 
 

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési határidő

1 R_01.00
Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására 
vonatkozó információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

2 R_02.00 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó 
további információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

3 R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves 
javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra 
vonatkozó információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

4 R_04.00.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (I) hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

5 R_04.00.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (II) hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

6 R_04.00.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (III) hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

7 R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek 
szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. 
értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

8 R_06.00.a A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

9 R_06.00.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

10 R_07.00
A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott 
magasabb arányok – intézmények

javadalmazási politika készítésére kötelezett 
hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

11 R_09.00 A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

12 R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

13 R_11.00 Halasztott javadalmazás
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

14 R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

15 R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (II)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

Kód Gyakoriság
É  Évente küldendő jelentés

„12. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

Hitelintézetek javadalmazási felügyeleti jelentése

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

4. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
„12. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

456 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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4. melléklet a …/2023. (... …) MNB rendelethez 
 

 
 
 

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési határidő

1 R_01.00
Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására 
vonatkozó információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

2 R_02.00 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó 
további információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

3 R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves 
javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra 
vonatkozó információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

4 R_04.00.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (I) hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

5 R_04.00.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (II) hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

6 R_04.00.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (III) hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

7 R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek 
szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. 
értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

8 R_06.00.a A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

9 R_06.00.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

10 R_07.00
A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott 
magasabb arányok – intézmények

javadalmazási politika készítésére kötelezett 
hitelintézet É tárgyévet követő év 

június 15. napjáig

11 R_09.00 A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

12 R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

13 R_11.00 Halasztott javadalmazás
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

14 R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

15 R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (II)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika 
készítésére kötelezett hitelintézet

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

Kód Gyakoriság
É  Évente küldendő jelentés

„12. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

Hitelintézetek javadalmazási felügyeleti jelentése

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

4. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
„12. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0071 0080 0090

001 R_01.000005 Él-e az intézmény a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) 
pont szerinti mentességgel intézményi szinten?

002 R_01.000010 Létszám (fő)

003 R_01.000020
Munkavállalók összlétszáma a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

004 R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye

005 R 01.000031 A tárgyévre kifizetett összes osztalék (vagy 
hasonló nyereségkifizetés)

006 R_01.000040 Tárgyévi összes javadalmazás

007 R_01.000050 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R_01.000060 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_01.00
Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására vonatkozó információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Felügyeleti 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Irányítási 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Egyéb 
felsővezetés

Egyéb azonosított 
munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0090 0100

001 R_02.000240
A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesülők 
száma

002 R_02.000250 A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatások teljes összege (a 
teljesítményjavadalmazás egyéb formái között)

003 R_02.000260
Évente nem megújuló programok keretében többéves 
időszakokra vonatkozóan megítélt 
teljesítményjavadalmazások teljes összege

004 R_02.000270

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók 
teljesítményjavadalmazásának teljes összege

005 R_02.000280

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók alapjavadalmazásának 
teljes összege

R_02.00
Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Összes javadalmazás: 
Fizetési sáv

A CRR 450. cikk i) pontja 
szerint magas jövedelmű 

azonosított 
munkavállalók száma 

(fő)

1 2
0010 0020

001 R_03.00001 Fizetési sáv
.. …
R_03.00999 Fizetési sáv

R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra vonatkozó 

információk
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés

458 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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Összes javadalmazás: 
Fizetési sáv

A CRR 450. cikk i) pontja 
szerint magas jövedelmű 

azonosított 
munkavállalók száma 

(fő)

1 2
0010 0020

001 R_03.00001 Fizetési sáv
.. …
R_03.00999 Fizetési sáv

R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra vonatkozó 

információk
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Ország:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő)
002 R_04.00.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő)
003 R_04.00.a0040 Magas jövedelmű személyek száma összesen (fő)
004 R_04.00.a0041 Ebből: Magas jövedelmű férfiak száma (fő)
005 R_04.00.a0042 Ebből: Magas jövedelmű nők száma (fő)

006 R_04.00.a0043 Ebből: Az olyan magas jövedelmű személyek száma, 
akiknek társadalmi neme nem férfi vagy nő (fő)

007 R_04.00.a0055

0040 sorból: A magas jövedelmű személyek száma a Hpt. 
117. § (4) bekezdésével összhangban más uniós jogi 
aktusok szerinti egyedi javadalmazási keretrendszer 
hatálya alá tartozó leányvállalatokban (fő)

008 R_04.00.a0060 Az összes magas jövedelmű személy teljes 
alapjavadalmazása

009 R_04.00.a0070 Ebből: készpénzalapú

010 R_04.00.a0080 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

011 R_04.00.a0081 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

012 R_04.00.a0090 Ebből: egyéb eszközök
013 R_04.00.a0091 Ebből: egyéb formák

014 R_04.00.a0100 Az összes magas jövedelmű személy teljes 
teljesítményjavadalmazása

015 R_04.00.a0110 Ebből: készpénzalapú
016 R_04.00.a0111 Ebből: halasztott

017 R_04.00.a0120 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

018 R_04.00.a0121 Ebből: halasztott

019 R_04.00.a0122 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

020 R_04.00.a0123 Ebből: halasztott
021 R_04.00.a0130 Ebből: egyéb eszközök
022 R_04.00.a0131 Ebből: halasztott
023 R_04.00.a0132 ebből: egyéb formák
024 R_04.00.a0133 Ebből: halasztott

025 R_04.00.a0180
További információk a fenti tételekről (az alábbi összegeket 
is bele kell számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, 
illetve a teljes alapjavadalmazásba)

026 R_04.00.a0181 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – magas 
jövedelmű személyek száma

027 R_04.00.a0182 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes 
összeg

028 R_04.00.a0183

Ebből: a pénzügyi évre vonatkozóan az azonosított 
munkavállalóknak megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vettek figyelembe 
a teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

029 R_04.00.a0190 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Magas 
jövedelmű személyek száma

030 R_04.00.a0200 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes 
összeg 

031 R_04.00.a0201

Ebből: a pénzügyi évre vonatkozóan az azonosított 
munkavállalóknak megítélt végkielégítések, amelyeket nem 
vettek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

032 R_04.00.a0205 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatási 
hozzájárulásban részesülők száma

033 R_04.00.a0210 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásokhoz történő 
hozzájárulások teljes összege

034 R_04.00.a0220
Évente nem megújuló programok keretében több éves 
időszakokra vonatkozóan odaítélt 
teljesítményjavadalmazások teljes összege

035 R_04.00.a0240

Intézményi szinten mentességben részesülő intézmények 
esetében
A Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja szerint 
mentességekben részesülő magas jövedelmű személyek 
száma

036 R_04.00.a0250

Intézményi szinten mentességben részesülő intézmények 
esetében
A Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja szerint 
mentességekben részesülő intézményekben azonosított 
munkavállalónak minősülő magas jövedelmű személyek 
teljesítményjavadalmazása

037 R_04.00.a0260
Az azonosított munkavállalónak nem minősülő magas 
jövedelmű személyek teljesítményjavadalmazásának teljes 
összege 

038 R_04.00.a0270
Azonosított munkavállalónak nem minősülő magas 
jövedelmű személyek alapjavadalmazásának teljes 
összege

Tilos
Jelmagyarázat

R_04.00.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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001 R_04.00.b0010 Személyek száma a felsővezetésben (fő)

R_04.00.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (II)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.c0050 a 0040. sorból: azonosított munkavállalók 
(fő)

R_04.00.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (III)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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001 R_04.00.b0010 Személyek száma a felsővezetésben (fő)

R_04.00.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (II)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Ország:
Fizetési sáv:
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0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.c0050 a 0040. sorból: azonosított munkavállalók 
(fő)

R_04.00.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (III)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Az intézmény egészére 
kiterjedő mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés a) pontja 

szerint 

Azonosított munkavállalókra 
vonatkozó mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés b) pontja 

szerint
1 2

0010 0020

001 R 05.000010

Az összes azonosított munkavállalójára alkalmazza az intézmény a mentességeket 
azon követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a 
Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja értelmében halasztva és instrumentumokban kell 
kifizetni?

002 R 05.000020 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (11) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (instrumentumokban történő kifizetés)?

003 R 05.000030 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

004 R 05.000040 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

005 R 05.000060 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya 

006 R 05.000070 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

007 R 05.000080 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R 05.000090 Ebből: alapjavadalmazás

009 R 05.000100 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (12) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (halasztási szabályok szerinti kifizetés)?

010 R 05.000110 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

011 R 05.000120 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

012 R 05.000130 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya

013 R 05.000140 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

014 R 05.000150 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

015 R 05.000160 Ebből: alapjavadalmazás

016 R 05.000170
Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 119. (4) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (mentességek a nem kötelező nyugdíjjutatások instrumentumokban 
történő kifizetése tekintetében)? 

017 R 05.000180 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

018 R 05.000190 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen 

019 R 05.000200 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

020 R 05.000210 Ebből: alapjavadalmazás 

Tilos
Jelmagyarázat

R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell 

kifizetni
Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Létszám
1

0010

001 R 06.00.a0010
Munkavállalók létszáma összesen

002 R 06.00.a0020
Azonosított munkavállalók létszáma

R_06.00.a
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Az intézmény egészére 
kiterjedő mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés a) pontja 

szerint 

Azonosított munkavállalókra 
vonatkozó mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés b) pontja 

szerint
1 2

0010 0020

001 R 05.000010

Az összes azonosított munkavállalójára alkalmazza az intézmény a mentességeket 
azon követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a 
Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja értelmében halasztva és instrumentumokban kell 
kifizetni?

002 R 05.000020 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (11) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (instrumentumokban történő kifizetés)?

003 R 05.000030 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

004 R 05.000040 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

005 R 05.000060 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya 

006 R 05.000070 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

007 R 05.000080 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R 05.000090 Ebből: alapjavadalmazás

009 R 05.000100 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (12) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (halasztási szabályok szerinti kifizetés)?

010 R 05.000110 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

011 R 05.000120 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

012 R 05.000130 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya

013 R 05.000140 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

014 R 05.000150 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

015 R 05.000160 Ebből: alapjavadalmazás

016 R 05.000170
Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 119. (4) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (mentességek a nem kötelező nyugdíjjutatások instrumentumokban 
történő kifizetése tekintetében)? 

017 R 05.000180 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

018 R 05.000190 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen 

019 R 05.000200 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

020 R 05.000210 Ebből: alapjavadalmazás 

Tilos
Jelmagyarázat

R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell 

kifizetni
Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Létszám
1

0010

001 R 06.00.a0010
Munkavállalók létszáma összesen

002 R 06.00.a0020
Azonosított munkavállalók létszáma

R_06.00.a
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 06.00.b0010
1. kvartilis (alacsony)

002 R 06.00.b0020 2. kvartilis (az alacsonytól a közepesig)

003 R 06.00.b0030 3. kvartilis (a közepestől a magasig)

004 R 06.00.b0040 4. kvartilis (magas)

005 R 06.00.b0050
Összes munkavállaló/azonosított munkavállalók

R_06.00.b
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)

Sorszám Sorkód Megnevezés

A különböző nemek képviselete a 
munkavállalók körében a javadalmazási 

szintek kvartilisei szerint

A nemek közötti bérkülönbség a bruttó 
összjavadalmazás alapján

Érték
1

0010

001 R 07.000010 Munkavállalók száma összesen (a pénzügyi év végén) (fő)

002 R 07.000020 Azonosított munkavállalók száma (az évenkénti azonosítási 
folyamat eredménye) (fő)

003 R 07.000030 Mérlegfőösszeg (a pénzügyi év végén)

004 R 07.000040 Jóváhagyott magasabb arány (azaz a teljesítmény- és 
alapjavadalmazás közötti, 100%-ot meghaladó arány)

005 R 07.000050 A magasabb arány részvényesi közgyűlés általi legutóbbi 
jóváhagyásának dátuma

006 R 07.000060 A 100% feletti jóváhagyott arányban potenciálisan részesülő 
azonosított munkavállalók összlétszáma (fő)

007 R 07.000070

Azon azonosított munkavállalók összlétszáma, akik ténylegesen 
olyan javadalmazásban részesültek, amelynek eredményeként a 
teljesítmény- és alapjavadalmazás aránya az adott pénzügyi 
évben 100% feletti (fő)

R_07.00
A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott magasabb arányok – intézmények

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Az intézmény egészére 
kiterjedő mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés a) pontja 

szerint 

Azonosított munkavállalókra 
vonatkozó mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés b) pontja 

szerint
1 2

0010 0020

001 R 05.000010

Az összes azonosított munkavállalójára alkalmazza az intézmény a mentességeket 
azon követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a 
Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja értelmében halasztva és instrumentumokban kell 
kifizetni?

002 R 05.000020 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (11) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (instrumentumokban történő kifizetés)?

003 R 05.000030 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

004 R 05.000040 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

005 R 05.000060 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya 

006 R 05.000070 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

007 R 05.000080 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R 05.000090 Ebből: alapjavadalmazás

009 R 05.000100 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (12) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (halasztási szabályok szerinti kifizetés)?

010 R 05.000110 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

011 R 05.000120 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

012 R 05.000130 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya

013 R 05.000140 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

014 R 05.000150 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

015 R 05.000160 Ebből: alapjavadalmazás

016 R 05.000170
Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 119. (4) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (mentességek a nem kötelező nyugdíjjutatások instrumentumokban 
történő kifizetése tekintetében)? 

017 R 05.000180 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

018 R 05.000190 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen 

019 R 05.000200 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

020 R 05.000210 Ebből: alapjavadalmazás 

Tilos
Jelmagyarázat

R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell 

kifizetni
Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Létszám
1

0010

001 R 06.00.a0010
Munkavállalók létszáma összesen

002 R 06.00.a0020
Azonosított munkavállalók létszáma

R_06.00.a
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 06.00.b0010
1. kvartilis (alacsony)

002 R 06.00.b0020 2. kvartilis (az alacsonytól a közepesig)

003 R 06.00.b0030 3. kvartilis (a közepestől a magasig)

004 R 06.00.b0040 4. kvartilis (magas)

005 R 06.00.b0050
Összes munkavállaló/azonosított munkavállalók

R_06.00.b
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)

Sorszám Sorkód Megnevezés

A különböző nemek képviselete a 
munkavállalók körében a javadalmazási 

szintek kvartilisei szerint

A nemek közötti bérkülönbség a bruttó 
összjavadalmazás alapján

Érték
1

0010

001 R 07.000010 Munkavállalók száma összesen (a pénzügyi év végén) (fő)

002 R 07.000020 Azonosított munkavállalók száma (az évenkénti azonosítási 
folyamat eredménye) (fő)

003 R 07.000030 Mérlegfőösszeg (a pénzügyi év végén)

004 R 07.000040 Jóváhagyott magasabb arány (azaz a teljesítmény- és 
alapjavadalmazás közötti, 100%-ot meghaladó arány)

005 R 07.000050 A magasabb arány részvényesi közgyűlés általi legutóbbi 
jóváhagyásának dátuma

006 R 07.000060 A 100% feletti jóváhagyott arányban potenciálisan részesülő 
azonosított munkavállalók összlétszáma (fő)

007 R 07.000070

Azon azonosított munkavállalók összlétszáma, akik ténylegesen 
olyan javadalmazásban részesültek, amelynek eredményeként a 
teljesítmény- és alapjavadalmazás aránya az adott pénzügyi 
évben 100% feletti (fő)

R_07.00
A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott magasabb arányok – intézmények

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 09.000005 Alapjavadalmazás

002 R 09.000010 Azonosított munkavállalók száma (fő)

003 R 09.000020 Teljes alapjavadalmazás

004 R 09.000030 Ebből: készpénzalapú

005 R 09.000040 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű 
tulajdoni részesedések

006 R 09.000050
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

007 R 09.000060 Ebből: egyéb eszközök

008 R 09.000070 Ebből: egyéb formák

009 R 09.000075 Teljesítményjavadalmazás

010 R 09.000080 Azonosított munkavállalók száma (fő)

011 R 09.000090 Teljes teljesítményjavadalmazás

012 R 09.000100 Ebből: készpénzalapú

013 R 09.000110 Ebből: halasztott

014 R 09.000120 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű 
tulajdoni részesedések

015 R 09.000130 Ebből: halasztott

016 R 09.000140
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 09.000150 Ebből: halasztott

018 R 09.000160 Ebből: egyéb eszközök

019 R 09.000170 Ebből: halasztott

020 R 09.000180 Ebből: egyéb formák

021 R 09.000190 Ebből: halasztott

022 R 09.000200 Tárgyévi összes javadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_09.00
A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 463
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 10.000005
Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás

002 R 10.000010 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

003 R 10.000020 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

004 R 10.000030
Ebből a pénzügyi év során kifizetett megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vesznek figyelembe a 
teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

005 R 10.000035 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések

006 R 10.000040 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Azonosított munkavállalók száma (fő)

007 R 10.000050 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Teljes összeg

008 R 10.000055 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések

009 R 10.000060 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

010 R 10.000070 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg

011 R 10.000080 Ebből a pénzügyi év során kifizetett

012 R 10.000090 Ebből halasztott

013 R 10.000100
Ebből a pénzügyi év során kifizetett végkielégítések, amelyeket 
nem vesznek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

014 R 10.000110
Ebből az egy fő részére megítélt legmagasabb kifizetés

Tilos
Jelmagyarázat

R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 11.000010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
002 R 11.000020 Készpénzalapú

003 R 11.000030 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

004 R 11.000040 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

005 R 11.000050 Egyéb eszközök
006 R 11.000060 Egyéb formák
007 R 11.000070 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület 
008 R 11.000080 Készpénzalapú

009 R 11.000090 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

010 R 11.000100 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

011 R 11.000110 Egyéb eszközök
012 R 11.000120 Egyéb formák
013 R 11.000130 Egyéb felsővezetés
014 R 11.000140 Készpénzalapú

015 R 11.000150 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

016 R 11.000160 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 11.000170 Egyéb eszközök
018 R 11.000180 Egyéb formák
019 R 11.000190 Egyéb azonosított munkavállalók
020 R 11.000200 Készpénzalapú

021 R 11.000210 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

022 R 11.000220 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

023 R 11.000230 Egyéb eszközök
024 R 11.000240 Egyéb formák
025 R 11.000250 Teljes összeg

R_11.00
Halasztott javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Halasztott és visszatartott javadalmazás

464 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 10.000005
Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás

002 R 10.000010 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

003 R 10.000020 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

004 R 10.000030
Ebből a pénzügyi év során kifizetett megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vesznek figyelembe a 
teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

005 R 10.000035 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések

006 R 10.000040 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Azonosított munkavállalók száma (fő)

007 R 10.000050 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Teljes összeg

008 R 10.000055 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések

009 R 10.000060 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

010 R 10.000070 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg

011 R 10.000080 Ebből a pénzügyi év során kifizetett

012 R 10.000090 Ebből halasztott

013 R 10.000100
Ebből a pénzügyi év során kifizetett végkielégítések, amelyeket 
nem vesznek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

014 R 10.000110
Ebből az egy fő részére megítélt legmagasabb kifizetés

Tilos
Jelmagyarázat

R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 11.000010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
002 R 11.000020 Készpénzalapú

003 R 11.000030 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

004 R 11.000040 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

005 R 11.000050 Egyéb eszközök
006 R 11.000060 Egyéb formák
007 R 11.000070 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület 
008 R 11.000080 Készpénzalapú

009 R 11.000090 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

010 R 11.000100 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

011 R 11.000110 Egyéb eszközök
012 R 11.000120 Egyéb formák
013 R 11.000130 Egyéb felsővezetés
014 R 11.000140 Készpénzalapú

015 R 11.000150 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

016 R 11.000160 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 11.000170 Egyéb eszközök
018 R 11.000180 Egyéb formák
019 R 11.000190 Egyéb azonosított munkavállalók
020 R 11.000200 Készpénzalapú

021 R 11.000210 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

022 R 11.000220 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

023 R 11.000230 Egyéb eszközök
024 R 11.000240 Egyéb formák
025 R 11.000250 Teljes összeg

R_11.00
Halasztott javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Halasztott és visszatartott javadalmazás
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0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 12.00.a0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.a0020 Ebből: vezető testületi tagok (fő)
003 R 12.00.a0050 Azonosított munkavállalók javadalmazása összesen
004 R 12.00.a0060 Ebből: teljesítményjavadalmazás
005 R 12.00.a0070 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Vezető testület javadalmazása Tevékenységi területek
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0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100

001 R 12.00.b0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.b0030 Ebből: egyéb felsővezetés (fő)
003 R 12.00.b0040 Ebből: egyéb azonosított munkavállalók (fő)

Tilos ” 
Jelmagyarázat

R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított 

munkavállalók) (II)
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Sor megnevezés

Tevékenységi területek
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0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 12.00.a0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.a0020 Ebből: vezető testületi tagok (fő)
003 R 12.00.a0050 Azonosított munkavállalók javadalmazása összesen
004 R 12.00.a0060 Ebből: teljesítményjavadalmazás
005 R 12.00.a0070 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Vezető testület javadalmazása Tevékenységi területek
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001 R 12.00.b0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.b0030 Ebből: egyéb felsővezetés (fő)
003 R 12.00.b0040 Ebből: egyéb azonosított munkavállalók (fő)

Tilos ” 
Jelmagyarázat

R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított 

munkavállalók) (II)
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Sor megnevezés

Tevékenységi területek
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5. melléklet a …/2023. (... ….) MNB rendelethez 
 
„13. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez 
 

Kitöltési előírások a hitelintézetek javadalmazási felügyeleti jelentéséhez 
 
 
I. 

A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok  
 

 
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések 
 
1.1. A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a 
rövidítéseket az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza. 
 
1.2. A táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmak 
 
a) Alapjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom. 

b) Azonosított munkavállaló: azon munkavállaló, aki összevont alapon az összes intézményt és egyéb 
leányvállalatot tekintve az (EU) 2021/923 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott 
kritériumokkal összhangban lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (kockázati profilra 
lényeges hatást gyakorló személy), és akire a CRD 92. és 94. cikkében foglalt, javadalmazásra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazandók, azzal a megkötéssel, hogy a leányvállalatok vezető testületének tagját nem 
a „vezető testület” feladatkör alatt, hanem a tevékenységi területek alatt kell jelenteni. Azonosított 
munkavállalónak minősül: 

ba) az intézmény azon azonosított munkavállalója, aki a prudenciális konszolidáció körébe tartozik, 
függetlenül attól, hogy a munkavállalót egyedi vagy konszolidált szinten azonosítják; 

bb) a CRD 109. cikk (5) bekezdésével összhangban azon munkavállaló, aki olyan szakmai 
tevékenységek ellátására kap megbízást, amelyek közvetlen, lényeges hatást gyakorolnak az 
intézmény kockázati profiljára vagy üzleti tevékenységére olyan leányvállalaton belül, amely 
vagyonkezelő társaság vagy a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 
A. szakasz (2)–(4), (6) és (7) pontjában felsorolt befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket folytató vállalat; 

bc) olyan leányvállalat azonosított munkavállalója, amelyre az adott tagállam a CRD 109. cikk 
(6) bekezdésével összhangban összevont alapon alkalmazza a CRD 92., 94. és 95. cikkét, 
amennyiben a munkavállaló konszolidált szinten lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati 
profiljára; valamint 

bd) egyéb olyan jogalany azonosított munkavállalója, akire a CRD 92. és 94. cikke csak összevont 
alapon vonatkozik, azaz olyan jogalany, amely se nem intézmény, se nem olyan leányvállalat, 
amelyre a CRD 109. cikk (4) bekezdésével összhangban egyedi javadalmazási keretrendszer 
alkalmazandó azon munkavállaló tekintetében, akinek szakmai tevékenységei konszolidált szinten 
lényeges hatást gyakorolnak az intézmény kockázati profiljára. 

c) Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti fogalom. 

d) Garantált teljesítményjavadalmazás: az intézmény által az újonnan belépő vezető állású személy és 
munkavállaló részére a teljesítménytől függetlenül nyújtott, előre rögzített mértékű javadalmazás. 

e) Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 46. pontja szerinti fogalom. 

f) Javadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti fogalom. 

g) Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. 
táblázat szerint ekként meghatározott tevékenységek. 

h) Nem kötelező nyugdíjjuttatás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 84. pontja szerinti fogalom. 

i) Portfóliókezelési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. táblázat szerinti 
vagyonkezelési tevékenység. 

5. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
„13. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

466 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 12.00.a0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.a0020 Ebből: vezető testületi tagok (fő)
003 R 12.00.a0050 Azonosított munkavállalók javadalmazása összesen
004 R 12.00.a0060 Ebből: teljesítményjavadalmazás
005 R 12.00.a0070 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Vezető testület javadalmazása Tevékenységi területek
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001 R 12.00.b0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.b0030 Ebből: egyéb felsővezetés (fő)
003 R 12.00.b0040 Ebből: egyéb azonosított munkavállalók (fő)

Tilos ” 
Jelmagyarázat

R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított 

munkavállalók) (II)
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Sor megnevezés

Tevékenységi területek
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5. melléklet a …/2023. (... ….) MNB rendelethez 
 
„13. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez 
 

Kitöltési előírások a hitelintézetek javadalmazási felügyeleti jelentéséhez 
 
 
I. 

A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok  
 

 
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések 
 
1.1. A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a 
rövidítéseket az 1. melléklet 3. pontja tartalmazza. 
 
1.2. A táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmak 
 
a) Alapjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom. 

b) Azonosított munkavállaló: azon munkavállaló, aki összevont alapon az összes intézményt és egyéb 
leányvállalatot tekintve az (EU) 2021/923 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben meghatározott 
kritériumokkal összhangban lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (kockázati profilra 
lényeges hatást gyakorló személy), és akire a CRD 92. és 94. cikkében foglalt, javadalmazásra vonatkozó 
rendelkezések alkalmazandók, azzal a megkötéssel, hogy a leányvállalatok vezető testületének tagját nem 
a „vezető testület” feladatkör alatt, hanem a tevékenységi területek alatt kell jelenteni. Azonosított 
munkavállalónak minősül: 

ba) az intézmény azon azonosított munkavállalója, aki a prudenciális konszolidáció körébe tartozik, 
függetlenül attól, hogy a munkavállalót egyedi vagy konszolidált szinten azonosítják; 

bb) a CRD 109. cikk (5) bekezdésével összhangban azon munkavállaló, aki olyan szakmai 
tevékenységek ellátására kap megbízást, amelyek közvetlen, lényeges hatást gyakorolnak az 
intézmény kockázati profiljára vagy üzleti tevékenységére olyan leányvállalaton belül, amely 
vagyonkezelő társaság vagy a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 
A. szakasz (2)–(4), (6) és (7) pontjában felsorolt befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket folytató vállalat; 

bc) olyan leányvállalat azonosított munkavállalója, amelyre az adott tagállam a CRD 109. cikk 
(6) bekezdésével összhangban összevont alapon alkalmazza a CRD 92., 94. és 95. cikkét, 
amennyiben a munkavállaló konszolidált szinten lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati 
profiljára; valamint 

bd) egyéb olyan jogalany azonosított munkavállalója, akire a CRD 92. és 94. cikke csak összevont 
alapon vonatkozik, azaz olyan jogalany, amely se nem intézmény, se nem olyan leányvállalat, 
amelyre a CRD 109. cikk (4) bekezdésével összhangban egyedi javadalmazási keretrendszer 
alkalmazandó azon munkavállaló tekintetében, akinek szakmai tevékenységei konszolidált szinten 
lényeges hatást gyakorolnak az intézmény kockázati profiljára. 

c) Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti fogalom. 

d) Garantált teljesítményjavadalmazás: az intézmény által az újonnan belépő vezető állású személy és 
munkavállaló részére a teljesítménytől függetlenül nyújtott, előre rögzített mértékű javadalmazás. 

e) Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 46. pontja szerinti fogalom. 

f) Javadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti fogalom. 

g) Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. 
táblázat szerint ekként meghatározott tevékenységek. 

h) Nem kötelező nyugdíjjuttatás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 84. pontja szerinti fogalom. 

i) Portfóliókezelési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. táblázat szerinti 
vagyonkezelési tevékenység. 

5. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
„13. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez
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j) Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kc) alpontja szerinti eleme. 

k) Tárgyévi javadalmazás: 
ka) alapjavadalmazásként az intézmény által a tárgyévben kifizetett, valamint a tárgyév végéig 

számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott jövedelem; 

kb) nem halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért az intézmény által odaítélt 
és kifizetett, valamint a tárgyévi teljesítményért odaítélt, a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, 
és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti jövedelem;  

kc) halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért az intézmény által odaítélt, a 
tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti jövedelem. 

l) Tárgyévi teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kb) és kc) alpontja szerinti eleme. 

m) Teljesítményjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti javadalmazás. 

n) Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 
2. sz. táblázat szerint ekként meghatározott tevékenység. 

2. A felügyeleti jelentés formai követelményei 
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg. 

3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei  
3.1. A felügyeleti jelentést a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni. 

3.2. Az intézmény a vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján üzletágakba 
sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell figyelembe venni, 
amelyben tevékenysége jelentős részét végzi. 
3.3. A munkavállalók létszámát a pénzügyi év végén meghatározott létszámnak megfelelően kell jelenteni 
(azaz a pénzügyi év során távozott munkatársak nem számítandók bele, míg a pénzügyi év során felvett 
munkatársak igen, tekintetbe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztásukat). 
3.4. Ahol a munkavállalók létszámát főben kell megadni, a természetes személyek létszámát kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy hány munkaórán alapul a szerződésük vagy hogy miként változott a személyzet 
létszáma az év során, és figyelembe véve az adott évre biztosított javadalmazás teljes összegét. 
Ahol a létszámot teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva kell megadni, ott a létszámot az adott 
munkavállaló alkalmazási idejének a teljes munkaidős szerződés szerinti időhöz viszonyított arányában kell 
megadni (pl. a teljes munkaidős szerződés szerinti idő 50%-ában dolgozó alkalmazott esetében a 
megadandó szám 0,5 lesz). 

3.5. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje euro. Ha a tárgyévi javadalmazást az intézmény eurótól 
eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani euróra a tárgyév végére 
vonatkozó, az EU költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai Bizottság a 
honlapján megjelentet. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en 
Például forint esetében a forint összeget a 2 tizedesjegy pontossággal megadott EUR/HUF árfolyammal kell 
osztani. 
3.6. Amennyiben valamely azonosított munkavállaló a pénzügyi év vége előtt távozik az intézménytől, az 
adott pénzügyi évre nyújtott javadalmazást – beleértve a végkielégítést és minden egyéb javadalmazási 
formát – jelenteni kell, az adott munkavállaló azonban nem számítandó bele az azonosított munkavállalók 
jelentett létszámába, ha a szerződés már a pénzügyi év vége előtt megszűnt. Az intézményhez a pénzügyi 
év során érkezett azonosított munkavállalót bele kell számítani az azonosított munkavállalók létszámába, 
figyelembe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztását (például a pénzügyi év során érkezett, teljes 
munkaidőben dolgozó munkavállaló a pénzügyi év végén mindig 1-nek számít), és a pénzügyi év során ezen 
azonosított munkavállaló számára nyújtott valamennyi javadalmazást szerepeltetni kell a felügyeleti 
jelentésben. 

3.8. A felügyeleti jelentésben javadalmazási adatként a személyi jövedelemadó alapját képező bruttó 
adatokat kell szerepeltetni. 
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3.9. A javadalmazás elemeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással [a továbbiakban: 4/2022. (IV. 8.) 
MNB ajánlás] összhangban kell az alapjavadalmazás vagy a teljesítményjavadalmazás kategóriához 
rendelni. 
3.10. A felügyeleti jelentést a javadalmazási gyakorlatok, a nemek közötti bérkülönbségek és a jóváhagyott 
magasabb arányok 2013/36/EU irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról szóló 
EBA iránymutatás (EBA/GL/2022/06) és a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU 
irányelv és az (EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről szóló EBA iránymutatás 
(EBA/GL/2022/08) alapján kell teljesíteni. 

3.11. A felügyeleti jelentés további tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 
 
 

II. 
A felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes előírások 

 
 
1. R_01.00 Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására vonatkozó információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie. 
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. c) pont tartalmazza. Az 
intézménynek a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0030-0080 
oszlopban szereplő tevékenységi területekhez kell sorolnia.  
0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. e) pont tartalmazza. Az intézménynek 
a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0030-0080 oszlopban szereplő 
tevékenységi területekhez kell sorolnia. 
0030 Befektetési banki tevékenység: ebbe a körbe a vállalatfinanszírozási tanácsadási szolgáltatások, 
részvény- és tőkepiaci szolgáltatások, kereskedés és értékesítés sorolandó. 
0040 Lakossági banki tevékenység: ebbe a körbe a betétgyűjtés és a teljes kölcsönnyújtási tevékenység 
(magánszemélyeknek és vállalatoknak) sorolandó. 
0050 Eszközkezelés: ebbe a körbe a portfóliókezelés, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozás és az eszközkezelés más formái sorolandók. 
0060 Vállalati funkciók: minden funkció, amely konszolidációs szinten a teljes intézményért és egyedi szinten 
a leányvállalatok ilyen funkciójáért (pl. Emberi Erőforrások, IT) felelős. 
0070 Független kontroll funkciók: a független kockázatkezelési, megfelelőségbiztosítási és belső ellenőrzési 
funkciókban dolgozók az EBA belső irányításra vonatkozó iránymutatásaiban leírtak szerint.  
0071 A leányvállalatok egyedi javadalmazási keretrendszer alá tartozó munkavállalói: minden olyan 
leányvállalatnál alkalmazott munkavállaló ide értendő, amely egyedi javadalmazási keretrendszer alá tartozó 
befektetési vállalkozás, ÁÉKBV vagy ABAK, és nem alkalmazandók rá konszolidált szinten a CRD 
109. cikkében meghatározott javadalmazási követelmények. 
0080 Egyéb tevékenység: azon munkavállalók, akiket nem lehet besorolni a táblában nevesített egyik üzleti 
területre sem. Az intézményeknek meg kell adniuk e munkavállalók funkcióját a Tájékoztató adatoknál. 
A tábla fentiekben nem nevesített oszlopait az I. 1.2. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
A tábla sorai 
 
Az R_01.000020 Munkavállalók összlétszám a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő) 
sorban a munkavállalók létszámát a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a munkavállalók év 
végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell megadni. 
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3.9. A javadalmazás elemeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással [a továbbiakban: 4/2022. (IV. 8.) 
MNB ajánlás] összhangban kell az alapjavadalmazás vagy a teljesítményjavadalmazás kategóriához 
rendelni. 
3.10. A felügyeleti jelentést a javadalmazási gyakorlatok, a nemek közötti bérkülönbségek és a jóváhagyott 
magasabb arányok 2013/36/EU irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról szóló 
EBA iránymutatás (EBA/GL/2022/06) és a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU 
irányelv és az (EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről szóló EBA iránymutatás 
(EBA/GL/2022/08) alapján kell teljesíteni. 

3.11. A felügyeleti jelentés további tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 
 
 

II. 
A felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes előírások 

 
 
1. R_01.00 Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására vonatkozó információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie. 
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. c) pont tartalmazza. Az 
intézménynek a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0030-0080 
oszlopban szereplő tevékenységi területekhez kell sorolnia.  
0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. e) pont tartalmazza. Az intézménynek 
a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0030-0080 oszlopban szereplő 
tevékenységi területekhez kell sorolnia. 
0030 Befektetési banki tevékenység: ebbe a körbe a vállalatfinanszírozási tanácsadási szolgáltatások, 
részvény- és tőkepiaci szolgáltatások, kereskedés és értékesítés sorolandó. 
0040 Lakossági banki tevékenység: ebbe a körbe a betétgyűjtés és a teljes kölcsönnyújtási tevékenység 
(magánszemélyeknek és vállalatoknak) sorolandó. 
0050 Eszközkezelés: ebbe a körbe a portfóliókezelés, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozás és az eszközkezelés más formái sorolandók. 
0060 Vállalati funkciók: minden funkció, amely konszolidációs szinten a teljes intézményért és egyedi szinten 
a leányvállalatok ilyen funkciójáért (pl. Emberi Erőforrások, IT) felelős. 
0070 Független kontroll funkciók: a független kockázatkezelési, megfelelőségbiztosítási és belső ellenőrzési 
funkciókban dolgozók az EBA belső irányításra vonatkozó iránymutatásaiban leírtak szerint.  
0071 A leányvállalatok egyedi javadalmazási keretrendszer alá tartozó munkavállalói: minden olyan 
leányvállalatnál alkalmazott munkavállaló ide értendő, amely egyedi javadalmazási keretrendszer alá tartozó 
befektetési vállalkozás, ÁÉKBV vagy ABAK, és nem alkalmazandók rá konszolidált szinten a CRD 
109. cikkében meghatározott javadalmazási követelmények. 
0080 Egyéb tevékenység: azon munkavállalók, akiket nem lehet besorolni a táblában nevesített egyik üzleti 
területre sem. Az intézményeknek meg kell adniuk e munkavállalók funkcióját a Tájékoztató adatoknál. 
A tábla fentiekben nem nevesített oszlopait az I. 1.2. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
A tábla sorai 
 
Az R_01.000020 Munkavállalók összlétszám a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő) 
sorban a munkavállalók létszámát a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a munkavállalók év 
végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell megadni. 
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Az R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye sorban az adózás utáni nettó eredménynek a 
felügyeleti jelentéshez használt számviteli rendszeren kell alapulnia. Csoportok esetében ez a konszolidált 
éves beszámoló szerinti nyereség (vagy veszteség). 
 
A tábla fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.2. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
 
2. R_02.00 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell teljesíteni. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. c) pont tartalmazza. Az 
intézménynek a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0100 Egyéb 
azonosított munkavállalók kategóriához kell hozzárendelnie. 

0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. e) pont tartalmazza. Az intézménynek 
a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0090 Egyéb felsővezetés 
kategóriába kell sorolni. 

A tábla sorai 
A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat szerepeltetni kell az R_09.00 táblában, illetve halasztás alkalmazása 
esetén az R_11.00 táblában a teljesítményjavadalmazás egyéb formái között, és emellett jelenteni kell az 
R_02.00 táblában is. 

Ha a teljesítményjavadalmazás alapja többéves teljesítménymérési időszak, amely nem indul évente újra, 
azaz az intézmény nem kezd új többéves teljesítménymérési időszakot minden évben, azt az R_09.00 
táblában – illetve halasztás alkalmazása esetén az R_11.00 táblában – teljes egészében az arra a pénzügyi 
évre vonatkozó összes teljesítményjavadalmazáshoz kell hozzárendelni, amelyben a javadalmazást 
megítélték, figyelmen kívül hagyva a teljesítményjavadalmazás tényleges kifizetésének időpontját vagy a 
teljesítménymérési időszak hosszát. Az adott teljesítményjavadalmazás összegét az R_02.00 táblában is 
szerepeltetni kell. 

Annak az intézménynek, amelyre a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontjában említett mentesség nem 
alkalmazandó, a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti mentességek hatására vonatkozó R_05.00 
táblán túlmenően az R_02.00 táblában meg kell adnia azon azonosított munkavállalói alapjavadalmazását 
és teljesítményjavadalmazását, akikre a Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontjában említett mentességek 
valamelyike alkalmazandó. 
 
 
3. R_03.00 Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű tárgyévi javadalmazásban részesülő, 
azonosított munkavállalókra vonatkozó információk 
 
A CRR 450. cikk (1) bekezdés i) pontja alapján teljesítendő jelentés. 
 
A tábla kitöltésére az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet XXXIV. mellékletét a jelen mellékletben 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell jelentenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
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Az R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye sorban az adózás utáni nettó eredménynek a 
felügyeleti jelentéshez használt számviteli rendszeren kell alapulnia. Csoportok esetében ez a konszolidált 
éves beszámoló szerinti nyereség (vagy veszteség). 
 
A tábla fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.2. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
 
2. R_02.00 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell teljesíteni. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. c) pont tartalmazza. Az 
intézménynek a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0100 Egyéb 
azonosított munkavállalók kategóriához kell hozzárendelnie. 

0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. e) pont tartalmazza. Az intézménynek 
a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0090 Egyéb felsővezetés 
kategóriába kell sorolni. 

A tábla sorai 
A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat szerepeltetni kell az R_09.00 táblában, illetve halasztás alkalmazása 
esetén az R_11.00 táblában a teljesítményjavadalmazás egyéb formái között, és emellett jelenteni kell az 
R_02.00 táblában is. 

Ha a teljesítményjavadalmazás alapja többéves teljesítménymérési időszak, amely nem indul évente újra, 
azaz az intézmény nem kezd új többéves teljesítménymérési időszakot minden évben, azt az R_09.00 
táblában – illetve halasztás alkalmazása esetén az R_11.00 táblában – teljes egészében az arra a pénzügyi 
évre vonatkozó összes teljesítményjavadalmazáshoz kell hozzárendelni, amelyben a javadalmazást 
megítélték, figyelmen kívül hagyva a teljesítményjavadalmazás tényleges kifizetésének időpontját vagy a 
teljesítménymérési időszak hosszát. Az adott teljesítményjavadalmazás összegét az R_02.00 táblában is 
szerepeltetni kell. 

Annak az intézménynek, amelyre a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontjában említett mentesség nem 
alkalmazandó, a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti mentességek hatására vonatkozó R_05.00 
táblán túlmenően az R_02.00 táblában meg kell adnia azon azonosított munkavállalói alapjavadalmazását 
és teljesítményjavadalmazását, akikre a Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontjában említett mentességek 
valamelyike alkalmazandó. 
 
 
3. R_03.00 Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű tárgyévi javadalmazásban részesülő, 
azonosított munkavállalókra vonatkozó információk 
 
A CRR 450. cikk (1) bekezdés i) pontja alapján teljesítendő jelentés. 
 
A tábla kitöltésére az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet XXXIV. mellékletét a jelen mellékletben 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell jelentenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
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A táblában az egyes fizetési sávokba tartozó azonosított munkavállalók számát kell jelenteni. A fizetési 
sávokat euróban, a következőképpen kell kialakítani: 

- az ötmillió euro alatti javadalmazások esetében 500 ezer eurós fizetési sávok,  
- az ötmillió euro összegű vagy afeletti javadalmazás esetében egymillió eurós fizetési sávok. 

(1 500 000 euro alatt, 1 500 000–1 999 999 euro, …, 5 000 000–5 999 999 euro stb.)  
A táblában annyi sort kell szerepeltetni, amennyi különböző fizetési sávban van egymillió euro vagy azt 
meghaladó összegű javadalmazásban részesülő, a kockázati profilra lényeges hatást gyakorló személy. 
 
 
4. R_04.00.a, R_04.00.b, R_04.00.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
 
A táblákban az egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású 
személyekkel és munkavállalókkal kapcsolatos adatokat kell jelenteni. Minden olyan alkalmazottat jelenteni 
kell, aki a pénzügyi évben 1 millió euro vagy azt meghaladó javadalmazásban részesült, még akkor is, ha a 
pénzügyi év vége előtt távozott az intézménytől, vagy ha az 1 millió euro összeget csak a garantált 
teljesítményjavadalmazás vagy végkielégítés odaítélése miatt érte el. 
 
