
1. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

1. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pont 1.57. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.57. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;”

2. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 4. pont
a) 4.1. alpontjában az „a KAP és az ERA rendszerben” szövegrész helyébe az „az ERA rendszer
„Adatszolgáltatás” szolgáltatásában” szöveg,
b) 4.7.2., 4.8.2., 4.9.1. alpontjában az „a KAP” szövegrészek helyébe az „az ERA” szöveg,
c) 4.11. alpontjában a „Felhasználói kézikönyve, illetve a PAD WEB szolgáltatás Felhasználói kézikönyve”
szövegrész helyébe az „ „Adatszolgáltatás” szolgáltatásának Felhasználói kézikönyve” szöveg
lép.



2. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez
„16. melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez
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részletező
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b8) Díj 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a ba bb ca cb da db ea eb fa fb ga gb ha hb ia ib

001 PADWEB00001 Termékkód
002 PADWEB00001001 Módosítás oka
003 PADWEB00001002 Publikáció kért dátuma
004 PADWEB00001003 Értékesítés megszüntetésének dátuma

005 PADWEB00001004 Terméknév, szűrőfeltételek, igénybevétel 
minimum feltételei

006 PADWEB000010041 A fizetési számla neve
007 PADWEB000010042 Pénznem
008 PADWEB000010043 Online számlanyitás
009 PADWEB000010044 Diákszámla
010 PADWEB000010045 Alapszámla
011 PADWEB0000100461 Igénybevétel minimum feltételei (1)
012 PADWEB0000100462 Igénybevétel minimum feltételei (2)
013 PADWEB000010047 URL hivatkozások

Szolgáltatás csoport I

014 PADWEB00001005 Általános számlaszolgáltatások
Szolgáltatás 1

015 PADWEB000010051 Számlavezetés

016 PADWEB00001005101 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj elektronikus kivonattal

017 PADWEB00001005102 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj papír alapú kivonattal

018 PADWEB00001005103 A számlavezetési díj a következőkből álló 
szolgáltatáscsomagot tartalmazza:

019 PADWEB00001005104
A kereten felül igénybe vett 
szolgáltatásokért a pénzforgalmi szolgáltató 
külön díjat számít fel.

020 PADWEB00001005105 Számlazárás díja

021 PADWEB00001005106 Számlaváltás díja

022 PADWEB00001005107 Látra szóló éves kamatláb

023 PADWEB00001005108 EBKM értéke

Szolgáltatás 2

024 PADWEB000010052 Internetbanki és mobilalkalmazási 
szolgáltatás

025 PADWEB0000100521 Internetbank, mobilbank, online 
szolgáltatás havi díja és éves díja

Szolgáltatás 3

026 PADWEB000010053 SMS-szolgáltatás
027 PADWEB0000100531 Aláíró SMS üzenet díja (db)
028 PADWEB0000100532 Értesítő/egyéb SMS díja (db)
029 PADWEB0000100533 SMS szolgáltatás/csomag díja

Szolgáltatás 4

030 PADWEB000010054 Telefonos banki szolgáltatás

031 PADWEB0000100541 Telebank szolgáltatás havi díja és teljes 
éves díja

032 PADWEB0000100542 Telebank szolgáltatás eseti díja

Szolgáltatás csoport II

033 PADWEB00001006 Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Szolgáltatás 5

034 PADWEB000010061 Átutalás belföldön forintban
035 PADWEB0000100611 Számlavezetőn kívülre elektronikusan
036 PADWEB0000100612 Számlavezetőn kívülre telefonon

037 PADWEB0000100613 Számlavezetőn kívülre papír alapon 
(fiókban)

038 PADWEB0000100614 Számlavezetőn belül elektronikusan
039 PADWEB0000100615 Számlavezetőn belül telefonon

040 PADWEB0000100616 Számlavezetőn belül papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 6

041 PADWEB000010062 Rendszeres átutalás

042 PADWEB0000100621 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

043 PADWEB0000100622 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

044 PADWEB0000100623 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

045 PADWEB0000100624 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

046 PADWEB0000100625 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

047 PADWEB0000100626 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

Szolgáltatás 7

048 PADWEB000010063 Beszedés

049 PADWEB0000100631 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

050 PADWEB0000100632 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

051 PADWEB0000100633 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

052 PADWEB0000100634 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

053 PADWEB0000100635 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

054 PADWEB0000100636 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

Szolgáltatás 8

055 PADWEB000010064 Átutalás euróban (SEPA)
056 PADWEB0000100641 Külföldre elektronikusan
057 PADWEB0000100642 Külföldre telefonon
058 PADWEB0000100643 Külföldre papír alapon (fiókban)
059 PADWEB0000100644 Belföldre elektronikusan
060 PADWEB0000100645 Belföldre telefonon
061 PADWEB0000100646 Belföldre papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 9