Az adatokat az intézménynek országonkénti bontásban, minden olyan EGT-állam, valamint minden olyan 
1 millió eurós fizetési kategória (1 000 000–1 999 999 euro, 2 000 000–2 999 999 euro stb.) tekintetében 
jelentenie kell, amelyben magas jövedelmű személyek vannak. Minden egyes magas jövedelmű személyt a 
pénzügyi évre megítélt teljes javadalmazás alapján be kell sorolni a fizetési kategóriába. 
 
Azon intézménynek, amely nem nyújtott egyetlen vezető állású személynek vagy munkavállalónak sem 
egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazást, a felügyeleti jelentést nemlegesen kell 
teljesítenie. 
 
A magas jövedelmű személyek létszámát a természetes személyek létszámaként kell jelenteni, függetlenül 
a szerződésükben rögzített munkaidőtől. A magas jövedelmű személyek tekintetében jelenteni kell a megítélt 
javadalmazást, a javadalmazás egyes elemeit, a tagállamot, a feladatot vagy tevékenységi területet, valamint 
a felelősségi kört. 
 
A magas jövedelmű személyeket azon tagállam, feladat vagy tevékenységi terület és felelősségi kör alá kell 
besorolni, amelyben szakmai tevékenységük fő részét végzik. A magas jövedelmű személy 
javadalmazásának teljes összegét ezen tagállamnál, feladatnál vagy tevékenységi területnél és felelősségi 
körnél kell jelenteni.  
Amennyiben egy magas jövedelmű személy esetében két vagy több terület egyforma súlyú, az intézménynek 
a magas jövedelmű személy és annak javadalmazása besorolásakor figyelembe kell vennie a többi magas 
jövedelmű személy besorolását, hogy a jelentés a lehető legjobban tükrözze a magas jövedelmű személyek 
eloszlását az intézményen belül. 
Azon magas jövedelmű személyt, aki az EU-n belül és azon kívül egyaránt végez szakmai tevékenységet, 
csak akkor kell valamely tagállam alá besorolni, ha a szakmai tevékenysége fő részét az EU-n belül végzi. 
Ellenkező esetben az alkalmazottat nem kell a táblákban jelenteni. 
 
A magas jövedelmű személyek javadalmazásáról és a teljesítményjavadalmazás konkrét elemeiről minden 
magas jövedelmű személy tekintetében tájékoztatást kell nyújtani, függetlenül attól, hogy a magas jövedelmű 
személy azonosított munkavállaló-e vagy sem. Ugyanez érvényes a Hpt. 117. § (4) bekezdésével 
összhangban egyedi javadalmazási keretrendszer hatálya alá tartozó magas jövedelmű személy esetében, 
ahol a kezelt portfóliókban található eszközöket tükröző, nem készpénzjellegű eszközökben nyújtott 
javadalmazást vagy a jóváhagyott alternatív megoldások alapján nyújtott javadalmazást az „egyéb eszközök” 
közé kell sorolni. 

 

A nem pénzbeli javadalmazási tételeket a pénzbeli ellenértékükkel (pl. az adózott összeggel) együtt kell 
jelenteni, és a javadalmazás „egyéb formái” között kell szerepeltetni. 
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Az R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye sorban az adózás utáni nettó eredménynek a 
felügyeleti jelentéshez használt számviteli rendszeren kell alapulnia. Csoportok esetében ez a konszolidált 
éves beszámoló szerinti nyereség (vagy veszteség). 
 
A tábla fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.2. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
 
2. R_02.00 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell teljesíteni. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. c) pont tartalmazza. Az 
intézménynek a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0100 Egyéb 
azonosított munkavállalók kategóriához kell hozzárendelnie. 

0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. e) pont tartalmazza. Az intézménynek 
a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0090 Egyéb felsővezetés 
kategóriába kell sorolni. 

A tábla sorai 
A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat szerepeltetni kell az R_09.00 táblában, illetve halasztás alkalmazása 
esetén az R_11.00 táblában a teljesítményjavadalmazás egyéb formái között, és emellett jelenteni kell az 
R_02.00 táblában is. 

Ha a teljesítményjavadalmazás alapja többéves teljesítménymérési időszak, amely nem indul évente újra, 
azaz az intézmény nem kezd új többéves teljesítménymérési időszakot minden évben, azt az R_09.00 
táblában – illetve halasztás alkalmazása esetén az R_11.00 táblában – teljes egészében az arra a pénzügyi 
évre vonatkozó összes teljesítményjavadalmazáshoz kell hozzárendelni, amelyben a javadalmazást 
megítélték, figyelmen kívül hagyva a teljesítményjavadalmazás tényleges kifizetésének időpontját vagy a 
teljesítménymérési időszak hosszát. Az adott teljesítményjavadalmazás összegét az R_02.00 táblában is 
szerepeltetni kell. 

Annak az intézménynek, amelyre a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontjában említett mentesség nem 
alkalmazandó, a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti mentességek hatására vonatkozó R_05.00 
táblán túlmenően az R_02.00 táblában meg kell adnia azon azonosított munkavállalói alapjavadalmazását 
és teljesítményjavadalmazását, akikre a Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontjában említett mentességek 
valamelyike alkalmazandó. 
 
 
3. R_03.00 Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű tárgyévi javadalmazásban részesülő, 
azonosított munkavállalókra vonatkozó információk 
 
A CRR 450. cikk (1) bekezdés i) pontja alapján teljesítendő jelentés. 
 
A tábla kitöltésére az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet XXXIV. mellékletét a jelen mellékletben 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell jelentenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
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A táblában az egyes fizetési sávokba tartozó azonosított munkavállalók számát kell jelenteni. A fizetési 
sávokat euróban, a következőképpen kell kialakítani: 

- az ötmillió euro alatti javadalmazások esetében 500 ezer eurós fizetési sávok,  
- az ötmillió euro összegű vagy afeletti javadalmazás esetében egymillió eurós fizetési sávok. 

(1 500 000 euro alatt, 1 500 000–1 999 999 euro, …, 5 000 000–5 999 999 euro stb.)  
A táblában annyi sort kell szerepeltetni, amennyi különböző fizetési sávban van egymillió euro vagy azt 
meghaladó összegű javadalmazásban részesülő, a kockázati profilra lényeges hatást gyakorló személy. 
 
 
4. R_04.00.a, R_04.00.b, R_04.00.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie.  
 
A táblákban az egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású 
személyekkel és munkavállalókkal kapcsolatos adatokat kell jelenteni. Minden olyan alkalmazottat jelenteni 
kell, aki a pénzügyi évben 1 millió euro vagy azt meghaladó javadalmazásban részesült, még akkor is, ha a 
pénzügyi év vége előtt távozott az intézménytől, vagy ha az 1 millió euro összeget csak a garantált 
teljesítményjavadalmazás vagy végkielégítés odaítélése miatt érte el. 
 
Az adatokat az intézménynek országonkénti bontásban, minden olyan EGT-állam, valamint minden olyan 
1 millió eurós fizetési kategória (1 000 000–1 999 999 euro, 2 000 000–2 999 999 euro stb.) tekintetében 
jelentenie kell, amelyben magas jövedelmű személyek vannak. Minden egyes magas jövedelmű személyt a 
pénzügyi évre megítélt teljes javadalmazás alapján be kell sorolni a fizetési kategóriába. 
 
Azon intézménynek, amely nem nyújtott egyetlen vezető állású személynek vagy munkavállalónak sem 
egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazást, a felügyeleti jelentést nemlegesen kell 
teljesítenie. 
 
A magas jövedelmű személyek létszámát a természetes személyek létszámaként kell jelenteni, függetlenül 
a szerződésükben rögzített munkaidőtől. A magas jövedelmű személyek tekintetében jelenteni kell a megítélt 
javadalmazást, a javadalmazás egyes elemeit, a tagállamot, a feladatot vagy tevékenységi területet, valamint 
a felelősségi kört. 
 
A magas jövedelmű személyeket azon tagállam, feladat vagy tevékenységi terület és felelősségi kör alá kell 
besorolni, amelyben szakmai tevékenységük fő részét végzik. A magas jövedelmű személy 
javadalmazásának teljes összegét ezen tagállamnál, feladatnál vagy tevékenységi területnél és felelősségi 
körnél kell jelenteni.  
Amennyiben egy magas jövedelmű személy esetében két vagy több terület egyforma súlyú, az intézménynek 
a magas jövedelmű személy és annak javadalmazása besorolásakor figyelembe kell vennie a többi magas 
jövedelmű személy besorolását, hogy a jelentés a lehető legjobban tükrözze a magas jövedelmű személyek 
eloszlását az intézményen belül. 
Azon magas jövedelmű személyt, aki az EU-n belül és azon kívül egyaránt végez szakmai tevékenységet, 
csak akkor kell valamely tagállam alá besorolni, ha a szakmai tevékenysége fő részét az EU-n belül végzi. 
Ellenkező esetben az alkalmazottat nem kell a táblákban jelenteni. 
 
A magas jövedelmű személyek javadalmazásáról és a teljesítményjavadalmazás konkrét elemeiről minden 
magas jövedelmű személy tekintetében tájékoztatást kell nyújtani, függetlenül attól, hogy a magas jövedelmű 
személy azonosított munkavállaló-e vagy sem. Ugyanez érvényes a Hpt. 117. § (4) bekezdésével 
összhangban egyedi javadalmazási keretrendszer hatálya alá tartozó magas jövedelmű személy esetében, 
ahol a kezelt portfóliókban található eszközöket tükröző, nem készpénzjellegű eszközökben nyújtott 
javadalmazást vagy a jóváhagyott alternatív megoldások alapján nyújtott javadalmazást az „egyéb eszközök” 
közé kell sorolni. 

 

A nem pénzbeli javadalmazási tételeket a pénzbeli ellenértékükkel (pl. az adózott összeggel) együtt kell 
jelenteni, és a javadalmazás „egyéb formái” között kell szerepeltetni. 
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A végkielégítéseket, a garantált teljesítményjavadalmazást és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, és a tábla további információkat tartalmazó részében is 
jelenteni kell. 

A magas jövedelmű személyekre vonatkozó adatszolgáltatás során a magas jövedelmű munkavállalót 
„azonosított munkavállalóként” kell jelenteni, ha az intézmény konszolidált vagy egyedi szinten „azonosított 
munkavállalóként” kezeli őt, figyelembe véve a következőket: 

az azonosított munkavállalók körének magában kell foglalnia 

a) az intézmény és leányvállalatai azon azonosított munkavállalóit, akikre a CRD 92. és 94. cikke szerinti 
javadalmazási követelményeket egyedi vagy konszolidált alapon alkalmazza; és 

b) a leányvállalatok azon alkalmazottait, akik a CRD 109. cikk (4) bekezdésével összhangban egyedi 
javadalmazási keretrendszer hatálya alá tartoznak, de a CRD 109. cikk (5) vagy (6) bekezdésével 
összhangban a CRD 92. és 94. cikke szerinti javadalmazási követelmények vonatkoznak rájuk. 

 
A táblák sorai 
 
R_04.00a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő) 
Az ebben a sorban jelentendő adatnak tartalmaznia kell az üzleti egységeken belül a kontrollfunkciókban, 
valamint a független megfelelőségbiztosítási, kockázatellenőrzési és belső ellenőrzési funkcióban dolgozó 
valamennyi magas jövedelmű személyt. 
R_04.00.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő) 
Ebben a sorban a vezető állású és a kontrollfunkciót betöltő munkavállalók közé nem tartozó, magas 
jövedelmű személyek számát kell feltüntetni. 
 
A táblák fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.2. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
5. R_05.00 Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a 
teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie. 
 

Az intézménynek meg kell adnia, hogy jogosult-e a Hpt. 119. § (5) bekezdése szerinti mentesség 
alkalmazására azon követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét 
instrumentumokban kell kifizetni és halasztási szabályokat kell rájuk alkalmazni, és jelentenie kell az előírt 
adatokat a mentesség alá tartozó azonosított munkavállalók tekintetében. Az adatok összevont alapon 
történő megadásakor az azonosított munkavállalók létszáma és javadalmazása egyenlő az összes 
jogalanyon belüli mindazon azonosított munkavállalók létszámával és javadalmazásuk összegével, akik a 
prudenciális konszolidáció tárgyát képező és a CRD javadalmazási követelményei alá tartozó jogalanyoknál 
mentességben részesülnek. 

A Hpt. 119. § (5) bekezdése szerinti mentességeket alkalmazottnak kell tekinteni, ha a mentesség hatálya 
alá tartozó intézmény úgy dönt, hogy nem alkalmazza a halasztva nyújtandó vagy instrumentumokban 
kifizetendő részre vonatkozó, a Hpt. 118. §-a szerinti minimumkövetelményeket (például a mentességet 
akkor is alkalmazza, ha az ügyvezető igazgató teljesítményjavadalmazásának 30%-át biztosítja halasztva, 
vagy csak három évre halasztja el, miközben a legalább négy évig történő 40%-os halasztás 
minimumkövetelménye nem teljesült). 
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6. R_06.00.a, R_06.00.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk 
 

A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett azon intézménynek kell kitöltenie, amely 
– nem számítva a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait – legalább 50 fő munkavállalóval 
rendelkezik. Annak az intézménynek, amely ─ ide nem értve a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
tagjait ─ 50 főnél kevesebb munkavállalóval rendelkezik, a felügyeleti jelentést nemlegesen kell beküldenie. 

Az adatokat az intézménynek egyedi szinten kell jelentenie. 

Az R_06.00.b táblában a százalékos értékeket egységnyi értékben kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal 
(például 42,43%-ot 0,4243-ként) kell jelenteni. 

Az intézménynek egyedi alapon kell kiszámítania a nemek közötti bérkülönbséget, a munkavállalói 
figyelembevételével, beleértve az ugyanazon tagállamon belüli fióktelepnél dolgozó azon munkavállalókat, 
akik túlnyomórészt az intézmény székhelye szerinti tagállamban végzik tevékenységüket. A túlnyomórészt 
más tagállamban lévő fióktelepnél vagy harmadik országban tevékenykedő munkavállalók nem vehetők 
figyelembe. 

Az intézménynek listát kell készítenie a teljes személyzetről, és meg kell határoznia, mely munkavállalókat 
kell bevonni a nemek közötti bérkülönbség számításába, összhangban az alábbi kritériumokkal: 

a) a nemek közötti bérkülönbséget azon munkavállalók vonatkozásában kell kiszámolni, akik a 
pénzügyi év végén a személyzet tagjai, azaz ezen adatszolgáltatásnál nem veendők figyelembe 
azok a munkavállalók, akik a pénzügyi év során távoztak az intézménytől; 

b) azon munkavállalók, akik a rendes éves összjavadalmazásuknál kevesebbet kapnak, mert a 
pénzügyi év végén szülői szabadságon, tartós betegszabadságon vagy egyéb tartós távolléten 
tartózkodtak, nem veendők figyelembe ezen adatszolgáltatás során; tartós szabadság alatt a 
legalább három hónapos egybefüggő időszakon át tartó szabadság értendő; 

c) a pénzügyi év utolsó három hónapjában felvett munkatársakat ezen adatszolgáltatás során 
figyelmen kívül kell hagyni; 

d) az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait munkavállalóként és azonosított 
munkavállalóként kell kezelni; 

e) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai nem veendők figyelembe a számításnál, 
kivéve, ha a munkavállalók képviselőiről van szó; 

f) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület azon tagjait, akik munkavállalók képviselői, 
munkavállalókként kell figyelembe venni a számításnál, és csak akkor veendők figyelembe az 
azonosított munkavállalókra vonatkozó számításnál, ha a munkavállalóként betöltött 
feladatkörük alapján azonosított munkavállalók. 

A nemek közötti bérkülönbség kiszámításához a férfiak és a nők átlagos javadalmazása közötti különbséget 
kell figyelembe venni, a férfiak átlagos javadalmazásának százalékos arányában kifejezve. Az intézménynek 
a munkavállalók éves bruttó javadalmazását kell használnia a számításhoz, a teljes munkaidős egyenérték 
alapulvételével. A 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással összhangban az intézménynek a nemek közötti 
bérkülönbség számításakor figyelembe kell vennie a nyújtott teljes javadalmazást, valamint – a legnagyobb 
gondosság elve alapján – a munkaidő-beosztásokat, az éves szabadságok időszakait és az egyéb pénzügyi 
és nem pénzügyi juttatásokat, szem előtt tartva a következő bekezdésben foglalt rendelkezéseket. 

Az intézménynek minden olyan munkavállaló esetében, akit figyelembe kell vennie a nemek közötti 
bérkülönbség számításába, az alap- és teljesítményjavadalmazás összegeként kell meghatároznia az éves 
bruttó javadalmazást, figyelembe véve az alábbiakat. 

a) A nem pénzbeli juttatásokat (például cégautó, kamatmentes hitel, ingyenes vállalati óvoda) 
adózott pénzbeli egyenértékükkel kell számításba venni. 

b) A nyugdíjrendszerbe és az egész személyzet egészségbiztosításába történő rendszeres 
befizetések nem veendők figyelembe. A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat figyelembe kell venni. 

c) A számítás alapjául szolgáló pénzügyi év során lezárult valamennyi teljesítménymérési 
időszakra vonatkozó teljesítményjavadalmazás egészét alkalmazni kell, még akkor is, ha egy 
évnél hosszabb teljesítménymérési időszakra vonatkoznak. Ez magában foglalja a nem 
újrainduló többéves teljesítménymérési időszakokon alapuló teljesítményjavadalmazást. 
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6. R_06.00.a, R_06.00.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk 
 

A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett azon intézménynek kell kitöltenie, amely 
– nem számítva a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait – legalább 50 fő munkavállalóval 
rendelkezik. Annak az intézménynek, amely ─ ide nem értve a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
tagjait ─ 50 főnél kevesebb munkavállalóval rendelkezik, a felügyeleti jelentést nemlegesen kell beküldenie. 

Az adatokat az intézménynek egyedi szinten kell jelentenie. 

Az R_06.00.b táblában a százalékos értékeket egységnyi értékben kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal 
(például 42,43%-ot 0,4243-ként) kell jelenteni. 

Az intézménynek egyedi alapon kell kiszámítania a nemek közötti bérkülönbséget, a munkavállalói 
figyelembevételével, beleértve az ugyanazon tagállamon belüli fióktelepnél dolgozó azon munkavállalókat, 
akik túlnyomórészt az intézmény székhelye szerinti tagállamban végzik tevékenységüket. A túlnyomórészt 
más tagállamban lévő fióktelepnél vagy harmadik országban tevékenykedő munkavállalók nem vehetők 
figyelembe. 

Az intézménynek listát kell készítenie a teljes személyzetről, és meg kell határoznia, mely munkavállalókat 
kell bevonni a nemek közötti bérkülönbség számításába, összhangban az alábbi kritériumokkal: 

a) a nemek közötti bérkülönbséget azon munkavállalók vonatkozásában kell kiszámolni, akik a 
pénzügyi év végén a személyzet tagjai, azaz ezen adatszolgáltatásnál nem veendők figyelembe 
azok a munkavállalók, akik a pénzügyi év során távoztak az intézménytől; 

b) azon munkavállalók, akik a rendes éves összjavadalmazásuknál kevesebbet kapnak, mert a 
pénzügyi év végén szülői szabadságon, tartós betegszabadságon vagy egyéb tartós távolléten 
tartózkodtak, nem veendők figyelembe ezen adatszolgáltatás során; tartós szabadság alatt a 
legalább három hónapos egybefüggő időszakon át tartó szabadság értendő; 

c) a pénzügyi év utolsó három hónapjában felvett munkatársakat ezen adatszolgáltatás során 
figyelmen kívül kell hagyni; 

d) az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait munkavállalóként és azonosított 
munkavállalóként kell kezelni; 

e) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai nem veendők figyelembe a számításnál, 
kivéve, ha a munkavállalók képviselőiről van szó; 

f) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület azon tagjait, akik munkavállalók képviselői, 
munkavállalókként kell figyelembe venni a számításnál, és csak akkor veendők figyelembe az 
azonosított munkavállalókra vonatkozó számításnál, ha a munkavállalóként betöltött 
feladatkörük alapján azonosított munkavállalók. 

A nemek közötti bérkülönbség kiszámításához a férfiak és a nők átlagos javadalmazása közötti különbséget 
kell figyelembe venni, a férfiak átlagos javadalmazásának százalékos arányában kifejezve. Az intézménynek 
a munkavállalók éves bruttó javadalmazását kell használnia a számításhoz, a teljes munkaidős egyenérték 
alapulvételével. A 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással összhangban az intézménynek a nemek közötti 
bérkülönbség számításakor figyelembe kell vennie a nyújtott teljes javadalmazást, valamint – a legnagyobb 
gondosság elve alapján – a munkaidő-beosztásokat, az éves szabadságok időszakait és az egyéb pénzügyi 
és nem pénzügyi juttatásokat, szem előtt tartva a következő bekezdésben foglalt rendelkezéseket. 

Az intézménynek minden olyan munkavállaló esetében, akit figyelembe kell vennie a nemek közötti 
bérkülönbség számításába, az alap- és teljesítményjavadalmazás összegeként kell meghatároznia az éves 
bruttó javadalmazást, figyelembe véve az alábbiakat. 

a) A nem pénzbeli juttatásokat (például cégautó, kamatmentes hitel, ingyenes vállalati óvoda) 
adózott pénzbeli egyenértékükkel kell számításba venni. 

b) A nyugdíjrendszerbe és az egész személyzet egészségbiztosításába történő rendszeres 
befizetések nem veendők figyelembe. A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat figyelembe kell venni. 

c) A számítás alapjául szolgáló pénzügyi év során lezárult valamennyi teljesítménymérési 
időszakra vonatkozó teljesítményjavadalmazás egészét alkalmazni kell, még akkor is, ha egy 
évnél hosszabb teljesítménymérési időszakra vonatkoznak. Ez magában foglalja a nem 
újrainduló többéves teljesítménymérési időszakokon alapuló teljesítményjavadalmazást. 
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d) A garantált teljesítményjavadalmazás (aláírási bónusz) és a végkielégítés (például amikor a 
munkavállaló szerződése a pénzügyi év végén még nem ért véget) nem veendő számításba. 

e) Azon munkavállaló esetében, aki akár csak a pénzügyi év egyes részeiben részmunkaidőben 
dolgozott, akit nem az egész pénzügyi évre alkalmaztak vagy aki az év egyes időszakaiban 
szabadságon volt (például fizetés nélküli vagy szülői szabadság), a legnagyobb gondosság elve 
alapján meg kell határozni az alap- és teljesítményjavadalmazás azon, teljes évi összegét, 
amelyben a munkavállaló akkor részesült volna, ha a teljes pénzügyi évre teljes munkaidő 
alapján kapott volna javadalmazást. Az intézmény az összeget kiszámíthatja úgy, hogy a 
ténylegesen nyújtott javadalmazást – például a részidős foglalkoztatásért nyújtott  
javadalmazást – kivetíti a teljes munkaidőn alapuló teljes éves bruttó javadalmazásra (például 
az 50%-os részidős szerződéssel dolgozó munkavállaló javadalmazását megszorozza kettővel, 
hogy megkapja a teljes munkaidős éves javadalmazást). 

Az intézménynek a nemek közötti bérkülönbséget ki kell számítania az összes munkavállalóra vonatkozóan 
– beleértve az azonosított munkavállalókat, egyedileg azonosítva –, valamint külön az azonosított 
munkavállalói vonatkozásában. Az intézménynek az adatvédelemre vonatkozó nemzeti jogszabályokkal és 
uniós jogi aktussal összhangban minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie munkavállalói nemének 
meghatározása érdekében. Az intézmény figyelmen kívül hagyhatja azokat a munkavállalókat, akiknek 
nemét nem lehet megállapítani. 

A legalább 250 munkavállalóval rendelkező intézménynek a teljes javadalmazás minden egyes kvartilisének 
vonatkozásában, és összesítve is ki kell számítaniuk a nemek közötti bérkülönbséget. A kevesebb mint 
250 munkavállalóval rendelkező intézménynek csak a teljes személyzetre vonatkozó összesített számadatok 
alapján kell jelentenie a nemek közötti bérkülönbséget.  

A legalább 250 azonosított munkavállalóval rendelkező intézménynek a teljes javadalmazás minden egyes 
kvartilisének vonatkozásában, és összesítve is ki kell számítania a nemek közötti bérkülönbséget. A 
kevesebb, mint 250 azonosított munkavállalóval rendelkező intézménynek csak az azonosított 
munkavállalókra vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek közötti bérkülönbséget. 

Az intézménynek az egyes nemek képviselete tekintetében fennálló, nemek közötti bérkülönbséget a férfi és 
a női munkavállalók százalékos arányában kell kiszámítania a teljes személyzet, illetve az összes azonosított 
munkavállaló létszámának alapulvételével. Amennyiben az előző bekezdések értelmében alkalmazandó, 
akkor ezt kvartilisenként el kell végezni, úgy, hogy a férfiak és a nők képviseletére vonatkozó százalékos 
aránynak összesítve adott esetben 100,00%-ot kell kitennie minden egyes kiszámított kvartilis esetében, 
valamint a teljes személyzetre és az azonosított munkavállalókra vonatkozó összesített számadatok 
esetében. 

A bruttó javadalmazás alapján fennálló, nemek közötti bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók 
javadalmazási szintjének különbözetével kell kifejezni, a következők szerint: 

a) a férfiak átlagos javadalmazása és a nők átlagos javadalmazása közötti különbség, a férfiak 
átlagos javadalmazásának százalékos arányában kifejezve, valamint 

b) a férfiak javadalmazásának medián értéke és a nők javadalmazásának medián értéke közötti 
különbség, a férfiak javadalmazásának medián értéke százalékos arányában kifejezve [a nemek 
közötti bérkülönbség százalékos értéke = (a férfiak átlagos javadalmazása – a nők átlagos 
javadalmazása) × 100 / a férfiak átlagos javadalmazása]. 

A számításokat az intézménynek a következők szerint kell elvégeznie. 

a) A munkavállalók javadalmazását (nemtől függetlenül) összeg szerint sorba kell rendezni, kezdve 
a legalacsonyabb összeggel. Minden egyes munkavállalói javadalmazás összegét hozzá kell 
rendelni a férfi vagy a női nemhez, és fel kell jegyezni, hogy az adott munkavállaló azonosított 
munkavállaló-e. 

b) A férfi vagy női nemtől eltérő nemű munkavállalókat ahhoz a nemhez kell hozzárendelni, 
amilyenként meghatározzák magukat, vagy amennyiben ez nem ismert vagy eltér a férfi vagy 
női nemtől, ezeket a munkavállalókat ahhoz a – férfi vagy női – nemhez kell hozzárendelni, 
amelyhez összességében kevesebb munkavállaló tartozik. 

c) A személyzetről készített listát – amennyiben ez alkalmazandó – kvartilisekre kell bontani. 

d) Ki kell számítani az összes férfi és női munkavállaló, valamint külön a férfi és női azonosított 
munkavállalók javadalmazásának medián értékét és átlagát, összességében és – amennyiben 
ez alkalmazandó – kvartilisekként. 
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7. R_07.00 A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott magasabb arányok – 
intézmények  
 
A táblát csak a Hpt. 117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell 
teljesítenie. 
 
Az adatokat az intézménynek egyedi szinten kell jelentenie. 
 
A garantált teljesítményjavadalmazás és a végkielégítések – amennyiben nem foglaltatnak benne az 
arányszámításban – nem veendők figyelembe.  
 
8. R_09.00 A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás, R_10.00 Különleges kifizetések azon 
munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók), R_11.00 Halasztott javadalmazás, R_12.00.a és 
R_12.00.a Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges 
hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) 
 
A táblákat csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a 
Hpt. 117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett intézménynek kell teljesítenie. 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú 
felügyelet alá tartozó intézménynek azon vállalkozások vonatkozásában, amelyekre az összevont alapú 
felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell teljesítenie. 
 
A táblák kitöltésére az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet XXXIV. mellékletét a jelen mellékletben 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni, figyelembe véve az alábbiakat: 

a) az R_09.00 tábla megegyezik a REM 1 táblával, 
b) az R_10.00 tábla megegyezik a REM 2 táblával, 
c) az R_11.00 tábla megegyezik a REM 3 táblával, 
d) az R_12.00.a és R_12.00.b tábla megegyezik a REM 5 táblával. 

 
Az R_09.00 táblában a javadalmazás adóköteles nem pénzbeli elemeit pénzbeli egyenértékükkel, a 
javadalmazás „egyéb formáiként” kell a táblában szerepeltetni. 
 
Az R_09.00 tábla „Ebből: halasztott” soraiban csak a pénzügyi évre nyújtott teljesítményjavadalmazás 
halasztott összegeit kell jelenteni, míg a korábbi évekre vonatkozó halasztott javadalmazást külön kell 
feltüntetni, összhangban az R_11.00 táblára vonatkozó előírásokkal. 
 
Az azonosított munkavállalóknak fizetett végkielégítéseket bele kell foglalni a teljesítményjavadalmazás 
összegébe az R_09.00 táblában, amellett, hogy jelenteni kell az R_10.00 tábla külön soraiban és – halasztás 
alkalmazása esetén – az R_11.00 táblában is. 
 
A garantált teljesítményjavadalmazást bele kell foglalni a teljesítményjavadalmazás összegébe az R_09.00 
táblában, amellett, hogy jelenteni kell az R_10.00 táblában és – halasztás alkalmazása esetén – az R_11.00 
táblában is.”   
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6. melléklet a …/2023. (... ….) MNB rendelethez 
 
 
1. Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.38a. alponttal egészül ki: 
 
„1.38a. az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet nyolcadik részének II. és III. címében említett 

információk intézmények általi nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
meghatározásáról, valamint az 1423/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet, az (EU) 2015/1555 
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2016/200 bizottsági végrehajtási rendelet és az 
(EU) 2017/2295 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021. 
március 15-i (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet;” 

 
2. Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pont 1.37. pontjában a „tanácsi rendelet” szövegrész 

helyébe a „tanácsi rendelet (a továbbiakban: IFR)” szöveg lép. 

 
3. Hatályát veszti az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pont 3.1., 3.11., 3.12., 3.18., 3.19., 3.21., 

3.22., 3.26., 3.27., 3.34–3.36. és 3.40. alpontja. 
 
  

6. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
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7. melléklet a …/2023. (... ….) MNB rendelethez 
 
1. Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 5. melléklet II. 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„10. 50P Befektetési alapra terhelt költségek 
A tábla kitöltése 
A táblát az alapkezelő által kezelt összes nyilvános befektetési alap vonatkozásában ki kell tölteni, a tárgyévi 
adatokkal.  

A tábla adatait alaponként, és azon belül sorozatonként kell megadni. 

A jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában a %-os értéket legalább két tizedesjegy 
pontossággal kell meghatározni, tizedesvessző alkalmazásával (pl. 2,63% esetén 2,63 jelentendő). 

Az érték adatokat forintban kell megadni, függetlenül a sorozat devizanemétől. Az eredetileg devizában 
szereplő adatokat a tárgyév utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell 
forintra átszámítani.  

A „0”-át (nullát) mint számjegyet, más karakterekkel nem lehet helyettesíteni (ilyen esetben nem elfogadható 
a „-”, „–” stb. jelek használata, vagy a „nincs”, „nem” szöveg alkalmazása.) 

Negatív előjelű adatot csak költség jóváírása esetében szabad szerepeltetni, minden más esetben az előjel 
használata nem megengedett ebben a táblában. 

A sorozatokat (alapokat) az év végi állapotnak megfelelően kell szerepeltetni. Ha az 1-6. oszlop adatai a 
tárgyév során megváltoztak, a változás tényét, időpontját, továbbá a változás előtti és utáni értékeket a 
jelentéshez csatolt külön dokumentumban kell megadni.  

A tábla oszlopai 
1. oszlop: az alapkezelő által kezelt befektetési alap megnevezése.  

2. oszlop: az alapkezelő által kezelt befektetési alap sorozatának megnevezése.  

3. oszlop: az 50L táblának megfelelően, a befektetési jegy sorozat ISIN kódja. Amennyiben nem rendelkezik 
ISIN kóddal, akkor az alapkezelő által megadott azonosító. 

4. oszlop: fajta szerint lehet „nyíltvégű” vagy „zártvégű” alap.  

5. oszlop: futamidő vonatkozásában lehet „határozott” vagy „határozatlan” futamidejű alap. 

6. oszlop: típusa szerint lehet „értékpapír”, „ingatlan”, „alapok alapja”, „indexkövető” vagy „származtatott” 
alap.  
  

7. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
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7. oszlop: a befektetési politika alapján a befektetési alap az alábbi kategóriákba sorolható. A tábla 
kitöltésekor karakterhelyesen kell a következők valamelyikét megadni:  

Likviditási alapok 
Pénzpiaci alapok 
Rövid kötvényalapok 
Hosszú kötvényalapok 
Szabad futamidejű kötvényalapok 
Kötvénytúlsúlyos (vagy óvatos) vegyes 
alapok 
Kiegyensúlyozott vegyes alapok 
Dinamikus vegyes alapok 
Részvényalapok 
Árupiaci alapok 
Abszolút hozamú alapok 
Tőkevédett alapok  
Származtatott alapok 
Közvetlen ingatlanokba fektető alapok 
Közvetett ingatlanokba fektető alapok 

8. oszlop: a földrajzi kitettség vonatkozásában az alap „hazai” vagy „külföldi” kategóriába sorolható.  

9. oszlop: a befektetési alap (sorozat) nyilvántartási devizanemének ISO-kódja.  

10. oszlop: az átlagot egyszerű számtani átlagként kell meghatározni azon napok figyelembevételével, 
amelyekre a nettó eszközérték meghatározásra és közzétételre került.  

A 11. és 12. oszlopot csak azon alapok esetében kell kitölteni, amelyek tárgyévben hozamot fizettek ki. 

13. oszlop: a tárgyévi hozamot 4 tizedesjegy pontossággal kell megadni. 
14. oszlop: a tárgyévi referenciahozamot 4 tizedesjegy pontossággal kell megadni. 
A 15–19. és 21–23. oszlop adatait az alapkezelési szabályzat alapján kell kitölteni, a tárgyévben érvényben 
lévő adatok alapján. A sávos, befektetési formától függő díjakat részletesen is fel kell tüntetni. Amennyiben 
az a folyamatos díjtól eltérő, be kell mutatni az egyszeri indulási, illetve megszűnési díjat is. Az adatokat 
százalékban kell megadni, két tizedesjegy pontossággal. 

20. oszlop: a sikerdíj elszámolásának gyakorisága: „éves”, „egyéb”.  

A 24. és 25.oszlopban a dátumokat ÉÉÉÉ.HH.NN dátumformátumban kell megadni (például: 2023.03.11). 

A 26-42. oszlopot forintban kell megadni, függetlenül a sorozat devizanemétől.  

A 26. oszlopban jelentett értéknek konzisztensnek kell kellenie az adott év során az 50C adatszolgáltatásban 
jelentett költségekkel. A 26. oszlopban szereplő érték egyenlő a 27–35. oszlopban, valamint a 37–42. 
oszlopban jelentett értékek összegével.  

A 33. oszlopban kell szerepeltetni a közzétételi kötelezettség teljesítésével kapcsolatosan az alapra terhelt 
költségeket is.  

A 35. oszlopban az értékpapírok adásvételéhez kapcsolódó megbízási díjakat, jutalékokat és 
transzferköltségeket kell szerepeltetni.  

Ha a 29-35. oszlopban szerepeltetendő költségeket az alapkezelési díj tartalmazza, azt az adott oszlopban 
kizárólag „0”-val (nullával) kell jelölni. 

A 38. oszlopban az alapra (sorozatra) terhelt és továbbszámlázott költségeket, illetve az értékcsökkenési 
leírást összesítve kell megadni. 

A 42. oszlopban az alapra terhelt egyéb költségeket összesítve kell megadni. Ha ennek értéke meghaladja 
a 26. oszlopban szereplő összköltség 5%-át, akkor a 42. oszlopban megadott értéket az 50Q kódú táblában 
részletesen be kell mutatni.  
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A 43. oszlopot akkor kell kitölteni, ha a kollektív értékpapírokba történő befektetés részaránya a sorozat 
nettó eszközértékhez viszonyítva meghaladja a 10%-ot. A 43. oszlopban szereplő adatnak és az 50R kódú 
tábla 6. oszlopában szereplő részletezett értékeknek összhangban kell lenniük. 

A 45. oszlopban szükséges megadni, hogy az egyes alapokra és sorozatokra vonatkozó adatok előzetesek-
e, vagy auditált adatokon alapulnak. Ha az adatszolgáltató március 10-ig már auditált adatokon alapuló 
adatszolgáltatást nyújt be, akkor a május 30-ig történő újabb adatszolgáltatás alól mentesül. A lehetséges 
értékek: „1”: auditált, „0”: előzetes. 

A 46. oszlopban szükséges megadni – amennyiben van – az adott sorozat esetében alkalmazott referencia 
mutatót, például: 30% BUX + 50% S&P 500 + 20% MAX. Ha az adott sorozat nem alkalmaz referencia 
mutatót, de sikerdíjat felszámíthat, akkor a sikerdíjmodell tájékoztatóban szereplő rövid változatát kell 
szerepeltetni, szöveges formában, százalékos érték esetén tizedespont alkalmazásával (például HWM + 3% 
küszöbhozam, vagy HoH + 2.5% hozamkorlát).” 
 
 
2. Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 5. melléklet II. 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. 50R Implicit költségek részletezése 
A tábla kitöltése 
Az 50R kódú táblában a sorozat nettó eszközértékének 10%-ánál nagyobb arányt képviselő kollektív 
értékpapírokba történő befektetés implicit költségeit kell részletezni.  

A tábla oszlopai: 
3. oszlop: az 50L táblának megfelelően, a befektetési jegy sorozat ISIN kódja, amennyiben nem rendelkezik 
ISIN kóddal, akkor az alapkezelő által megadott azonosító. 
4. oszlop: a sorozat nettó eszközértékének 10%-ánál nagyobb arányt képviselő kollektív értékpapírba 
történő befektetés megnevezése. 

5. oszlop: a 4. oszlopban szereplő kollektív értékpapír ISIN kódja, ha nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor 
egyéb azonosítója. 

A 6. oszlopban a 10%-nál nagyobb arányt képviselő kollektív értékpapírokba történő befektetéshez 
kapcsolódó arányosított folyó díjterhelési mutatót kell szerepeltetni (%-ban). Az itt feltüntetett értéket a 
kiemelt befektetői információs tájékoztató elkészítésének és alkalmazásának főbb alapelveiről a befektetési 
alapok és a befektetési alapok alapkezelőinek számára című 7/2012. (V. 31.) PSZÁF ajánlás II. 8. és 15. 
pontjában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. 

A 7. oszlopot a kiemelt befektetői információs tájékoztató elkészítésének és alkalmazásának főbb 
alapelveiről a befektetési alapok és a befektetési alapok alapkezelőinek számára című 7/2012. (V. 31.) 
PSZÁF ajánlás II. 8. pont a)–e) alpontjában meghatározott módszertan alapján kell kitölteni, az oszlopban az 
alkalmazott módszert (alpontot) kell szerepeltetni.  

8. oszlop: ha az alap eszközértékében szereplő kollektív értékpapírt intézményi befektetők számára hozták 
létre, azt „Igen”-nel kell jelölni, ellenkező esetben „Nem”-et kell szerepeltetni. 

9. oszlop: ha a mögöttes alapot (kollektív értékpapírt) az alapkezelő vagy a Tpt. szerinti kapcsolt vállalkozása 
kezeli, azt „Igen”-nel kell jelölni, ellenkező esetben „Nem”-et kell feltüntetni.  

10. oszlop: a mögöttes alap (kollektív értékpapír) kezelési díja, %-ban kifejezve.” 
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A 43. oszlopot akkor kell kitölteni, ha a kollektív értékpapírokba történő befektetés részaránya a sorozat 
nettó eszközértékhez viszonyítva meghaladja a 10%-ot. A 43. oszlopban szereplő adatnak és az 50R kódú 
tábla 6. oszlopában szereplő részletezett értékeknek összhangban kell lenniük. 

A 45. oszlopban szükséges megadni, hogy az egyes alapokra és sorozatokra vonatkozó adatok előzetesek-
e, vagy auditált adatokon alapulnak. Ha az adatszolgáltató március 10-ig már auditált adatokon alapuló 
adatszolgáltatást nyújt be, akkor a május 30-ig történő újabb adatszolgáltatás alól mentesül. A lehetséges 
értékek: „1”: auditált, „0”: előzetes. 

A 46. oszlopban szükséges megadni – amennyiben van – az adott sorozat esetében alkalmazott referencia 
mutatót, például: 30% BUX + 50% S&P 500 + 20% MAX. Ha az adott sorozat nem alkalmaz referencia 
mutatót, de sikerdíjat felszámíthat, akkor a sikerdíjmodell tájékoztatóban szereplő rövid változatát kell 
szerepeltetni, szöveges formában, százalékos érték esetén tizedespont alkalmazásával (például HWM + 3% 
küszöbhozam, vagy HoH + 2.5% hozamkorlát).” 
 
 
2. Az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelet 5. melléklet II. 12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„12. 50R Implicit költségek részletezése 
A tábla kitöltése 
Az 50R kódú táblában a sorozat nettó eszközértékének 10%-ánál nagyobb arányt képviselő kollektív 
értékpapírokba történő befektetés implicit költségeit kell részletezni.  

A tábla oszlopai: 
3. oszlop: az 50L táblának megfelelően, a befektetési jegy sorozat ISIN kódja, amennyiben nem rendelkezik 
ISIN kóddal, akkor az alapkezelő által megadott azonosító. 
4. oszlop: a sorozat nettó eszközértékének 10%-ánál nagyobb arányt képviselő kollektív értékpapírba 
történő befektetés megnevezése. 

5. oszlop: a 4. oszlopban szereplő kollektív értékpapír ISIN kódja, ha nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor 
egyéb azonosítója. 

A 6. oszlopban a 10%-nál nagyobb arányt képviselő kollektív értékpapírokba történő befektetéshez 
kapcsolódó arányosított folyó díjterhelési mutatót kell szerepeltetni (%-ban). Az itt feltüntetett értéket a 
kiemelt befektetői információs tájékoztató elkészítésének és alkalmazásának főbb alapelveiről a befektetési 
alapok és a befektetési alapok alapkezelőinek számára című 7/2012. (V. 31.) PSZÁF ajánlás II. 8. és 15. 
pontjában foglaltak figyelembevételével kell meghatározni. 

A 7. oszlopot a kiemelt befektetői információs tájékoztató elkészítésének és alkalmazásának főbb 
alapelveiről a befektetési alapok és a befektetési alapok alapkezelőinek számára című 7/2012. (V. 31.) 
PSZÁF ajánlás II. 8. pont a)–e) alpontjában meghatározott módszertan alapján kell kitölteni, az oszlopban az 
alkalmazott módszert (alpontot) kell szerepeltetni.  

8. oszlop: ha az alap eszközértékében szereplő kollektív értékpapírt intézményi befektetők számára hozták 
létre, azt „Igen”-nel kell jelölni, ellenkező esetben „Nem”-et kell szerepeltetni. 

9. oszlop: ha a mögöttes alapot (kollektív értékpapírt) az alapkezelő vagy a Tpt. szerinti kapcsolt vállalkozása 
kezeli, azt „Igen”-nel kell jelölni, ellenkező esetben „Nem”-et kell feltüntetni.  

10. oszlop: a mögöttes alap (kollektív értékpapír) kezelési díja, %-ban kifejezve.” 
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8. melléklet a …/2023. (... …) MNB rendelethez 
 

 
 

„6. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

Táblakód Megnevezés Adatszolgáltatásra kötelezettek Gyakoriság Beküldési határidő

1 R_01.01 Általános információk és a befektetési vállalkozások teljes 
személyzetére vonatkozó javadalmazási információk

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

2 R_02.01 A befektetési vállalkozások azonosított munkavállalóinak 
javadalmazására vonatkozó információk

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

3 R_02.02 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó 
információk tevékenységi területenként

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

4 R_04.01.a A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (I)

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

5 R_04.01.b A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (II)

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

6 R_04.01.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (III)

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

7 R_05.01 

Mentességek azon követelményektől alól, amelyek szerint a 
befektetési vállalkozások esetében a teljesítményjavadalmazás 
egy részét a Bszt. értelmében halasztva és instrumentumokban 
kell kifizetni

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

8 R_06.01.a A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk – 
befektetési vállalkozások (I)

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

9 R_06.01.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk – 
befektetési vállalkozások (II)

az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, 
illetve annak 12. cikke szerinti kis méretű és össze nem kapcsolt 
befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, MiFID II szerinti 
befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

10 R_01.00
Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására 
vonatkozó információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

11 R_02.00
Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó 
további információk

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

12 R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves 
javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra 
vonatkozó információk

Tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

13 R_04.00.a A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (I)

befektetési vállalkozás É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

14 R_04.00.b A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (II)

befektetési vállalkozás É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

15 R_04.00.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk (III)

befektetési vállalkozás É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

16 R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek 
szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. 
értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

17 R_06.00.a A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

18 R_06.00.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

19 R_07.00 A teljesítmény és alapjavadalmazás közötti jóváhagyott 
magasabb arányok – intézmények

javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési 
vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

20 R_09.00 A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

21 R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

22 R_11.00 Halasztott javadalmazás
tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

23 R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

24 R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek 
szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (II)

tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált 
mérlegfőösszeggel rendelkező, javadalmazási politika készítésére 
kötelezett befektetési vállalkozás

É tárgyévet követő év 
június 15. napjáig

Kód Gyakoriság
É  Évente küldendő jelentés

II. A CRR-t alkalmazó befektetési vállalkozások által teljesítendő táblák

A befektetési vállalkozás javadalmazási felügyeleti jelentése

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

I. Az IFR-t alkalmazó befektetési vállalkozások által teljesítendő táblák

8. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
„6. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 479
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 01.010010 Létszám (fő)

002 R 01.010020 Munkavállalók összlétszáma a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

003 R 01.010030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye

004 R 01.010031 A tárgyévre kifizetett összes osztalék (vagy hasonló 
nyereségkifizetés)

005 R 01.010040 Tárgyévi összes javadalmazás

006 R 01.010050 Ebből: teljesítményjavadalmazás

007 R 01.010060 Ebből: alapjavadalmazás

008 R 01.010070

A befektetési vállalkozás belső szabályzatában 
meghatározott, a teljesítményjavadalmazás és az 
alapjavadalmazás közötti maximális arány az 
azonosított munkavállalókra vonatkozóan

009 R 01.010080
Él-e a befektetési vállalkozás intézményi szinten a 
Bszt. 4. melléklet 26a. pont a) alpontja szerinti 
mentességgel?

010 R 01.010090
A befektetési vállalkozás egy, a CRD hatálya alá 
tartozó uniós anyaintézmény leányvállalata?

Tilos
Jelmagyarázat

R_01.01
Általános információk és a befektetési vállalkozások teljes személyzetére vonatkozó javadalmazási információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 01.010010 Létszám (fő)

002 R 01.010020 Munkavállalók összlétszáma a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

003 R 01.010030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye

004 R 01.010031 A tárgyévre kifizetett összes osztalék (vagy hasonló 
nyereségkifizetés)

005 R 01.010040 Tárgyévi összes javadalmazás

006 R 01.010050 Ebből: teljesítményjavadalmazás

007 R 01.010060 Ebből: alapjavadalmazás

008 R 01.010070

A befektetési vállalkozás belső szabályzatában 
meghatározott, a teljesítményjavadalmazás és az 
alapjavadalmazás közötti maximális arány az 
azonosított munkavállalókra vonatkozóan

009 R 01.010080
Él-e a befektetési vállalkozás intézményi szinten a 
Bszt. 4. melléklet 26a. pont a) alpontja szerinti 
mentességgel?

010 R 01.010090
A befektetési vállalkozás egy, a CRD hatálya alá 
tartozó uniós anyaintézmény leányvállalata?

Tilos
Jelmagyarázat

R_01.01
Általános információk és a befektetési vállalkozások teljes személyzetére vonatkozó javadalmazási információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Irányítási 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Egyéb 
felsővezetés

Egyéb azonosított 
munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0090 0100

001 R 02.010010 Létszám (fő)

002 R 02.010020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

003 R 02.010030 Tárgyévi alapjavadalmazás összesen

004 R 02.010040 Ebből: készpénzalapú

005 R 02.010050 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

006 R 02.010060 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

007 R 02.010070 Ebből: a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) pontja szerinti 
egyéb típusú instrumentumok

008 R 02.010080 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a 
kezelt portfóliókban található eszközöket

009 R 02.010090 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások

010 R 02.010100 Ebből: egyéb formák

011 R 02.010110 Tárgyévi teljesítményjavadalmazás összesen

012 R 02.010120 Ebből: készpénzalapú

013 R 02.010130 Ebből: halasztott

014 R 02.010140 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

015 R 02.010150 Ebből: halasztott

016 R 02.010160 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 02.010170 Ebből: halasztott

018 R 02.010180 Ebből: a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) pontja szerinti 
egyéb típusú instrumentumok

019 R 02.010190 Ebből: halasztott

020 R 02.010200 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a 
kezelt portfóliókban található eszközöket

021 R 02.010210 Ebből: halasztott

022 R 02.010220 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások

023 R 02.010230 Ebből: halasztott

024 R 02.010240 Ebből: egyéb formák

025 R 02.010250 Ebből: halasztott

026 R 02.010259
További információk a fenti tételekre vonatkozóan (valamennyi 
lenti összeget bele kell venni a teljesítményjavadalmazás 
teljes összegébe is)

027 R 02.010260
Korábbi teljesítménymérési időszakokra, nem a tárgyévben 
megítélt, ki nem fizetett, halasztott teljesítményjavadalmazás 
teljes összege 

028 R 02.010270 Ebből: a pénzügyi évben megszolgálttá váló

029 R 02.010280 Ebből: a következő pénzügyi években megszolgálttá váló

030 R 02.010290

A pénzügyi évben megszolgálttá váló halasztott 
teljesítményjavadalmazás tekintetében a pénzügyi évben 
végrehajtott kifejezett utólagos teljesítménykiigazítás teljes 
összege, a tárgyévben a korábban megítélt javadalmazásra 
alkalmazva 

031 R 02.010300

Későbbi pénzügyi években megszolgálttá váló halasztott 
teljesítményjavadalmazás tekintetében a pénzügyi évben 
végrehajtott kifejezett utólagos teljesítménykiigazítások teljes 
összege, a tárgyévben a korábban megítélt javadalmazásra 
alkalmazva

032 R 02.010310 Garantált teljesítményjavadalmazás a tárgyévben – teljes 
összeg

033 R 02.010320 Garantált teljesítményjavadalmazás a tárgyévben – a 
kedvezményezettek száma

034 R 02.010330 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – teljes összeg

035 R 02.010340 Tárgyévben megítélt végkielégítések – teljes összeg

036 R 02.010350 Ebből: a tárgyévben megítélt halasztott végkielégítés

037 R 02.010360 Tárgyévben megítélt végkielégítések – a kedvezményezettek 
száma

038 R 02.010370 A tárgyévben egyetlen személynek megítélt legmagasabb 
végkielégítési összeg

039 R 02.010380 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatási hozzájárulásban 
részesülők száma

040 R 02.010390
A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatásokhoz való 
hozzájárulások teljes összege (a teljesítményjavadalmazás 
egyéb formái között szerepeltetve)

041 R 02.010400
Évente nem megújuló programok keretében többéves 
időszakokra megítélt teljesítményjavadalmazások teljes 
összege

042 R 02.010410

Azon befektetési vállalkozások esetében, amelyek nem 
részesülnek intézményi szinten a Bszt. 4. melléklet 26a. 
bekezdés a) pontja szerinti mentességben
Ebből: a Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés b) pontja szerinti 
mentességek legalább egyikében részesülő egyes 
munkavállalók alapjavadalmazása

043 R 02.010420

Azon befektetési vállalkozások esetében, amelyek nem 
részesülnek intézményi szinten a Bszt. 4. melléklet 26a. 
bekezdés a) pontja szerinti mentességben
Ebből: a Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés b) pontja  szerinti 
mentességek legalább egyikében részesülő egyes 
munkavállalók teljesítményjavadalmazása

Tilos
Jelmagyarázat

R_02.01
A befektetési vállalkozások azonosított munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 02.020010 Az azonosított munkavállalók száma (fő)

002 R 02.020020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

003 R 02.020030 Az egyéb felsővezetés létszáma

004 R 02.020031 Az egyéb azonosított munkavállalók létszáma

005 R 02.020040 Tárgyévi összes javadalmazás

006 R 02.020050 Ebből: teljesítményjavadalmazás

007 R 02.020060 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_02.02
Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó információk tevékenységi területenként

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 02.020010 Az azonosított munkavállalók száma (fő)

002 R 02.020020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

003 R 02.020030 Az egyéb felsővezetés létszáma

004 R 02.020031 Az egyéb azonosított munkavállalók létszáma

005 R 02.020040 Tárgyévi összes javadalmazás

006 R 02.020050 Ebből: teljesítményjavadalmazás

007 R 02.020060 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_02.02
Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó információk tevékenységi területenként

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

274 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 8. szám 
 

42 
 

 

Ország:
Fizetési sáv:
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 04.01.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő)
002 R 04.01.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő)
003 R 04.01.a0040 Magas jövedelmű személyek száma összesen (fő)
004 R 04.01.a0041 Ebből: Magas jövedelmű férfiak száma (fő)
005 R 04.01.a0042 Ebből: Magas jövedelmű nők száma  (fő)

006 R 04.01.a0043 Ebből: Az olyan magas jövedelmű személyek száma, akiknek 
társadalmi neme nem férfi vagy nő (fő)

007 R 04.01.a0060 Az összes magas jövedelmű személy tárgyévi  összes 
alapjavadalmazása 

008 R 04.01.a0070 ebből: készpénzalapú

009 R 04.01.a0080 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések

010 R 04.01.a0090 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű nem 
készpénzalapú eszközök

011 R 04.01.a0100 Ebből: egyéb típusú eszközök a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) 
pontja szerint

012 R 04.01.a0110 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a kezelt 
portfóliókban található eszközöket

013 R 04.01.a0120 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások
014 R 04.01.a0130 ebből: egyéb formák

015 R 04.01.a0140 Az összes magas jövedelmű személy tárgyévi összes 
teljesítményjavadalmazása

016 R 04.01.a0150 ebből: készpénzalapú
017 R 04.01.a0160 Ebből: halasztott

018 R 04.01.a0170 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések

019 R 04.01.a0180 Ebből: halasztott

020 R 04.01.a0190 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű nem 
készpénzalapú eszközök

021 R 04.01.a0200 Ebből: halasztott

022 R 04.01.a0210 Ebből: egyéb típusú eszközök a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) 
pontja szerint

023 R 04.01.a0220 Ebből: halasztott

024 R 04.01.a0230 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a kezelt 
portfóliókban található eszközöket

025 R 04.01.a0240 Ebből: halasztott
026 R 04.01.a0250 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások
027 R 04.01.a0260 Ebből: halasztott
028 R 04.01.a0270 ebből: egyéb formák
029 R 04.01.a0280 Ebből: halasztott

030 R 04.01.a0310 További információk a fenti tételekről (az alábbi összegeket is bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba)

031 R 04.01.a0320 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – magas jövedelmű 
személyek száma (fő)

032 R 04.01.a0330 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

033 R 04.01.a0340 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Magas jövedelmű 
személyek száma (fő)

034 R 04.01.a0350 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg 

035 R 04.01.a0360 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesülők száma (fő)

036 R 04.01.a0370 A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatások teljes összege

037 R 04.01.a0380 Évente nem megújuló programok keretében több éves időszakokra 
vonatkozóan odaítélt teljesítményjavadalmazások teljes összege

038 R 04.01.a0390

Intézményi szintű mentességben részesülő befektetési vállalkozások 
esetében
A Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés a) pontja szerint mentességekben 
részesülő magas jövedelmű személyek száma (fő)

039 R 04.01.a0400

Intézményi szintű mentességben részesülő befektetési vállalkozások 
esetében
Ebből: azonosított munkavállalónak minősülő magas jövedelmű 
személyek teljesítményjavadalmazása, amennyiben a befektetési 
vállalkozás a Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés a) pontja szerinti 
mentességekben részesül

040 R 04.01.a0410 Az azonosított munkavállalónak nem minősülő magas jövedelmű 
személyek teljesítményjavadalmazásának teljes összege

041 R 04.01.a0420
Azonosított munkavállalónak nem minősülő magas jövedelmű 
személyek alapjavadalmazásának teljes összege

Tilos
Jelmagyarázat

R_04.01.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 483
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 04.01.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő)
002 R 04.01.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő)
003 R 04.01.a0040 Magas jövedelmű személyek száma összesen (fő)
004 R 04.01.a0041 Ebből: Magas jövedelmű férfiak száma (fő)
005 R 04.01.a0042 Ebből: Magas jövedelmű nők száma  (fő)

006 R 04.01.a0043 Ebből: Az olyan magas jövedelmű személyek száma, akiknek 
társadalmi neme nem férfi vagy nő (fő)

007 R 04.01.a0060 Az összes magas jövedelmű személy tárgyévi  összes 
alapjavadalmazása 

008 R 04.01.a0070 ebből: készpénzalapú

009 R 04.01.a0080 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések

010 R 04.01.a0090 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű nem 
készpénzalapú eszközök

011 R 04.01.a0100 Ebből: egyéb típusú eszközök a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) 
pontja szerint

012 R 04.01.a0110 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a kezelt 
portfóliókban található eszközöket

013 R 04.01.a0120 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások
014 R 04.01.a0130 ebből: egyéb formák

015 R 04.01.a0140 Az összes magas jövedelmű személy tárgyévi összes 
teljesítményjavadalmazása

016 R 04.01.a0150 ebből: készpénzalapú
017 R 04.01.a0160 Ebből: halasztott

018 R 04.01.a0170 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések

019 R 04.01.a0180 Ebből: halasztott

020 R 04.01.a0190 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű nem 
készpénzalapú eszközök

021 R 04.01.a0200 Ebből: halasztott

022 R 04.01.a0210 Ebből: egyéb típusú eszközök a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) 
pontja szerint

023 R 04.01.a0220 Ebből: halasztott

024 R 04.01.a0230 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a kezelt 
portfóliókban található eszközöket

025 R 04.01.a0240 Ebből: halasztott
026 R 04.01.a0250 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások
027 R 04.01.a0260 Ebből: halasztott
028 R 04.01.a0270 ebből: egyéb formák
029 R 04.01.a0280 Ebből: halasztott

030 R 04.01.a0310 További információk a fenti tételekről (az alábbi összegeket is bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba)

031 R 04.01.a0320 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – magas jövedelmű 
személyek száma (fő)

032 R 04.01.a0330 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

033 R 04.01.a0340 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Magas jövedelmű 
személyek száma (fő)

034 R 04.01.a0350 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg 

035 R 04.01.a0360 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesülők száma (fő)

036 R 04.01.a0370 A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatások teljes összege

037 R 04.01.a0380 Évente nem megújuló programok keretében több éves időszakokra 
vonatkozóan odaítélt teljesítményjavadalmazások teljes összege

038 R 04.01.a0390

Intézményi szintű mentességben részesülő befektetési vállalkozások 
esetében
A Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés a) pontja szerint mentességekben 
részesülő magas jövedelmű személyek száma (fő)

039 R 04.01.a0400

Intézményi szintű mentességben részesülő befektetési vállalkozások 
esetében
Ebből: azonosított munkavállalónak minősülő magas jövedelmű 
személyek teljesítményjavadalmazása, amennyiben a befektetési 
vállalkozás a Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés a) pontja szerinti 
mentességekben részesül

040 R 04.01.a0410 Az azonosított munkavállalónak nem minősülő magas jövedelmű 
személyek teljesítményjavadalmazásának teljes összege

041 R 04.01.a0420
Azonosított munkavállalónak nem minősülő magas jövedelmű 
személyek alapjavadalmazásának teljes összege

Tilos
Jelmagyarázat

R_04.01.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 04.01.b0010
Személyek száma a felsővezetésben (fő)

R_04.01.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (II)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 04.01.c0050 a 0040 sorból: azonosított munkavállalók (fő)

R_04.01.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (III)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 04.01.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő)
002 R 04.01.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő)
003 R 04.01.a0040 Magas jövedelmű személyek száma összesen (fő)
004 R 04.01.a0041 Ebből: Magas jövedelmű férfiak száma (fő)
005 R 04.01.a0042 Ebből: Magas jövedelmű nők száma  (fő)

006 R 04.01.a0043 Ebből: Az olyan magas jövedelmű személyek száma, akiknek 
társadalmi neme nem férfi vagy nő (fő)

007 R 04.01.a0060 Az összes magas jövedelmű személy tárgyévi  összes 
alapjavadalmazása 

008 R 04.01.a0070 ebből: készpénzalapú

009 R 04.01.a0080 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések

010 R 04.01.a0090 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű nem 
készpénzalapú eszközök

011 R 04.01.a0100 Ebből: egyéb típusú eszközök a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) 
pontja szerint

012 R 04.01.a0110 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a kezelt 
portfóliókban található eszközöket

013 R 04.01.a0120 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások
014 R 04.01.a0130 ebből: egyéb formák

015 R 04.01.a0140 Az összes magas jövedelmű személy tárgyévi összes 
teljesítményjavadalmazása

016 R 04.01.a0150 ebből: készpénzalapú
017 R 04.01.a0160 Ebből: halasztott

018 R 04.01.a0170 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések

019 R 04.01.a0180 Ebből: halasztott

020 R 04.01.a0190 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű nem 
készpénzalapú eszközök

021 R 04.01.a0200 Ebből: halasztott

022 R 04.01.a0210 Ebből: egyéb típusú eszközök a Bszt. 4. melléklet 18. bekezdés b) 
pontja szerint

023 R 04.01.a0220 Ebből: halasztott

024 R 04.01.a0230 Ebből: nem készpénzalapú eszközök, amelyek tükrözik a kezelt 
portfóliókban található eszközöket

025 R 04.01.a0240 Ebből: halasztott
026 R 04.01.a0250 Ebből: jóváhagyott alternatív megoldások
027 R 04.01.a0260 Ebből: halasztott
028 R 04.01.a0270 ebből: egyéb formák
029 R 04.01.a0280 Ebből: halasztott

030 R 04.01.a0310 További információk a fenti tételekről (az alábbi összegeket is bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba)

031 R 04.01.a0320 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – magas jövedelmű 
személyek száma (fő)

032 R 04.01.a0330 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

033 R 04.01.a0340 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Magas jövedelmű 
személyek száma (fő)

034 R 04.01.a0350 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg 

035 R 04.01.a0360 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesülők száma (fő)

036 R 04.01.a0370 A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatások teljes összege

037 R 04.01.a0380 Évente nem megújuló programok keretében több éves időszakokra 
vonatkozóan odaítélt teljesítményjavadalmazások teljes összege

038 R 04.01.a0390

Intézményi szintű mentességben részesülő befektetési vállalkozások 
esetében
A Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés a) pontja szerint mentességekben 
részesülő magas jövedelmű személyek száma (fő)

039 R 04.01.a0400

Intézményi szintű mentességben részesülő befektetési vállalkozások 
esetében
Ebből: azonosított munkavállalónak minősülő magas jövedelmű 
személyek teljesítményjavadalmazása, amennyiben a befektetési 
vállalkozás a Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés a) pontja szerinti 
mentességekben részesül

040 R 04.01.a0410 Az azonosított munkavállalónak nem minősülő magas jövedelmű 
személyek teljesítményjavadalmazásának teljes összege

041 R 04.01.a0420
Azonosított munkavállalónak nem minősülő magas jövedelmű 
személyek alapjavadalmazásának teljes összege

Tilos
Jelmagyarázat

R_04.01.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 04.01.b0010
Személyek száma a felsővezetésben (fő)

R_04.01.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (II)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 04.01.c0050 a 0040 sorból: azonosított munkavállalók (fő)

R_04.01.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (III)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Az intézmény egészére kiterjedő 
mentességek a Bszt. 4. melléklet 

26a. pont a) alpontja szerint

Munkavállalókra vonatkozó 
mentességek a Bszt. 4. melléklet 

26a. pont b) alpontja szerint

1 2
0010 0020

001 R 05.010010

Az összes azonosított munkavállalóra alkalmazza-e a befektetési vállalkozás 
a mentességeket azon követelmény tekintetében, amely szerint a 
teljesítményjavadalmazás egy részét a Bszt. 4. melléklet 26a. bekezdés 
a) pontja értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni? 

002 R 05.010020
Alkalmazza-e a befektetési vállalkozás a Bszt. 4. melléklet 18. pontja szerinti 
követelmény alóli mentességet (instrumentumokban történő kifizetés)?

003 R 05.010030
Ha a befektetési vállalkozás alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti 
jog szerint végrehajtva alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott 
küszöbérték összege

004 R 05.010040 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

005 R 05.010060 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya

006 R 05.010070 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása 
összesen

007 R 05.010080 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R 05.010090 Ebből: alapjavadalmazás

009 R 05.010100
Alkalmazza-e a befektetési vállalkozás a Bszt. 4. melléklet 20. pontja szerinti 
követelmény alóli mentességet (halasztási szabályok szerinti kifizetés)? 

010 R 05.010110
Ha a befektetési vállalkozás alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti 
jog szerint végrehajtva alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott 
küszöbérték összege

011 R 05.010120 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

012 R 05.010130 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya

013 R 05.010140 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása 
összesen

014 R 05.010150 Ebből: teljesítményjavadalmazás

015 R 05.010160 Ebből: alapjavadalmazás

016 R 05.010170
Alkalmazza-e a befektetési vállalkozás a Bszt. 4. melléklet 26. pontja szerinti 
követelmény alóli mentességet (mentességek a nem kötelező 
nyugdíjjutatások instrumentumokban történő kifizetése tekintetében)? 

017 R 05.010180 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

018 R 05.010190 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása 
összesen

019 R 05.010200 Ebből: teljesítményjavadalmazás

020 R 05.010210 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_05.01
Mentességek azon követelmények alól, amelyek szerint a befektetési vállalkozások esetében a teljesítményjavadalmazás egy részét a Bszt. értelmében halasztva és 

instrumentumokban kell kifizetni
Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Létszám
1

0010
001 R 06.01.a0010 Munkavállalók létszáma összesen
002 R 06.01.a0020 Azonosított munkavállalók létszáma

R_06.01.a
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk - befektetési vállalkozások (I)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 06.01.b0030 1. kvartilis (alacsony)
002 R 06.01.b0040 2. kvartilis (az alacsonytól a közepesig)
003 R 06.01.b0050 3. kvartilis (a közepestől a magasig)
004 R 06.01.b0060 4. kvartilis (magas)
005 R 06.01.b0070 Összes munkavállaló/azonosított munkavállalók

R_06.01.b
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk - befektetési vállalkozások (II)

Sorszám Sorkód Megnevezés

A különböző nemek képviselete a munkavállalók 
körében a javadalmazási szintek kvartilisei szerint

A nemek közötti bérkülönbség a bruttó 
összjavadalmazás alapján
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0071 0080 0090

001 R_01.000005 Él-e az intézmény a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) 
pont szerinti mentességgel intézményi szinten?

002 R_01.000010 Létszám (fő)

003 R_01.000020
Munkavállalók összlétszáma a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

004 R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye

005 R 01.000031 A tárgyévre kifizetett összes osztalék (vagy 
hasonló nyereségkifizetés)

006 R_01.000040 Tárgyévi összes javadalmazás

007 R_01.000050 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R_01.000060 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_01.00
Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására vonatkozó információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

486 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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1 2 3 4 5 6 7 8
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 06.01.b0030 1. kvartilis (alacsony)
002 R 06.01.b0040 2. kvartilis (az alacsonytól a közepesig)
003 R 06.01.b0050 3. kvartilis (a közepestől a magasig)
004 R 06.01.b0060 4. kvartilis (magas)
005 R 06.01.b0070 Összes munkavállaló/azonosított munkavállalók

R_06.01.b
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk - befektetési vállalkozások (II)

Sorszám Sorkód Megnevezés

A különböző nemek képviselete a munkavállalók 
körében a javadalmazási szintek kvartilisei szerint

A nemek közötti bérkülönbség a bruttó 
összjavadalmazás alapján
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0071 0080 0090

001 R_01.000005 Él-e az intézmény a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) 
pont szerinti mentességgel intézményi szinten?

002 R_01.000010 Létszám (fő)

003 R_01.000020
Munkavállalók összlétszáma a teljes 
munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő)

004 R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye

005 R 01.000031 A tárgyévre kifizetett összes osztalék (vagy 
hasonló nyereségkifizetés)

006 R_01.000040 Tárgyévi összes javadalmazás

007 R_01.000050 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R_01.000060 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_01.00
Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására vonatkozó információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Irányítási 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Egyéb 
felsővezetés

Egyéb azonosított 
munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0090 0100

001 R_02.000240
A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesülők 
száma

002 R_02.000250 A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatások teljes összege (a 
teljesítményjavadalmazás egyéb formái között)

003 R_02.000260
Évente nem megújuló programok keretében többéves 
időszakokra vonatkozóan megítélt 
teljesítményjavadalmazások teljes összege

004 R_02.000270

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók 
teljesítményjavadalmazásának teljes összege

005 R_02.000280

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók alapjavadalmazásának 
teljes összege

R_02.00
Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Összes javadalmazás: 
Fizetési sáv

A CRR 450. cikk i) pontja 
szerint magas jövedelmű 

azonosított 
munkavállalók száma 

(fő)

1 2
0010 0020

001 R_03.00001 Fizetési sáv
.. …
R_03.00999 Fizetési sáv

R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra vonatkozó 

információk
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Irányítási 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Egyéb 
felsővezetés

Egyéb azonosított 
munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0090 0100

001 R_02.000240
A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesülők 
száma

002 R_02.000250 A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatások teljes összege (a 
teljesítményjavadalmazás egyéb formái között)

003 R_02.000260
Évente nem megújuló programok keretében többéves 
időszakokra vonatkozóan megítélt 
teljesítményjavadalmazások teljes összege

004 R_02.000270

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók 
teljesítményjavadalmazásának teljes összege

005 R_02.000280

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók alapjavadalmazásának 
teljes összege

R_02.00
Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Összes javadalmazás: 
Fizetési sáv

A CRR 450. cikk i) pontja 
szerint magas jövedelmű 

azonosított 
munkavállalók száma 

(fő)

1 2
0010 0020

001 R_03.00001 Fizetési sáv
.. …
R_03.00999 Fizetési sáv

R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra vonatkozó 

információk
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Ország:
Fizetési sáv:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő)
002 R_04.00.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő)
003 R_04.00.a0040 Magas jövedelmű személyek száma összesen (fő)
004 R_04.00.a0041 Ebből: Magas jövedelmű férfiak száma (fő)
005 R_04.00.a0042 Ebből: Magas jövedelmű nők száma (fő)

006 R_04.00.a0043 Ebből: Az olyan magas jövedelmű személyek száma, 
akiknek társadalmi neme nem férfi vagy nő (fő)

007 R_04.00.a0055

0040 sorból: A magas jövedelmű személyek száma a Hpt. 
117. § (4) bekezdésével összhangban más uniós jogi 
aktusok szerinti egyedi javadalmazási keretrendszer 
hatálya alá tartozó leányvállalatokban (fő)

008 R_04.00.a0060 Az összes magas jövedelmű személy teljes 
alapjavadalmazása

009 R_04.00.a0070 Ebből: készpénzalapú

010 R_04.00.a0080 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

011 R_04.00.a0081 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

012 R_04.00.a0090 Ebből: egyéb eszközök
013 R_04.00.a0091 Ebből: egyéb formák

014 R_04.00.a0100 Az összes magas jövedelmű személy teljes 
teljesítményjavadalmazása

015 R_04.00.a0110 Ebből: készpénzalapú
016 R_04.00.a0111 Ebből: halasztott

017 R_04.00.a0120 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

018 R_04.00.a0121 Ebből: halasztott

019 R_04.00.a0122 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

020 R_04.00.a0123 Ebből: halasztott
021 R_04.00.a0130 Ebből: egyéb eszközök
022 R_04.00.a0131 Ebből: halasztott
023 R_04.00.a0132 ebből: egyéb formák
024 R_04.00.a0133 Ebből: halasztott

025 R_04.00.a0180
További információk a fenti tételekről (az alábbi összegeket 
is bele kell számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, 
illetve a teljes alapjavadalmazásba)

026 R_04.00.a0181 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – magas 
jövedelmű személyek száma

027 R_04.00.a0182 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes 
összeg

028 R_04.00.a0183

Ebből: a pénzügyi évre vonatkozóan az azonosított 
munkavállalóknak megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vettek figyelembe 
a teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

029 R_04.00.a0190 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Magas 
jövedelmű személyek száma

030 R_04.00.a0200 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes 
összeg 

031 R_04.00.a0201

Ebből: a pénzügyi évre vonatkozóan az azonosított 
munkavállalóknak megítélt végkielégítések, amelyeket nem 
vettek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

032 R_04.00.a0205 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatási 
hozzájárulásban részesülők száma

033 R_04.00.a0210 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásokhoz történő 
hozzájárulások teljes összege

034 R_04.00.a0220
Évente nem megújuló programok keretében több éves 
időszakokra vonatkozóan odaítélt 
teljesítményjavadalmazások teljes összege

035 R_04.00.a0240

Intézményi szinten mentességben részesülő intézmények 
esetében
A Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja szerint 
mentességekben részesülő magas jövedelmű személyek 
száma

036 R_04.00.a0250

Intézményi szinten mentességben részesülő intézmények 
esetében
A Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja szerint 
mentességekben részesülő intézményekben azonosított 
munkavállalónak minősülő magas jövedelmű személyek 
teljesítményjavadalmazása

037 R_04.00.a0260
Az azonosított munkavállalónak nem minősülő magas 
jövedelmű személyek teljesítményjavadalmazásának teljes 
összege 

038 R_04.00.a0270
Azonosított munkavállalónak nem minősülő magas 
jövedelmű személyek alapjavadalmazásának teljes 
összege

Tilos
Jelmagyarázat

R_04.00.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Irányítási 
jogkörrel 

rendelkező 
vezető testület 

Egyéb 
felsővezetés

Egyéb azonosított 
munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0090 0100

001 R_02.000240
A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesülők 
száma

002 R_02.000250 A tárgyévi nem kötelező nyugdíjjuttatások teljes összege (a 
teljesítményjavadalmazás egyéb formái között)

003 R_02.000260
Évente nem megújuló programok keretében többéves 
időszakokra vonatkozóan megítélt 
teljesítményjavadalmazások teljes összege

004 R_02.000270

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók 
teljesítményjavadalmazásának teljes összege

005 R_02.000280

Azon intézmények esetében, amelyek nem részesülnek 
intézményi szinten a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja 
szerinti mentességben
A Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontja szerinti mentességben 
részesülő azonosított munkavállalók alapjavadalmazásának 
teljes összege

R_02.00
Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Összes javadalmazás: 
Fizetési sáv

A CRR 450. cikk i) pontja 
szerint magas jövedelmű 

azonosított 
munkavállalók száma 

(fő)

1 2
0010 0020

001 R_03.00001 Fizetési sáv
.. …
R_03.00999 Fizetési sáv

R_03.00
Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű éves javadalmazásban részesített, azonosított munkavállalókra vonatkozó 

információk
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő)
002 R_04.00.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő)
003 R_04.00.a0040 Magas jövedelmű személyek száma összesen (fő)
004 R_04.00.a0041 Ebből: Magas jövedelmű férfiak száma (fő)
005 R_04.00.a0042 Ebből: Magas jövedelmű nők száma (fő)

006 R_04.00.a0043 Ebből: Az olyan magas jövedelmű személyek száma, 
akiknek társadalmi neme nem férfi vagy nő (fő)

007 R_04.00.a0055

0040 sorból: A magas jövedelmű személyek száma a Hpt. 
117. § (4) bekezdésével összhangban más uniós jogi 
aktusok szerinti egyedi javadalmazási keretrendszer 
hatálya alá tartozó leányvállalatokban (fő)

008 R_04.00.a0060 Az összes magas jövedelmű személy teljes 
alapjavadalmazása

009 R_04.00.a0070 Ebből: készpénzalapú

010 R_04.00.a0080 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

011 R_04.00.a0081 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

012 R_04.00.a0090 Ebből: egyéb eszközök
013 R_04.00.a0091 Ebből: egyéb formák

014 R_04.00.a0100 Az összes magas jövedelmű személy teljes 
teljesítményjavadalmazása

015 R_04.00.a0110 Ebből: készpénzalapú
016 R_04.00.a0111 Ebből: halasztott

017 R_04.00.a0120 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

018 R_04.00.a0121 Ebből: halasztott

019 R_04.00.a0122 Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

020 R_04.00.a0123 Ebből: halasztott
021 R_04.00.a0130 Ebből: egyéb eszközök
022 R_04.00.a0131 Ebből: halasztott
023 R_04.00.a0132 ebből: egyéb formák
024 R_04.00.a0133 Ebből: halasztott

025 R_04.00.a0180
További információk a fenti tételekről (az alábbi összegeket 
is bele kell számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, 
illetve a teljes alapjavadalmazásba)

026 R_04.00.a0181 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – magas 
jövedelmű személyek száma

027 R_04.00.a0182 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes 
összeg

028 R_04.00.a0183

Ebből: a pénzügyi évre vonatkozóan az azonosított 
munkavállalóknak megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vettek figyelembe 
a teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

029 R_04.00.a0190 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Magas 
jövedelmű személyek száma

030 R_04.00.a0200 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes 
összeg 

031 R_04.00.a0201

Ebből: a pénzügyi évre vonatkozóan az azonosított 
munkavállalóknak megítélt végkielégítések, amelyeket nem 
vettek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

032 R_04.00.a0205 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatási 
hozzájárulásban részesülők száma

033 R_04.00.a0210 A tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásokhoz történő 
hozzájárulások teljes összege

034 R_04.00.a0220
Évente nem megújuló programok keretében több éves 
időszakokra vonatkozóan odaítélt 
teljesítményjavadalmazások teljes összege

035 R_04.00.a0240

Intézményi szinten mentességben részesülő intézmények 
esetében
A Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja szerint 
mentességekben részesülő magas jövedelmű személyek 
száma

036 R_04.00.a0250

Intézményi szinten mentességben részesülő intézmények 
esetében
A Hpt. 119. § (5) bekezdés a) pontja szerint 
mentességekben részesülő intézményekben azonosított 
munkavállalónak minősülő magas jövedelmű személyek 
teljesítményjavadalmazása

037 R_04.00.a0260
Az azonosított munkavállalónak nem minősülő magas 
jövedelmű személyek teljesítményjavadalmazásának teljes 
összege 

038 R_04.00.a0270
Azonosított munkavállalónak nem minősülő magas 
jövedelmű személyek alapjavadalmazásának teljes 
összege

Tilos
Jelmagyarázat

R_04.00.a
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.b0010 Személyek száma a felsővezetésben (fő)

R_04.00.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (II)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Fizetési sáv:
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1 2 3 4 5 6 7 8 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.c0050 a 0040. sorból: azonosított munkavállalók 
(fő)

R_04.00.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (III)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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001 R_04.00.b0010 Személyek száma a felsővezetésben (fő)

R_04.00.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (II)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Ország:
Fizetési sáv:
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001 R_04.00.c0050 a 0040. sorból: azonosított munkavállalók 
(fő)

R_04.00.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (III)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Az intézmény egészére kiterjedő 
mentességek a Hpt. 119. § (5) 

bekezdés a) pontja szerint 

Azonosított munkavállalókra 
vonatkozó mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés b) pontja 

szerint
1 2

0010 0020

001 R 05.000010
Az összes azonosított munkavállalójára alkalmazza az intézmény a mentességeket azon 
követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. 
119. § (5) bekezdés a) pontja értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni?

002 R 05.000020 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (11) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (instrumentumokban történő kifizetés)?

003 R 05.000030 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

004 R 05.000040 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

005 R 05.000060 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya 

006 R 05.000070 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

007 R 05.000080 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R 05.000090 Ebből: alapjavadalmazás

009 R 05.000100 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (12) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (halasztási szabályok szerinti kifizetés)?

010 R 05.000110 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

011 R 05.000120 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

012 R 05.000130 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya

013 R 05.000140 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

014 R 05.000150 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

015 R 05.000160 Ebből: alapjavadalmazás

016 R 05.000170
Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 119. (4) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (mentességek a nem kötelező nyugdíjjutatások instrumentumokban történő 
kifizetése tekintetében)? 

017 R 05.000180 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

018 R 05.000190 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen 

019 R 05.000200 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

020 R 05.000210 Ebből: alapjavadalmazás 

Tilos
Jelmagyarázat

R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Létszám
1

0010

001 R 06.00.a0010 Munkavállalók létszáma összesen

002 R 06.00.a0020 Azonosított munkavállalók létszáma

R_06.00.a
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.b0010 Személyek száma a felsővezetésben (fő)

R_04.00.b
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (II)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Ország:
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1 2 3 4 5 6 7 8 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R_04.00.c0050 a 0040. sorból: azonosított munkavállalók 
(fő)

R_04.00.c
A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó információk (III)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Az intézmény egészére kiterjedő 
mentességek a Hpt. 119. § (5) 

bekezdés a) pontja szerint 

Azonosított munkavállalókra 
vonatkozó mentességek a Hpt. 
119. § (5) bekezdés b) pontja 

szerint
1 2

0010 0020

001 R 05.000010
Az összes azonosított munkavállalójára alkalmazza az intézmény a mentességeket azon 
követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. 
119. § (5) bekezdés a) pontja értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni?

002 R 05.000020 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (11) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (instrumentumokban történő kifizetés)?

003 R 05.000030 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

004 R 05.000040 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

005 R 05.000060 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya 

006 R 05.000070 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

007 R 05.000080 Ebből: teljesítményjavadalmazás

008 R 05.000090 Ebből: alapjavadalmazás

009 R 05.000100 Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 118. § (12) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (halasztási szabályok szerinti kifizetés)?

010 R 05.000110 Ha az intézmény alkalmazza a fenti mentességet, de a nemzeti jog szerint végrehajtva 
alacsonyabb küszöbértékkel, akkor az alkalmazott küszöbérték összege

011 R 05.000120 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

012 R 05.000130 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók aránya

013 R 05.000140 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen

014 R 05.000150 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

015 R 05.000160 Ebből: alapjavadalmazás

016 R 05.000170
Alkalmazza-e az intézmény a Hpt. 119. (4) bekezdése szerinti követelmény alóli 
mentességet (mentességek a nem kötelező nyugdíjjutatások instrumentumokban történő 
kifizetése tekintetében)? 