062 PADWEB000010065 Átutalás egyéb devizában
063 PADWEB0000100651 Külföldre elektronikusan
064 PADWEB0000100652 Külföldre telefonon
065 PADWEB0000100653 Külföldre papír alapon (fiókban)
066 PADWEB0000100654 Belföldre elektronikusan
067 PADWEB0000100655 Belföldre telefonon
068 PADWEB0000100656 Belföldre papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 10

069 PADWEB000010066 Deviza jóváírás

070 PADWEB0000100661 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

071 PADWEB0000100662 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

072 PADWEB0000100663 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

073 PADWEB0000100664 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

Szolgáltatás csoport III

074 PADWEB00001007 Kártyák és készpénz

Szolgáltatás 11
Betéti 

kártya 1

Betéti 

kártya 2

Betéti 

kártya 3

Betéti 

kártya 4

Betéti 

kártya 5

Betéti 

kártya 6

Betéti 

kártya 7

Betéti 

kártya 8

075 PADWEB000010071 Betétikártya-szolgáltatás

076 PADWEB0000100711 A fizetési számlához kapcsolódó 
betétikártya neve

077 PADWEB0000100712 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
078 PADWEB0000100713 Főkártya első éves díja
079 PADWEB0000100714 Főkártya éves díja a második évtől

Szolgáltatás 12

080 PADWEB000010072 Hitelkártya-szolgáltatás

081 PADWEB00001007201 A fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya 
neve

082 PADWEB00001007202 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
083 PADWEB00001007203 Főkártya első éves díja
084 PADWEB00001007204 Főkártya éves díja a második évtől
085 PADWEB00001007205 Hitelkamat éves mértéke

086 PADWEB00001007206 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM

087 PADWEB00001007207 Késedelmi kamat éves mértéke
088 PADWEB00001007208 Késedelmi díj
089 PADWEB00001007209 Hitelkeret túllépési díj
090 PADWEB00001007210 Havi zárlati díj

091 PADWEB00001007211 Saját fiókban történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

092 PADWEB00001007212 Átutalással történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

093 PADWEB00001007213 Postai csekken történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

Szolgáltatás 13

094 PADWEB000010073 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
belföldön

095 PADWEB0000100731 Betéti kártyával történő vásárlás belföldön
096 PADWEB0000100732 Hitelkártyával történő vásárlás belföldön

Szolgáltatás 14

097 PADWEB000010074 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
külföldön

098 PADWEB0000100741 Betéti kártyával történő vásárlás külföldön
099 PADWEB0000100742 Hitelkártyával történő vásárlás külföldön

Szolgáltatás 15

100 PADWEB000010075 Készpénzfelvétel belföldön
101 PADWEB00001007501 Bankkártya nélkül fiókban
102 PADWEB00001007502 Betéti bankkártyával saját ATM-ből
103 PADWEB00001007503 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből
104 PADWEB00001007504 Betéti bankkártyával saját fiókban
105 PADWEB00001007505 Betéti bankkártyával idegen fiókban
106 PADWEB00001007506 Betéti bankkártyával postán
107 PADWEB00001007507 Hitelkártyával saját ATM-ből
108 PADWEB00001007508 Hitelkártyával idegen ATM-ből
109 PADWEB00001007509 Hitelkártyával saját fiókban
110 PADWEB00001007510 Hitelkártyával idegen fiókban
111 PADWEB00001007511 Hitelkártyával postán

Szolgáltatás 16

112 PADWEB000010076 Készpénzfelvétel külföldön

113 PADWEB0000100761 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) által üzemeltetett ATM-ből

114 PADWEB0000100762 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből

115 PADWEB0000100763 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) fiókjában

116 PADWEB0000100764 Betéti bankkártyával idegen fiókban

117 PADWEB0000100765 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
által üzemeltetett ATM-ből

PADWEB
PADWEB

Sor-
szám

Sorkód Megnevezés

Egyedi jellemző 1 Egyedi jellemző 2 Egyedi jellemző 3 Egyedi jellemző 4 Egyedi jellemző 5 Egyedi jellemző 6 Egyedi jellemző 7 Egyedi jellemző 8
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Sor-
szám

Sorkód Megnevezés

Egyedi jellemző 1 Egyedi jellemző 2 Egyedi jellemző 3 Egyedi jellemző 4 Egyedi jellemző 5 Egyedi jellemző 6 Egyedi jellemző 7 Egyedi jellemző 8

118 PADWEB0000100766 Hitelkártyával idegen ATM-ből

119 PADWEB0000100767 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
fiókjában

120 PADWEB0000100768 Hitelkártyával idegen fiókban
Szolgáltatás 17

121 PADWEB000010077 Készpénzbefizetés belföldön
122 PADWEB0000100771 Forint készpénzbefizetés saját ATM-be
123 PADWEB0000100772 Forint készpénzbefizetés saját fiókban
124 PADWEB0000100773 Forint készpénzbefizetés idegen fiókban
125 PADWEB0000100774 Forint befizetés postán POS-on