017 R 05.000180 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók száma (fő)

018 R 05.000190 A fenti mentességben részesülő azonosított munkavállalók javadalmazása összesen 

019 R 05.000200 Ebből: teljesítményjavadalmazás 

020 R 05.000210 Ebből: alapjavadalmazás 

Tilos
Jelmagyarázat

R_05.00
Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Létszám
1

0010

001 R 06.00.a0010 Munkavállalók létszáma összesen

002 R 06.00.a0020 Azonosított munkavállalók létszáma

R_06.00.a
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (I)

Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 06.00.b0010 1. kvartilis (alacsony)

002 R 06.00.b0020 2. kvartilis (az alacsonytól a közepesig)

003 R 06.00.b0030 3. kvartilis (a közepestől a magasig)

004 R 06.00.b0040 4. kvartilis (magas)

005 R 06.00.b0050 Összes munkavállaló/azonosított munkavállalók

R_06.00.b
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)

Sorszám Sorkód Megnevezés

A különböző nemek képviselete a munkavállalók 
körében a javadalmazási szintek kvartilisei szerint

A nemek közötti bérkülönbség a bruttó 
összjavadalmazás alapján

Érték
1

0010

001 R 07.000010 Munkavállalók száma összesen (a pénzügyi év végén) (fő)

002 R 07.000020 Azonosított munkavállalók száma (az évenkénti azonosítási folyamat 
eredménye) (fő)

003 R 07.000030 Mérlegfőösszeg (a pénzügyi év végén)

004 R 07.000040 Jóváhagyott magasabb arány (azaz a teljesítmény- és 
alapjavadalmazás közötti, 100%-ot meghaladó arány)

005 R 07.000050 A magasabb arány részvényesi közgyűlés általi legutóbbi 
jóváhagyásának dátuma

006 R 07.000060 A 100% feletti jóváhagyott arányban potenciálisan részesülő 
azonosított munkavállalók összlétszáma (fő)

007 R 07.000070

Azon azonosított munkavállalók összlétszáma, akik ténylegesen 
olyan javadalmazásban részesültek, amelynek eredményeként a 
teljesítmény- és alapjavadalmazás aránya az adott pénzügyi évben 
100% feletti (fő)

R_07.00
A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott magasabb arányok – intézmények

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 06.00.b0010 1. kvartilis (alacsony)

002 R 06.00.b0020 2. kvartilis (az alacsonytól a közepesig)

003 R 06.00.b0030 3. kvartilis (a közepestől a magasig)

004 R 06.00.b0040 4. kvartilis (magas)

005 R 06.00.b0050 Összes munkavállaló/azonosított munkavállalók

R_06.00.b
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)

Sorszám Sorkód Megnevezés

A különböző nemek képviselete a munkavállalók 
körében a javadalmazási szintek kvartilisei szerint

A nemek közötti bérkülönbség a bruttó 
összjavadalmazás alapján

Érték
1

0010

001 R 07.000010 Munkavállalók száma összesen (a pénzügyi év végén) (fő)

002 R 07.000020 Azonosított munkavállalók száma (az évenkénti azonosítási folyamat 
eredménye) (fő)

003 R 07.000030 Mérlegfőösszeg (a pénzügyi év végén)

004 R 07.000040 Jóváhagyott magasabb arány (azaz a teljesítmény- és 
alapjavadalmazás közötti, 100%-ot meghaladó arány)

005 R 07.000050 A magasabb arány részvényesi közgyűlés általi legutóbbi 
jóváhagyásának dátuma

006 R 07.000060 A 100% feletti jóváhagyott arányban potenciálisan részesülő 
azonosított munkavállalók összlétszáma (fő)

007 R 07.000070

Azon azonosított munkavállalók összlétszáma, akik ténylegesen 
olyan javadalmazásban részesültek, amelynek eredményeként a 
teljesítmény- és alapjavadalmazás aránya az adott pénzügyi évben 
100% feletti (fő)

R_07.00
A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott magasabb arányok – intézmények

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 09.000005 Alapjavadalmazás

002 R 09.000010 Azonosított munkavállalók száma (fő)

003 R 09.000020 Teljes alapjavadalmazás

004 R 09.000030 Ebből: készpénzalapú

005 R 09.000040 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű 
tulajdoni részesedések

006 R 09.000050
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

007 R 09.000060 Ebből: egyéb eszközök

008 R 09.000070 Ebből: egyéb formák

009 R 09.000075 Teljesítményjavadalmazás

010 R 09.000080 Azonosított munkavállalók száma (fő)

011 R 09.000090 Teljes teljesítményjavadalmazás

012 R 09.000100 Ebből: készpénzalapú

013 R 09.000110 Ebből: halasztott

014 R 09.000120 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű 
tulajdoni részesedések

015 R 09.000130 Ebből: halasztott

016 R 09.000140
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 09.000150 Ebből: halasztott

018 R 09.000160 Ebből: egyéb eszközök

019 R 09.000170 Ebből: halasztott

020 R 09.000180 Ebből: egyéb formák

021 R 09.000190 Ebből: halasztott

022 R 09.000200 Tárgyévi összes javadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_09.00
A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

492 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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1 2 3 4 5 6 7 8
0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 06.00.b0010 1. kvartilis (alacsony)

002 R 06.00.b0020 2. kvartilis (az alacsonytól a közepesig)

003 R 06.00.b0030 3. kvartilis (a közepestől a magasig)

004 R 06.00.b0040 4. kvartilis (magas)

005 R 06.00.b0050 Összes munkavállaló/azonosított munkavállalók

R_06.00.b
A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk (II)

Sorszám Sorkód Megnevezés

A különböző nemek képviselete a munkavállalók 
körében a javadalmazási szintek kvartilisei szerint

A nemek közötti bérkülönbség a bruttó 
összjavadalmazás alapján

Érték
1

0010

001 R 07.000010 Munkavállalók száma összesen (a pénzügyi év végén) (fő)

002 R 07.000020 Azonosított munkavállalók száma (az évenkénti azonosítási folyamat 
eredménye) (fő)

003 R 07.000030 Mérlegfőösszeg (a pénzügyi év végén)

004 R 07.000040 Jóváhagyott magasabb arány (azaz a teljesítmény- és 
alapjavadalmazás közötti, 100%-ot meghaladó arány)

005 R 07.000050 A magasabb arány részvényesi közgyűlés általi legutóbbi 
jóváhagyásának dátuma

006 R 07.000060 A 100% feletti jóváhagyott arányban potenciálisan részesülő 
azonosított munkavállalók összlétszáma (fő)

007 R 07.000070

Azon azonosított munkavállalók összlétszáma, akik ténylegesen 
olyan javadalmazásban részesültek, amelynek eredményeként a 
teljesítmény- és alapjavadalmazás aránya az adott pénzügyi évben 
100% feletti (fő)

R_07.00
A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott magasabb arányok – intézmények

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 09.000005 Alapjavadalmazás

002 R 09.000010 Azonosított munkavállalók száma (fő)

003 R 09.000020 Teljes alapjavadalmazás

004 R 09.000030 Ebből: készpénzalapú

005 R 09.000040 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű 
tulajdoni részesedések

006 R 09.000050
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

007 R 09.000060 Ebből: egyéb eszközök

008 R 09.000070 Ebből: egyéb formák

009 R 09.000075 Teljesítményjavadalmazás

010 R 09.000080 Azonosított munkavállalók száma (fő)

011 R 09.000090 Teljes teljesítményjavadalmazás

012 R 09.000100 Ebből: készpénzalapú

013 R 09.000110 Ebből: halasztott

014 R 09.000120 Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű 
tulajdoni részesedések

015 R 09.000130 Ebből: halasztott

016 R 09.000140
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 09.000150 Ebből: halasztott

018 R 09.000160 Ebből: egyéb eszközök

019 R 09.000170 Ebből: halasztott

020 R 09.000180 Ebből: egyéb formák

021 R 09.000190 Ebből: halasztott

022 R 09.000200 Tárgyévi összes javadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_09.00
A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 10.000005
Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás

002 R 10.000010 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

003 R 10.000020 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

004 R 10.000030
Ebből a pénzügyi év során kifizetett megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vesznek figyelembe a 
teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

005 R 10.000035 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések

006 R 10.000040 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Azonosított munkavállalók száma (fő)

007 R 10.000050 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Teljes összeg

008 R 10.000055 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések

009 R 10.000060 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

010 R 10.000070 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg

011 R 10.000080 Ebből a pénzügyi év során kifizetett

012 R 10.000090 Ebből halasztott

013 R 10.000100
Ebből a pénzügyi év során kifizetett végkielégítések, amelyeket 
nem vesznek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

014 R 10.000110
Ebből az egy fő részére megítélt legmagasabb kifizetés

Tilos
Jelmagyarázat

R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 11.000010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
002 R 11.000020 Készpénzalapú

003 R 11.000030 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

004 R 11.000040 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

005 R 11.000050 Egyéb eszközök
006 R 11.000060 Egyéb formák
007 R 11.000070 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület 
008 R 11.000080 Készpénzalapú

009 R 11.000090 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

010 R 11.000100 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

011 R 11.000110 Egyéb eszközök
012 R 11.000120 Egyéb formák
013 R 11.000130 Egyéb felsővezetés
014 R 11.000140 Készpénzalapú

015 R 11.000150 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

016 R 11.000160 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 11.000170 Egyéb eszközök
018 R 11.000180 Egyéb formák
019 R 11.000190 Egyéb azonosított munkavállalók
020 R 11.000200 Készpénzalapú

021 R 11.000210 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

022 R 11.000220 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

023 R 11.000230 Egyéb eszközök
024 R 11.000240 Egyéb formák
025 R 11.000250 Teljes összeg

R_11.00
Halasztott javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Halasztott és visszatartott javadalmazás

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 493
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 10.000005
Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás

002 R 10.000010 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

003 R 10.000020 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

004 R 10.000030
Ebből a pénzügyi év során kifizetett megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vesznek figyelembe a 
teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

005 R 10.000035 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések

006 R 10.000040 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Azonosított munkavállalók száma (fő)

007 R 10.000050 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Teljes összeg

008 R 10.000055 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések

009 R 10.000060 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

010 R 10.000070 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg

011 R 10.000080 Ebből a pénzügyi év során kifizetett

012 R 10.000090 Ebből halasztott

013 R 10.000100
Ebből a pénzügyi év során kifizetett végkielégítések, amelyeket 
nem vesznek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

014 R 10.000110
Ebből az egy fő részére megítélt legmagasabb kifizetés

Tilos
Jelmagyarázat

R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 11.000010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
002 R 11.000020 Készpénzalapú

003 R 11.000030 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

004 R 11.000040 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

005 R 11.000050 Egyéb eszközök
006 R 11.000060 Egyéb formák
007 R 11.000070 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület 
008 R 11.000080 Készpénzalapú

009 R 11.000090 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

010 R 11.000100 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

011 R 11.000110 Egyéb eszközök
012 R 11.000120 Egyéb formák
013 R 11.000130 Egyéb felsővezetés
014 R 11.000140 Készpénzalapú

015 R 11.000150 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

016 R 11.000160 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 11.000170 Egyéb eszközök
018 R 11.000180 Egyéb formák
019 R 11.000190 Egyéb azonosított munkavállalók
020 R 11.000200 Készpénzalapú

021 R 11.000210 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

022 R 11.000220 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

023 R 11.000230 Egyéb eszközök
024 R 11.000240 Egyéb formák
025 R 11.000250 Teljes összeg

R_11.00
Halasztott javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Halasztott és visszatartott javadalmazás
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 12.00.a0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.a0020 Ebből: vezető testületi tagok (fő)
003 R 12.00.a0050 Azonosított munkavállalók javadalmazása összesen
004 R 12.00.a0060 Ebből: teljesítményjavadalmazás
005 R 12.00.a0070 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Vezető testület javadalmazása Tevékenységi területek
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0040 0050 0060 0070 0080 0090 0100
001 R 12.00.b0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.b0030 Ebből: egyéb felsővezetés (fő)
003 R 12.00.b0040 Ebből: egyéb azonosított munkavállalók (fő)

Tilos ” 
Jelmagyarázat

R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított 

munkavállalók) (II)
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Sor megnevezés

Tevékenységi területek
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Felügyeleti jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 

Irányítási jogkörrel 
rendelkező vezető 

testület 
Egyéb felsővezetés Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 2 3 4
0010 0020 0030 0040

001 R 10.000005
Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás

002 R 10.000010 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

003 R 10.000020 Megítélt garantált teljesítményjavadalmazás – Teljes összeg

004 R 10.000030
Ebből a pénzügyi év során kifizetett megítélt garantált 
teljesítményjavadalmazás, amelyet nem vesznek figyelembe a 
teljesítményjavadalmazás felső korlátjában

005 R 10.000035 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések

006 R 10.000040 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Azonosított munkavállalók száma (fő)

007 R 10.000050 Korábbi időszakokban megítélt, a pénzügyi év során kifizetett 
végkielégítések – Teljes összeg

008 R 10.000055 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések

009 R 10.000060 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Azonosított 
munkavállalók száma (fő)

010 R 10.000070 A pénzügyi év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg

011 R 10.000080 Ebből a pénzügyi év során kifizetett

012 R 10.000090 Ebből halasztott

013 R 10.000100
Ebből a pénzügyi év során kifizetett végkielégítések, amelyeket 
nem vesznek figyelembe a teljesítményjavadalmazás felső 
korlátjában

014 R 10.000110
Ebből az egy fő részére megítélt legmagasabb kifizetés

Tilos
Jelmagyarázat

R_10.00
Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés
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1 2 3 4 5 6 7 8
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080

001 R 11.000010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület 
002 R 11.000020 Készpénzalapú

003 R 11.000030 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

004 R 11.000040 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

005 R 11.000050 Egyéb eszközök
006 R 11.000060 Egyéb formák
007 R 11.000070 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület 
008 R 11.000080 Készpénzalapú

009 R 11.000090 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

010 R 11.000100 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

011 R 11.000110 Egyéb eszközök
012 R 11.000120 Egyéb formák
013 R 11.000130 Egyéb felsővezetés
014 R 11.000140 Készpénzalapú

015 R 11.000150 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

016 R 11.000160 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

017 R 11.000170 Egyéb eszközök
018 R 11.000180 Egyéb formák
019 R 11.000190 Egyéb azonosított munkavállalók
020 R 11.000200 Készpénzalapú

021 R 11.000210 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni 
részesedések

022 R 11.000220 Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal 
egyenértékű nem készpénzalapú eszközök

023 R 11.000230 Egyéb eszközök
024 R 11.000240 Egyéb formák
025 R 11.000250 Teljes összeg

R_11.00
Halasztott javadalmazás

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Halasztott és visszatartott javadalmazás
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
0010 0020 0030 0040 0050 0060 0070 0080 0090

001 R 12.00.a0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.a0020 Ebből: vezető testületi tagok (fő)
003 R 12.00.a0050 Azonosított munkavállalók javadalmazása összesen
004 R 12.00.a0060 Ebből: teljesítményjavadalmazás
005 R 12.00.a0070 Ebből: alapjavadalmazás

Tilos
Jelmagyarázat

R_12.00.a
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) (I)

Nagyságrend: euro

Sorszám Sorkód Megnevezés

Vezető testület javadalmazása Tevékenységi területek
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001 R 12.00.b0010 Azonosított munkavállalók teljes száma (fő)
002 R 12.00.b0030 Ebből: egyéb felsővezetés (fő)
003 R 12.00.b0040 Ebből: egyéb azonosított munkavállalók (fő)

Tilos ” 
Jelmagyarázat

R_12.00.b
Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított 

munkavállalók) (II)
Nagyságrend: személyek száma

Sorszám Sorkód Sor megnevezés

Tevékenységi területek
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9. melléklet a …/2023. (... …) MNB rendelethez 
 
„7. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez 
 

Kitöltési előírások a befektetési vállalkozás javadalmazási felügyeleti jelentéséhez 
 
 
I. 

A felügyeleti jelentésre vonatkozó általános szabályok  
 

 
1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak, rövidítések 
 
1.1. A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a 
rövidítéseket az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza. 
 
1.2. Az IFR-t alkalmazó befektetési vállalkozások által teljesítendő táblákban és a kapcsolódó kitöltési 

előírásokban használt fogalmak 
 
a) Alapjavadalmazás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 95. pontja szerinti fogalom. 

b) Azonosított munkavállaló azon munkavállaló, akinek szakmai tevékenysége egyedi alapon lényeges 
hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati profiljára vagy az általa kezelt eszközökre. 
Amennyiben a befektetési vállalkozás egyedi alapon nyújtja be a felügyeleti jelentést, azonosított 
munkavállalónak a ba) alpontban meghatározott munkavállaló minősül. Amennyiben a befektetési 
vállalkozás az IFR 7. cikkével összhangban összevont alapon nyújtja be a felügyeleti jelentést, azonosított 
munkavállalónak a bb) alpontban meghatározott munkavállaló minősül, és a leányvállalatok vezető 
testületének tagját nem a „vezető testület” feladatkör alatt, hanem a tevékenységi területek alatt kell jelenteni. 
Azonosított munkavállalónak minősül: 

ba) a befektetési vállalkozás azon azonosított munkavállalója, aki a prudenciális konszolidáció körébe 
tartozik, és akire a Bszt. 4. melléklete szerinti javadalmazási rendelkezések alkalmazandók, 
függetlenül attól, hogy a munkavállalót egyedi alapon vagy összevont szinten azonosítják, valamint 

bb) egyéb jogalany azonosított munkavállalója, akire a Bszt. 4. melléklete kizárólag összevontan 
alkalmazandó, azon munkavállaló tekintetében, akinek szakmai tevékenysége összevont alapon 
lényeges hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati profiljára vagy az általa kezelt 
eszközökre. 

c) Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 98. pontja szerinti fogalom. 

d) Garantált teljesítményjavadalmazás: a befektetési vállalkozás által az újonnan belépő vezető állású 
személy és munkavállaló részére a teljesítménytől függetlenül nyújtott, előre rögzített mértékű javadalmazás. 

e) Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 97. pontja szerinti fogalom. 

f) Javadalmazás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 82. pontjában meghatározott fogalom. 

g) Kereskedelmi banki tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdés 2. táblázat 4. sorában meghatározott 
fogalom. 

h) Kereskedés és értékesítés: a CRR 317. cikk (4) bekezdés 2. táblázat 2. sorában meghatározott fogalom. 

i) Lakossági banki tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésének 2. táblázat 5. sorában meghatározott 
fogalom 

j) Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kb) és kc) alpontja szerinti 
eleme. 

  

9. melléklet a 2/2023. (I. 17.) MNB rendelethez
„7. melléklet az 52/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez
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k) Tárgyévi javadalmazás: 
ka) a tárgyév teljesítményéért a befektetési vállalkozás által a tárgyévben kifizetett, az Szja. tv. 
szerinti jövedelem, valamint a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és 
a tárgyév lezárását követően kifizetendő, nem halasztott jövedelem, 
kb) a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását 
követően kifizetendő halasztott jövedelem és 
kc) a tárgyévet megelőző üzleti év, illetve évek teljesítményéért a tárgyévre halasztott, és a 
befektetési vállalkozás által a tárgyévben kifizetett vagy elhatárolt jövedelem, kivéve, ha azt a 
befektetési vállalkozás a tárgyévet megelőző üzleti évben, illetve években a b) pont szerint 
számvitelileg elhatárolta. 

 
l) Teljesítményjavadalmazás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 83. pontjában meghatározott fogalom. 

m) Vállalati pénzügyek: a CRR 317. cikk (4) bekezdés 2. táblázat 1. sorában meghatározott fogalom. 

 
1.3. A CRR-t alkalmazó befektetési vállalkozások által teljesítendő táblákban és a kapcsolódó kitöltési 

előírásokban használt fogalmak 
 
a) Alapjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom. 

b) Azonosított munkavállaló: azon munkavállaló, aki összevont alapon az összes befektetési vállalkozást és 
egyéb leányvállalatot tekintve az (EU) 2021/923 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben 
meghatározott kritériumokkal összhangban lényeges hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati 
profiljára (kockázati profilra lényeges hatást gyakorló személy), és akire a CRD 92. és 94. cikkében foglalt, 
javadalmazásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, azzal a megkötéssel, hogy a leányvállalatok 
vezető testületének tagját nem a „vezető testület” feladatkör alatt, hanem a tevékenységi területek alatt kell 
jelenteni. Azonosított munkavállalónak minősül: 

ba) a befektetési vállalkozás azon azonosított munkavállalója, aki a prudenciális konszolidáció körébe 
tartozik, függetlenül attól, hogy a munkavállalót egyedi vagy konszolidált szinten azonosítják; 

bb) a CRD 109. cikk (5) bekezdésével összhangban azon munkavállaló, aki olyan szakmai 
tevékenységek ellátására kap megbízást, amelyek közvetlen, lényeges hatást gyakorolnak a 
befektetési vállalkozás kockázati profiljára vagy üzleti tevékenységére olyan leányvállalaton belül, 
amely vagyonkezelő társaság vagy a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 
A. szakasz (2)–(4), (6) és (7) pontjában felsorolt befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket folytató vállalat; 

bc) olyan leányvállalat azonosított munkavállalója, amelyre az adott tagállam a CRD 109. cikk 
(6) bekezdésével összhangban összevont alapon alkalmazza a CRD 92., 94. és 95. cikkét, 
amennyiben a munkavállaló konszolidált szinten lényeges hatást gyakorol a befektetési vállalkozás 
kockázati profiljára; valamint 

bd) egyéb olyan jogalany azonosított munkavállalója, akire a CRD 92. és 94. cikke csak összevont 
alapon vonatkozik, azaz olyan jogalany, amely se nem befektetési vállalkozás, se nem olyan 
leányvállalat, amelyre a CRD 109. cikk (4) bekezdésével összhangban egyedi javadalmazási 
keretrendszer alkalmazandó azon munkavállaló tekintetében, akinek szakmai tevékenységei 
konszolidált szinten lényeges hatást gyakorolnak a befektetési vállalkozás kockázati profiljára. 

c) Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti fogalom. 

d) Garantált teljesítményjavadalmazás: a befektetési vállalkozás által az újonnan belépő vezető állású 
személy és munkavállaló részére a teljesítménytől függetlenül nyújtott, előre rögzített mértékű javadalmazás. 

e) Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 46. pontja szerinti fogalom. 

f) Javadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti fogalom. 

g) Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. 
táblázat szerint ekként meghatározott tevékenységek. 

h) Nem kötelező nyugdíjjuttatás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 84. pontja szerinti fogalom. 

i) Portfóliókezelési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. táblázat szerinti 
vagyonkezelési tevékenység. 

j) Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kc) alpontja szerinti eleme. 
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k) Tárgyévi javadalmazás: 
ka) a tárgyév teljesítményéért a befektetési vállalkozás által a tárgyévben kifizetett, az Szja. tv. 
szerinti jövedelem, valamint a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és 
a tárgyév lezárását követően kifizetendő, nem halasztott jövedelem, 
kb) a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását 
követően kifizetendő halasztott jövedelem és 
kc) a tárgyévet megelőző üzleti év, illetve évek teljesítményéért a tárgyévre halasztott, és a 
befektetési vállalkozás által a tárgyévben kifizetett vagy elhatárolt jövedelem, kivéve, ha azt a 
befektetési vállalkozás a tárgyévet megelőző üzleti évben, illetve években a b) pont szerint 
számvitelileg elhatárolta. 

 
l) Teljesítményjavadalmazás: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 83. pontjában meghatározott fogalom. 

m) Vállalati pénzügyek: a CRR 317. cikk (4) bekezdés 2. táblázat 1. sorában meghatározott fogalom. 

 
1.3. A CRR-t alkalmazó befektetési vállalkozások által teljesítendő táblákban és a kapcsolódó kitöltési 

előírásokban használt fogalmak 
 
a) Alapjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti fogalom. 

b) Azonosított munkavállaló: azon munkavállaló, aki összevont alapon az összes befektetési vállalkozást és 
egyéb leányvállalatot tekintve az (EU) 2021/923 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendeletben 
meghatározott kritériumokkal összhangban lényeges hatást gyakorol a befektetési vállalkozás kockázati 
profiljára (kockázati profilra lényeges hatást gyakorló személy), és akire a CRD 92. és 94. cikkében foglalt, 
javadalmazásra vonatkozó rendelkezések alkalmazandók, azzal a megkötéssel, hogy a leányvállalatok 
vezető testületének tagját nem a „vezető testület” feladatkör alatt, hanem a tevékenységi területek alatt kell 
jelenteni. Azonosított munkavállalónak minősül: 

ba) a befektetési vállalkozás azon azonosított munkavállalója, aki a prudenciális konszolidáció körébe 
tartozik, függetlenül attól, hogy a munkavállalót egyedi vagy konszolidált szinten azonosítják; 

bb) a CRD 109. cikk (5) bekezdésével összhangban azon munkavállaló, aki olyan szakmai 
tevékenységek ellátására kap megbízást, amelyek közvetlen, lényeges hatást gyakorolnak a 
befektetési vállalkozás kockázati profiljára vagy üzleti tevékenységére olyan leányvállalaton belül, 
amely vagyonkezelő társaság vagy a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv I. melléklet 
A. szakasz (2)–(4), (6) és (7) pontjában felsorolt befektetési szolgáltatásokat nyújtó és 
tevékenységeket folytató vállalat; 

bc) olyan leányvállalat azonosított munkavállalója, amelyre az adott tagállam a CRD 109. cikk 
(6) bekezdésével összhangban összevont alapon alkalmazza a CRD 92., 94. és 95. cikkét, 
amennyiben a munkavállaló konszolidált szinten lényeges hatást gyakorol a befektetési vállalkozás 
kockázati profiljára; valamint 

bd) egyéb olyan jogalany azonosított munkavállalója, akire a CRD 92. és 94. cikke csak összevont 
alapon vonatkozik, azaz olyan jogalany, amely se nem befektetési vállalkozás, se nem olyan 
leányvállalat, amelyre a CRD 109. cikk (4) bekezdésével összhangban egyedi javadalmazási 
keretrendszer alkalmazandó azon munkavállaló tekintetében, akinek szakmai tevékenységei 
konszolidált szinten lényeges hatást gyakorolnak a befektetési vállalkozás kockázati profiljára. 

c) Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 25. pontja szerinti fogalom. 

d) Garantált teljesítményjavadalmazás: a befektetési vállalkozás által az újonnan belépő vezető állású 
személy és munkavállaló részére a teljesítménytől függetlenül nyújtott, előre rögzített mértékű javadalmazás. 

e) Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 46. pontja szerinti fogalom. 

f) Javadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 47. pontja szerinti fogalom. 

g) Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. 
táblázat szerint ekként meghatározott tevékenységek. 

h) Nem kötelező nyugdíjjuttatás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 84. pontja szerinti fogalom. 

i) Portfóliókezelési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 2. sz. táblázat szerinti 
vagyonkezelési tevékenység. 

j) Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kc) alpontja szerinti eleme. 
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k) Tárgyévi javadalmazás: 
ka)  alapjavadalmazásként a befektetési vállalkozás által a tárgyévben kifizetett, valamint a tárgyév 
végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott jövedelem; 

kb) nem halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért a befektetési vállalkozás 
által odaítélt és kifizetett, valamint a tárgyévi teljesítményért odaítélt, a tárgyév végéig számvitelileg 
elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti 
jövedelem;  

kc) halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért a befektetési vállalkozás által 
odaítélt, a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti 
jövedelem. 

l) Tárgyévi teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kb) és kc) alpontja szerinti eleme. 

m) Teljesítményjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti javadalmazás. 

n) Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 
2. sz. táblázat szerint ekként meghatározott tevékenység. 
 
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei 
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg. 
 
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei  
3.1. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei az IFR-t alkalmazó befektetési vállalkozások esetében 
3.1.1. A felügyeleti jelentést a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni. 
3.1.2. A befektetési vállalkozás a vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján 
üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell 
figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi.  
3.1.3. A munkavállalók létszámát a pénzügyi év végén meghatározott létszámnak megfelelően kell jelenteni 
(azaz a pénzügyi év során távozott munkatársak nem számítandók bele, míg a pénzügyi év során felvett 
munkatársak igen, tekintetbe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztásukat).  
3.1.4. Ahol a munkavállalók létszámát főben kell megadni, a természetes személyek számát kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy hány munkaórán alapul a szerződésük. Ahol a létszámot teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva kell megadni, ott a létszámot az adott munkavállaló alkalmazási idejének a 
teljes munkaidős szerződés szerinti időhöz viszonyított arányában kell megadni (pl. a teljes munkaidős 
szerződés szerinti idő 50%-ában dolgozó alkalmazott esetében a megadandó szám 0,5 lenne). 
3.1.5. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje euro. Ha a tárgyévi javadalmazást a befektetési 
vállalkozás eurótól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani euróra a 
tárgyév végére vonatkozó, az EU költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai 
Bizottság a honlapján megjelentet (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en). Például forint esetében a 
forint összeget a 2 tizedesjegy pontossággal megadott EUR/HUF árfolyammal kell osztani. 
3.1.6. Amennyiben valamely azonosított munkavállaló a pénzügyi év vége előtt távozik a befektetési 
vállalkozástól, az adott pénzügyi évre nyújtott javadalmazást – beleértve a végkielégítést és minden egyéb 
javadalmazási formát – jelenteni kell, az adott munkavállaló azonban nem számítandó bele az azonosított 
munkavállalók jelentett létszámába, ha a szerződés már a pénzügyi év vége előtt megszűnt. A befektetési 
vállalkozáshoz a pénzügyi év során érkezett azonosított munkavállalót bele kell számítani az azonosított 
munkavállalók létszámába, figyelembe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztását (például a pénzügyi 
év során érkezett, teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló a pénzügyi év végén mindig 1-nek számít), és 
a pénzügyi év során ezen azonosított munkavállaló számára nyújtott valamennyi javadalmazást szerepeltetni 
kell a felügyeleti jelentésben.  
3.1.7. A felügyeleti jelentésben javadalmazási adatként a személyi jövedelemadó alapját képező bruttó 
adatokat kell szerepeltetni. 
3.1.8. A javadalmazás elemeit a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti javadalmazási politika alkalmazásáról 
szóló 14/2022. (VIII. 15.) MNB ajánlással [a továbbiakban: 14/2022. (VIII. 15.) MNB ajánlás] összhangban 
kell az alapjavadalmazás vagy a teljesítményjavadalmazás kategóriához rendelni. 
  

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 497



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 8. szám 289 

56 
 

k) Tárgyévi javadalmazás: 
ka)  alapjavadalmazásként a befektetési vállalkozás által a tárgyévben kifizetett, valamint a tárgyév 
végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott jövedelem; 

kb) nem halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért a befektetési vállalkozás 
által odaítélt és kifizetett, valamint a tárgyévi teljesítményért odaítélt, a tárgyév végéig számvitelileg 
elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti 
jövedelem;  

kc) halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért a befektetési vállalkozás által 
odaítélt, a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti 
jövedelem. 

l) Tárgyévi teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kb) és kc) alpontja szerinti eleme. 

m) Teljesítményjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti javadalmazás. 

n) Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 
2. sz. táblázat szerint ekként meghatározott tevékenység. 
 
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei 
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg. 
 
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei  
3.1. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei az IFR-t alkalmazó befektetési vállalkozások esetében 
3.1.1. A felügyeleti jelentést a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni. 
3.1.2. A befektetési vállalkozás a vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján 
üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell 
figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi.  
3.1.3. A munkavállalók létszámát a pénzügyi év végén meghatározott létszámnak megfelelően kell jelenteni 
(azaz a pénzügyi év során távozott munkatársak nem számítandók bele, míg a pénzügyi év során felvett 
munkatársak igen, tekintetbe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztásukat).  
3.1.4. Ahol a munkavállalók létszámát főben kell megadni, a természetes személyek számát kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy hány munkaórán alapul a szerződésük. Ahol a létszámot teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva kell megadni, ott a létszámot az adott munkavállaló alkalmazási idejének a 
teljes munkaidős szerződés szerinti időhöz viszonyított arányában kell megadni (pl. a teljes munkaidős 
szerződés szerinti idő 50%-ában dolgozó alkalmazott esetében a megadandó szám 0,5 lenne). 
3.1.5. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje euro. Ha a tárgyévi javadalmazást a befektetési 
vállalkozás eurótól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani euróra a 
tárgyév végére vonatkozó, az EU költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai 
Bizottság a honlapján megjelentet (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en). Például forint esetében a 
forint összeget a 2 tizedesjegy pontossággal megadott EUR/HUF árfolyammal kell osztani. 
3.1.6. Amennyiben valamely azonosított munkavállaló a pénzügyi év vége előtt távozik a befektetési 
vállalkozástól, az adott pénzügyi évre nyújtott javadalmazást – beleértve a végkielégítést és minden egyéb 
javadalmazási formát – jelenteni kell, az adott munkavállaló azonban nem számítandó bele az azonosított 
munkavállalók jelentett létszámába, ha a szerződés már a pénzügyi év vége előtt megszűnt. A befektetési 
vállalkozáshoz a pénzügyi év során érkezett azonosított munkavállalót bele kell számítani az azonosított 
munkavállalók létszámába, figyelembe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztását (például a pénzügyi 
év során érkezett, teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló a pénzügyi év végén mindig 1-nek számít), és 
a pénzügyi év során ezen azonosított munkavállaló számára nyújtott valamennyi javadalmazást szerepeltetni 
kell a felügyeleti jelentésben.  
3.1.7. A felügyeleti jelentésben javadalmazási adatként a személyi jövedelemadó alapját képező bruttó 
adatokat kell szerepeltetni. 
3.1.8. A javadalmazás elemeit a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti javadalmazási politika alkalmazásáról 
szóló 14/2022. (VIII. 15.) MNB ajánlással [a továbbiakban: 14/2022. (VIII. 15.) MNB ajánlás] összhangban 
kell az alapjavadalmazás vagy a teljesítményjavadalmazás kategóriához rendelni. 
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3.1.9. A felügyeleti jelentést a javadalmazási gyakorlatok és a nemek közötti bérkülönbség (EU) 2019/2034 
irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról szóló EBA iránymutatás 
(EBA/GL/2022/07) és a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU irányelv és az 
(EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről szóló EBA iránymutatás (EBA/GL/2022/08) alapján 
kell teljesíteni. 
3.1.10. A felügyeleti jelentés további tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 
 
3.2. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei a CRR-t alkalmazó befektetési vállalkozások esetében 
3.2.1. A felügyeleti jelentést a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni. 
3.2.2. A befektetési vállalkozás a vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján 
üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell 
figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi. 
3.2.3. A munkavállalók létszámát a pénzügyi év végén meghatározott létszámnak megfelelően kell jelenteni 
(azaz a pénzügyi év során távozott munkatársak nem számítandók bele, míg a pénzügyi év során felvett 
munkatársak igen, tekintetbe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztásukat). 
3.2.4. Ahol a munkavállalók létszámát főben kell megadni, a természetes személyek létszámát kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy hány munkaórán alapul a szerződésük vagy hogy miként változott a személyzet 
létszáma az év során, és figyelembe véve az adott évre biztosított javadalmazás teljes összegét. 
Ahol a létszámot teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva kell megadni, ott a létszámot az adott 
munkavállaló alkalmazási idejének a teljes munkaidős szerződés szerinti időhöz viszonyított arányában kell 
megadni (pl. a teljes munkaidős szerződés szerinti idő 50%-ában dolgozó alkalmazott esetében a 
megadandó szám 0,5 lesz). 
3.2.5. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje euro. Ha a tárgyévi javadalmazást a befektetési 
vállalkozás eurótól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani euróra a 
tárgyév végére vonatkozó, az EU költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai 
Bizottság a honlapján megjelentet. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en 
Például forint esetében a forint összeget a 2 tizedesjegy pontossággal megadott EUR/HUF árfolyammal kell 
osztani. 
3.2.6. Amennyiben valamely azonosított munkavállaló a pénzügyi év vége előtt távozik a befektetési 
vállalkozástól, az adott pénzügyi évre nyújtott javadalmazást – beleértve a végkielégítést és minden egyéb 
javadalmazási formát – jelenteni kell, az adott munkavállaló azonban nem számítandó bele az azonosított 
munkavállalók jelentett létszámába, ha a szerződés már a pénzügyi év vége előtt megszűnt. A befektetési 
vállalkozáshoz a pénzügyi év során érkezett azonosított munkavállalót bele kell számítani az azonosított 
munkavállalók létszámába, figyelembe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztását (például a pénzügyi 
év során érkezett, teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló a pénzügyi év végén mindig 1-nek számít), és 
a pénzügyi év során ezen azonosított munkavállaló számára nyújtott valamennyi javadalmazást szerepeltetni 
kell a felügyeleti jelentésben. 
3.2.7. A felügyeleti jelentésben javadalmazási adatként a személyi jövedelemadó alapját képező bruttó 
adatokat kell szerepeltetni. 
3.2.8. A javadalmazás elemeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással [a továbbiakban: 4/2022. (IV. 8.) 
MNB ajánlás] összhangban kell az alapjavadalmazás vagy a teljesítményjavadalmazás kategóriához 
rendelni. 
3.2.9. A felügyeleti jelentést a javadalmazási gyakorlatok, a nemek közötti bérkülönbségek és a jóváhagyott 
magasabb arányok 2013/36/EU irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról szóló 
EBA iránymutatás (EBA/GL/2022/06) és a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU 
irányelv és az (EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről szóló EBA iránymutatás 
(EBA/GL/2022/08) alapján kell teljesíteni. 
3.2.10. A felügyeleti jelentés további tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 
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k) Tárgyévi javadalmazás: 
ka)  alapjavadalmazásként a befektetési vállalkozás által a tárgyévben kifizetett, valamint a tárgyév 
végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 1. 
pontjában meghatározott jövedelem; 

kb) nem halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért a befektetési vállalkozás 
által odaítélt és kifizetett, valamint a tárgyévi teljesítményért odaítélt, a tárgyév végéig számvitelileg 
elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti 
jövedelem;  

kc) halasztott teljesítményjavadalmazásként a tárgyévi teljesítményért a befektetési vállalkozás által 
odaítélt, a tárgyév lezárását követően kifizetendő, a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti 
jövedelem. 

l) Tárgyévi teljesítményjavadalmazás: a tárgyévi javadalmazás k) pont kb) és kc) alpontja szerinti eleme. 

m) Teljesítményjavadalmazás: a Hpt. 6. § (1) bekezdés 110. pontja szerinti javadalmazás. 

n) Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység: a CRR 317. cikk (4) bekezdésében található 
2. sz. táblázat szerint ekként meghatározott tevékenység. 
 
2. A felügyeleti jelentés formai követelményei 
A felügyeleti jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg. 
 
3. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei  
3.1. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei az IFR-t alkalmazó befektetési vállalkozások esetében 
3.1.1. A felügyeleti jelentést a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni. 
3.1.2. A befektetési vállalkozás a vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján 
üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell 
figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi.  
3.1.3. A munkavállalók létszámát a pénzügyi év végén meghatározott létszámnak megfelelően kell jelenteni 
(azaz a pénzügyi év során távozott munkatársak nem számítandók bele, míg a pénzügyi év során felvett 
munkatársak igen, tekintetbe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztásukat).  
3.1.4. Ahol a munkavállalók létszámát főben kell megadni, a természetes személyek számát kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy hány munkaórán alapul a szerződésük. Ahol a létszámot teljes munkaidőben 
foglalkoztatottakra átszámítva kell megadni, ott a létszámot az adott munkavállaló alkalmazási idejének a 
teljes munkaidős szerződés szerinti időhöz viszonyított arányában kell megadni (pl. a teljes munkaidős 
szerződés szerinti idő 50%-ában dolgozó alkalmazott esetében a megadandó szám 0,5 lenne). 
3.1.5. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje euro. Ha a tárgyévi javadalmazást a befektetési 
vállalkozás eurótól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani euróra a 
tárgyév végére vonatkozó, az EU költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai 
Bizottság a honlapján megjelentet (https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-
tenders/information-contractors-and-beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en). Például forint esetében a 
forint összeget a 2 tizedesjegy pontossággal megadott EUR/HUF árfolyammal kell osztani. 
3.1.6. Amennyiben valamely azonosított munkavállaló a pénzügyi év vége előtt távozik a befektetési 
vállalkozástól, az adott pénzügyi évre nyújtott javadalmazást – beleértve a végkielégítést és minden egyéb 
javadalmazási formát – jelenteni kell, az adott munkavállaló azonban nem számítandó bele az azonosított 
munkavállalók jelentett létszámába, ha a szerződés már a pénzügyi év vége előtt megszűnt. A befektetési 
vállalkozáshoz a pénzügyi év során érkezett azonosított munkavállalót bele kell számítani az azonosított 
munkavállalók létszámába, figyelembe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztását (például a pénzügyi 
év során érkezett, teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló a pénzügyi év végén mindig 1-nek számít), és 
a pénzügyi év során ezen azonosított munkavállaló számára nyújtott valamennyi javadalmazást szerepeltetni 
kell a felügyeleti jelentésben.  
3.1.7. A felügyeleti jelentésben javadalmazási adatként a személyi jövedelemadó alapját képező bruttó 
adatokat kell szerepeltetni. 
3.1.8. A javadalmazás elemeit a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 
általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvény szerinti javadalmazási politika alkalmazásáról 
szóló 14/2022. (VIII. 15.) MNB ajánlással [a továbbiakban: 14/2022. (VIII. 15.) MNB ajánlás] összhangban 
kell az alapjavadalmazás vagy a teljesítményjavadalmazás kategóriához rendelni. 
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3.1.9. A felügyeleti jelentést a javadalmazási gyakorlatok és a nemek közötti bérkülönbség (EU) 2019/2034 
irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról szóló EBA iránymutatás 
(EBA/GL/2022/07) és a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU irányelv és az 
(EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről szóló EBA iránymutatás (EBA/GL/2022/08) alapján 
kell teljesíteni. 
3.1.10. A felügyeleti jelentés további tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 
 
3.2. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei a CRR-t alkalmazó befektetési vállalkozások esetében 
3.2.1. A felügyeleti jelentést a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni. 
3.2.2. A befektetési vállalkozás a vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján 
üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell 
figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi. 
3.2.3. A munkavállalók létszámát a pénzügyi év végén meghatározott létszámnak megfelelően kell jelenteni 
(azaz a pénzügyi év során távozott munkatársak nem számítandók bele, míg a pénzügyi év során felvett 
munkatársak igen, tekintetbe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztásukat). 
3.2.4. Ahol a munkavállalók létszámát főben kell megadni, a természetes személyek létszámát kell jelenteni, 
függetlenül attól, hogy hány munkaórán alapul a szerződésük vagy hogy miként változott a személyzet 
létszáma az év során, és figyelembe véve az adott évre biztosított javadalmazás teljes összegét. 
Ahol a létszámot teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva kell megadni, ott a létszámot az adott 
munkavállaló alkalmazási idejének a teljes munkaidős szerződés szerinti időhöz viszonyított arányában kell 
megadni (pl. a teljes munkaidős szerződés szerinti idő 50%-ában dolgozó alkalmazott esetében a 
megadandó szám 0,5 lesz). 
3.2.5. A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje euro. Ha a tárgyévi javadalmazást a befektetési 
vállalkozás eurótól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani euróra a 
tárgyév végére vonatkozó, az EU költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai 
Bizottság a honlapján megjelentet. 
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/procedures-guidelines-tenders/information-contractors-and-
beneficiaries/exchange-rate-inforeuro_en 
Például forint esetében a forint összeget a 2 tizedesjegy pontossággal megadott EUR/HUF árfolyammal kell 
osztani. 
3.2.6. Amennyiben valamely azonosított munkavállaló a pénzügyi év vége előtt távozik a befektetési 
vállalkozástól, az adott pénzügyi évre nyújtott javadalmazást – beleértve a végkielégítést és minden egyéb 
javadalmazási formát – jelenteni kell, az adott munkavállaló azonban nem számítandó bele az azonosított 
munkavállalók jelentett létszámába, ha a szerződés már a pénzügyi év vége előtt megszűnt. A befektetési 
vállalkozáshoz a pénzügyi év során érkezett azonosított munkavállalót bele kell számítani az azonosított 
munkavállalók létszámába, figyelembe véve a szerződés szerinti munkaidő-beosztását (például a pénzügyi 
év során érkezett, teljes munkaidőben dolgozó munkavállaló a pénzügyi év végén mindig 1-nek számít), és 
a pénzügyi év során ezen azonosított munkavállaló számára nyújtott valamennyi javadalmazást szerepeltetni 
kell a felügyeleti jelentésben. 
3.2.7. A felügyeleti jelentésben javadalmazási adatként a személyi jövedelemadó alapját képező bruttó 
adatokat kell szerepeltetni. 
3.2.8. A javadalmazás elemeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény szerinti 
javadalmazási politika alkalmazásáról szóló 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással [a továbbiakban: 4/2022. (IV. 8.) 
MNB ajánlás] összhangban kell az alapjavadalmazás vagy a teljesítményjavadalmazás kategóriához 
rendelni. 
3.2.9. A felügyeleti jelentést a javadalmazási gyakorlatok, a nemek közötti bérkülönbségek és a jóváhagyott 
magasabb arányok 2013/36/EU irányelv szerinti összehasonlító elemzését célzó adatszolgáltatásról szóló 
EBA iránymutatás (EBA/GL/2022/06) és a magas jövedelmű személyekre vonatkozóan a 2013/36/EU 
irányelv és az (EU) 2019/2034 irányelv szerint végzett adatgyűjtésről szóló EBA iránymutatás 
(EBA/GL/2022/08) alapján kell teljesíteni. 
3.2.10. A felügyeleti jelentés további tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 
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II. 
A felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes előírások 

 
 
1. Az IFR-t alkalmazó befektetési vállalkozások táblái 
 
1.1. R_01.01 Általános információk és a befektetési vállalkozások teljes személyzetére vonatkozó 
javadalmazási információk 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie.  
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. c) pont tartalmazza. A 
leányvállalatok felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a befektetési vállalkozásnak az 
R_02.01 táblában az „Egyéb azonosított munkavállalók” kategóriába, az R_01.01 és R_02.02 táblákban 
pedig az adott tevékenységi területhez kell sorolnia. 
 
0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.2. e) pont tartalmazza. A leányvállalatok 
irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a befektetési vállalkozásnak az R_02.01 táblában 
az „Egyéb felső vezetés” kategóriába, az R_01.01 és R_02.02 táblákban pedig az adott tevékenységi 
területhez kell sorolnia. 
 
0030 Sajátszámlás kereskedés, jegyzési garanciavállalás és pénzügyi eszközök elhelyezése: a Bszt. 4. § (2) 
bekezdés 58., 33. és 52. pontjában meghatározott tevékenység. 
 
0040 Befektetési tanácsadás és megbízások végrehajtása: a Bszt. 5. § (1) bekezdés a), b) és e) pontjában 
meghatározott tevékenység. 
 
0050 Portfóliókezelés: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 53. pontja szerinti tevékenységet, valamint azokat a 
munkavállalókat foglalja magában, akik az (EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelv 30. és 32. 
cikkének alkalmazása alá eső, átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásnak 
(ÁÉKBV) vagy alternatívbefektetésialap-kezelőnek (ABAK) minősülő leányvállalatoknál kezelnek 
eszközöket, összevont alapon. 
 
0060 Multilaterális kereskedési rendszer (MTF)/szervezett kereskedési rendszer (OTF) működtetése: 
a Bszt. 5. § (1) bekezdés h) és i) pontjában meghatározott tevékenység.  
 
0070 Független kontrollfunkciók: kizárólag az (EU) 2019/2034 irányelv szerinti belső irányítási rendszerről 
szóló EBA iránymutatásban (EBA/GL/2021/14) meghatározott független kockázatkezelési, 
megfelelőségbiztosítási és belső ellenőrzési feladatokat ellátó munkavállalókat foglalják magukban. 
 
0080 Egyéb tevékenység: a 0010-0070 oszlopokba nem tartozó tevékenységet végző munkavállalókat 
foglalja magában. 
 
A tábla sorai 
 
R_01.010020 Munkavállalók összlétszáma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő): a 
létszámokat a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a munkavállalók év végi létszámának 
alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell megadni. 
 
R_01.010030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye: az adózás utáni nettó eredménynek a felügyeleti 
jelentéshez használt számviteli rendszeren kell alapulnia.  
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R_01.010070 A befektetési vállalkozás belső szabályzatában meghatározott, a 
teljesítményjavadalmazás és az alapjavadalmazás közötti maximális arány az azonosított 
munkavállalókra vonatkozóan: a százalékos értékeket egységnyi értékben kifejezve, négy tizedesjegy 
pontossággal (például 42,43%-ot 0,4243-ként) kell jelenteni. 
 
R_01.010080 Él-e a befektetési vállalkozás intézményi szinten a Bszt. 4. melléklet 26a. pont a) alpontja 
szerinti mentességgel? igen/nem 
 
R_01.010090 A befektetési vállalkozás egy, a CRD hatálya alá tartozó uniós anyaintézmény 
leányvállalata? igen/nem 
 
 
1.2. R_02.01 A befektetési vállalkozások azonosított munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesíteni.  
 
A tábla oszlopai 
 
0090 Egyéb felsővezetés: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pontjában meghatározott személyzet, a 
legmagasabb konszolidált szinten működő vezető testület tagjainak kivételével. 
 
0100 Egyéb azonosított munkavállalók: azokat a munkavállalókat, akik se az „egyéb felsővezetésbe” nem 
tartoznak, se vezető testületnek nem tagjai, az „egyéb azonosított munkavállalók” alatt kell jelenteni. 
 
A tábla fentiekben nem nevesített oszlopaira az R_01.01 kódú tábla oszlopainál leírtak irányadók. 
 
 
A tábla egyes sorai 
 
R_02.010020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra 
átszámítva (fő): a munkavállalók létszámát teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a 
munkavállalók év végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell 
megadni. 
 
A tábla „Ebből: Jóváhagyott alternatív megoldások” soraiban a Bszt. 4. melléklet 18a. pontja szerinti 
megoldásokat kell feltüntetni. 
 
A tábla „Ebből: halasztott” soraiban csak a teljesítményjavadalmazás azon összegei jelentendők, amelyeket 
a befektetési vállalkozás a pénzügyi évre nyújtott és elhalasztott. A korábbi időszakokra vonatkozó halasztott 
teljesítményjavadalmazást a tábla további információk részében kell szerepeltetni. 
 
A végkielégítéseket, a garantált teljesítményjavadalmazást és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat a „Tárgyévi 
teljesítményjavadalmazás összesen” sorban és a megfelelő alkategóriában kell feltüntetni. Az összegeket a 
tábla további információkkal kapcsolatos szakaszának külön soraiban is jelenteni kell. 
 
Ha a teljesítményjavadalmazás alapja többéves teljesítménymérési időszak, amely nem indul évente újra, 
azaz a befektetési vállalkozás nem kezd új többéves teljesítménymérési időszakot minden évben, a táblában 
az adott javadalmazás teljes összegét az arra a pénzügyi évre vonatkozó teljes teljesítményjavadalmazáshoz 
kell hozzárendelni, amelyben a javadalmazást megítélték, figyelmen kívül hagyva a 
teljesítményjavadalmazás tényleges kifizetésének időpontját vagy a teljesítménymérési időszak hosszát. Az 
adott teljesítményjavadalmazás összegét a tábla „További információk” részében is szerepeltetni kell. 

500 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 8. szám 291

 

59 
 

 
R_01.010070 A befektetési vállalkozás belső szabályzatában meghatározott, a 
teljesítményjavadalmazás és az alapjavadalmazás közötti maximális arány az azonosított 
munkavállalókra vonatkozóan: a százalékos értékeket egységnyi értékben kifejezve, négy tizedesjegy 
pontossággal (például 42,43%-ot 0,4243-ként) kell jelenteni. 
 
R_01.010080 Él-e a befektetési vállalkozás intézményi szinten a Bszt. 4. melléklet 26a. pont a) alpontja 
szerinti mentességgel? igen/nem 
 
R_01.010090 A befektetési vállalkozás egy, a CRD hatálya alá tartozó uniós anyaintézmény 
leányvállalata? igen/nem 
 
 
1.2. R_02.01 A befektetési vállalkozások azonosított munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesíteni.  
 
A tábla oszlopai 
 
0090 Egyéb felsővezetés: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pontjában meghatározott személyzet, a 
legmagasabb konszolidált szinten működő vezető testület tagjainak kivételével. 
 
0100 Egyéb azonosított munkavállalók: azokat a munkavállalókat, akik se az „egyéb felsővezetésbe” nem 
tartoznak, se vezető testületnek nem tagjai, az „egyéb azonosított munkavállalók” alatt kell jelenteni. 
 
A tábla fentiekben nem nevesített oszlopaira az R_01.01 kódú tábla oszlopainál leírtak irányadók. 
 
 
A tábla egyes sorai 
 
R_02.010020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra 
átszámítva (fő): a munkavállalók létszámát teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a 
munkavállalók év végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell 
megadni. 
 
A tábla „Ebből: Jóváhagyott alternatív megoldások” soraiban a Bszt. 4. melléklet 18a. pontja szerinti 
megoldásokat kell feltüntetni. 
 
A tábla „Ebből: halasztott” soraiban csak a teljesítményjavadalmazás azon összegei jelentendők, amelyeket 
a befektetési vállalkozás a pénzügyi évre nyújtott és elhalasztott. A korábbi időszakokra vonatkozó halasztott 
teljesítményjavadalmazást a tábla további információk részében kell szerepeltetni. 
 
A végkielégítéseket, a garantált teljesítményjavadalmazást és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat a „Tárgyévi 
teljesítményjavadalmazás összesen” sorban és a megfelelő alkategóriában kell feltüntetni. Az összegeket a 
tábla további információkkal kapcsolatos szakaszának külön soraiban is jelenteni kell. 
 
Ha a teljesítményjavadalmazás alapja többéves teljesítménymérési időszak, amely nem indul évente újra, 
azaz a befektetési vállalkozás nem kezd új többéves teljesítménymérési időszakot minden évben, a táblában 
az adott javadalmazás teljes összegét az arra a pénzügyi évre vonatkozó teljes teljesítményjavadalmazáshoz 
kell hozzárendelni, amelyben a javadalmazást megítélték, figyelmen kívül hagyva a 
teljesítményjavadalmazás tényleges kifizetésének időpontját vagy a teljesítménymérési időszak hosszát. Az 
adott teljesítményjavadalmazás összegét a tábla „További információk” részében is szerepeltetni kell. 
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Annak a befektetési vállalkozásnak, amely nem minősül a Bszt. 4. melléklet 26a. pont a) alpontja szerinti 
befektetési vállalkozásnak, a táblában jelentenie kell azon azonosított munkavállalói alap- és 
teljesítményjavadalmazását, akikre a Bszt. 4. melléklet 26a. pont b) alpontja szerinti mentesség 
alkalmazandó. 
 
1.3. R_02.02 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó információk tevékenységi 
területenként 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie. 
 
A tábla oszlopai 
 
Az oszlopok tartalmára az R_01.01 kódú tábla oszlopainál leírtak irányadók.  
 
A tábla egyes sorai 
 
R_02.020020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra 
átszámítva (fő): az azonosított munkavállalók számát teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a 
munkavállalók év végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell 
megadni. 
 
R_02.020030 Az egyéb felsővezetés létszáma: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pontjában meghatározott 
személyzet, a legmagasabb konszolidált szinten működő vezető testület tagjainak kivételével. 
 
R_02.020031 Az egyéb azonosított munkavállalók létszáma: azokat a munkavállalókat, akik se az „egyéb 
felső vezetésbe” nem tartoznak, se a vezető testületnek nem tagjai, az „egyéb azonosított munkavállalók” 
alatt kell bejelenteni. 
 
1.4. R_04.01.a, R_04.01.b és R_04.01.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblákat az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie.  
 
Magas jövedelmű azon alkalmazott, aki legalább 1 millió euro javadalmazást kap a beszámolási pénzügyi 
évben. 
 
Minden olyan alkalmazottat jelenteni kell, aki a pénzügyi évben 1 millió euro vagy azt meghaladó 
javadalmazásban részesült, még akkor is, ha az alkalmazott a pénzügyi év vége előtt távozott a befektetési 
vállalkozástól, vagy ha az 1 millió euro összeget csak a garantált teljesítményjavadalmazás vagy 
végkielégítés odaítélése miatt érte el. 
 
Az adatokat a befektetési vállalkozásnak országonkénti bontásban, minden olyan EGT-állam, valamint 
minden olyan 1 millió eurós fizetési kategória (1 000 000–1 999 999 euro, 2 000 000–2 999 999 euro stb.) 
tekintetében jelentenie kell, amelyben magas jövedelmű személyek vannak. Minden egyes magas jövedelmű 
alkalmazottat a pénzügyi évre megítélt teljes javadalmazás alapján be kell sorolni a fizetési kategóriába. 
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Annak a befektetési vállalkozásnak, amely nem minősül a Bszt. 4. melléklet 26a. pont a) alpontja szerinti 
befektetési vállalkozásnak, a táblában jelentenie kell azon azonosított munkavállalói alap- és 
teljesítményjavadalmazását, akikre a Bszt. 4. melléklet 26a. pont b) alpontja szerinti mentesség 
alkalmazandó. 
 
1.3. R_02.02 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó információk tevékenységi 
területenként 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie. 
 
A tábla oszlopai 
 
Az oszlopok tartalmára az R_01.01 kódú tábla oszlopainál leírtak irányadók.  
 
A tábla egyes sorai 
 
R_02.020020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra 
átszámítva (fő): az azonosított munkavállalók számát teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a 
munkavállalók év végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell 
megadni. 
 
R_02.020030 Az egyéb felsővezetés létszáma: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pontjában meghatározott 
személyzet, a legmagasabb konszolidált szinten működő vezető testület tagjainak kivételével. 
 
R_02.020031 Az egyéb azonosított munkavállalók létszáma: azokat a munkavállalókat, akik se az „egyéb 
felső vezetésbe” nem tartoznak, se a vezető testületnek nem tagjai, az „egyéb azonosított munkavállalók” 
alatt kell bejelenteni. 
 
1.4. R_04.01.a, R_04.01.b és R_04.01.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblákat az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie.  
 
Magas jövedelmű azon alkalmazott, aki legalább 1 millió euro javadalmazást kap a beszámolási pénzügyi 
évben. 
 
Minden olyan alkalmazottat jelenteni kell, aki a pénzügyi évben 1 millió euro vagy azt meghaladó 
javadalmazásban részesült, még akkor is, ha az alkalmazott a pénzügyi év vége előtt távozott a befektetési 
vállalkozástól, vagy ha az 1 millió euro összeget csak a garantált teljesítményjavadalmazás vagy 
végkielégítés odaítélése miatt érte el. 
 
Az adatokat a befektetési vállalkozásnak országonkénti bontásban, minden olyan EGT-állam, valamint 
minden olyan 1 millió eurós fizetési kategória (1 000 000–1 999 999 euro, 2 000 000–2 999 999 euro stb.) 
tekintetében jelentenie kell, amelyben magas jövedelmű személyek vannak. Minden egyes magas jövedelmű 
alkalmazottat a pénzügyi évre megítélt teljes javadalmazás alapján be kell sorolni a fizetési kategóriába. 
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Azon befektetési vállalkozásnak, amely nem nyújtott egyetlen vezető állású személynek vagy 
munkavállalónak sem egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazást, a felügyeleti jelentést 
nemlegesen kell teljesítenie. A magas jövedelmű személyek létszámát a természetes személyek 
létszámaként kell jelenteni, függetlenül a szerződésükben rögzített munkaidőtől. 
 
A magas jövedelmű személyeket azon tagállam, feladat vagy tevékenységi terület és felelősségi kör alá kell 
besorolni, amelyben üzleti tevékenységük fő részét végzik. A magas jövedelmű személy javadalmazásának 
teljes összegét ezen tagállamnál, feladatnál vagy tevékenységi területnél és felelősségi körnél kell jelenteni. 
Amennyiben egy adott magas jövedelmű személy esetében két vagy több terület egyforma súlyú, a 
befektetési vállalkozásnak a magas jövedelmű személy és annak javadalmazása besorolásakor figyelembe 
kell vennie a többi magas jövedelmű személy besorolását, hogy a jelentés a lehető legjobban tükrözze a 
magas jövedelmű személyek eloszlását a befektetési vállalkozáson belül. 
 
Azon magas jövedelmű személyt, aki az EU-n belül és azon kívül egyaránt végez szakmai tevékenységet, 
csak akkor kell valamely tagállam alá besorolni, ha a szakmai tevékenység fő részét az EU-n belül végzi. 
Ellenkező esetben az alkalmazottat nem kell a táblákban jelenteni. 
 
A magas jövedelmű személyek javadalmazásáról és a teljesítményjavadalmazás konkrét elemeiről minden 
magas jövedelmű személy tekintetében tájékoztatást kell nyújtani, függetlenül attól, hogy a magas jövedelmű 
személy azonosított munkavállaló-e vagy sem. 
 
A nem pénzbeli javadalmazási tételeket a pénzbeli ellenértékükkel (pl. az adózott összeggel) együtt kell 
jelenteni, és a javadalmazás „egyéb formái” között kell szerepeltetni. 
 
A végkielégítéseket, a garantált teljesítményjavadalmazást és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, és a tábla további információkat tartalmazó részében is 
jelenteni kell. 
 
A táblák oszlopai 
 
Az oszlopok tartalmára az R_01.01 kódú tábla oszlopainál leírtak irányadók. 
 
A táblák sorai 
 
Az R_04.01.a0020 „Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma” sorban jelentendő adatnak tartalmaznia kell 
az üzleti egységeken belül a kontrollfunkciókban, valamint a független megfelelőségbiztosítási, 
kockázatellenőrzési és belső ellenőrzési funkcióban dolgozó valamennyi magas jövedelmű személyt. 
 
1.5. R_05.01 Mentességek azon követelmények alól, amelyek szerint a befektetési vállalkozások 
esetében a teljesítményjavadalmazás egy részét a Bszt. értelmében halasztva és instrumentumokban 
kell kifizetni 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie.  
 
A befektetési vállalkozásnak meg kell adnia, hogy Bszt. 4. melléklet 26a. pontja szerinti mentességek hatálya 
alá tartozik-e azon követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét 
instrumentumokban kell kifizetni és halasztási szabályokat kell rájuk alkalmazni, és jelenteni kell az előírt 
információkat a mentesség alá tartozó azonosított munkavállalók tekintetében. 
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Annak a befektetési vállalkozásnak, amely nem minősül a Bszt. 4. melléklet 26a. pont a) alpontja szerinti 
befektetési vállalkozásnak, a táblában jelentenie kell azon azonosított munkavállalói alap- és 
teljesítményjavadalmazását, akikre a Bszt. 4. melléklet 26a. pont b) alpontja szerinti mentesség 
alkalmazandó. 
 
1.3. R_02.02 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó információk tevékenységi 
területenként 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie. 
 
A tábla oszlopai 
 
Az oszlopok tartalmára az R_01.01 kódú tábla oszlopainál leírtak irányadók.  
 
A tábla egyes sorai 
 
R_02.020020 Az azonosított munkavállalók száma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra 
átszámítva (fő): az azonosított munkavállalók számát teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a 
munkavállalók év végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell 
megadni. 
 
R_02.020030 Az egyéb felsővezetés létszáma: a Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pontjában meghatározott 
személyzet, a legmagasabb konszolidált szinten működő vezető testület tagjainak kivételével. 
 
R_02.020031 Az egyéb azonosított munkavállalók létszáma: azokat a munkavállalókat, akik se az „egyéb 
felső vezetésbe” nem tartoznak, se a vezető testületnek nem tagjai, az „egyéb azonosított munkavállalók” 
alatt kell bejelenteni. 
 
1.4. R_04.01.a, R_04.01.b és R_04.01.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblákat az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie.  
 
Magas jövedelmű azon alkalmazott, aki legalább 1 millió euro javadalmazást kap a beszámolási pénzügyi 
évben. 
 
Minden olyan alkalmazottat jelenteni kell, aki a pénzügyi évben 1 millió euro vagy azt meghaladó 
javadalmazásban részesült, még akkor is, ha az alkalmazott a pénzügyi év vége előtt távozott a befektetési 
vállalkozástól, vagy ha az 1 millió euro összeget csak a garantált teljesítményjavadalmazás vagy 
végkielégítés odaítélése miatt érte el. 
 
Az adatokat a befektetési vállalkozásnak országonkénti bontásban, minden olyan EGT-állam, valamint 
minden olyan 1 millió eurós fizetési kategória (1 000 000–1 999 999 euro, 2 000 000–2 999 999 euro stb.) 
tekintetében jelentenie kell, amelyben magas jövedelmű személyek vannak. Minden egyes magas jövedelmű 
alkalmazottat a pénzügyi évre megítélt teljes javadalmazás alapján be kell sorolni a fizetési kategóriába. 
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Azon befektetési vállalkozásnak, amely nem nyújtott egyetlen vezető állású személynek vagy 
munkavállalónak sem egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazást, a felügyeleti jelentést 
nemlegesen kell teljesítenie. A magas jövedelmű személyek létszámát a természetes személyek 
létszámaként kell jelenteni, függetlenül a szerződésükben rögzített munkaidőtől. 
 
A magas jövedelmű személyeket azon tagállam, feladat vagy tevékenységi terület és felelősségi kör alá kell 
besorolni, amelyben üzleti tevékenységük fő részét végzik. A magas jövedelmű személy javadalmazásának 
teljes összegét ezen tagállamnál, feladatnál vagy tevékenységi területnél és felelősségi körnél kell jelenteni. 
Amennyiben egy adott magas jövedelmű személy esetében két vagy több terület egyforma súlyú, a 
befektetési vállalkozásnak a magas jövedelmű személy és annak javadalmazása besorolásakor figyelembe 
kell vennie a többi magas jövedelmű személy besorolását, hogy a jelentés a lehető legjobban tükrözze a 
magas jövedelmű személyek eloszlását a befektetési vállalkozáson belül. 
 
Azon magas jövedelmű személyt, aki az EU-n belül és azon kívül egyaránt végez szakmai tevékenységet, 
csak akkor kell valamely tagállam alá besorolni, ha a szakmai tevékenység fő részét az EU-n belül végzi. 
Ellenkező esetben az alkalmazottat nem kell a táblákban jelenteni. 
 
A magas jövedelmű személyek javadalmazásáról és a teljesítményjavadalmazás konkrét elemeiről minden 
magas jövedelmű személy tekintetében tájékoztatást kell nyújtani, függetlenül attól, hogy a magas jövedelmű 
személy azonosított munkavállaló-e vagy sem. 
 
A nem pénzbeli javadalmazási tételeket a pénzbeli ellenértékükkel (pl. az adózott összeggel) együtt kell 
jelenteni, és a javadalmazás „egyéb formái” között kell szerepeltetni. 
 
A végkielégítéseket, a garantált teljesítményjavadalmazást és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, és a tábla további információkat tartalmazó részében is 
jelenteni kell. 
 
A táblák oszlopai 
 
Az oszlopok tartalmára az R_01.01 kódú tábla oszlopainál leírtak irányadók. 
 
A táblák sorai 
 
Az R_04.01.a0020 „Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma” sorban jelentendő adatnak tartalmaznia kell 
az üzleti egységeken belül a kontrollfunkciókban, valamint a független megfelelőségbiztosítási, 
kockázatellenőrzési és belső ellenőrzési funkcióban dolgozó valamennyi magas jövedelmű személyt. 
 
1.5. R_05.01 Mentességek azon követelmények alól, amelyek szerint a befektetési vállalkozások 
esetében a teljesítményjavadalmazás egy részét a Bszt. értelmében halasztva és instrumentumokban 
kell kifizetni 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet a befektetési vállalkozással együttesen kiterjed, összevont alapon 
kell teljesítenie.  
 
A befektetési vállalkozásnak meg kell adnia, hogy Bszt. 4. melléklet 26a. pontja szerinti mentességek hatálya 
alá tartozik-e azon követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét 
instrumentumokban kell kifizetni és halasztási szabályokat kell rájuk alkalmazni, és jelenteni kell az előírt 
információkat a mentesség alá tartozó azonosított munkavállalók tekintetében. 
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A Bszt. 4. melléklet 26a. pontja szerinti mentességeket alkalmazottnak kell tekinteni, ha a mentesség hatálya 
alá tartozó befektetési vállalkozás úgy dönt, hogy nem alkalmazza a halasztva nyújtandó vagy 
instrumentumokban kifizetendő részre vonatkozó, a Bszt. 4. melléklete szerinti minimumkövetelményeket 
(például a mentességet akkor is alkalmazza, ha az ügyvezető igazgató teljesítményjavadalmazásának 30%-
át biztosítja halasztva, vagy csak három évre halasztja el, miközben a legalább négy évig történő 40%-os 
halasztás minimumkövetelménye nem teljesült). 
 
 
A tábla egyes sorai 
 
R_05.010010, R_05.010020, R_05.01000100 és R_05.0100170 sor: igen/nem. 
 
1.6. R_06.01.a és R_06.01.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk – befektetési 
vállalkozások 
 
A táblát az IFR 1. cikk (2) és (5) bekezdésének hatálya alá nem tartozó, illetve annak 12. cikke szerinti kis 
méretű és össze nem kapcsolt befektetési vállalkozásnak nem tekinthető, a MiFID II szerinti azon befektetési 
vállalkozásnak kell kitöltenie, amely – nem számítva a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait 
– legalább 50 fő munkavállalóval rendelkezik. Annak a befektetési vállalkozásnak, amely ─ ide nem értve a 
felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait ─ 50 főnél kevesebb munkavállalóval rendelkezik, a 
felügyeleti jelentést nemlegesen kell beküldenie.  
 
A táblát a befektetési vállalkozásnak egyedi alapon kell kitöltenie a teljes személyzete figyelembevételével, 
beleértve az ugyanazon tagállamon belüli fióktelepnél dolgozó azon munkavállalókat, akik túlnyomórészt a 
befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállamban végzik tevékenységüket. A túlnyomórészt más 
tagállamban lévő fióktelepnél vagy harmadik országban tevékenykedő munkavállalók nem vehetők 
figyelembe. 
 
Az R_06.01.b táblában a százalékos értékeket egységnyi értékben kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal 
(például 42,43%-ot 0,4243-ként) kell jelenteni. 
 
A befektetési vállalkozásnak listát kell készítenie a teljes személyzetről, és meg kell határoznia, mely 
munkavállalókat kell bevonni a nemek közötti bérkülönbség számításába, összhangban az alábbi 
kritériumokkal: 

a) a nemek közötti bérkülönbséget azon munkavállalók vonatkozásában kell kiszámolni, akik a 
pénzügyi év végén a személyzet tagjai, azaz ezen adatszolgáltatásnál nem veendők figyelembe 
azok a munkavállalók, akik a pénzügyi év során távoztak a befektetési vállalkozástól; 

b) azon munkavállalók, akik a rendes éves összjavadalmazásuknál kevesebbet kapnak, mert a 
pénzügyi év végén szülői szabadságon, tartós betegszabadságon vagy egyéb tartós távolléten 
tartózkodtak, nem veendők figyelembe ezen adatszolgáltatás során; tartós szabadság alatt a 
legalább három hónapos egybefüggő időszakon át tartó szabadság értendő; 

c) a pénzügyi év utolsó három hónapjában felvett munkatársakat ezen adatszolgáltatás során 
figyelmen kívül kell hagyni; 

d) az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait munkavállalókként és azonosított 
munkavállalókként kell kezelni; 

e) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai nem veendők figyelembe a számításnál, 
kivéve, ha a munkavállalók képviselőiről van szó; 

f) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait, akik munkavállalók képviselői, 
munkavállalókként kell figyelembe venni a számításnál, és csak akkor veendők figyelembe 
azonosított munkavállalókként, ha a munkavállalóként betöltött funkciójuk alapján azonosított 
munkavállalók. 

 
A nemek közötti bérkülönbség kiszámításához a férfiak és a nők átlagos javadalmazása közötti különbséget 
kell venni, a férfiak átlagos javadalmazásának százalékos arányában kifejezve. A befektetési vállalkozásnak 
a munkavállalók éves bruttó javadalmazását kell használnia a számításhoz, a teljes munkaidős egyenérték 
alapulvételével. A 14/2022. (VIII. 15.) MNB ajánlással összhangban a befektetési vállalkozásnak a nemek 
közötti bérkülönbség számításakor figyelembe kell vennie a nyújtott teljes javadalmazást, valamint – a 
legnagyobb gondosság elve alapján – a munkaidő-beosztásokat, az éves szabadságok időszakait és az 
egyéb pénzügyi és nem pénzügyi juttatásokat, szem előtt tartva a következő bekezdésben foglalt 
rendelkezéseket. 
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A befektetési vállalkozásnak minden olyan munkavállaló esetében, akit figyelembe kell vennie a nemek 
közötti bérkülönbség számításába, az alap- és teljesítményjavadalmazás összegeként kell meghatároznia 
az éves bruttó javadalmazást, figyelembe véve az alábbiakat. 

a) A nem pénzbeli juttatásokat (például cégautó, kamatmentes hitel, ingyenes vállalati óvoda stb.) 
adózott pénzbeli egyenértékükkel kell számításba venni. 

b) A nyugdíjrendszerbe és az egész személyzet egészségbiztosításába történő rendszeres befizetések 
nem veendők figyelembe. A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat figyelembe kell venni. 

c) A számítás alapjául szolgáló pénzügyi év során lezárult valamennyi teljesítménymérési időszakra 
vonatkozó teljesítményjavadalmazás egészét alkalmazni kell, még akkor is, ha egy évnél hosszabb 
teljesítménymérési időszakra vonatkoznak. 

d) A garantált teljesítményjavadalmazás (aláírási bónusz) és a végkielégítés (például amikor a 
munkavállaló szerződése a pénzügyi év végén még nem ért véget) nem veendő számításba. 

e) Azon munkavállaló esetében, aki akár csak a pénzügyi év egyes részeiben részmunkaidőben 
dolgozott, akit nem az egész pénzügyi évre alkalmaztak vagy az év egyes időszakaiban 
szabadságon volt (például fizetés nélküli vagy szülői szabadság), a legnagyobb gondosság elve 
alapján meg kell határozni a teljesítményjavadalmazás és az alapjavadalmazás azon teljes éves 
összegét, amelyben a munkavállaló akkor részesült volna, ha a teljes pénzügyi évre teljes munkaidő 
alapján kapott volna javadalmazást. A befektetési vállalkozás az összeget kiszámíthatja úgy, hogy a 
ténylegesen nyújtott javadalmazást – például a részidős foglalkoztatásért nyújtott javadalmazást – 
kivetíti a teljes munkaidőn alapuló teljes éves bruttó javadalmazásra (például az 50%-os részidős 
szerződéssel dolgozó munkavállaló javadalmazását megszorozza kettővel, hogy megkapja a teljes 
munkaidős éves javadalmazást). 

 
A befektetési vállalkozásnak a nemek közötti bérkülönbséget ki kell számítania a teljes személyzetre 
vonatkozóan – beleértve az azonosított munkavállalókat, egyedileg azonosítva –, valamint külön az 
azonosított munkavállalói vonatkozásában. A befektetési vállalkozásnak az adatvédelemre vonatkozó 
nemzeti jogszabályokkal és uniós jogi aktussal összhangban minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie 
munkavállalói nemének meghatározása érdekében. A befektetési vállalkozás figyelmen kívül hagyhatja 
azokat a munkavállalókat, akiknek nemét nem lehet megállapítani. 
 
A legalább 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás minden egyes 
kvartilisének vonatkozásában és összesítve is ki kell számítania a nemek közötti bérkülönbséget. A 
kevesebb, mint 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak csak a teljes személyzetre 
vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek közötti bérkülönbséget.  
 
A legalább 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás 
minden egyes kvartilisének vonatkozásában és összesítve is ki kell számítania a nemek közötti 
bérkülönbséget. A kevesebb, mint 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak 
csak az azonosított munkavállalókra vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek 
közötti bérkülönbséget. 
 
A befektetési vállalkozásnak az egyes nemek képviselete tekintetében fennálló, nemek közötti 
bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók százalékos arányában kell kiszámítania az összes 
munkavállaló, illetve az összes azonosított munkavállaló létszámának alapulvételével – amennyiben 
legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, akkor kvartilisenként –, úgy, hogy a férfiak és a nők képviseletére 
vonatkozó százalékos arányoknak összesítve adott esetben 100,00%-ot kell kitenniük minden egyes 
kiszámított kvartilis esetében, valamint a munkavállalókra és az azonosított munkavállalókra vonatkozó 
összesített számadatok esetében. 
 
A bruttó javadalmazás alapján fennálló, nemek közötti bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók 
javadalmazási szintjének különbözetével kell kifejezni, a következők szerint: 

a) a férfiak átlagos javadalmazása és a nők átlagos javadalmazása közötti különbség, a férfiak átlagos 
javadalmazásának százalékos arányában kifejezve, valamint 

b) a férfiak javadalmazásának medián értéke és a nők javadalmazásának medián értéke közötti 
különbség, a férfiak javadalmazásának medián értéke százalékos arányában kifejezve [a nemek 
közötti bérkülönbség százalékos értéke = (a férfiak átlagos javadalmazása – a nők átlagos 
javadalmazása) × 100 / a férfiak átlagos javadalmazása]. 
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A befektetési vállalkozásnak minden olyan munkavállaló esetében, akit figyelembe kell vennie a nemek 
közötti bérkülönbség számításába, az alap- és teljesítményjavadalmazás összegeként kell meghatároznia 
az éves bruttó javadalmazást, figyelembe véve az alábbiakat. 

a) A nem pénzbeli juttatásokat (például cégautó, kamatmentes hitel, ingyenes vállalati óvoda stb.) 
adózott pénzbeli egyenértékükkel kell számításba venni. 

b) A nyugdíjrendszerbe és az egész személyzet egészségbiztosításába történő rendszeres befizetések 
nem veendők figyelembe. A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat figyelembe kell venni. 

c) A számítás alapjául szolgáló pénzügyi év során lezárult valamennyi teljesítménymérési időszakra 
vonatkozó teljesítményjavadalmazás egészét alkalmazni kell, még akkor is, ha egy évnél hosszabb 
teljesítménymérési időszakra vonatkoznak. 

d) A garantált teljesítményjavadalmazás (aláírási bónusz) és a végkielégítés (például amikor a 
munkavállaló szerződése a pénzügyi év végén még nem ért véget) nem veendő számításba. 

e) Azon munkavállaló esetében, aki akár csak a pénzügyi év egyes részeiben részmunkaidőben 
dolgozott, akit nem az egész pénzügyi évre alkalmaztak vagy az év egyes időszakaiban 
szabadságon volt (például fizetés nélküli vagy szülői szabadság), a legnagyobb gondosság elve 
alapján meg kell határozni a teljesítményjavadalmazás és az alapjavadalmazás azon teljes éves 
összegét, amelyben a munkavállaló akkor részesült volna, ha a teljes pénzügyi évre teljes munkaidő 
alapján kapott volna javadalmazást. A befektetési vállalkozás az összeget kiszámíthatja úgy, hogy a 
ténylegesen nyújtott javadalmazást – például a részidős foglalkoztatásért nyújtott javadalmazást – 
kivetíti a teljes munkaidőn alapuló teljes éves bruttó javadalmazásra (például az 50%-os részidős 
szerződéssel dolgozó munkavállaló javadalmazását megszorozza kettővel, hogy megkapja a teljes 
munkaidős éves javadalmazást). 

 
A befektetési vállalkozásnak a nemek közötti bérkülönbséget ki kell számítania a teljes személyzetre 
vonatkozóan – beleértve az azonosított munkavállalókat, egyedileg azonosítva –, valamint külön az 
azonosított munkavállalói vonatkozásában. A befektetési vállalkozásnak az adatvédelemre vonatkozó 
nemzeti jogszabályokkal és uniós jogi aktussal összhangban minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie 
munkavállalói nemének meghatározása érdekében. A befektetési vállalkozás figyelmen kívül hagyhatja 
azokat a munkavállalókat, akiknek nemét nem lehet megállapítani. 
 
A legalább 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás minden egyes 
kvartilisének vonatkozásában és összesítve is ki kell számítania a nemek közötti bérkülönbséget. A 
kevesebb, mint 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak csak a teljes személyzetre 
vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek közötti bérkülönbséget.  
 
A legalább 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás 
minden egyes kvartilisének vonatkozásában és összesítve is ki kell számítania a nemek közötti 
bérkülönbséget. A kevesebb, mint 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak 
csak az azonosított munkavállalókra vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek 
közötti bérkülönbséget. 
 
A befektetési vállalkozásnak az egyes nemek képviselete tekintetében fennálló, nemek közötti 
bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók százalékos arányában kell kiszámítania az összes 
munkavállaló, illetve az összes azonosított munkavállaló létszámának alapulvételével – amennyiben 
legalább 250 munkavállalóval rendelkezik, akkor kvartilisenként –, úgy, hogy a férfiak és a nők képviseletére 
vonatkozó százalékos arányoknak összesítve adott esetben 100,00%-ot kell kitenniük minden egyes 
kiszámított kvartilis esetében, valamint a munkavállalókra és az azonosított munkavállalókra vonatkozó 
összesített számadatok esetében. 
 
A bruttó javadalmazás alapján fennálló, nemek közötti bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók 
javadalmazási szintjének különbözetével kell kifejezni, a következők szerint: 

a) a férfiak átlagos javadalmazása és a nők átlagos javadalmazása közötti különbség, a férfiak átlagos 
javadalmazásának százalékos arányában kifejezve, valamint 

b) a férfiak javadalmazásának medián értéke és a nők javadalmazásának medián értéke közötti 
különbség, a férfiak javadalmazásának medián értéke százalékos arányában kifejezve [a nemek 
közötti bérkülönbség százalékos értéke = (a férfiak átlagos javadalmazása – a nők átlagos 
javadalmazása) × 100 / a férfiak átlagos javadalmazása]. 
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A számításokat a befektetési vállalkozásnak a következők szerint kell elvégeznie. 
a) A munkavállalók javadalmazását (nemtől függetlenül) összeg szerint sorba kell rendezni, kezdve a 

legalacsonyabb összeggel. Minden egyes munkavállalói javadalmazás összegét hozzá kell rendelni 
a férfi vagy a női nemhez, és fel kell jegyezni, hogy a munkavállaló azonosított munkavállaló-e. 

b) A férfi vagy női nemtől eltérő nemű munkavállalókat ahhoz a nemhez kell hozzárendelni, amilyenként 
meghatározzák magukat, vagy amennyiben ez nem ismert vagy eltér a férfi vagy női nemtől, ezeket 
a munkavállalókat ahhoz a férfi vagy női nemhez kell hozzárendelni, amelyhez összességében 
kevesebb munkavállaló tartozik. 

c) A legalább 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a személyzetről készített listát 
kvartilisekre kell bontani. 

d) Ki kell számítani az összes férfi és női munkavállaló, valamint külön a férfi és női azonosított 
munkavállalók javadalmazásának mediánértékét és átlagát, összességében és – a legalább 250 
munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak – kvartilisekként. 

 
2. A CRR-t alkalmazó befektetési vállalkozások táblái 
 
2.1. R_01.00 Általános információk és a teljes személyzet javadalmazására vonatkozó információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie. 
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.3. c) pont tartalmazza. A befektetési 
vállalkozásnak a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0030–0080 
oszlopban szereplő tevékenységi területekhez kell sorolnia.  
 
0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.3. e) pont tartalmazza. A befektetési 
vállalkozásnak a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0030–0080 
oszlopban szereplő tevékenységi területekhez kell sorolnia. 
 
0030 Befektetési banki tevékenység: ebbe a körbe a vállalatfinanszírozási tanácsadási szolgáltatások, 
részvény- és tőkepiaci szolgáltatások, kereskedés és értékesítés sorolandó. 
 
0040 Lakossági banki tevékenység: ebbe a körbe a betétgyűjtés és a teljes kölcsönnyújtási tevékenység 
(magánszemélyeknek és vállalatoknak) sorolandó. 
 
0050 Eszközkezelés: ebbe a körbe a portfóliókezelés, az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív 
befektetési vállalkozás és az eszközkezelés más formái sorolandók. 
 
0060 Vállalati funkciók: minden funkció, amely konszolidációs szinten a teljes intézményért és egyedi szinten 
a leányvállalatok ilyen funkciójáért (pl. Emberi Erőforrások, IT) felelős. 
 
0070 Független kontroll funkciók: a független kockázatkezelési, megfelelőségbiztosítási és belső ellenőrzési 
funkciókban dolgozók az EBA belső irányításra vonatkozó iránymutatásaiban leírtak szerint.  
 
0071 A leányvállalatok egyedi javadalmazási keretrendszer alá tartozó munkavállalói: minden olyan 
leányvállalatnál alkalmazott munkavállaló ide értendő, amely egyedi javadalmazási keretrendszer alá tartozó 
befektetési vállalkozás, ÁÉKBV vagy ABAK, és nem alkalmazandók rá konszolidált szinten a CRD 
109. cikkében meghatározott javadalmazási követelmények. 
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0080 Egyéb tevékenység: azon munkavállalók, akiket nem lehet besorolni a táblában nevesített egyik üzleti 
területre sem. A befektetési vállalkozásnak meg kell adnia e munkavállalók funkcióját a Tájékoztató 
adatoknál. 
 
A tábla fentiekben nem nevesített oszlopait az I. 1.3. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
A tábla sorai 
 
Az R_01.000020 Munkavállalók összlétszáma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő) 
sorban a munkavállalók létszámát a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a munkavállalók év 
végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell megadni. 
 
Az R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye sorban az adózás utáni nettó eredménynek a 
felügyeleti jelentéshez használt számviteli rendszeren kell alapulnia. Csoportok esetében ez a konszolidált 
éves beszámoló szerinti nyereség (vagy veszteség). 
 
A tábla fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.3. meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
 
2.2. R_02.00 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési vállalkozásnak kell teljesíteni. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie.  
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.3. c) pont tartalmazza. A befektetési 
vállalkozásnak a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0100 Egyéb 
azonosított munkavállalók kategóriához kell hozzárendelnie. 
 
0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.3. e) pont tartalmazza. A befektetési 
vállalkozásnak a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0090 Egyéb 
felsővezetés kategóriába kell sorolni. 
 
A tábla sorai 
 
A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat szerepeltetni kell az R_09.00 táblában, illetve halasztás alkalmazása 
esetén az R_11.00 táblában a teljesítményjavadalmazás egyéb formái között, és emellett jelenteni kell az 
R_02.00 táblában is. 
 
Ha a teljesítményjavadalmazás alapja többéves teljesítménymérési időszak, amely nem indul évente újra, 
azaz a befektetési vállalkozás nem kezd új többéves teljesítménymérési időszakot minden évben, azt az 
R_09.00 táblában – illetve halasztás alkalmazása esetén az R_11.00 táblában – teljes egészében az arra a 
pénzügyi évre vonatkozó összes teljesítményjavadalmazáshoz kell hozzárendelni, amelyben a 
javadalmazást megítélték, figyelmen kívül hagyva a teljesítményjavadalmazás tényleges kifizetésének 
időpontját vagy a teljesítménymérési időszak hosszát. Az adott teljesítményjavadalmazás összegét az 
R_02.00 táblában is szerepeltetni kell. 
 
Annak a befektetési vállalkozásnak, amelyre a Hpt.  119. § (5) bekezdés a) pontjában említett mentesség 
nem alkalmazandó, a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti mentességek hatására vonatkozó 
R_05.00 táblán túlmenően az R_02.00 táblában meg kell adnia azon azonosított munkavállalói 
alapjavadalmazását és teljesítményjavadalmazását, akikre a Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontjában említett 
mentességek valamelyike alkalmazandó. 
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0080 Egyéb tevékenység: azon munkavállalók, akiket nem lehet besorolni a táblában nevesített egyik üzleti 
területre sem. A befektetési vállalkozásnak meg kell adnia e munkavállalók funkcióját a Tájékoztató 
adatoknál. 
 
A tábla fentiekben nem nevesített oszlopait az I. 1.3. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
A tábla sorai 
 
Az R_01.000020 Munkavállalók összlétszáma a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva (fő) 
sorban a munkavállalók létszámát a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra átszámítva, a munkavállalók év 
végi létszámának alapulvételével, az egyedi munkaidő-beosztásoknak megfelelően kell megadni. 
 
Az R_01.000030 A tárgyév adózás utáni nettó eredménye sorban az adózás utáni nettó eredménynek a 
felügyeleti jelentéshez használt számviteli rendszeren kell alapulnia. Csoportok esetében ez a konszolidált 
éves beszámoló szerinti nyereség (vagy veszteség). 
 
A tábla fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.3. meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
 
2.2. R_02.00 Az azonosított munkavállalók javadalmazására vonatkozó további információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési vállalkozásnak kell teljesíteni. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie.  
 
A tábla oszlopai 
 
0010 Felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.3. c) pont tartalmazza. A befektetési 
vállalkozásnak a leányvállalatai felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0100 Egyéb 
azonosított munkavállalók kategóriához kell hozzárendelnie. 
 
0020 Irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület: fogalmát az I. 1.3. e) pont tartalmazza. A befektetési 
vállalkozásnak a leányvállalatai irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületeinek tagjait a 0090 Egyéb 
felsővezetés kategóriába kell sorolni. 
 
A tábla sorai 
 
A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat szerepeltetni kell az R_09.00 táblában, illetve halasztás alkalmazása 
esetén az R_11.00 táblában a teljesítményjavadalmazás egyéb formái között, és emellett jelenteni kell az 
R_02.00 táblában is. 
 
Ha a teljesítményjavadalmazás alapja többéves teljesítménymérési időszak, amely nem indul évente újra, 
azaz a befektetési vállalkozás nem kezd új többéves teljesítménymérési időszakot minden évben, azt az 
R_09.00 táblában – illetve halasztás alkalmazása esetén az R_11.00 táblában – teljes egészében az arra a 
pénzügyi évre vonatkozó összes teljesítményjavadalmazáshoz kell hozzárendelni, amelyben a 
javadalmazást megítélték, figyelmen kívül hagyva a teljesítményjavadalmazás tényleges kifizetésének 
időpontját vagy a teljesítménymérési időszak hosszát. Az adott teljesítményjavadalmazás összegét az 
R_02.00 táblában is szerepeltetni kell. 
 
Annak a befektetési vállalkozásnak, amelyre a Hpt.  119. § (5) bekezdés a) pontjában említett mentesség 
nem alkalmazandó, a Hpt. 119. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti mentességek hatására vonatkozó 
R_05.00 táblán túlmenően az R_02.00 táblában meg kell adnia azon azonosított munkavállalói 
alapjavadalmazását és teljesítményjavadalmazását, akikre a Hpt. 119. § (5) bekezdés b) pontjában említett 
mentességek valamelyike alkalmazandó. 
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2.3. R_03.00 Egymillió euro vagy azt meghaladó összegű tárgyévi javadalmazásban részesülő, 
azonosított munkavállalókra vonatkozó információk 
 
A CRR 450. cikk (1) bekezdés i) pontja alapján teljesítendő jelentés. 
 
A tábla kitöltésére az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet XXXIV. mellékletét a jelen mellékletben 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni. 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési vállalkozásnak kell jelentenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie.  
 
A táblában az egyes fizetési sávokba tartozó azonosított munkavállalók számát kell jelenteni. A fizetési 
sávokat euróban, a következőképpen kell kialakítani: 

- az ötmillió euro alatti javadalmazások esetében 500 ezer eurós fizetési sávok,  
- az ötmillió euro összegű vagy afeletti javadalmazás esetében egymillió eurós fizetési sávok. 

(1 500 000 euro alatt, 1 500 000–1 999 999 euro, …, 5 000 000–5 999 999 euro stb.)  
A táblában annyi sort kell szerepeltetni, amennyi különböző fizetési sávban van egymillió euro vagy azt 
meghaladó összegű javadalmazásban részesülő, kockázati profilra lényeges hatást gyakorló személy. 
 
 
2.4. R_04.00.a, R_04.00.b, R_04.00.c A magas jövedelmű személyek javadalmazására vonatkozó 
információk 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie.  
 
A táblákban az egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású 
személyekkel és munkavállalókkal kapcsolatos adatokat kell jelenteni. Minden olyan alkalmazottat jelenteni 
kell, aki a pénzügyi évben 1 millió euro vagy azt meghaladó javadalmazásban részesült, még akkor is, ha a 
pénzügyi év vége előtt távozott a befektetési vállalkozástól, vagy ha az 1 millió euro összeget csak a garantált 
teljesítményjavadalmazás vagy végkielégítés odaítélése miatt érte el. 
 
Az adatokat a befektetési vállalkozásnak országonkénti bontásban minden olyan EGT-állam, valamint 
minden olyan 1 millió eurós fizetési kategória (1 000 000–1 999 999 euro, 2 000 000–2 999 999 euro stb.) 
tekintetében jelentenie kell, amelyben magas jövedelmű személyek vannak. Minden egyes magas jövedelmű 
személyt a pénzügyi évre megítélt teljes javadalmazás alapján be kell sorolni a fizetési kategóriába. 
 
Azon befektetési vállalkozásnak, amely nem nyújtott egyetlen vezető állású személynek vagy 
munkavállalónak sem egymillió euro vagy azt meghaladó tárgyévi javadalmazást, a felügyeleti jelentést 
nemlegesen kell teljesítenie. 
A magas jövedelmű személyek létszámát a természetes személyek létszámaként kell jelenteni, függetlenül 
a szerződésükben rögzített munkaidőtől. A magas jövedelmű személyek tekintetében jelenteni kell a megítélt 
javadalmazást, a javadalmazás egyes elemeit, a tagállamot, a feladatot vagy tevékenységi területet, valamint 
a felelősségi kört. 
 
A magas jövedelmű személyeket azon tagállam, feladat vagy tevékenységi terület és felelősségi kör alá kell 
besorolni, amelyben szakmai tevékenységük fő részét végzik. A magas jövedelmű személy 
javadalmazásának teljes összegét ezen tagállamnál, feladatnál vagy tevékenységi területnél és felelősségi 
körnél kell jelenteni.  
Amennyiben egy magas jövedelmű személy esetében két vagy több terület egyforma súlyú, a befektetési 
vállalkozásnak a magas jövedelmű személy és annak javadalmazása besorolásakor figyelembe kell vennie 
a többi magas jövedelmű személy besorolását, hogy a jelentés a lehető legjobban tükrözze a magas 
jövedelmű személyek eloszlását a befektetési vállalkozáson belül. 
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Azon magas jövedelmű személyt, aki az EU-n belül és azon kívül egyaránt végez szakmai tevékenységet, 
csak akkor kell valamely tagállam alá besorolni, ha a szakmai tevékenysége fő részét az EU-n belül végzi. 
Ellenkező esetben az alkalmazottat nem kell a táblákban jelenteni. 
 
A magas jövedelmű személyek javadalmazásáról és a teljesítményjavadalmazás konkrét elemeiről minden 
magas jövedelmű személy tekintetében tájékoztatást kell nyújtani, függetlenül attól, hogy a magas jövedelmű 
személy azonosított munkavállaló-e vagy sem. Ugyanez érvényes a Hpt. 117. § (4) bekezdésével 
összhangban egyedi javadalmazási keretrendszer hatálya alá tartozó magas jövedelmű személy esetében, 
ahol a kezelt portfóliókban található eszközöket tükröző, nem készpénzjellegű eszközökben nyújtott 
javadalmazást vagy a jóváhagyott alternatív megoldások alapján nyújtott javadalmazást az „egyéb eszközök” 
közé kell sorolni. 
 
A nem pénzbeli javadalmazási tételeket a pénzbeli ellenértékükkel (pl. az adózott összeggel) együtt kell 
jelenteni, és a javadalmazás „egyéb formái” között kell szerepeltetni. 
 
A végkielégítéseket, a garantált teljesítményjavadalmazást és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, és a tábla további információkat tartalmazó részében is 
jelenteni kell. 
 
A magas jövedelmű személyekre vonatkozó adatszolgáltatás során a magas jövedelmű munkavállalót 
„azonosított munkavállalóként” kell jelenteni, ha a befektetési vállalkozás konszolidált vagy egyedi szinten 
„azonosított munkavállalóként” kezeli őt, figyelembe véve a következőket: 
 
az azonosított munkavállalók körének magában kell foglalnia 

a) a befektetési vállalkozás és leányvállalatai azon azonosított munkavállalóit, akikre a CRD 92. és 94. 
cikke szerinti javadalmazási követelményeket egyedi vagy konszolidált alapon alkalmazza; és 

b) a leányvállalatok azon alkalmazottait, akik a CRD 109. cikk (4) bekezdésével összhangban egyedi 
javadalmazási keretrendszer hatálya alá tartoznak, de a CRD 109. cikk (5) vagy (6) bekezdésével 
összhangban a CRD 92. és 94. cikke szerinti javadalmazási követelmények vonatkoznak rájuk. 

 
A táblák sorai 
 
R_04.00.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő) 
Az ebben a sorban jelentendő adatnak tartalmaznia kell az üzleti egységeken belül a kontrollfunkciókban, 
valamint a független megfelelőségbiztosítási, kockázatellenőrzési és belső ellenőrzési funkcióban dolgozó 
valamennyi magas jövedelmű személyt. 
 
R_04.00.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő) 
Ebben a sorban a vezető állású és a kontrollfunkciót betöltő munkavállalók közé nem tartozó, magas 
jövedelmű személyek számát kell feltüntetni. 
 
A táblák fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.3. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
2.5. R_05.00 Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a 
teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie. 
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Azon magas jövedelmű személyt, aki az EU-n belül és azon kívül egyaránt végez szakmai tevékenységet, 
csak akkor kell valamely tagállam alá besorolni, ha a szakmai tevékenysége fő részét az EU-n belül végzi. 
Ellenkező esetben az alkalmazottat nem kell a táblákban jelenteni. 
 
A magas jövedelmű személyek javadalmazásáról és a teljesítményjavadalmazás konkrét elemeiről minden 
magas jövedelmű személy tekintetében tájékoztatást kell nyújtani, függetlenül attól, hogy a magas jövedelmű 
személy azonosított munkavállaló-e vagy sem. Ugyanez érvényes a Hpt. 117. § (4) bekezdésével 
összhangban egyedi javadalmazási keretrendszer hatálya alá tartozó magas jövedelmű személy esetében, 
ahol a kezelt portfóliókban található eszközöket tükröző, nem készpénzjellegű eszközökben nyújtott 
javadalmazást vagy a jóváhagyott alternatív megoldások alapján nyújtott javadalmazást az „egyéb eszközök” 
közé kell sorolni. 
 
A nem pénzbeli javadalmazási tételeket a pénzbeli ellenértékükkel (pl. az adózott összeggel) együtt kell 
jelenteni, és a javadalmazás „egyéb formái” között kell szerepeltetni. 
 
A végkielégítéseket, a garantált teljesítményjavadalmazást és a nem kötelező nyugdíjjuttatásokat bele kell 
számítani a teljes teljesítményjavadalmazásba, és a tábla további információkat tartalmazó részében is 
jelenteni kell. 
 
A magas jövedelmű személyekre vonatkozó adatszolgáltatás során a magas jövedelmű munkavállalót 
„azonosított munkavállalóként” kell jelenteni, ha a befektetési vállalkozás konszolidált vagy egyedi szinten 
„azonosított munkavállalóként” kezeli őt, figyelembe véve a következőket: 
 
az azonosított munkavállalók körének magában kell foglalnia 

a) a befektetési vállalkozás és leányvállalatai azon azonosított munkavállalóit, akikre a CRD 92. és 94. 
cikke szerinti javadalmazási követelményeket egyedi vagy konszolidált alapon alkalmazza; és 

b) a leányvállalatok azon alkalmazottait, akik a CRD 109. cikk (4) bekezdésével összhangban egyedi 
javadalmazási keretrendszer hatálya alá tartoznak, de a CRD 109. cikk (5) vagy (6) bekezdésével 
összhangban a CRD 92. és 94. cikke szerinti javadalmazási követelmények vonatkoznak rájuk. 

 
A táblák sorai 
 
R_04.00.a0020 Kontrollfunkciókat ellátó személyek száma (fő) 
Az ebben a sorban jelentendő adatnak tartalmaznia kell az üzleti egységeken belül a kontrollfunkciókban, 
valamint a független megfelelőségbiztosítási, kockázatellenőrzési és belső ellenőrzési funkcióban dolgozó 
valamennyi magas jövedelmű személyt. 
 
R_04.00.a0030 Egyéb alkalmazottak száma (fő) 
Ebben a sorban a vezető állású és a kontrollfunkciót betöltő munkavállalók közé nem tartozó, magas 
jövedelmű személyek számát kell feltüntetni. 
 
A táblák fentiekben nem nevesített sorait az I. 1.3. pontban meghatározott fogalmak alapján kell kitölteni. 
 
2.5. R_05.00 Mentességek azon követelmények alkalmazása alól, amelyek szerint a 
teljesítményjavadalmazás egy részét a Hpt. értelmében halasztva és instrumentumokban kell kifizetni 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117-121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
A táblát az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie. 
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A befektetési vállalkozásnak meg kell adnia, hogy jogosult-e a Hpt. 119. § (5) bekezdése szerinti mentesség 
alkalmazására azon követelmény tekintetében, amely szerint a teljesítményjavadalmazás egy részét 
instrumentumokban kell kifizetni és halasztási szabályokat kell rájuk alkalmazni, és jelentenie kell az előírt 
adatokat a mentesség alá tartozó azonosított munkavállalók tekintetében. Az adatok összevont alapon 
történő megadásakor az azonosított munkavállalók létszáma és javadalmazása egyenlő az összes 
jogalanyon belüli mindazon azonosított munkavállalók létszámával és javadalmazásuk összegével, akik a 
prudenciális konszolidáció tárgyát képező és a CRD javadalmazási követelményei alá tartozó jogalanyoknál 
mentességben részesülnek. 
 
A Hpt. 119. § (5) bekezdése szerinti mentességeket alkalmazottnak kell tekinteni, ha a mentesség hatálya 
alá tartozó befektetési vállalkozás úgy dönt, hogy nem alkalmazza a halasztva nyújtandó vagy 
instrumentumokban kifizetendő részre vonatkozó, a Hpt. 118. §-a szerinti minimumkövetelményeket (például 
a mentességet akkor is alkalmazza, ha az ügyvezető igazgató teljesítményjavadalmazásának 30%-át 
biztosítja halasztva, vagy csak három évre halasztja el, miközben a legalább négy évig történő 40%-os 
halasztás minimumkövetelménye nem teljesült). 
 
2.6. R_06.00.a, R_06.00.b A nemek közötti bérkülönbségre vonatkozó információk 
 
A táblát csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a Hpt. 
117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett azon befektetési vállalkozásnak kell 
kitöltenie, amely – nem számítva a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait – legalább 50 fő 
munkavállalóval rendelkezik. Annak a befektetési vállalkozásnak, amely – ide nem értve a felügyeleti 
jogkörrel rendelkező vezető testület tagjait – 50 főnél kevesebb munkavállalóval rendelkezik, a felügyeleti 
jelentést nemlegesen kell beküldenie. 
 
Az adatokat a befektetési vállalkozásnak egyedi szinten kell jelentenie. 
 
Az R_06.00.b táblában a százalékos értékeket egységnyi értékben kifejezve, négy tizedesjegy pontossággal 
(például 42,43%-ot 0,4243-ként) kell jelenteni. 
 
A befektetési vállalkozásnak egyedi alapon kell kiszámítania a nemek közötti bérkülönbséget, a 
munkavállalói figyelembevételével, beleértve az ugyanazon tagállamon belüli fióktelepnél dolgozó azon 
munkavállalókat, akik túlnyomórészt a befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállamban végzik 
tevékenységüket. A túlnyomórészt más tagállamban lévő fióktelepnél vagy harmadik országban 
tevékenykedő munkavállalók nem vehetők figyelembe. 
 
A befektetési vállalkozásnak listát kell készítenie a teljes személyzetről, és meg kell határoznia, mely 
munkavállalókat kell bevonni a nemek közötti bérkülönbség számításába, összhangban az alábbi 
kritériumokkal: 

a) a nemek közötti bérkülönbséget azon munkavállalók vonatkozásában kell kiszámolni, akik a 
pénzügyi év végén a személyzet tagjai, azaz ezen adatszolgáltatásnál nem veendők figyelembe 
azok a munkavállalók, akik a pénzügyi év során távoztak a befektetési vállalkozástól; 

b) azon munkavállalók, akik a rendes éves összjavadalmazásuknál kevesebbet kapnak, mert a 
pénzügyi év végén szülői szabadságon, tartós betegszabadságon vagy egyéb tartós távolléten 
tartózkodtak, nem veendők figyelembe ezen adatszolgáltatás során; tartós szabadság alatt a 
legalább három hónapos egybefüggő időszakon át tartó szabadság értendő; 

c) a pénzügyi év utolsó három hónapjában felvett munkatársakat ezen adatszolgáltatás során 
figyelmen kívül kell hagyni; 

d) az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülettagjait munkavállalóként és azonosított 
munkavállalóként kell kezelni; 

e) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai nem veendők figyelembe a számításnál, 
kivéve, ha a munkavállalók képviselőiről van szó; 

f) a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület azon tagjait, akik munkavállalók képviselői, 
munkavállalókként kell figyelembe venni a számításnál, és csak akkor veendők figyelembe az 
azonosított munkavállalókra vonatkozó számításnál, ha a munkavállalóként betöltött 
feladatkörük alapján azonosított munkavállalók. 
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A nemek közötti bérkülönbség kiszámításához a férfiak és a nők átlagos javadalmazása közötti különbséget 
kell figyelembe venni, a férfiak átlagos javadalmazásának százalékos arányában kifejezve. A befektetési 
vállalkozásnak a munkavállalók éves bruttó javadalmazását kell használnia a számításhoz, a teljes 
munkaidős egyenérték alapulvételével. A 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással összhangban a befektetési 
vállalkozásnak a nemek közötti bérkülönbség számításakor figyelembe kell vennie a nyújtott teljes 
javadalmazást, valamint – a legnagyobb gondosság elve alapján – a munkaidő-beosztásokat, az éves 
szabadságok időszakait és az egyéb pénzügyi és nem pénzügyi juttatásokat, szem előtt tartva a következő 
bekezdésben foglalt rendelkezéseket. 
 
A befektetési vállalkozásnak minden olyan munkavállaló esetében, akit figyelembe kell vennie a nemek 
közötti bérkülönbség számításába, az alap- és teljesítményjavadalmazás összegeként kell meghatároznia 
az éves bruttó javadalmazást, figyelembe véve az alábbiakat. 

a) A nem pénzbeli juttatásokat (például cégautó, kamatmentes hitel, ingyenes vállalati óvoda) 
adózott pénzbeli egyenértékükkel kell számításba venni. 

b) A nyugdíjrendszerbe és az egész személyzet egészségbiztosításába történő rendszeres 
befizetések nem veendők figyelembe. A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat figyelembe kell venni. 

c) A számítás alapjául szolgáló pénzügyi év során lezárult valamennyi teljesítménymérési 
időszakra vonatkozó teljesítményjavadalmazás egészét alkalmazni kell, még akkor is, ha egy 
évnél hosszabb teljesítménymérési időszakra vonatkoznak. Ez magában foglalja a nem 
újrainduló többéves teljesítménymérési időszakokon alapuló teljesítményjavadalmazást. 

d) A garantált teljesítményjavadalmazás (aláírási bónusz) és a végkielégítés (például amikor a 
munkavállaló szerződése a pénzügyi év végén még nem ért véget) nem veendő számításba. 

e) Azon munkavállaló esetében, aki akár csak a pénzügyi év egyes részeiben részmunkaidőben 
dolgozott vagy akit nem az egész pénzügyi évre alkalmaztak vagy aki az év egyes időszakaiban 
szabadságon volt (például fizetés nélküli vagy szülői szabadság), a legnagyobb gondosság elve 
alapján meg kell határozni az alap- és teljesítményjavadalmazás azon, teljes évi összegét, 
amelyben a munkavállaló akkor részesült volna, ha a teljes pénzügyi évre teljes munkaidő 
alapján kapott volna javadalmazást. A befektetési vállalkozás az összeget kiszámíthatja úgy, 
hogy a ténylegesen nyújtott javadalmazást – például a részidős foglalkoztatásért nyújtott 
javadalmazást – kivetíti a teljes munkaidőn alapuló teljes éves bruttó javadalmazásra (például 
az 50%-os részidős szerződéssel dolgozó munkavállaló javadalmazását megszorozza kettővel, 
hogy megkapja a teljes munkaidős éves javadalmazást). 

 
A befektetési vállalkozásnak a nemek közötti bérkülönbséget ki kell számítania az összes munkavállalóra 
vonatkozóan – beleértve az azonosított munkavállalókat, egyedileg azonosítva –, valamint külön az 
azonosított munkavállalói vonatkozásában. A befektetési vállalkozásnak az adatvédelemre vonatkozó 
nemzeti jogszabályokkal és uniós jogi aktussal összhangban minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie 
munkavállalói nemének meghatározása érdekében. A befektetési vállalkozás figyelmen kívül hagyhatja 
azokat a munkavállalókat, akiknek nemét nem lehet megállapítani. 
 
A legalább 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás minden egyes 
kvartilisének vonatkozásában, és összesítve is ki kell számítaniuk a nemek közötti bérkülönbséget. A 
kevesebb mint 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak csak a teljes személyzetre 
vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek közötti bérkülönbséget. 
 
A legalább 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás 
minden egyes kvartilisének vonatkozásában, és összesítve is ki kell számítania a nemek közötti 
bérkülönbséget. A kevesebb mint 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak 
csak az azonosított munkavállalókra vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek 
közötti bérkülönbséget. 
 
A befektetési vállalkozásnak az egyes nemek képviselete tekintetében fennálló, nemek közötti 
bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók százalékos arányában kell kiszámítania a teljes személyzet, 
illetve az összes azonosított munkavállaló létszámának alapulvételével. Amennyiben az előző bekezdések 
értelmében alkalmazandó, akkor ezt kvartilisenként el kell végezni, úgy, hogy a férfiak és a nők képviseletére 
vonatkozó százalékos aránynak összesítve adott esetben 100,00%-ot kell kitennie minden egyes kiszámított 
kvartilis esetében, valamint a teljes személyzetre és az azonosított munkavállalókra vonatkozó összesített 
számadatok esetében. 
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A nemek közötti bérkülönbség kiszámításához a férfiak és a nők átlagos javadalmazása közötti különbséget 
kell figyelembe venni, a férfiak átlagos javadalmazásának százalékos arányában kifejezve. A befektetési 
vállalkozásnak a munkavállalók éves bruttó javadalmazását kell használnia a számításhoz, a teljes 
munkaidős egyenérték alapulvételével. A 4/2022. (IV. 8.) MNB ajánlással összhangban a befektetési 
vállalkozásnak a nemek közötti bérkülönbség számításakor figyelembe kell vennie a nyújtott teljes 
javadalmazást, valamint – a legnagyobb gondosság elve alapján – a munkaidő-beosztásokat, az éves 
szabadságok időszakait és az egyéb pénzügyi és nem pénzügyi juttatásokat, szem előtt tartva a következő 
bekezdésben foglalt rendelkezéseket. 
 
A befektetési vállalkozásnak minden olyan munkavállaló esetében, akit figyelembe kell vennie a nemek 
közötti bérkülönbség számításába, az alap- és teljesítményjavadalmazás összegeként kell meghatároznia 
az éves bruttó javadalmazást, figyelembe véve az alábbiakat. 

a) A nem pénzbeli juttatásokat (például cégautó, kamatmentes hitel, ingyenes vállalati óvoda) 
adózott pénzbeli egyenértékükkel kell számításba venni. 

b) A nyugdíjrendszerbe és az egész személyzet egészségbiztosításába történő rendszeres 
befizetések nem veendők figyelembe. A nem kötelező nyugdíjjuttatásokat figyelembe kell venni. 

c) A számítás alapjául szolgáló pénzügyi év során lezárult valamennyi teljesítménymérési 
időszakra vonatkozó teljesítményjavadalmazás egészét alkalmazni kell, még akkor is, ha egy 
évnél hosszabb teljesítménymérési időszakra vonatkoznak. Ez magában foglalja a nem 
újrainduló többéves teljesítménymérési időszakokon alapuló teljesítményjavadalmazást. 

d) A garantált teljesítményjavadalmazás (aláírási bónusz) és a végkielégítés (például amikor a 
munkavállaló szerződése a pénzügyi év végén még nem ért véget) nem veendő számításba. 

e) Azon munkavállaló esetében, aki akár csak a pénzügyi év egyes részeiben részmunkaidőben 
dolgozott vagy akit nem az egész pénzügyi évre alkalmaztak vagy aki az év egyes időszakaiban 
szabadságon volt (például fizetés nélküli vagy szülői szabadság), a legnagyobb gondosság elve 
alapján meg kell határozni az alap- és teljesítményjavadalmazás azon, teljes évi összegét, 
amelyben a munkavállaló akkor részesült volna, ha a teljes pénzügyi évre teljes munkaidő 
alapján kapott volna javadalmazást. A befektetési vállalkozás az összeget kiszámíthatja úgy, 
hogy a ténylegesen nyújtott javadalmazást – például a részidős foglalkoztatásért nyújtott 
javadalmazást – kivetíti a teljes munkaidőn alapuló teljes éves bruttó javadalmazásra (például 
az 50%-os részidős szerződéssel dolgozó munkavállaló javadalmazását megszorozza kettővel, 
hogy megkapja a teljes munkaidős éves javadalmazást). 

 
A befektetési vállalkozásnak a nemek közötti bérkülönbséget ki kell számítania az összes munkavállalóra 
vonatkozóan – beleértve az azonosított munkavállalókat, egyedileg azonosítva –, valamint külön az 
azonosított munkavállalói vonatkozásában. A befektetési vállalkozásnak az adatvédelemre vonatkozó 
nemzeti jogszabályokkal és uniós jogi aktussal összhangban minden észszerű erőfeszítést meg kell tennie 
munkavállalói nemének meghatározása érdekében. A befektetési vállalkozás figyelmen kívül hagyhatja 
azokat a munkavállalókat, akiknek nemét nem lehet megállapítani. 
 
A legalább 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás minden egyes 
kvartilisének vonatkozásában, és összesítve is ki kell számítaniuk a nemek közötti bérkülönbséget. A 
kevesebb mint 250 munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak csak a teljes személyzetre 
vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek közötti bérkülönbséget. 
 
A legalább 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak a teljes javadalmazás 
minden egyes kvartilisének vonatkozásában, és összesítve is ki kell számítania a nemek közötti 
bérkülönbséget. A kevesebb mint 250 azonosított munkavállalóval rendelkező befektetési vállalkozásnak 
csak az azonosított munkavállalókra vonatkozó összesített számadatok alapján kell jelentenie a nemek 
közötti bérkülönbséget. 
 
A befektetési vállalkozásnak az egyes nemek képviselete tekintetében fennálló, nemek közötti 
bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók százalékos arányában kell kiszámítania a teljes személyzet, 
illetve az összes azonosított munkavállaló létszámának alapulvételével. Amennyiben az előző bekezdések 
értelmében alkalmazandó, akkor ezt kvartilisenként el kell végezni, úgy, hogy a férfiak és a nők képviseletére 
vonatkozó százalékos aránynak összesítve adott esetben 100,00%-ot kell kitennie minden egyes kiszámított 
kvartilis esetében, valamint a teljes személyzetre és az azonosított munkavállalókra vonatkozó összesített 
számadatok esetében. 
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A bruttó javadalmazás alapján fennálló, nemek közötti bérkülönbséget a férfi és a női munkavállalók 
javadalmazási szintjének különbözetével kell kifejezni, a következők szerint: 

a) a férfiak átlagos javadalmazása és a nők átlagos javadalmazása közötti különbség, a férfiak átlagos 
javadalmazásának százalékos arányában kifejezve, valamint 

b) a férfiak javadalmazásának medián értéke és a nők javadalmazásának medián értéke közötti 
különbség, a férfiak javadalmazásának medián értéke százalékos arányában kifejezve [a nemek 
közötti bérkülönbség százalékos értéke = (a férfiak átlagos javadalmazása – a nők átlagos 
javadalmazása) × 100 / a férfiak átlagos javadalmazása]. 

 
A számításokat a befektetési vállalkozásnak a következők szerint kell elkészítenie: 

a) A munkavállalók javadalmazását (nemtől függetlenül) összeg szerint sorba kell rendezni, kezdve a 
legalacsonyabb összeggel. Minden egyes munkavállalói javadalmazás összegét hozzá kell rendelni 
a férfi vagy a női nemhez, és fel kell jegyezni, hogy az adott munkavállaló azonosított munkavállaló-
e. 

b) A férfi vagy női nemtől eltérő nemű munkavállalókat ahhoz a nemhez kell hozzárendelni, amilyenként 
meghatározzák magukat, vagy amennyiben ez nem ismert vagy eltér a férfi vagy női nemtől, ezeket 
a munkavállalókat ahhoz a – férfi vagy női – nemhez kell hozzárendelni, amelyhez összességében 
kevesebb munkavállaló tartozik. 

c) A személyzetről készített listát – amennyiben ez alkalmazandó – kvartilisekre kell bontani. 
d) Ki kell számítani az összes férfi és női munkavállaló, valamint külön a férfi és női azonosított 

munkavállalók javadalmazásának mediánértékét és átlagát, összességében és – amennyiben ez 
alkalmazandó – kvartilisekként. 

 
2.7. R_07.00 A teljesítmény- és alapjavadalmazás közötti, jóváhagyott magasabb arányok – 
intézmények  
 
A táblát csak a Hpt. 117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési 
vállalkozásnak kell teljesítenie. 
 
Az adatokat a befektetési vállalkozásnak egyedi szinten kell jelentenie. 

A garantált teljesítményjavadalmazás és a végkielégítések – amennyiben nem foglaltatnak benne  az 
arányszámításban – nem veendők figyelembe.  
 
2.8. R_09.00 A pénzügyi évre vonatkozóan megítélt javadalmazás, R_10.00 Különleges kifizetések 
azon munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény 
kockázati profiljára (azonosított munkavállalók), R_11.00 Halasztott javadalmazás, R_12.00.a és 
R_12.00.a Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges 
hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók) 
 
A táblákat csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező, a 
Hpt. 117–121. §-a szerinti javadalmazási politika készítésére kötelezett befektetési vállalkozásnak kell 
teljesítenie. 
 
A táblákat az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak egyedi alapon, az 
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak azon vállalkozások vonatkozásában, 
amelyekre az összevont alapú felügyelet az intézménnyel együttesen kiterjed, összevont alapon kell 
teljesítenie. 
 
A táblák kitöltésére az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet XXXIV. mellékletét a jelen mellékletben 
foglalt kiegészítésekkel kell alkalmazni, figyelembe véve az alábbiakat: 

a) az R_09.00 tábla megegyezik a REM 1 táblával, 
b) az R_10.00 tábla megegyezik a REM 2 táblával, 
c) az R_11.00 tábla megegyezik a REM 3 táblával, 
d) az R_12.00.a és R_12.00.b tábla megegyezik a REM 5 táblával. 
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Az R_09.00 táblában a javadalmazás adóköteles nem pénzbeli elemeit pénzbeli egyenértékükkel, a 
javadalmazás „egyéb formáiként” kell a táblában szerepeltetni. 
 
Az R_09.00 tábla „Ebből: halasztott” soraiban csak a pénzügyi évre nyújtott teljesítményjavadalmazás 
halasztott összegeit kell jelenteni, míg a korábbi évekre vonatkozó halasztott javadalmazást külön kell 
feltüntetni, összhangban az R_11.00 táblára vonatkozó előírásokkal. 
 
Az azonosított munkavállalóknak fizetett végkielégítéseket bele kell foglalni a teljesítményjavadalmazás 
összegébe az R_09.00 táblában, amellett, hogy jelenteni kell az R_10.00 tábla külön soraiban és – halasztás 
alkalmazása esetén – az R_11.00 táblában is. 
 
A garantált teljesítményjavadalmazást bele kell foglalni a teljesítményjavadalmazás összegébe az R_09.00 
táblában, amellett, hogy jelenteni kell az R_10.00 táblában és – halasztás alkalmazása esetén – az R_11.00 
táblában is.” 
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Az R_09.00 táblában a javadalmazás adóköteles nem pénzbeli elemeit pénzbeli egyenértékükkel, a 
javadalmazás „egyéb formáiként” kell a táblában szerepeltetni. 
 
Az R_09.00 tábla „Ebből: halasztott” soraiban csak a pénzügyi évre nyújtott teljesítményjavadalmazás 
halasztott összegeit kell jelenteni, míg a korábbi évekre vonatkozó halasztott javadalmazást külön kell 
feltüntetni, összhangban az R_11.00 táblára vonatkozó előírásokkal. 
 
Az azonosított munkavállalóknak fizetett végkielégítéseket bele kell foglalni a teljesítményjavadalmazás 
összegébe az R_09.00 táblában, amellett, hogy jelenteni kell az R_10.00 tábla külön soraiban és – halasztás 
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A garantált teljesítményjavadalmazást bele kell foglalni a teljesítményjavadalmazás összegébe az R_09.00 
táblában, amellett, hogy jelenteni kell az R_10.00 táblában és – halasztás alkalmazása esetén – az R_11.00 
táblában is.” 
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 3/2023. (I. 19.) MNB rendelete
a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 171.  § (1)  bekezdés j)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény 4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E rendelet hatálya
a) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 9/A. §-a,
b) a közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény 12/A. és 12/C. §-a,
c) a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény (a  továbbiakban: Mpt.) 

116. §-a,
d) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 380. és 381. §-a,
e) a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 71. §-a,
f ) a  szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 

2013. évi CXXXV. törvény (a továbbiakban: Szhitv.) 17/K. § (9) és (10) bekezdése,
g) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek 

szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 155–157. §-a,
h) az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 71. §-a,
i) a  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 

208. §-a,
j) a  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról 

szóló 2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 162. §-a,
k) a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 324–326. §-a és 436. §-a
alapján a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) részére felügyeleti díj fizetésére kötelezett szervezetekre 
és személyekre (a továbbiakban együtt: felügyeleti díj fizetésére kötelezett) terjed ki.

2. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett – amennyiben felügyeleti változó díj fizetésére köteles – a felügyeleti változó 
díj kiszámítása és annak bevallása érdekében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvényben 
(a továbbiakban: MNB tv.) és az e rendeletben foglaltak szerint bevallást készít, amelyet benyújt az MNB részére.

 (2) Amennyiben a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett több, az  1.  §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá tartozó 
tevékenységet (a  továbbiakban: tevékenység) végez, vagy több, az 1. §-ban meghatározott jogszabály hatálya alá 
tartozó tevékenység végzéséhez rendelkezik engedéllyel, akkor minden tevékenység után külön bevallást nyújt be, 
és törvény eltérő rendelkezése hiányában külön fizeti meg a felügyeleti változó díjat.

 (3) A Hpt. szerinti független közvetítő, valamint a Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által megfizetendő felügyeleti 
változó díj alapja a tárgynegyedévi teljes bruttó közvetítői díjazás vagy jutalékbevétel.

3. §  A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti változó díj bevallását törvény eltérő rendelkezése hiányában 
az  1.  melléklet II.  pontjában előírt tartalommal és formában, a  2.  mellékletben meghatározott kitöltési előírások 
szerint teljesíti.

4. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak kivételével – a  tevékenységi engedélyről 
szóló határozat véglegessé válásától a  felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt 
időpontig, időpont megjelölése hiányában a  felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé 

M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 9. szám 321

válásáig, felügyeleti engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az  MNB általi nyilvántartásba vétel  napjától 
a nyilvántartásból történő törlés napjáig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (2) Az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más államban székhellyel rendelkező (a  továbbiakban: EGT-állambeli) intézmény magyarországi fióktelepe 
a  tevékenység megkezdésének  napjától a  tevékenység befejezésének az  MNB-hez történő bejelentésében 
megjelölt időpontig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (3) Ha a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a  tevékenységi engedély megadása, visszavonása negyedév 
közben történik, vagy az  MNB általi nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben 
kerül sor, a  felügyeleti változó díj számítása a  tevékenység időtartamára történik. A  tevékenység időtartamának 
kiszámításánál egy negyedévet 90  naposnak kell tekinteni. A  teljes tárgynegyedévi tevékenység esetén 90  napot 
kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek az MNB részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem 
végzett tevékenységet a teljes negyedévben, akkor a tevékenység időtartamának kiszámításakor a 90 napból le kell 
vonni annak az időszaknak a napjait, amikor a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végezte a tevékenységet.

 (4) A  teljes  naptári  évben végzett tevékenység esetén a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett 360  napot vall be 
az MNB részére. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem a teljes évben végezte a tevékenységét, akkor az éves 
tevékenysége időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat összesíti.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdés a  Hpt. szerinti független közvetítő, valamint a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által 
megfizetendő felügyeleti változó díj számítására nem alkalmazandó.

 (6) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgynegyedéven belül módosul, akkor a tárgynegyedévi felügyeleti változó 
díj számításánál a  negyedévet 90  naposnak kell tekinteni, és a  tárgynegyedév első  napján hatályos díjmértéket 
kell a  díjalapra vetíteni az  új díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  90  napból hátralévő  napokra 
az  új  díjmérték szerint szükséges kiszámítani a  felügyeleti változó díjat. A  díjalap az  eltérő díjmértékek esetében 
azonos.

 (7) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgyéven belül módosul, akkor a tárgyévi felügyeleti változó díj számításánál 
az  évet 360  naposnak kell tekinteni, és a  tárgyév első  napján hatályos díjmértéket kell a  díjalapra vetíteni 
az  új  díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  360  napból hátralévő  napokra az  új díjmérték szerint 
szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.

 (8) Ha a  felügyeleti változó díj alapja a  tőkekövetelmény és a  negyedéves felügyeleti változó díj bevallás beküldési 
határideje korábbi, mint a negyedéves változó díj megállapításához szükséges tőkekövetelmény adatot tartalmazó 
adatszolgáltatás beküldési határideje, akkor a negyedéves felügyeleti változó díjat becsléssel is meg lehet állapítani.

5. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

 (2) Átalakulás esetén a  jogelőd felügyeleti díj fizetésére kötelezettet az  átalakulás időpontjáig terheli a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettség. A  jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is benyújtja a  felügyeleti 
változó díj bevallását, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

6. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  felügyeleti változó díj bevallását 
elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB „Elektronikus 
Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű 
szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNB-nek.

 (2) Ha a  felügyeleti díj fizetésre kötelezett átmenetileg nem rendelkezik hozzáféréssel az MNB „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszeréhez, akkor a felügyeleti változó díj bevallását papír alapon 
is benyújthatja.

7. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  tárgynegyedévre vonatkozó felügyeleti változó díj számításáról szóló 
bevallást a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtja be az MNB részére.

 (2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett az MNB tv. 168. §-ában foglaltak szerinti felügyeletidíj-fizetési kötelezettségét 
az MNB 19017004-01677000-30900001 pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.

 (3) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti díj megfizetésekor az  átutalási megbízás közlemény rovatában 
feltünteti az  adószáma első 8 karakterét, illetve alap esetében az  ISIN azonosítót, majd egy szóköz kihagyásával 
a pénzforráskódot. Az alkalmazandó pénzforráskódokat a 3. melléklet határozza meg.

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 513
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válásáig, felügyeleti engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az  MNB általi nyilvántartásba vétel  napjától 
a nyilvántartásból történő törlés napjáig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (2) Az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más államban székhellyel rendelkező (a  továbbiakban: EGT-állambeli) intézmény magyarországi fióktelepe 
a  tevékenység megkezdésének  napjától a  tevékenység befejezésének az  MNB-hez történő bejelentésében 
megjelölt időpontig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (3) Ha a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a  tevékenységi engedély megadása, visszavonása negyedév 
közben történik, vagy az  MNB általi nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben 
kerül sor, a  felügyeleti változó díj számítása a  tevékenység időtartamára történik. A  tevékenység időtartamának 
kiszámításánál egy negyedévet 90  naposnak kell tekinteni. A  teljes tárgynegyedévi tevékenység esetén 90  napot 
kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek az MNB részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem 
végzett tevékenységet a teljes negyedévben, akkor a tevékenység időtartamának kiszámításakor a 90 napból le kell 
vonni annak az időszaknak a napjait, amikor a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végezte a tevékenységet.

 (4) A  teljes  naptári  évben végzett tevékenység esetén a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett 360  napot vall be 
az MNB részére. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem a teljes évben végezte a tevékenységét, akkor az éves 
tevékenysége időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat összesíti.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdés a  Hpt. szerinti független közvetítő, valamint a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által 
megfizetendő felügyeleti változó díj számítására nem alkalmazandó.

 (6) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgynegyedéven belül módosul, akkor a tárgynegyedévi felügyeleti változó 
díj számításánál a  negyedévet 90  naposnak kell tekinteni, és a  tárgynegyedév első  napján hatályos díjmértéket 
kell a  díjalapra vetíteni az  új díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  90  napból hátralévő  napokra 
az  új  díjmérték szerint szükséges kiszámítani a  felügyeleti változó díjat. A  díjalap az  eltérő díjmértékek esetében 
azonos.

 (7) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgyéven belül módosul, akkor a tárgyévi felügyeleti változó díj számításánál 
az  évet 360  naposnak kell tekinteni, és a  tárgyév első  napján hatályos díjmértéket kell a  díjalapra vetíteni 
az  új  díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  360  napból hátralévő  napokra az  új díjmérték szerint 
szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.

 (8) Ha a  felügyeleti változó díj alapja a  tőkekövetelmény és a  negyedéves felügyeleti változó díj bevallás beküldési 
határideje korábbi, mint a negyedéves változó díj megállapításához szükséges tőkekövetelmény adatot tartalmazó 
adatszolgáltatás beküldési határideje, akkor a negyedéves felügyeleti változó díjat becsléssel is meg lehet állapítani.

5. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

 (2) Átalakulás esetén a  jogelőd felügyeleti díj fizetésére kötelezettet az  átalakulás időpontjáig terheli a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettség. A  jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is benyújtja a  felügyeleti 
változó díj bevallását, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

6. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  felügyeleti változó díj bevallását 
elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB „Elektronikus 
Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű 
szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNB-nek.

 (2) Ha a  felügyeleti díj fizetésre kötelezett átmenetileg nem rendelkezik hozzáféréssel az MNB „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszeréhez, akkor a felügyeleti változó díj bevallását papír alapon 
is benyújthatja.

7. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  tárgynegyedévre vonatkozó felügyeleti változó díj számításáról szóló 
bevallást a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtja be az MNB részére.

 (2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett az MNB tv. 168. §-ában foglaltak szerinti felügyeletidíj-fizetési kötelezettségét 
az MNB 19017004-01677000-30900001 pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.

 (3) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti díj megfizetésekor az  átutalási megbízás közlemény rovatában 
feltünteti az  adószáma első 8 karakterét, illetve alap esetében az  ISIN azonosítót, majd egy szóköz kihagyásával 
a pénzforráskódot. Az alkalmazandó pénzforráskódokat a 3. melléklet határozza meg.322 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 9. szám 

8. §  A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást és annak módosítását a bevallás 
benyújtását követő ötödik naptári év végéig őrzi meg.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást e  rendelet szerint első 
alkalommal a 2022. IV. naptári negyedévre vonatkozóan teljesíti.

11. §  Hatályát veszti a  felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) 
MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez

A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblák

I. Összefoglaló tábla

Sorszám

Felügyeleti változó díj 

bevallására szolgáló 

tábla kódja

Felügyeleti változó díj bevallására szolgáló tábla 

megnevezése
Felügyeleti díj bevallására kötelezettek köre Gyakoriság

1. HVDN
Hitelintézet felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)
hitelintézet negyedéves

2. HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe negyedéves

3. PVVDN
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)

pénzügyi vállalkozás, ideértve 
a hitelintézettel egyenértékű 
prudenciális szabályozásnak 

megfelelő pénzügyi vállalkozást is

negyedéves

4. PVFVDN
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 
fióktelepe

negyedéves

5. PIVDN

Elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény

negyedéves

6. PIFVDN

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe
negyedéves

7. PUVDN
Hpt. szerinti független közvetítő 
felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)
Hpt. szerinti független közvetítő negyedéves

8. BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
befektetési vállalkozás negyedéves
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válásáig, felügyeleti engedélyhez nem kötött tevékenység esetén az  MNB általi nyilvántartásba vétel  napjától 
a nyilvántartásból történő törlés napjáig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (2) Az  Európai Unió másik tagállamában vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes 
más államban székhellyel rendelkező (a  továbbiakban: EGT-állambeli) intézmény magyarországi fióktelepe 
a  tevékenység megkezdésének  napjától a  tevékenység befejezésének az  MNB-hez történő bejelentésében 
megjelölt időpontig terjedő időszakra teljesíti a felügyeleti változó díj bevallást.

 (3) Ha a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett részére a  tevékenységi engedély megadása, visszavonása negyedév 
közben történik, vagy az  MNB általi nyilvántartásba vételére, nyilvántartásból való törlésére negyedév közben 
kerül sor, a  felügyeleti változó díj számítása a  tevékenység időtartamára történik. A  tevékenység időtartamának 
kiszámításánál egy negyedévet 90  naposnak kell tekinteni. A  teljes tárgynegyedévi tevékenység esetén 90  napot 
kell a felügyeleti díj fizetésére kötelezettnek az MNB részére bevallani. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem 
végzett tevékenységet a teljes negyedévben, akkor a tevékenység időtartamának kiszámításakor a 90 napból le kell 
vonni annak az időszaknak a napjait, amikor a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem végezte a tevékenységet.

 (4) A  teljes  naptári  évben végzett tevékenység esetén a  felügyeleti díj fizetésére kötelezett 360  napot vall be 
az MNB részére. Ha a felügyeleti díj fizetésére kötelezett nem a teljes évben végezte a tevékenységét, akkor az éves 
tevékenysége időtartamának meghatározásához a negyedéves számításokat összesíti.

 (5) A  (3) és (4)  bekezdés a  Hpt. szerinti független közvetítő, valamint a  Bit. szerinti alkusz és többes ügynök által 
megfizetendő felügyeleti változó díj számítására nem alkalmazandó.

 (6) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgynegyedéven belül módosul, akkor a tárgynegyedévi felügyeleti változó 
díj számításánál a  negyedévet 90  naposnak kell tekinteni, és a  tárgynegyedév első  napján hatályos díjmértéket 
kell a  díjalapra vetíteni az  új díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  90  napból hátralévő  napokra 
az  új  díjmérték szerint szükséges kiszámítani a  felügyeleti változó díjat. A  díjalap az  eltérő díjmértékek esetében 
azonos.

 (7) Ha a felügyeleti változó díj mértéke a tárgyéven belül módosul, akkor a tárgyévi felügyeleti változó díj számításánál 
az  évet 360  naposnak kell tekinteni, és a  tárgyév első  napján hatályos díjmértéket kell a  díjalapra vetíteni 
az  új  díjmérték hatálybalépését megelőző  napig, majd a  360  napból hátralévő  napokra az  új díjmérték szerint 
szükséges kiszámítani a felügyeleti változó díjat. A díjalap az eltérő díjmértékek esetében azonos.

 (8) Ha a  felügyeleti változó díj alapja a  tőkekövetelmény és a  negyedéves felügyeleti változó díj bevallás beküldési 
határideje korábbi, mint a negyedéves változó díj megállapításához szükséges tőkekövetelmény adatot tartalmazó 
adatszolgáltatás beküldési határideje, akkor a negyedéves felügyeleti változó díjat becsléssel is meg lehet állapítani.

5. § (1) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

 (2) Átalakulás esetén a  jogelőd felügyeleti díj fizetésére kötelezettet az  átalakulás időpontjáig terheli a  felügyeleti 
változó díj bevallási kötelezettség. A  jogutód felügyeleti díj fizetésére kötelezett akkor is benyújtja a  felügyeleti 
változó díj bevallását, ha a kiszámítási időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

6. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  felügyeleti változó díj bevallását 
elektronikus úton, legalább fokozott biztonságú elektronikus aláíró tanúsítvánnyal hitelesítve, az MNB „Elektronikus 
Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerének „Adatszolgáltatás” megnevezésű 
szolgáltatásán keresztül nyújtja be az MNB-nek.

 (2) Ha a  felügyeleti díj fizetésre kötelezett átmenetileg nem rendelkezik hozzáféréssel az MNB „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszeréhez, akkor a felügyeleti változó díj bevallását papír alapon 
is benyújthatja.

7. § (1) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  tárgynegyedévre vonatkozó felügyeleti változó díj számításáról szóló 
bevallást a tárgynegyedévet követő hónap utolsó napjáig nyújtja be az MNB részére.

 (2) A felügyeleti díj fizetésére kötelezett az MNB tv. 168. §-ában foglaltak szerinti felügyeletidíj-fizetési kötelezettségét 
az MNB 19017004-01677000-30900001 pénzforgalmi jelzőszámú fizetési számlájára történő átutalással teljesíti.

 (3) A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti díj megfizetésekor az  átutalási megbízás közlemény rovatában 
feltünteti az  adószáma első 8 karakterét, illetve alap esetében az  ISIN azonosítót, majd egy szóköz kihagyásával 
a pénzforráskódot. Az alkalmazandó pénzforráskódokat a 3. melléklet határozza meg.
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8. §  A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást és annak módosítását a bevallás 
benyújtását követő ötödik naptári év végéig őrzi meg.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást e  rendelet szerint első 
alkalommal a 2022. IV. naptári negyedévre vonatkozóan teljesíti.

11. §  Hatályát veszti a  felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) 
MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez

A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblák

I. Összefoglaló tábla

Sorszám

Felügyeleti változó díj 

bevallására szolgáló 

tábla kódja

Felügyeleti változó díj bevallására szolgáló tábla 

megnevezése
Felügyeleti díj bevallására kötelezettek köre Gyakoriság

1. HVDN
Hitelintézet felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)
hitelintézet negyedéves

2. HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe negyedéves

3. PVVDN
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)

pénzügyi vállalkozás, ideértve 
a hitelintézettel egyenértékű 
prudenciális szabályozásnak 

megfelelő pénzügyi vállalkozást is

negyedéves

4. PVFVDN
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 
fióktelepe

negyedéves

5. PIVDN

Elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény

negyedéves

6. PIFVDN

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe
negyedéves

7. PUVDN
Hpt. szerinti független közvetítő 
felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)
Hpt. szerinti független közvetítő negyedéves

8. BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
befektetési vállalkozás negyedéves
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8. §  A felügyeleti díj fizetésére kötelezett a felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást és annak módosítását a bevallás 
benyújtását követő ötödik naptári év végéig őrzi meg.

9. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §  A  felügyeleti díj fizetésére kötelezett a  felügyeleti változó díjra vonatkozó bevallást e  rendelet szerint első 
alkalommal a 2022. IV. naptári negyedévre vonatkozóan teljesíti.

11. §  Hatályát veszti a  felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 17/2018. (V. 29.) 
MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez

A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblák

I. Összefoglaló tábla

Sorszám

Felügyeleti változó díj 

bevallására szolgáló 

tábla kódja

Felügyeleti változó díj bevallására szolgáló tábla 

megnevezése
Felügyeleti díj bevallására kötelezettek köre Gyakoriság

1. HVDN
Hitelintézet felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)
hitelintézet negyedéves

2. HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe negyedéves

3. PVVDN
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)

pénzügyi vállalkozás, ideértve 
a hitelintézettel egyenértékű 
prudenciális szabályozásnak 

megfelelő pénzügyi vállalkozást is

negyedéves

4. PVFVDN
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás 
fióktelepe

negyedéves

5. PIVDN

Elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi intézmény

negyedéves

6. PIFVDN

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

EGT-állambeli elektronikuspénz- 
kibocsátó intézmény és pénzforgalmi 

intézmény fióktelepe
negyedéves

7. PUVDN
Hpt. szerinti független közvetítő 
felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)
Hpt. szerinti független közvetítő negyedéves

8. BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
befektetési vállalkozás negyedéves

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 515



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 9. szám 323

9. BVFVDN
EGT-állambeli befektetési vállalkozás 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési vállalkozás 
fióktelepe

negyedéves

10. ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)
befektetési alap negyedéves

11. AKVDN
Befektetési alapkezelő felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
befektetési alapkezelő negyedéves

12. AKFVDN
EGT-állambeli befektetési alapkezelő 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési alapkezelő 
fióktelepe

negyedéves

13. SZPVDN
EGT-állambeli szabályozott piac 
fióktelepe felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)

EGT-állambeli szabályozott piac 
fióktelepe

negyedéves

14. TOZSDEVDN
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

tőzsde, EGT-állambeli tőzsde 
fióktelepe

negyedéves

15. KETVDN

Központi értéktár, EGT-állambeli 
központi értéktár fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

központi értéktár, EGT-állambeli 
központi értéktár fióktelepe

negyedéves

16. KSZFVDN
Központi szerződő fél felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
központi szerződő fél negyedéves

17. BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, 

szövetkezet, egyesület felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

részvénytársaságként, 
szövetkezetként, egyesületként 

működő biztosító, a kisbiztosító-
egyesület kivételével

negyedéves

18. BIZTFVDN
EGT-állambeli biztosító fióktelepe 
felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)

EGT-állambeli biztosító 
magyarországi fióktelepe

negyedéves

19. BIZTUVDN
Biztosításközvetítők felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)

biztosításközvetítő többes ügynök és 
alkusz, az EGT-állambeli székhellyel 

rendelkező többes ügynöki és 
alkuszi tevékenységet végző 

biztosításközvetítő magyarországi 
fióktelepe 

negyedéves

20. 71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
magánnyugdíjpénztár negyedéves

21. 71ONYVDN
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves

22. 71ESPVDN

Egészségpénztár, önsegélyező 
pénztár, egészség- és önsegélyező 

pénztár felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

egészségpénztár, önsegélyező 
pénztár, egészség- és önsegélyező 

pénztár
negyedéves

23. 76FNYIVDN
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény felügyeleti díj változó 

része (negyedéves)

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény

negyedéves
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9. BVFVDN
EGT-állambeli befektetési vállalkozás 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési vállalkozás 
fióktelepe

negyedéves

10. ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)
befektetési alap negyedéves

11. AKVDN
Befektetési alapkezelő felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
befektetési alapkezelő negyedéves

12. AKFVDN
EGT-állambeli befektetési alapkezelő 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

EGT-állambeli befektetési alapkezelő 
fióktelepe

negyedéves

13. SZPVDN
EGT-állambeli szabályozott piac 
fióktelepe felügyeleti változó díj 

számítása (negyedéves)

EGT-állambeli szabályozott piac 
fióktelepe

negyedéves

14. TOZSDEVDN
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde 

fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

tőzsde, EGT-állambeli tőzsde 
fióktelepe

negyedéves

15. KETVDN

Központi értéktár, EGT-állambeli 
központi értéktár fióktelepe 

felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

központi értéktár, EGT-állambeli 
központi értéktár fióktelepe

negyedéves

16. KSZFVDN
Központi szerződő fél felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
központi szerződő fél negyedéves

17. BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, 

szövetkezet, egyesület felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

részvénytársaságként, 
szövetkezetként, egyesületként 

működő biztosító, a kisbiztosító-
egyesület kivételével

negyedéves

18. BIZTFVDN
EGT-állambeli biztosító fióktelepe 
felügyeleti változó díj számítása 

(negyedéves)

EGT-állambeli biztosító 
magyarországi fióktelepe

negyedéves

19. BIZTUVDN
Biztosításközvetítők felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)

biztosításközvetítő többes ügynök és 
alkusz, az EGT-állambeli székhellyel 

rendelkező többes ügynöki és 
alkuszi tevékenységet végző 

biztosításközvetítő magyarországi 
fióktelepe 

negyedéves

20. 71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti 

változó díj számítása (negyedéves)
magánnyugdíjpénztár negyedéves

21. 71ONYVDN
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti 
változó díj számítása (negyedéves)

önkéntes nyugdíjpénztár negyedéves

22. 71ESPVDN

Egészségpénztár, önsegélyező 
pénztár, egészség- és önsegélyező 

pénztár felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

egészségpénztár, önsegélyező 
pénztár, egészség- és önsegélyező 

pénztár
negyedéves

23. 76FNYIVDN
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény felügyeleti díj változó 

része (negyedéves)

foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató 
intézmény

negyedéves
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II. A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló egyes táblák

1.
HVDN
Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték Mód

1 2

a z

001 HVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 HVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 HVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 HVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 HVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

006 HVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 HVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 HVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 HVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

010 HVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

011 HVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 

adatok alapján (HVDN071 + HVDN072)
  

012 HVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

013 HVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

014 HVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 HVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(HVDN08 – HVDN07)
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2.
HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték Mód

1 2

a b

001 HFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 HFVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 HFVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 HFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 HFVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után
  

006 HFVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 HFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 HFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 HFVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

010 HFVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

011 HFVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 
adatok alapján (HFVDN071 + HFVDN072)

  

012 HFVDN071
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

013 HFVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

014 HFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 HFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(HFVDN08 – HFVDN07)
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2.
HFVDN
EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték Mód

1 2

a b

001 HFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 HFVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 HFVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 HFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 HFVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után
  

006 HFVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 HFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 HFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 HFVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

010 HFVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

011 HFVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 
adatok alapján (HFVDN071 + HFVDN072)

  

012 HFVDN071
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

013 HFVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

014 HFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 HFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(HFVDN08 – HFVDN07)
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3.
PVVDN
Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj

Érték Mód

1 2

a b

001 PVVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 PVVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 PVVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 PVVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PVVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 PVVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 PVVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PVVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PVVDN08 – PVVDN07)
  

4.
PVFVDN
EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 PVFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 PVFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 PVFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 PVFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
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Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PVFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 PVFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 PVFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PVFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PVFVDN08 – PVFVDN07)
  

5.
PIVDN
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 PIVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 PIVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 PIVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – tőkekövetelmény után
  

004 PIVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PIVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

007 PIVDN07
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

008 PIVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PIVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PIVDN08 – PIVDN07)
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Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PVFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 PVFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 PVFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PVFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PVFVDN08 – PVFVDN07)
  

5.
PIVDN
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 PIVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 PIVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 PIVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – tőkekövetelmény után
  

004 PIVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PIVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

007 PIVDN07
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után – auditált adatok 
alapján

  

008 PIVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PIVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(PIVDN08 – PIVDN07)
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6.
PIFVDN
EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó díj 
számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

 1  2

 a  b

001 PIFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 PIFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 PIFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 PIFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 PIFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 PIFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 PIFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 PIFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 PIFVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (PIFVDN08 – PIFVDN07)
  

7.
PUVDN
Hpt. szerinti független közvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 PUVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – bruttó 

jutalékbevétel

002 PUVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen – bruttó jutalékbevétel után
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8.
BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 BVVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 BVVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 BVVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 BVVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 BVVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

006 BVVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 BVVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BVVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után
  

010 BVVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

011 BVVDN07
Előző évre számított változó díj (BVVDN071 

+ BVVDN072)
  

012 BVVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

013 BVVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

014 BVVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BVVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(BVVDN08 – BVVDN07)
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8.
BVVDN
Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

 a  b

001 BVVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 BVVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– tőkekövetelmény
  

003 BVVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 BVVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 BVVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

006 BVVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 BVVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BVVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BVVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

tőkekövetelmény után
  

010 BVVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

011 BVVDN07
Előző évre számított változó díj (BVVDN071 

+ BVVDN072)
  

012 BVVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkekövetelmény után
  

013 BVVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

014 BVVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BVVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(BVVDN08 – BVVDN07)
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9.
BVFVDN
EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 BVFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 BVFVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 BVFVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

004 BVFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

005 BVFVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után
  

006 BVFVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

kezelt portfólió piaci értéke után
  

007 BVFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BVFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BVFVDN061
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg – auditált adat
  

010 BVFVDN062
Előző évi változó díj alapja – kezelt 

portfólió piaci értéke
  

011 BVFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

auditált adatok alapján (BVFVDN071 + 
BVFVDN072)

  

012 BVFVDN071
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

013 BVFVDN072
Előző évre számított változó díj – kezelt 

portfólió piaci értéke után
  

014 BVFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BVFVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (BVFVDN08 – BVFVDN07)
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10.
ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Érték Sorozat ISIN kódja Mód

1 2 3

a b z

001 ALAPVDN000001
Az összes alap összes sorozatának 

tárgynegyedévre számított változó 
díja együttvéve

   

   Tárgynegyedévi változó díj  

002 ALAPVDN001 Alap és sorozat neve    

003 ALAPVDN00101
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
   

004 ALAPVDN00102
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(nettó eszközérték)
   

005 ALAPVDN00103
Tárgynegyedévre számított változó 

díj
   

006 ALAPVDN00104
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
   

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

007 ALAPVDN00105
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
   

008 ALAPVDN00106
Előző évi változó díj alapja – nettó 

eszközérték
   

009 ALAPVDN00107 Előző évre számított változó díj    

010 ALAPVDN00108
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
   

011 ALAPVDN00109
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (ALAPVDN00108 
– ALAPVDN00107)

   

012 ALAPVDN00110

Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj  

(ALAPVDN001101 + 
ALAPVDN001102)

   

013 ALAPVDN001101

Előző évben a korábbi év(ek)re 
vonatkozóan befizetett felügyeleti 

változó díj (korábbi évekre vonatkozó 
korrekció)

   

014 ALAPVDN001102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó 

díjként pénzügyileg rendezett összeg 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció 

nélkül)

   

015 ALAPVDN00111

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció 

összesen (túlfizetés + / hiány –) 
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)
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10.
ALAPVDN
Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Érték Sorozat ISIN kódja Mód

1 2 3

a b z

001 ALAPVDN000001
Az összes alap összes sorozatának 

tárgynegyedévre számított változó 
díja együttvéve

   

   Tárgynegyedévi változó díj  

002 ALAPVDN001 Alap és sorozat neve    

003 ALAPVDN00101
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
   

004 ALAPVDN00102
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(nettó eszközérték)
   

005 ALAPVDN00103
Tárgynegyedévre számított változó 

díj
   

006 ALAPVDN00104
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
   

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

007 ALAPVDN00105
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
   

008 ALAPVDN00106
Előző évi változó díj alapja – nettó 

eszközérték
   

009 ALAPVDN00107 Előző évre számított változó díj    

010 ALAPVDN00108
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
   

011 ALAPVDN00109
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (ALAPVDN00108 
– ALAPVDN00107)

   

012 ALAPVDN00110

Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj  

(ALAPVDN001101 + 
ALAPVDN001102)

   

013 ALAPVDN001101

Előző évben a korábbi év(ek)re 
vonatkozóan befizetett felügyeleti 

változó díj (korábbi évekre vonatkozó 
korrekció)

   

014 ALAPVDN001102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó 

díjként pénzügyileg rendezett összeg 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció 

nélkül)

   

015 ALAPVDN00111

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció 

összesen (túlfizetés + / hiány –) 
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)
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  ......  ......    

   Tárgynegyedévi változó díj  

016 ALAPVDN999 Alap és sorozat neve    

017 ALAPVDN99901
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
   

018 ALAPVDN99902
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(nettó eszközérték)
   

019 ALAPVDN99903
Tárgynegyedévre számított változó 

díj
   

020 ALAPVDN99904
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
   

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

021 ALAPVDN99905
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
   

022 ALAPVDN99906
Előző évi változó díj alapja – nettó 

eszközérték
   

023 ALAPVDN99907 Előző évre számított változó díj    

024 ALAPVDN99908
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
   

025 ALAPVDN99909
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (ALAPVDN00108 
– ALAPVDN00107)

   

026 ALAPVDN99910

Előző évben összesen ténylegesen 
befizetett felügyeleti változó díj  

(ALAPVDN001101 + 
ALAPVDN001102)

   

027 ALAPVDN999101

Előző évben a korábbi év(ek)re 
vonatkozóan befizetett felügyeleti 

változó díj (korábbi évekre vonatkozó 
korrekció)

   

028 ALAPVDN999102

Előző évben kizárólag az előző évre 
vonatkozóan felügyeleti változó 

díjként pénzügyileg rendezett összeg 
(korábbi évekre vonatkozó korrekció 

nélkül)

   

029 ALAPVDN99911

Előző évre számított pénzügyileg 
rendezendő korrekció 

összesen (túlfizetés + / hiány –) 
(ALAPVDN001102 – ALAPVDN00107)
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11.
AKVDN
Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 AKVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 AKVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

  

003 AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj   

004 AKVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 AKVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 AKVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

  

007 AKVDN07 Előző évre számított változó díj   

008 AKVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 AKVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(AKVDN08 – AKVDN07)
  

12.
AKFVDN
EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Tárgynegyedévi érték Mód

 1  2

 a  z

001 AKFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 AKFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke)

  

003 AKFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

004 AKFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
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11.
AKVDN
Befektetési alapkezelő változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 AKVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 AKVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

  

003 AKVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj   

004 AKVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 AKVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 AKVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke

  

007 AKVDN07 Előző évre számított változó díj   

008 AKVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 AKVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(AKVDN08 – AKVDN07)
  

12.
AKFVDN
EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Tárgynegyedévi érték Mód

 1  2

 a  z

001 AKFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 AKFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(portfóliókezelési tevékenység keretében 
kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke)

  

003 AKFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen
  

004 AKFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
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005 AKFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 AKFVDN06

Előző évi változó díj alapja 
(portfóliókezelési tevékenység keretében 

kezelt portfólió éves átlagos nettó 
eszközértéke)

  

007 AKFVDN07 Előző évre számított változó díj   

008 AKFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 AKFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(AKFVDN08 – AKFVDN07)
  

13.
SZPVDN
EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 SZPVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 SZPVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 SZPVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 SZPVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 SZPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 SZPVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 SZPVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 SZPVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 SZPVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(SZPVDN08 – SZPVDN07)
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14.
TOZSDEVDN
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 TOZSDEVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 TOZSDEVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 TOZSDEVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 TOZSDEVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 TOZSDEVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 TOZSDEVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 TOZSDEVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 TOZSDEVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 TOZSDEVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(TOZSDEVDN08 – TOZSDEVDN07)

  

15.
KETVDN
Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 KETVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 KETVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 KETVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
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14.
TOZSDEVDN
Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 TOZSDEVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 TOZSDEVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 TOZSDEVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 TOZSDEVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 TOZSDEVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 TOZSDEVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 TOZSDEVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 TOZSDEVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 TOZSDEVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(TOZSDEVDN08 – TOZSDEVDN07)

  

15.
KETVDN
Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 KETVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 KETVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 KETVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
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004 KETVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 KETVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 KETVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 KETVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 KETVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 KETVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(KETVDN08 – KETVDN07)
  

16.
KSZFVDN
Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 KSZFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 KSZFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

– mérlegfőösszeg
  

003 KSZFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 KSZFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 KSZFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 KSZFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 KSZFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 KSZFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 KSZFVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(KSZFVDN08 – KSZFVDN07)
  

2. szám PéNzÜgyi közlöNy 529



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 9. szám 337

17. BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 BIZTVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 BIZTVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(szavatolótőke-szükséglet, illetve minimális 
szavatolótőke-szükséglet)

  

003 BIZTVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(biztosítástechnikai tartalékok könyv 
szerinti értéke)

  

004 BIZTVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen (BIZTVDN031 + BIZTVDN032)

  

005 BIZTVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkeszükséglet után
  

006 BIZTVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

biztosítástechnikai tartalékok után
  

007 BIZTVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BIZTVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BIZTVDN061

Előző évi változó díj alapja – szavatolótőke-
szükséglet, illetve minimális szavatoló 
tőkeszükséglet után – auditált adatok 

alapján

  

010 BIZTVDN062
Előző évi változó díj alapja – 

biztosítástechnikai tartalékok után – 
auditált adatok alapján

  

011 BIZTVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 

adatok alapján  
(BIZTVDN071 + BIZTVDN072)

  

012 BIZTVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkeszükséglet után – auditált adatok 
alapján

  

013 BIZTVDN072
Előző évre számított változó díj – 

biztosítástechnikai tartalékok után – 
auditált adatok alapján

  

014 BIZTVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BIZTVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(BIZTVDN08 – BIZTVDN07)
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17. BIZTVDN
Biztosító részvénytársaság, szövetkezet, egyesület felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a z

001 BIZTVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 BIZTVDN021
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(szavatolótőke-szükséglet, illetve minimális 
szavatolótőke-szükséglet)

  

003 BIZTVDN022
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(biztosítástechnikai tartalékok könyv 
szerinti értéke)

  

004 BIZTVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen (BIZTVDN031 + BIZTVDN032)

  

005 BIZTVDN031
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

tőkeszükséglet után
  

006 BIZTVDN032
Tárgynegyedévre számított változó díj – 

biztosítástechnikai tartalékok után
  

007 BIZTVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

008 BIZTVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

009 BIZTVDN061

Előző évi változó díj alapja – szavatolótőke-
szükséglet, illetve minimális szavatoló 
tőkeszükséglet után – auditált adatok 

alapján

  

010 BIZTVDN062
Előző évi változó díj alapja – 

biztosítástechnikai tartalékok után – 
auditált adatok alapján

  

011 BIZTVDN07
Előző évre számított változó díj – auditált 

adatok alapján  
(BIZTVDN071 + BIZTVDN072)

  

012 BIZTVDN071
Előző évre számított változó díj – 

tőkeszükséglet után – auditált adatok 
alapján

  

013 BIZTVDN072
Előző évre számított változó díj – 

biztosítástechnikai tartalékok után – 
auditált adatok alapján

  

014 BIZTVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

015 BIZTVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(BIZTVDN08 – BIZTVDN07)
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18.
BIZTFVDN
EGT-állambeli biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 BIZTFVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 BIZTFVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja 

(mérlegfőösszeg)
  

003 BIZTFVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – mérlegfőösszeg után
  

004 BIZTFVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 BIZTFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 BIZTFVDN06
Előző évi változó díj alapja – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

007 BIZTFVDN07
Előző évre számított változó díj – 

mérlegfőösszeg után – auditált adatok 
alapján

  

008 BIZTFVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 BIZTFVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója (BIZTFVDN08 – BIZTFVDN07)
  

19.
BIZTUVDN
Biztosításközvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

 Érték  Mód

 1  2

 a  b

001 BIZTUVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – bruttó 

jutalékbevétel

002 BIZTUVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen – bruttó jutalékbevétel után
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20.
71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71MNYVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 71MNYVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

vagyon piaci értéke
  

003 71MNYVDN03
Tárgynegyedévre számított változó 
díj összesen – vagyon piaci értéke 

után
  

004 71MNYVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 71MNYVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 71MNYVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon 
piaci értéke után – auditált adatok 

alapján
  

007 71MNYVDN07
Előző évre számított változó díj – 

vagyon piaci értéke után – auditált 
adatok alapján

  

008 71MNYVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 71MNYVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(71MNYVDN08 – 71MNYVDN07)

  

21.
71ONYVDN
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71ONYVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 71ONYVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

vagyon piaci értéke
  

003 71ONYVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – vagyon piaci értéke után
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20.
71MNYVDN
Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71MNYVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 71MNYVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

vagyon piaci értéke
  

003 71MNYVDN03
Tárgynegyedévre számított változó 
díj összesen – vagyon piaci értéke 

után
  

004 71MNYVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 71MNYVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 71MNYVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon 
piaci értéke után – auditált adatok 

alapján
  

007 71MNYVDN07
Előző évre számított változó díj – 

vagyon piaci értéke után – auditált 
adatok alapján

  

008 71MNYVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 71MNYVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(71MNYVDN08 – 71MNYVDN07)

  

21.
71ONYVDN
Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71ONYVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak 

száma (nap)
  

002 71ONYVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – 

vagyon piaci értéke
  

003 71ONYVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – vagyon piaci értéke után
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004 71ONYVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett 

változó díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 71ONYVDN05
Előző évi működés napjainak száma 

(nap)
  

006 71ONYVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon piaci 

értéke után – auditált adatok alapján
  

007 71ONYVDN07
Előző évre számított változó díj – vagyon 

piaci értéke után – auditált adatok 
alapján

  

008 71ONYVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 71ONYVDN09
Előző évre számított változó díj 

korrekciója  
(71ONYVDN08 – 71ONYVDN07)

  

22.
71ESPVDN
Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Érték Mód

1 2

a b

001 71ESPVDN01
Tárgynegyedévi működés napjainak száma 

(nap)
  

002 71ESPVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja – vagyon 

könyv szerinti értéke
  

003 71ESPVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 

összesen – vagyon könyv szerinti értéke 
után

  

 004  71ESPVDN04
 Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   

Előző évi változó díjra 
vonatkozó adatok  

(csak a II. negyedévben 
töltendő)

 

005 71ESPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 71ESPVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon könyv 

szerinti értéke után – auditált adatok 
alapján

  

007 71ESPVDN07
Előző évre számított változó díj – vagyon 

könyv szerinti értéke után – auditált adatok 
alapján

  

008 71ESPVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
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009 71ESPVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(71ESPVDN08 – 71ESPVDN07)
  

23.
76FNYIVDN
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Tárgynegyedévi érték Mód

1 2

a z

001 76FNYIVDN01
Tárgynegyedév működési napjainak száma 

(nap)
  

002 76FNYIVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon 

piaci értéke)
  

003 76FNYIVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen (vagyon piaci értéke alapján)

  

004 76FNYIVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 76FNYIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 76FNYIVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon piaci 

értéke után – auditált adatok alapján
  

007 76FNYIVDN07
Előző évre számított változó díj – a vagyon 
piaci értéke után – auditált adatok alapján

  

008 76FNYIVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 76FNYIVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(76FNYIVDN08 – 76FNYIVDN07)
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009 71ESPVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(71ESPVDN08 – 71ESPVDN07)
  

23.
76FNYIVDN
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám Sorkód Megnevezés

Tárgynegyedévi változó díj  

Tárgynegyedévi érték Mód

1 2

a z

001 76FNYIVDN01
Tárgynegyedév működési napjainak száma 

(nap)
  

002 76FNYIVDN02
Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon 

piaci értéke)
  

003 76FNYIVDN03
Tárgynegyedévre számított változó díj 
összesen (vagyon piaci értéke alapján)

  

004 76FNYIVDN04
Tárgyévre negyedévente jelentett változó 

díj összesen
  

   
Előző évi változó díjra vonatkozó 
adatok (csak a II. negyedévben 

töltendő)
 

005 76FNYIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap)   

006 76FNYIVDN06
Előző évi változó díj alapja – vagyon piaci 

értéke után – auditált adatok alapján
  

007 76FNYIVDN07
Előző évre számított változó díj – a vagyon 
piaci értéke után – auditált adatok alapján

  

008 76FNYIVDN08
Előző évre számított és negyedévente 

bevallott változó díj
  

009 76FNYIVDN09
Előző évre számított változó díj korrekciója 

(76FNYIVDN08 – 76FNYIVDN07)
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2. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez2. melléklet a …/2023. (… …) MNB rendelethez 

A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblák kitöltési előírásai 

I. Általános kitöltési előírások 

1. Az adatokat ezer forintban, egész számra kerekítve kell megadni. 
2. Elektronikus bevallás esetén a módosított bevallásban az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve  

az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni. 
3. A felügyeleti változó díj bevallására szolgáló táblákban a tárgynegyedévi működés napjainak száma sorban az e rendelet 

4. § (3) bekezdése szerint meghatározott, az előző évi működés napjainak száma sorba e rendelet 4. § (4) bekezdése szerint 
meghatározott napok számát kell megadni. 

4. A változó díj mértékének tárgynegyedéven belüli esetleges változása miatt szükséges arányosítást e rendelet 4. § (6) és  
(7) bekezdése szerint, az alábbi képlet alkalmazásával kell elvégezni. 

4.1. Negyedéves változó díj megállapításához: 
(„Felügyeleti változó díj alap” × „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” × („tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti 

változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/90 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” ×  
„Új felügyeleti változó díj mérték” × ((90 nap – „tárgynegyedév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése 
előtti utolsó nap közötti napok száma”)/90 nap)) 

4.2. Éves korrekcióhoz: 
(„Felügyeleti változó díj alap” × „Korábbi felügyeleti változó díj mérték” × („tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj 

hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok száma”/360 nap)) + („Felügyeleti változó díj alap” × „Új felügyeleti változó díj 
mérték” × ((360 nap – „tárgyév első napja és az új felügyeleti változó díj mérték hatálybalépése előtti utolsó nap közötti napok 
száma”)/360 nap)) 

II. Részletes kitöltési előírások 

1. Pénzpiac 

1.1. Hitelintézet (bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet) 

1.1.1. A hitelintézet által fizetendő felügyeleti változó díj mértékét az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti integrált 
hitelintézet esetében az Szhitv. 17/K. § (10) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 208. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.1.2. A HVDN Hitelintézet felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A HVDN021 soron kell feltüntetni az Szhitv. 1. § (1) bekezdés t) pontja szerinti integrált hitelintézet esetében a Hpt. 79. §  

(2) bekezdése, egyéb esetben a Hpt. 79. § (2) bekezdés a) pontja szerint számított tőkekövetelmény negyedév végi záró 
állományát. 

A HVDN022 soron kell megjeleníteni a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken 
számított portfólió eszközértéke (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét (napi értékek 
összege/működési napok száma). HVDN03=HVDN031+HVDN032 

A HVDN031 soron kell megadni a HVDN021 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő változó díj éves 
mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HVDN032 soron a HVDN022 soron kimutatott portfólió eszközértéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos 
részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. 

A HVDN04 sorban a tárgyévben a HVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HVDN05–HVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A HVDN061 sorban az auditált adatokból számított tőkekövetelmény előző év végi záró állományát, a HVDN062 sorban  
a kezelt portfólió előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni. HVDN07=HVDN071+HVDN072 

A HVDN071 soron az előző évre, a HVDN061 soron kimutatott tőkekövetelmény után számított felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A HVDN072 soron az előző évre, a HVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti változó 
díjat kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

HVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
HVDN09=HVDN08–HVDN07 
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1.2. EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe 

1.2.1. Az EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Hpt. 208. § (7) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.2.2. HFVDN EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A HFVDN021 soron a negyedév végi mérlegfőösszeg összegét kell feltüntetni. 
A HFVDN022 soron a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított 

portfólió eszközértékének (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét kell megjeleníteni. 
HFVDN03=HFVDN031+HFVDN032 
A HFVDN031 soron kell megadni a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HFVDN032 soron a HFVDN022 soron kimutatott portfólió eszközérték alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HFVDN04 sorban a tárgyévben a HFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HFVDN05–HFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell megadni. 

A HFVDN061 sorban az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát, a HFVDN062 sorban a nettó eszközérték 
előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni. HFVDN07=HFVDN071+HFVDN072 

A HFVDN071 soron az előző évre, a HFVDN061 soron kimutatott mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A HFVDN072 soron az előző évre, a HFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti 
változó díjat kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. 

HFVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
HFVDN09=FVDN08–HFVDN07 

1.3. Pénzügyi vállalkozás 

1.3.1. A pénzügyi vállalkozás – ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 
vállalkozást is – által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (6) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.3.2. PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A PVVDN02 soron a negyedév végi mérlegfőösszeget kell megadni. 
A PVVDN03 sorban a PVVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékének 

negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A PVVDN04 sorban a tárgyévben a PVVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PVVDN05–PVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell megadni. 

A PVVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni. 
A PVVDN07 sorban az előző évre, a PVVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 

megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

PVVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PVVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
PVVDN09=PVVDN08–PVVDN07 

1.4. EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe 

1.4.1. Az EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §  
(8) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.4.2. PVFVDN EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A tábla kitöltésére a PVVDN kódú tábla kitöltésére vonatkozó előírások az irányadók. 
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1.2. EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe 

1.2.1. Az EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Hpt. 208. § (7) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.2.2. HFVDN EGT-állambeli hitelintézet fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A HFVDN021 soron a negyedév végi mérlegfőösszeg összegét kell feltüntetni. 
A HFVDN022 soron a Bszt.-ben szabályozott, a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt, piaci értéken számított 

portfólió eszközértékének (kezelt portfólió) tárgynegyedévre számított napi átlagának értékét kell megjeleníteni. 
HFVDN03=HFVDN031+HFVDN032 
A HFVDN031 soron kell megadni a HFVDN021 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HFVDN032 soron a HFVDN022 soron kimutatott portfólió eszközérték alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A HFVDN04 sorban a tárgyévben a HFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó HFVDN05–HFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell megadni. 

A HFVDN061 sorban az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát, a HFVDN062 sorban a nettó eszközérték 
előző évre számított napi átlagának értékét kell kimutatni. HFVDN07=HFVDN071+HFVDN072 

A HFVDN071 soron az előző évre, a HFVDN061 soron kimutatott mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A HFVDN072 soron az előző évre, a HFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti 
változó díjat kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. 

HFVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a HFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
HFVDN09=FVDN08–HFVDN07 

1.3. Pénzügyi vállalkozás 

1.3.1. A pénzügyi vállalkozás – ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi 
vállalkozást is – által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt. 208. § (6) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.3.2. PVVDN Pénzügyi vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A PVVDN02 soron a negyedév végi mérlegfőösszeget kell megadni. 
A PVVDN03 sorban a PVVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékének 

negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A PVVDN04 sorban a tárgyévben a PVVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PVVDN05–PVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell megadni. 

A PVVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni. 
A PVVDN07 sorban az előző évre, a PVVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 

megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

PVVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PVVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
PVVDN09=PVVDN08–PVVDN07 

1.4. EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe 

1.4.1. Az EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt. 208. §  
(8) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.4.2. PVFVDN EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A tábla kitöltésére a PVVDN kódú tábla kitöltésére vonatkozó előírások az irányadók. 
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1.5. Pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-állambeli intézmények fióktelepe 

1.5.1. A pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, illetve az ezen típusú EGT-állambeli intézmények 
magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét az Fsztv. 71. § (5), illetve (6) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

1.5.2. PIVDN Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
tábla kitöltése 

A PIVDN02 soron kell a negyedév végi tőkekövetelmény összeget megadni. 
A PIVDN03 soron a PIVDN02 soron feltüntetett tőkekövetelmény alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékének 

negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A PIVDN04 sorban a tárgyévben a PIVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIVDN05–PIVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A PIVDN06 sorban az előző év végi auditált tőkekövetelményt kell szerepeltetni. 
A PIVDN07 sorban az előző évre, a PIVDN06 soron jelentett tőkekövetelmény után számított felügyeleti változó díjat kell 

megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

PIVDN08 sor: az előző évben kiszámított és negyedévente a PIVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
PIVDN09=PIVDN08–PIVDN07. 

1.5.3. PIFVDN EGT-állambeli elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, pénzforgalmi intézmény fióktelepe felügyeleti változó 
díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 

A PIFVDN02 soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg 
összegét. 

A PIFVDN03 sorban a PIFVDN2 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékének 
negyedévre jutó időarányos részét kell megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A PIFVDN04 sorban a tárgyévben a PIFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó PIFVDN05–PIFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A PIFVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni. 
A PIFVDN07 soron az előző évre, a PIFVDN06 soron jelentett mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó díjat kell 

megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A PIFVDN08 sor az előző évben kiszámított és negyedévente a PIFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak összege. 
PIFVDN09=PIFVDN08–PIFVDN07 
 

1.6. Hpt. szerinti független közvetítő  

1.6.1. A Hpt. szerinti független közvetítő által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Hpt.  
208. § (9) bekezdése alapján kell meghatározni.  

1.6.2. PUVDN Hpt. szerinti független közvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A PUVDN02 soron a negyedévi bruttó jutalékbevétel összegét kell megadni. A negyedévi bruttó jutalékbevétel  

a tárgyidőszakra járó szerzési, fenntartási és a céljutalék összege, amiből nem kell levonni a tárgyidőszakra járó, de be nem folyt 
szerzési jutalék összegét és a tárgyidőszaki sztornó tételeket  

A PUVDN03 sorban a PUVDN02 soron feltüntetett bruttó jutalékbevétel alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 
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2. Tőkepiac 

2.1. Befektetési vállalkozás 

2.1.1. A befektetési vállalkozás által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (1) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

2.1.2. BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BVVDN021 soron a tőkekövetelmény negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni. 
A BVVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell 

szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVVDN03=BVVDN031+BVVDN032 
A BVVDN031 soron kell megadni a BVVDN21 soron jelentett tőkekövetelmény alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN032 soron a BVVDN022 soron kimutatott kezelt portfólió alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos részét 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN04 sorban a tárgyévben a BVVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVVDN05–BVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BVVDN061 soron az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értékét kell szerepeltetni. 
A BVVDN062 soron a kezelt portfólió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értékét kell jelenteni. 
BVVDN07=BVVDN071+BVVDN072 
A BVVDN071 soron az előző évre, auditált adatokból számított BVVDN061 sorban jelentett tőkekövetelmény után számított 

felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen 
bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN072 soron az előző évre, a BVVDN062 sorban szereplő kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni. 

A BVVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVVDN03 sorban bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell jelenteni. 

BVVDN09=BVVDN08–BVVDN07 

2.2. EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe 

2.2.1. Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Bszt. 157. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.2.2. BVFVDN EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BVFVDN021 soron a mérlegfőösszeg negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni. 
A BVFVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát 

kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVFVDN03=BVFVDN031+BVFVDN032 
A BVFVDN031 soron kell megadni a BVFVDN021 soron jelentett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítás. 

A BVFVDN032 soron a BVFVDN022 soron szereplő kezelt portfólió alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos részét 
kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti változó díj mértékének változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVFVDN04 sorban a tárgyévben a BVFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVFVDN05–BVFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BVFVDN061 soron az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát kell szerepeltetni. 
A BVFVDN062 soron a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell szerepeltetni. 
BVFVDN07=BVFVDN071+BVFVDN07 
A BVFVDN071 soron az előző évre, a BVFVDN061 soron jelentett auditált mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó 

díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVFVDN072 soron az előző évre, a BVFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A BVFVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell jelenteni. 

BVFVDN09=BVFVDN08–BVFVDN07 
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2. Tőkepiac 

2.1. Befektetési vállalkozás 

2.1.1. A befektetési vállalkozás által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bszt. 157. § (1) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

2.1.2. BVVDN Befektetési vállalkozás felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BVVDN021 soron a tőkekövetelmény negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni. 
A BVVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát kell 

szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVVDN03=BVVDN031+BVVDN032 
A BVVDN031 soron kell megadni a BVVDN21 soron jelentett tőkekövetelmény alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN032 soron a BVVDN022 soron kimutatott kezelt portfólió alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos részét 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN04 sorban a tárgyévben a BVVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVVDN05–BVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BVVDN061 soron az előző évre auditált adatokból számított tőkekövetelmény értékét kell szerepeltetni. 
A BVVDN062 soron a kezelt portfólió piaci értékének előző évre számított napi átlagának értékét kell jelenteni. 
BVVDN07=BVVDN071+BVVDN072 
A BVVDN071 soron az előző évre, auditált adatokból számított BVVDN061 sorban jelentett tőkekövetelmény után számított 

felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen 
bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BVVDN072 soron az előző évre, a BVVDN062 sorban szereplő kezelt portfólió piaci értéke után számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni. 

A BVVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVVDN03 sorban bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell jelenteni. 

BVVDN09=BVVDN08–BVVDN07 

2.2. EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe 

2.2.1. Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Bszt. 157. § (2) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.2.2. BVFVDN EGT-állambeli befektetési vállalkozás fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BVFVDN021 soron a mérlegfőösszeg negyedév végi záró értékét kell szerepeltetni. 
A BVFVDN022 soron a piaci értéken számított portfólió eszközértékének (ún. kezelt portfólió) tárgynegyedévi napi átlagát 

kell szerepeltetni (napi értékek összege/működési napok száma). BVFVDN03=BVFVDN031+BVFVDN032 
A BVFVDN031 soron kell megadni a BVFVDN021 soron jelentett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítás. 

A BVFVDN032 soron a BVFVDN022 soron szereplő kezelt portfólió alapján fizetendő felügyeleti változó díj időarányos részét 
kell jelenteni, figyelembe véve a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett felügyeleti változó díj mértékének változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVFVDN04 sorban a tárgyévben a BVFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BVFVDN05–BVFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BVFVDN061 soron az auditált mérlegfőösszeg előző év végi záró állományát kell szerepeltetni. 
A BVFVDN062 soron a nettó eszközérték előző évre számított napi átlagának értékét kell szerepeltetni. 
BVFVDN07=BVFVDN071+BVFVDN07 
A BVFVDN071 soron az előző évre, a BVFVDN061 soron jelentett auditált mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó 

díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

A BVFVDN072 soron az előző évre, a BVFVDN062 soron kimutatott kezelt portfólió piaci értéke után számított változó díjat 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A BVFVDN08 soron az előző évben kiszámított és negyedévente a BVFVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell jelenteni. 

BVFVDN09=BVFVDN08–BVFVDN07 

346 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2023. évi 9. szám 
 

  

2.3. Befektetési alap 

2.3.1. A befektetési alap által fizetendő változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.3.2. ALAPVDN Befektetési alap felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
Az ALAPVDN00001 soron a táblában szereplő ALAPVDNxxx03 kódú sorok összegét kell szerepeltetni, ahol az „xxx” három 

számjegyet jelöl. 
Az alapkezelő által kezelt befektetési alapok által kibocsátott befektetési jegy sorozatonként szükséges jelenteni (mintaként, 

ha egy Alap 3 befektetési jegy sorozatot is kibocsátott, akkor 3 blokk kitöltése szükséges). 
Az ALAPVDN001 Alap és sorozat mezőben a beazonosításhoz szükséges teljes név beírása szükséges az 1. oszlopban  

(pl. Minta alap A sorozat), valamint a sorozat ISIN kódjának feltüntetése a 2. oszlopban. 
Az ALAPVDN00102 soron a befektetési alap ALAPVDN001-ben megjelölt sorozatának forintra átszámított nettó 

eszközértékének negyedéves átlagát kell szerepeltetni. Az eszközérték összátlagának meghatározásához a munkanapokat és 
munkaszüneti napokat is szükséges figyelembe venni. 

Az ALAPVDN00103 soron az ALAPVDN00102 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő felügyeleti változó díj 
időarányos részét kell jelenteni. Egy negyedév tekintetében az ALAPVDN00102 soron jelentett eszközérték felügyeleti változó 
díj mértékkel megszorzott értékének egynegyedét szükséges időarányos résznek tekinteni. 

Az ALAPVDN00104 sort üresen kell hagyni. 
Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó ALAPVDN00105–ALAPVDN00111 sorokat kizárólag  

a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 
Az ALAPVDN00106 soron az alap ALAPVDN001-ben megjelölt sorozatának forintra átszámított nettó eszközértékének éves 

átlagát kell jelenteni. 
Az ALAPVDN00107 soron az ALAPVDN00106 soron jelentett nettó eszközérték alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 

szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. 

Az ALAPVDN00108 soron az előző évben kiszámított és negyedévente az ALAPVDN00103 soron bevallott felügyeleti változó 
díjak összegét kell jelenteni. 

ALAPVDN00109=ALAPVDN00108–ALAPVDN00107 
Az ALAPVDN00110, ALAPVDN001101, ALAPVDN001102, ALAPVDN00111 sorokat üresen kell hagyni. 

2.4. Befektetési alapkezelő 

2.4.1. A befektetési alapkezelő által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Kbftv. 162. § (3) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

2.4.2. AKVDN Befektetési alapkezelő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
Az AKVDN02 soron a kezelt portfólió nettó eszközértékének tárgynegyedévi napi átlagát kell szerepeltetni (napi értékek 

összege/működési napok száma). 
Az AKVDN03 soron az AKVDN02 sorban jelentett kezelt portfólió nettó eszközértéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen 
bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

Az AKVDN04 sorban a tárgyévben a AKVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni (első 
negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó AKVDN05–AKVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

Az AKVDN06 sorban a portfóliókezelési tevékenység keretében kezelt portfólió átlagos nettó eszközértékét kell 
szerepeltetni. 

Az AKVDN07 sorban az AKVDN06 sorban jelentett kezelt portfólió átlagos nettó eszközértéke alapján számított felügyeleti 
változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. 

Az AKVDN08 sorban az előző évben kiszámított és negyedévente az AKVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díjak 
összegét kell szerepeltetni. 

AKVDN09=AKVDN08–AKVDN07 

2.5. EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe 

2.5.1. Az EGT-állambeli befektetési alapkezelő magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Kbftv. 162. § (3) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.5.2. AKFVDN EGT-állambeli befektetési alapkezelő fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A tábla kitöltése során az AKVDN kódú tábla kitöltésére vonatkozó előírások az irányadók. 
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2.6. EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe 

2.6.1. Az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.6.2. SZPVDN EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
Az SZPVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget. 
Az SZPVDN03 sorban kell megadni az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

Az SZPVDN04 sorban a tárgyévben az SZPVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó SZPVDN05–SZPDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

Az SZPVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell 
szerepeltetni. 

SZPVDN09=SZPVDN08–SZPVDN07 

2.7. Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe 

2.7.1. A tőzsde, illetve az EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét 
a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.7.2. TOZSDEVDN Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A TOZSDEVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A TOZSDEVDN03 sorban kell megadni a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti 

változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén 
a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A TOZSDEVDN04 sorban a tárgyévben a TOZSDEVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó TOZSDEVDN05–TOZSDEVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A TOZSDEVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a TOZSDEVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg 
alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

TOZSDVDN09=TOZSDEVDN08–TOZSDEVDN07 

2.8. Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe 

2.8.1. A központi értéktár, illetve az EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti 
változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.8.2. KETVDN Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
tábla kitöltése 

A KETVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A KETVDN03 sorban kell megadni a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A KETVDN04 sorban a tárgyévben a KETVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KETVDN05–KETVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A KETVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

KETVDN09=KETVDN08–KETVDN07 
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2.6. EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe 

2.6.1. Az EGT-állambeli szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét  
a Tpt. 381. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.6.2. SZPVDN EGT-állambeli szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
Az SZPVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget. 
Az SZPVDN03 sorban kell megadni az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

Az SZPVDN04 sorban a tárgyévben az SZPVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó SZPVDN05–SZPDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

Az SZPVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett 
változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell 
szerepeltetni. 

SZPVDN09=SZPVDN08–SZPVDN07 

2.7. Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe 

2.7.1. A tőzsde, illetve az EGT-állambeli tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét 
a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni.  

2.7.2. TOZSDEVDN Tőzsde, EGT-állambeli tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A TOZSDEVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A TOZSDEVDN03 sorban kell megadni a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti 

változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén 
a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A TOZSDEVDN04 sorban a tárgyévben a TOZSDEVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó TOZSDEVDN05–TOZSDEVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A TOZSDEVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a TOZSDEVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg 
alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

TOZSDVDN09=TOZSDEVDN08–TOZSDEVDN07 

2.8. Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe 

2.8.1. A központi értéktár, illetve az EGT-állambeli központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti 
változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3), illetve (5) bekezdése alapján kell meghatározni. 

2.8.2. KETVDN Központi értéktár, EGT-állambeli központi értéktár fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) 
tábla kitöltése 

A KETVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A KETVDN03 sorban kell megadni a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó díj 

éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A KETVDN04 sorban a tárgyévben a KETVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KETVDN05–KETVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A KETVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

KETVDN09=KETVDN08–KETVDN07 
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2.9. Központi szerződő fél  

2.9.1. A központi szerződő fél által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. § (3) bekezdése alapján kell 
meghatározni.  

2.9.2. KSZFVDN Központi szerződő fél felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A KSZFVDN02 soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni. 
A KSZFVDN03 sorban kell megadni a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A KSZFVDN04 sorban a tárgyévben a KSZFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett díj, második negyedévben az első és második negyedévre jelentett díjak 
összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó KSZFVDN05–KSZFVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A KSZFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított felügyeleti változó 
díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása 
miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

KSZFVDN09=KSZFVDN08–KSZFVDN07 

3. Biztosítási piac 

3.1. Biztosító részvénytársaság és szövetkezet, biztosító egyesület 

3.1.1. A biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület – a Bit. 230. § (1) bekezdése szerinti kisbiztosító-
egyesület kivételével, amely felügyeleti változó díjat a Bit. 326. §-a alapján nem fizet – által fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékét a Bit. 326. § (1) bekezdése alapján kell meghatározni.  

3.1.2. BIZTVDN Biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, biztosító egyesület felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves) tábla kitöltése 

A BIZTVDN021 sorban a negyedévben jelentett szavatolótőke-szükségletet, illetve a Bit. Hatodik Része hatálya alá tartozó 
biztosító esetében a minimális szavatolótőke-szükségletet kell szerepeltetni. 

A BIZTVDN022 soron kell jelenteni a biztonságtechnikai tartalékok negyedév végi könyv szerinti értékét. 
BIZTVDN03=BIZTVDN031+BIZTVDN032. 
A BIZTVDN031 soron a BIZTVDN021 sorban jelentett tőkeszükséglet alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BIZTVDN032 soron a BIZTVDN021 sorban kimutatott biztonságtechnikai tartalék alapján fizetendő felügyeleti változó díj 
éves mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A BIZTVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTVDN05–BIZTVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BIZTVDN061 sorban a szavatolótőke-szükséglet, illetve a Bit. Hatodik Része hatálya alá tartozó biztosító esetében  
a minimális szavatolótőke-szükséglet auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni. 

A BIZTVDN062 sorban biztosítástechnikai tartalékok auditált adatokon alapuló értékét kell szerepeltetni. 
BIZTVDN07=BIZTVDN071+BIZTVDN072 
A BIZTVDN071 sorban a BIZTVDN061 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított felügyeleti változó díjat kell 

jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A BIZTVDN072 soron a BIZTVDN062 sorban jelentett, auditált adatok alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, 
figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges 
arányosítást. 

A BIZTVDN08 soron az előző évre számított, és negyedévente a BIZTVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj összegét 
kell jelenteni. 

BIZTVDN09=BIZTVDN08–BIZTVDN07 
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3.2. EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe 

3.2.1. Az EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bit. 326. §  
(2) bekezdése alapján kell meghatározni.  

3.2.2. BIZTFVDN EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla 
kitöltése 

A BIZTFVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget. 
A BIZTFVDN03 sorban kell megadni a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó 

díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén 
a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A BIZTFVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTFVDN05–BIZTFVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BIZTFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a BIZTFVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg 
alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

BIZTFVDN09=BIZTFVDN08–BIZTFVDN07 

3.3. Biztosításközvetítő  

3.3.1. A Biztosításközvetítő többes ügynök és alkusz, valamint az EGT-állambeli székhellyel rendelkező többes ügynöki  
és alkuszi tevékenységet végző biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékét a Bit. 436. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni.  

 
3.3.2. BIZTUVDN Biztosításközvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BIZTUVDN02 soron a negyedévi bruttó jutalékbevétel összegét kell megadni. A bruttó jutalékbevétel a következő tételek 

összege: a tárgyidőszakban közvetített szerződések után járó szerzési jutalék vagy díjazás bruttó összege, a tárgyidőszakra járó 
fenntartási jutalékbevétel vagy díjazás bruttó összege és a tárgyidőszakra járó céljutalékbevétel, vagy célhoz kötött díjazás 
bruttó összege. Ebből az összegből nem kell levonni a tárgyidőszakban be nem folyt jutalék vagy díjazás összegét, a megbízott 
biztosításközvetítőnek fizetett jutalék vagy díjazás összegét és a sztornó tételeket. 

A BIZTUVDN03 sorban a BIZTUVDN02 soron feltüntetett bruttó jutalékbevétel alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

 

4. Pénztári piac 

4.1. Magánnyugdíjpénztár 

4.1.1. A magánnyugdíjpénztár által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét az Mpt. 116. § (5) bekezdése alapján kell 
meghatározni. 

4.1.2. 71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A 71MNYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni. 
A 71MNYVDN03 soron a 71MNYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 71MNYVDN04 sorban a tárgyévben a 71MNYVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71MNYVDN05–71MNYVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A 71MNYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével. 
A 71MNYVDN07 soron a 71MNYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 

jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 71MNYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71MNYVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj 
összegét kell szerepeltetni. 

71MNYVDN09=71MNYVDN08–71MNYVDN07 
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3.2. EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe 

3.2.1. Az EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bit. 326. §  
(2) bekezdése alapján kell meghatározni.  

3.2.2. BIZTFVDN EGT-állambeli biztosító magyarországi fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla 
kitöltése 

A BIZTFVDN02 soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget. 
A BIZTFVDN03 sorban kell megadni a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő felügyeleti változó 

díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes negyedévi működés esetén 
a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

A BIZTFVDN04 sorban a tárgyévben a BIZTFVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell szerepeltetni 
(első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második negyedévre 
jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó BIZTFVDN05–BIZTFVVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A BIZTFVDN07 sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti, a BIZTFVDN06 sorban jelentett mérlegfőösszeg 
alapján számított felügyeleti változó díjat kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben 
esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 
tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni. 

BIZTFVDN09=BIZTFVDN08–BIZTFVDN07 

3.3. Biztosításközvetítő  

3.3.1. A Biztosításközvetítő többes ügynök és alkusz, valamint az EGT-állambeli székhellyel rendelkező többes ügynöki  
és alkuszi tevékenységet végző biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves 
mértékét a Bit. 436. § (4) bekezdése alapján kell meghatározni.  

 
3.3.2. BIZTUVDN Biztosításközvetítő felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A BIZTUVDN02 soron a negyedévi bruttó jutalékbevétel összegét kell megadni. A bruttó jutalékbevétel a következő tételek 

összege: a tárgyidőszakban közvetített szerződések után járó szerzési jutalék vagy díjazás bruttó összege, a tárgyidőszakra járó 
fenntartási jutalékbevétel vagy díjazás bruttó összege és a tárgyidőszakra járó céljutalékbevétel, vagy célhoz kötött díjazás 
bruttó összege. Ebből az összegből nem kell levonni a tárgyidőszakban be nem folyt jutalék vagy díjazás összegét, a megbízott 
biztosításközvetítőnek fizetett jutalék vagy díjazás összegét és a sztornó tételeket. 

A BIZTUVDN03 sorban a BIZTUVDN02 soron feltüntetett bruttó jutalékbevétel alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 
megadni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

 

4. Pénztári piac 

4.1. Magánnyugdíjpénztár 

4.1.1. A magánnyugdíjpénztár által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét az Mpt. 116. § (5) bekezdése alapján kell 
meghatározni. 

4.1.2. 71MNYVDN Magánnyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A 71MNYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni. 
A 71MNYVDN03 soron a 71MNYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 71MNYVDN04 sorban a tárgyévben a 71MNYVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71MNYVDN05–71MNYVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A 71MNYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével. 
A 71MNYVDN07 soron a 71MNYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 

jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 71MNYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71MNYVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj 
összegét kell szerepeltetni. 

71MNYVDN09=71MNYVDN08–71MNYVDN07 
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4.2. Önkéntes nyugdíjpénztár 

4.2.1. Az önkéntes nyugdíjpénztár által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. § (6) bekezdése alapján 
kell meghatározni.  

4.2.2. 71ONYVDN Önkéntes nyugdíjpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A 71ONYVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi piaci értékét kell jelenteni. 
A 71ONYVDN03 soron a 71ONYVDN02 soron jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 71ONYVDN04 sorban a tárgyévben a 71ONYVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ONYVDN05–71ONYVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A 71ONYVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével. 
A 71ONYVDN07 soron a 71ONYVDN06 soron jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell jelenteni, 

figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges 
arányosítást. 

A 71ONYVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ONYVVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj 
összegét kell szerepeltetni. 

71ONYVDN09=71ONYVDN08–71ONYVDN07 

4.3. Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár 

4.3.1. Az egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint az egészség- és önsegélyező pénztár által fizetendő felügyeleti 
változó díj éves mértékét az Öpt. 9/A. § (6) bekezdése alapján kell meghatározni.  

4.3.2. 71ESPVDN Egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása 
(negyedéves) tábla kitöltése 

A 71ESPVDN02 soron a pénztári vagyon negyedév végi könyv szerinti értékét kell jelenteni. 
A 71ESPVDN03 sorban a 71ESPVDN02 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 71ESPVDN04 sorban a tárgyévben a 71ESPVDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 71ESPVDN05–71ESPVDN09 sorokat kizárólag a második 
negyedéves bevallásban kell kitölteni. 

A 71ESPVDN06 sorban jelentett érték megegyezik az éves jelentés szerinti vagyon könyv szerinti értékével. 
A 71ESPVDN07 sorban a 71ESPVDN06 sorban jelentett vagyon értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat kell 

jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 71ESPVDN08 sorban az előző évre számított és negyedévente a 71ESPVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj 
összegét kell szerepeltetni. 

71ESPVDN09=71ESPVDN08–71ESPVDN07 

4.4. Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

4.4.1. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által fizetendő változó díj éves mértékét az Fnyt.  
71. § (5) bekezdése alapján kell meghatározni.  

4.4.2. 76FNYIVDN Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) tábla kitöltése 
A 76FNYIVDN02 soron a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított piaci értékét kell jelenteni. 
A 76FNYIVDN03 sorban a 76FNYIVDN02 sorban jelentett vagyon piaci értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díj éves 

mértékének negyedévre jutó időarányos részét kell szerepeltetni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének  
a tárgynegyedévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt szükséges arányosítást. 

A 76FNYIVDN04 sorban a tárgyévben a 76FNYIDN03 soron jelentett felügyeleti változó díj kumulált összegét kell 
szerepeltetni (első negyedévben az első negyedévre jelentett felügyeleti változó díj, második negyedévben az első és második 
negyedévre jelentett felügyeleti változó díjak összege stb.). 

Az előző évi felügyeleti változó díjra vonatkozó adatokat tartalmazó 76FNYIVDN05–76FNYIVDN09 sorokat kizárólag  
a második negyedéves bevallásban kell kitölteni. 
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A 76FNYIVDN06 sorban kell jelenteni a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított, auditált adatok 
szerinti piaci értékét. 

A 76FNYIVDN07 soron a 76FNYIVDN06 soron jelentett vagyon piaci szerinti értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 76FNYIVDN08 soron a 76FNYIVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj összegét kell szerepeltetni. 
76FNYIVDN09=76FNYIVDN08–76FNYIVDN07 

3. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj megfizetésekor feltüntetendő pénzforráskódok

Pénzforráskód Jelentése

1.  ALAP befektetési alap

2.  ALAPKEZ befektetési alapkezelő

3.  ALKUSZ független biztosításközvetítő (alkusz)

4.  ARUT_SZOL árutőzsdei szolgáltató

5.  ARUTOZSDE árutőzsde

6.  BANK bank, szakosított hitelintézet

7.  BANK_KEPV bank képviselet

8.  BEF_SZOLG befektetési szolgáltató

9.  BEF_VALL befektetési vállalkozás

10.  BEV_FK EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

11.  BEV_FKK harmadik országbeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

12.  BIZT_EGYE biztosító, viszontbiztosító egyesület

13.  BIZT_FIOK külföldi biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

14.  BIZT_FKFK
EGT-állambeli független biztosításközvetítő (alkusz), biztosításközvetítő többes 
ügynök magyarországi fióktelepe

15.  BIZT_SZOV biztosító, viszontbiztosító szövetkezet

16.  BIZT_TARS biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság

17.  BIZT_TOBB biztosításközvetítő többes ügynök

18.  ELSZHAZ elszámolóház

19.  EP_UGYNOK tőkepiaci függő ügynök

20.  ERTEKTOZS értéktőzsde

21.  FIOK EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

22.  FIOK_K harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

23.  FKÖZVETÍT Hpt. szerinti alkusz

24.  FOGL_NYSZ foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

25.  HITSZOV hitelszövetkezet

26.  HOLDING pénzügyi holding társaság

27.  KOCK_ALAP kockázati tőkealap

28.  KOZRAKTAR közraktár

29.  KSZF központi szerződő fél

30.  MAG_NYUG magánnyugdíjpénztár

31.  ONK_EGESZ önkéntes egészségpénztár

32.  ONK_NYUG önkéntes nyugdíjpénztár
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A 76FNYIVDN06 sorban kell jelenteni a kezelt vagyon tárgynegyedévet megelőző év utolsó napján számított, auditált adatok 
szerinti piaci értékét. 

A 76FNYIVDN07 soron a 76FNYIVDN06 soron jelentett vagyon piaci szerinti értéke alapján fizetendő felügyeleti változó díjat 
kell jelenteni, figyelembe véve a felügyeleti változó díj mértékének a tárgyévben esetlegesen bekövetkezett változása miatt 
szükséges arányosítást. 

A 76FNYIVDN08 soron a 76FNYIVDN03 soron bevallott felügyeleti változó díj összegét kell szerepeltetni. 
76FNYIVDN09=76FNYIVDN08–76FNYIVDN07 

3. melléklet a 3/2023. (I. 19.) MNB rendelethez

A felügyeleti díj megfizetésekor feltüntetendő pénzforráskódok

Pénzforráskód Jelentése

1.  ALAP befektetési alap

2.  ALAPKEZ befektetési alapkezelő

3.  ALKUSZ független biztosításközvetítő (alkusz)

4.  ARUT_SZOL árutőzsdei szolgáltató

5.  ARUTOZSDE árutőzsde

6.  BANK bank, szakosított hitelintézet

7.  BANK_KEPV bank képviselet

8.  BEF_SZOLG befektetési szolgáltató

9.  BEF_VALL befektetési vállalkozás

10.  BEV_FK EGT-állambeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

11.  BEV_FKK harmadik országbeli befektetési vállalkozás magyarországi fióktelepe

12.  BIZT_EGYE biztosító, viszontbiztosító egyesület

13.  BIZT_FIOK külföldi biztosító, viszontbiztosító magyarországi fióktelepe

14.  BIZT_FKFK
EGT-állambeli független biztosításközvetítő (alkusz), biztosításközvetítő többes 
ügynök magyarországi fióktelepe

15.  BIZT_SZOV biztosító, viszontbiztosító szövetkezet

16.  BIZT_TARS biztosító, viszontbiztosító részvénytársaság

17.  BIZT_TOBB biztosításközvetítő többes ügynök

18.  ELSZHAZ elszámolóház

19.  EP_UGYNOK tőkepiaci függő ügynök

20.  ERTEKTOZS értéktőzsde

21.  FIOK EGT-állambeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

22.  FIOK_K harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe

23.  FKÖZVETÍT Hpt. szerinti alkusz

24.  FOGL_NYSZ foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény

25.  HITSZOV hitelszövetkezet

26.  HOLDING pénzügyi holding társaság

27.  KOCK_ALAP kockázati tőkealap

28.  KOZRAKTAR közraktár

29.  KSZF központi szerződő fél

30.  MAG_NYUG magánnyugdíjpénztár

31.  ONK_EGESZ önkéntes egészségpénztár

32.  ONK_NYUG önkéntes nyugdíjpénztár
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33.  ONK_ONS önkéntes önsegélyező pénztár

34.  ONK_EÖP önkéntes egészség- és önsegélyező pénztár

35.  P_TÖBBES Hpt. szerinti többes ügynök

36.  PENZFELD pénzfeldolgozó

37.  PENZFFIOK pénzforgalmi intézmény fióktelepe

38.  PENZFORG pénzforgalmi intézmény

39.  PU_VALL
pénzügyi vállalkozás, ideértve a hitelintézettel egyenértékű prudenciális 
szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozást is

40.  PUV_FIOK EGT-állambeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe

41.  PUV_FIOKK harmadik országbeli pénzügyi vállalkozás magyarországi fióktelepe

42.  SZABPIAC szabályozott piac

43.  SZARM származékos piac

44.  TAKSZOV takarékszövetkezet

45.  TÖBB_KÖZV többes kiemelt közvetítő

46.  EPENZKIBOCS elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

47.  EPENZKIBOCS_FT elektronikuspénz-kibocsátó intézmény fióktelepe
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint  az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2023. (I. 20.) MNB rendelete
a „Himnusz” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából – „Himnusz” megnevezéssel  
15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Kölcsey Ferenc – Anton Einsle 1835-ös festménye alapján készült – félalakos portréja  

látható, a portré alsó részébe illesztett „KÖLCSEY” felirattal, előtérben egy korabeli tollal. A portré alatti két sorban 
– kézírással – az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „Hymnus” felirat, valamint a  mű keletkezésének évét jelölő  
„1823” évszám olvasható. A portrétól jobbra, függőlegesen a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az előlap szélén, 
két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „15000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Himnusz szövegére utaló képi elemek körpanoráma-szerű ábrázolása látható, melyre 
a  Szentháromságot szimbolizáló központi háromszögből három irányba sugarak vetülnek. A  háromszög körül, 
köriratban, az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART HA KÜZD ELLENSÉGGEL” felirat 
olvasható, az idézet kezdetét és végét egy apró, csúcsára állított négyzet választja el. A hátlap alsó részén, középen 
– a  sugarak ábrázolásába illesztve – Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén található sírhelyének ábrázolása, jobbra  
Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 23-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint  az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 4/2023. (I. 20.) MNB rendelete
a „Himnusz” ezüst emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából – „Himnusz” megnevezéssel  
15 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Kölcsey Ferenc – Anton Einsle 1835-ös festménye alapján készült – félalakos portréja  

látható, a portré alsó részébe illesztett „KÖLCSEY” felirattal, előtérben egy korabeli tollal. A portré alatti két sorban 
– kézírással – az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „Hymnus” felirat, valamint a  mű keletkezésének évét jelölő  
„1823” évszám olvasható. A portrétól jobbra, függőlegesen a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az előlap szélén, 
két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „15000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Himnusz szövegére utaló képi elemek körpanoráma-szerű ábrázolása látható, melyre 
a  Szentháromságot szimbolizáló központi háromszögből három irányba sugarak vetülnek. A  háromszög körül, 
köriratban, az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART HA KÜZD ELLENSÉGGEL” felirat 
olvasható, az idézet kezdetét és végét egy apró, csúcsára állított négyzet választja el. A hátlap alsó részén, középen 
– a  sugarak ábrázolásába illesztve – Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén található sírhelyének ábrázolása, jobbra  
Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 23-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 4/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 4/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2023. (I. 20.) MNB rendelete
a „Himnusz” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából – „Himnusz” megnevezéssel  
3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Kölcsey Ferenc – Anton Einsle 1835-ös festménye alapján készült – félalakos portréja 

látható, a portré alsó részébe illesztett „KÖLCSEY” felirattal, előtérben egy korabeli tollal. A portré alatti két sorban 
– kézírással  – az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „Hymnus” felirat, valamint a  mű keletkezésének évét jelölő  
„1823” évszám olvasható. A portrétól jobbra, függőlegesen a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az előlap szélén, 
két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „3000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Himnusz szövegére utaló képi elemek körpanoráma-szerű ábrázolása látható, melyre 
a  Szentháromságot szimbolizáló központi háromszögből három irányba sugarak vetülnek. A  háromszög körül, 
köriratban, az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART HA KÜZD ELLENSÉGGEL” felirat 
olvasható, az idézet kezdetét és végét egy apró, csúcsára állított négyzet választja el. A hátlap alsó részén, középen 
– a  sugarak ábrázolásába illesztve – Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén található sírhelyének ábrázolása, jobbra  
Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 6000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 23-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

548 PéNzÜgyi közlöNy 2. szám 
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2023. (I. 20.) MNB rendelete
a „Himnusz” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés d)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (2)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a  Himnusz megírásának 200. évfordulója alkalmából – „Himnusz” megnevezéssel  
3000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.

 (2) A kibocsátás időpontja: 2023. január 23.

2. § (1) Az emlékérme 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 30,8 gramm, átmérője 38,61 mm, széle recézett.
 (2) Az emlékérme előlapján Kölcsey Ferenc – Anton Einsle 1835-ös festménye alapján készült – félalakos portréja 

látható, a portré alsó részébe illesztett „KÖLCSEY” felirattal, előtérben egy korabeli tollal. A portré alatti két sorban 
– kézírással  – az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „Hymnus” felirat, valamint a  mű keletkezésének évét jelölő  
„1823” évszám olvasható. A portrétól jobbra, függőlegesen a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. Az előlap szélén, 
két-két egymás alatti sorban, bal oldalon a „2023” verési évszám és a „BP.” verdejel, jobb oldalon a „3000” értékjelzés 
és a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

 (3) Az emlékérme hátlapján a  Himnusz szövegére utaló képi elemek körpanoráma-szerű ábrázolása látható, melyre 
a  Szentháromságot szimbolizáló központi háromszögből három irányba sugarak vetülnek. A  háromszög körül, 
köriratban, az  eredeti kézirat írásmódja szerinti „NYÚJTS FELÉJE VÉDŐ KART HA KÜZD ELLENSÉGGEL” felirat 
olvasható, az idézet kezdetét és végét egy apró, csúcsára állított négyzet választja el. A hátlap alsó részén, középen 
– a  sugarak ábrázolásába illesztve – Kölcsey Ferenc Szatmárcsekén található sírhelyének ábrázolása, jobbra  
Soltra E. Tamás tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §  Az emlékérméből 6000 darab készíthető.

4. §  Ez a rendelet 2023. január 23-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 5/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet az 5/2023. (I. 20.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe:
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1019/2023. (II. 3.) Korm. határozata
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya közötti, 
a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben, valamint a kondicionalitási eljárás keretében 
vállalt intézkedések végrehajtásával kapcsolatos együttműködési megállapodás kialakítására vonatkozó 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya 

között a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében tett releváns kötelezettségvállalásokkal, 
valamint a  kondicionalitási eljárás keretében vállalt intézkedésekkel kapcsolatban együttműködési megállapodás 
(a továbbiakban: együttműködési megállapodás) kerüljön kialakításra;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, az  igazságügyi minisztert és a  területfejlesztési minisztert, hogy – szorosan 
együttműködve – kezdjék meg az együttműködési megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat.

Felelős: pénzügyminiszter 
igazságügyi miniszter 
területfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1019/2023. (II. 3.) Korm. határozata
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya közötti, 
a magyar Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervben, valamint a kondicionalitási eljárás keretében 
vállalt intézkedések végrehajtásával kapcsolatos együttműködési megállapodás kialakítására vonatkozó 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy a  Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és Magyarország Kormánya 

között a  Magyarország Helyreállítási és Ellenállóképességi Tervében tett releváns kötelezettségvállalásokkal, 
valamint a  kondicionalitási eljárás keretében vállalt intézkedésekkel kapcsolatban együttműködési megállapodás 
(a továbbiakban: együttműködési megállapodás) kerüljön kialakításra;

 2. felhívja a  pénzügyminisztert, az  igazságügyi minisztert és a  területfejlesztési minisztert, hogy – szorosan 
együttműködve – kezdjék meg az együttműködési megállapodással kapcsolatos tárgyalásokat.

Felelős: pénzügyminiszter 
igazságügyi miniszter 
területfejlesztési miniszter

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A köztársasági elnök 30/2023. (II. 9.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére  – 
hozzájárulok Abdelhafid Alahoum rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek az  Algériai Demokratikus Népi 
Köztársaság magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti 
székhellyel.

Budapest, 2022. október 19.

  Novák Katalin s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2022. október 24.

  Szijjártó Péter s. k.,
  külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6461-2/2022.

A Kormány 1020/2023. (II. 9.) Korm. határozata
a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
390  600  000  000 forint egyszeri átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2023.  évi központi költségvetéséről 
szóló 2022. évi XXV. törvénynek a Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet, 1. Lakossági rezsivédelem cím terhére, az 1. melléklet szerint.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1020/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

XVII. Energiaügyi Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVII. Energiaügyi Minisztérium 

21 Központi kezelésű előirányzatok
18 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezése

400639 1 Rezsivédelmi szolgáltatás ellentételezésével összefüggő kiadások
K5 Egyéb működési célú kiadások 390 600 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
399017 1 Lakossági rezsivédelem

K5 Egyéb működési célú kiadások -390 600 000 000

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 390 600 000 000 390 600 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Magyar Államkincstár  1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Államház-
tartási egyedi 

azonosító

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/határozat száma

K I A D Á S O K Államház-
tartási egyedi 

azonosító
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A Kormány 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozata
címrendi kiegészítésről, a Rezsivédelmi Alap fejezet terhére történő, valamint fejezetek közötti előirányzat-
átcsoportosításról, továbbá kormányhatározat módosításáról

 1. A Kormány
a) az államháztartásról szóló 2011. évi cXcV. törvény (a  továbbiakban: Áht.) 33.  § (1)  bekezdésében biztosított 

jogkörében eljárva, a  Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvénynek 
(a  továbbiakban: Kvtv.) a  Magyarország 2023. évi központi költségvetésének a  veszélyhelyzettel összefüggő 
eltérő szabályairól szóló 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet] 
1. mellékletével eltérően megállapított
aa) XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezetét a 45. Központi Maradványelszámolási 

Alap címmel,
ab) XLV. Állami beruházások fejezetét a  3. Uniós forrásból megvalósuló beruházások címmel és 

a 4. Bevételek címmel,
ac) XVII. Energiaügyi Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím 36. Ágazati szakmai és 

társadalmi szervezetek feladatai alcímét a 2. Állami többletfeladatok jogcímcsoporttal, valamint
ad) XXIII. Gazdaságfejlesztési Minisztérium fejezet 10. Fejezeti kezelésű előirányzatok címét 

az 5. Nemzetközi tagdíjak alcímmel
 egészíti ki;

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

b) egyetért azzal, hogy a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított 
XXI.  Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. célelőirányzatok alcím, 
34. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport forrása által finanszírozott – a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 197.  §-ában meghatározott részfeladatokon túli – 
feladatok ellátására az a) alpont ac) pontjában meghatározott előirányzat szolgál;

c) felhívja a  pénzügyminisztert, hogy – a  Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter és az  energiaügyi 
miniszter bevonásával – gondoskodjon arról, hogy a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével 
eltérően megállapított XXI. Miniszterelnöki Kabinetiroda fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 1. célelőirányzatok alcím, 34. Kormányzati szakpolitikák jogcímcsoport 2022. évi éves költségvetési 
beszámolóban jóváhagyott maradványa a b) alpont szerinti feladat-jogutódlás figyelembevételével kerüljön 
átvezetésre és előirányzatosításra;
Felelős: pénzügyminiszter 

Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter 
energiaügyi miniszter

Határidő: a költségvetési beszámoló Magyar Államkincstár által történő elfogadását követő 3. munkanap
d) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 28 097 060 000 forint egyszeri átcsoportosítását 

rendeli el a Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. mellékletével eltérően megállapított XLII. A költségvetés 
közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 45. Központi Maradványelszámolási Alap cím javára, az  1.  melléklet 
szerint;
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal

e) az Áht. 33. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 3 000 000 000 forint egyszeri átcsoportosítását 
rendeli el a  Kvtv. 613/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 1.  mellékletével eltérően megállapított L. Rezsivédelmi 
Alap fejezet terhére, a 2. melléklet szerint.
Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: azonnal
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 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról 
és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában a  „3 456 850 000 forint 
tekintetében 2022. december 31.” szövegrész helyébe a „3 456 850 000 forint tekintetében 2023. augusztus 31.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

606	
M

A
G
Y
A
R
	K

Ö
Z
L
Ö
N
Y
	•	2023.	évi	20.	szám

	

1. melléklet az 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 5 Közlekedési ágazati programok

K3 Dologi kiadások -28 097 060 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 45 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások 28 097 060 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 5 Közlekedési ágazati programok -28 097 060 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 28 097 060 000 28 097 060 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma
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 2. A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból, a  Gazdaság-újraindítási programok előirányzatból, 
a Beruházás Előkészítési Alapból, a Járvány Elleni Védekezés Központi Tartaléka előirányzatból, fejezetek közötti és 
fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításról, címrendi kiegészítésről, valamint kormányhatározatok módosításáról 
és visszavonásáról szóló 1496/2021. (VII. 23.) Korm. határozat 1.  pont d)  alpontjában a  „3 456 850 000 forint 
tekintetében 2022. december 31.” szövegrész helyébe a „3 456 850 000 forint tekintetében 2023. augusztus 31.” 
szöveg lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 5 Közlekedési ágazati programok

K3 Dologi kiadások -28 097 060 000
XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai

374873 45 Központi Maradványelszámolási Alap
K5 Egyéb működési célú kiadások 28 097 060 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XVI. Építési és Közlekedési Minisztérium

10 Fejezeti kezelésű előirányzatok
302691 5 Közlekedési ágazati programok -28 097 060 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 28 097 060 000 28 097 060 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

2. szám
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2. melléklet az 1021/2023. (II. 9.) Korm. határozathoz

XIII. Honvédelmi Minisztérium 
L. Rezsivédelmi Alap

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások 2 000 000 000
22 Sport feladatokhoz kapcsolódó központi kezelésű előirányzatok

1

2

401284 2 Ingatlanok fenntartása és üzemeltetése
K3 Dologi kiadások 1 000 000 000

L. Rezsivédelmi Alap
401651 Önkormányzatok kompenzációja

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 817 829 000
401573 Egyházi és civil intézményfenntartók támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -182 171 000
401584 Állami tulajdonú társaságok támogatása

K5 Egyéb működési célú kiadások -1 000 000 000

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű    

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XIII. Honvédelmi Minisztérium 

21 Sport feladatokhoz kapcsolódó fejezeti kezelésű előirányzatok
387017 6 Sportági fejlesztési koncepciók megvalósításával összefüggő feladatok támogatása 2 000 000 000

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I. n.év II. n.év III. n.év IV. n.év
időarányos
teljesítésarányos  
egyéb: azonnal 3 000 000 000 3 000 000 000

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
Költségvetési év: 2023.

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat számaÁllamháztartási 

egyedi azonosító

K I A D Á S O K 

Magyar Államkincstár 1 példány

T Á M O G A T Á S 

B E V É T E L

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A módosítást elrendelő jogszabály/ 
határozat száma

A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos bevételek és kiadások

A Nemzeti Sportinfrastruktúra Ügynökség tulajdonosi joggyakorlásával kapcsolatos kiadások

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

Államháztartási 
egyedi azonosító

Államháztartási 
egyedi azonosító
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 3. felhívja a  pénzügyminisztert, hogy gondoskodjon a  NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság 1.  pont szerinti feladatellátásához szükséges informatikai szolgáltatás és infrastruktúra 
éves díjaként a  2024. évre 801 211 580 forint, a  2025. évre 854 428 338 forint, a  2026. évtől kezdődően beépülő 
jelleggel 864 689 086 forint többletforrás biztosításáról a  központi költségvetés Kormányzati infokommunikációs 
szolgáltatásokat finanszírozó előirányzata javára.

Felelős: pénzügyminiszter
Határidő: a 2024. évtől az adott évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1033/2023. (II. 16.) Korm. határozata
a Nemzet Sportolóinak javaslata alapján a Nemzet Sportolója cím adományozásáról

A Kormány a  sportról szóló 2004. évi I. törvény 62.  § (1)  bekezdése alapján – megismerve és tudomásul véve 
a  Nemzet Sportolóinak javaslatát – Vaskuti István kenus részére a  Nemzet Sportolója címet és az  azzal járó 
életjáradékot adományozza.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1034/2023. (II. 16.) Korm. határozata
a Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 
1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat módosításáról

A Gazdaság-újraindítási Akcióterv keretében az  MFB Növekedési Garanciaprogram meghirdetéséről szóló 
1085/2021. (III. 1.) Korm. határozat 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1034/2023. (II. 16.) Korm. határozathoz
„4. melléklet az 1085/2021. (III. 1.) Korm. határozathoz

MFB Gyármentő Likviditási Garanciaprogram

Sorszám A B

1. A kötelezett személye

mindazon vállalkozás, amelynek az utolsó összevont 
(konszolidált) beszámolója, ennek hiányában éves 
beszámolója vagy egyszerűsített éves beszámolója 
szerinti foglalkoztatotti létszáma legalább 50 fő,  
nettó árbevétele pedig legalább 10 000 000 euró vagy 
annak megfelelő forint

2.
Az MFB Zrt. kezesség- vagy 
garanciavállalásának mértéke 

a hitelintézet által nyújtott hitel vagy pénzkölcsön 
tőkeösszegének, illetve a hitelintézet által vállalt 
garancia vagy kezesség összegének legfeljebb 80%-a

3.
Az állami kezességvállalással támogatott 
hitelcél

szállítói költségeket finanszírozó forgóeszközhitel, 
működésfinanszírozás, befektetett eszköz finanszírozás, 
projekthitel, folyószámlahitel vagy az ilyen típusú 
hitelek kiváltására nyújtott hitel, illetve az ezek 
visszafizetésének biztosítékaként hitelintézet által vállalt 
kezesség vagy garancia

4.
A hitel vagy hitelintézet által vállalt garancia 
vagy kezesség futamideje

legfeljebb 20 év 

5. Keretösszeg 100 000 000 000 forint 

6. Hitelösszeg legfeljebb 20 000 000 000 forint

7. A vállalható állami kezesség összege/mértéke
az MFB Zrt. által vállalt kezesség vagy garancia 
összegének 90%-a 

8. Az állami kezességvállalás időtartama 
a kezesség- vagy garanciavállalással érintett hitelintézeti 
kötelezettségvállalás végső lejárata + 180 nap

”
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A szerkesztésért felel a Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége. 
Szerkesztőség: 1051 Budapest, József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295. 
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. 1085 Bp., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu 
Felelős kiadó: Németh Balázs ügyvezető.

Hirdetések felvétele a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.-nél (1085 Bp., Somogyi Béla utca 6.) történik. 
Amennyiben a megrendelő a hirdetésében emblémát is kíván alkalmazni, tartozik azt fotózásra alkalmas 
módon megrendeléséhez mellék elni.

HU ISSN 2631-0228

Hirdetmények

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési 
megbízá sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:

Pénzügyminisztérium, Pénzügyi közlöny szerkesztősége
1051 bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax: 795-0295.
Magyar közlöny lap- és könyvkiadó kft.
1085 budapest, somogyi béla utca 6. Fax: 318-6668.

az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülőúton jut el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges 
késedelmet szenvedhet.

Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat) érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben 
közöljék, mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek 
többségében nem fedi a valós helyzetet.

sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja 
megkezdett kéziratoldalanként nettó ára: 17 903 Ft, bruttó ára: 22 737 Ft. Hiányos információk esetén a hirdetmény nem 
jelentethető meg.

  (A Szerkesztőség)

Érvénytelenített bélyegző

az AGRO-MILCH Mezőgazdasági és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 08-09-011217,  
adószám: 11324148-2-08, székhely: 8438 veszprémvarsány, könyves kálmán u. 2.) bejelentése

az  agro-MilCH Mezőgazdasági és szolgáltató korlátolt Felelősségű társaság 3. sorszámú bélyegzője elveszett, 
annak használata 2023. február 1-jétől érvénytelen.
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