Szolgáltatás csoport IV

126 PADWEB00001008 Folyószámlahitelek és kapcsolódó 
szolgáltatások

Szolgáltatás 18

127 PADWEB000010081 Folyószámlahitel
128 PADWEB0000100811 Az igényelhető folyószámlahitel neve
129 PADWEB0000100812 Hitelkamat éves mértéke

130 PADWEB0000100813 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM értéke

131 PADWEB0000100814 Hitelbírálati díj
132 PADWEB0000100815 Kezelési költség
133 PADWEB0000100816 Rendelkezésre tartási jutalék
134 PADWEB0000100817 Késedelmi kamat éves mértéke

Szolgáltatás csoport V

135 PADWEB00001009 Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatás 19

136 PADWEB000010091 Limitmódosítás
137 PADWEB0000100911 Vásárlási limitmódosítás elektronikusan
138 PADWEB0000100912 Vásárlási limitmódosítás telefonon

139 PADWEB0000100913 Vásárlási limitmódosítás papír alapon 
(fiókban)

140 PADWEB0000100914 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
elektronikusan

141 PADWEB0000100915 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
telefonon

142 PADWEB0000100916 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 20

143 PADWEB000010092 Igazolások kiállítása és rendelkezésre 
bocsátása

144 PADWEB0000100921 Postai úton kiküldött rendszeres havi 
bankszámlakivonat másolata papír alapon

145 PADWEB0000100922 Fedezetigazolás
146 PADWEB0000100923 Számlaegyenleg igazolás
147 PADWEB0000100924 Egyéb igazolás

...... ......

148 PADWEB99999 Termékkód
149 PADWEB99999001 Módosítás oka
150 PADWEB99999002 Publikáció kért dátuma
151 PADWEB99999003 Értékesítés megszüntetésének dátuma

152 PADWEB99999004 Terméknév, szűrőfeltételek, igénybevétel 
minimum feltételei

153 PADWEB999990041 A fizetési számla neve
154 PADWEB999990042 Pénznem
155 PADWEB999990043 Online számlanyitás
156 PADWEB999990044 Diákszámla
157 PADWEB999990045 Alapszámla
158 PADWEB9999900461 Igénybevétel minimum feltételei (1)
159 PADWEB9999900462 Igénybevétel minimum feltételei (2)
160 PADWEB999990047 URL hivatkozások

Szolgáltatás csoport I

161 PADWEB99999005 Általános számlaszolgáltatások
Szolgáltatás 1

162 PADWEB999990051 Számlavezetés

163 PADWEB99999005101 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj elektronikus kivonattal

164 PADWEB99999005102 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj papír alapú kivonattal

165 PADWEB99999005103 A számlavezetési díj a következőkből álló 
szolgáltatáscsomagot tartalmazza:

166 PADWEB99999005104
A kereten felül igénybe vett 
szolgáltatásokért a pénzforgalmi szolgáltató 
külön díjat számít fel.

167 PADWEB99999005105 Számlazárás díja
168 PADWEB99999005106 Számlaváltás díja
169 PADWEB99999005107 Látra szóló éves kamatláb
170 PADWEB99999005108 EBKM értéke

Szolgáltatás 2

171 PADWEB999990052 Internetbanki és mobilalkalmazási 
szolgáltatás

172 PADWEB9999900521 Internetbank, mobilbank, online 
szolgáltatás havi díja és éves díja

Szolgáltatás 3

173 PADWEB999990053 SMS-szolgáltatás
174 PADWEB9999900531 Aláíró SMS üzenet díja (db)
175 PADWEB9999900532 Értesítő/egyéb SMS díja (db)
176 PADWEB9999900533 SMS szolgáltatás/csomag díja

Szolgáltatás 4

177 PADWEB999990054 Telefonos banki szolgáltatás

178 PADWEB9999900541 Telebank szolgáltatás havi díja és teljes 
éves díja

179 PADWEB9999900542 Telebank szolgáltatás eseti díja
Szolgáltatás csoport II

180 PADWEB99999006 Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)
Szolgáltatás 5

181 PADWEB999990061 Átutalás belföldön forintban
182 PADWEB9999900611 Számlavezetőn kívülre elektronikusan
183 PADWEB9999900612 Számlavezetőn kívülre telefonon

184 PADWEB9999900613 Számlavezetőn kívülre papír alapon 
(fiókban)

185 PADWEB9999900614 Számlavezetőn belül elektronikusan
186 PADWEB9999900615 Számlavezetőn belül telefonon

187 PADWEB9999900616 Számlavezetőn belül papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 6

188 PADWEB999990062 Rendszeres átutalás

189 PADWEB9999900621 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

190 PADWEB9999900622 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

191 PADWEB9999900623 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

192 PADWEB9999900624 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

193 PADWEB9999900625 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

194 PADWEB9999900626 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

Szolgáltatás 7

195 PADWEB999990063 Beszedés

196 PADWEB9999900631 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

197 PADWEB9999900632 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

198 PADWEB9999900633 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

199 PADWEB9999900634 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

200 PADWEB9999900635 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

201 PADWEB9999900636 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

Szolgáltatás 8

202 PADWEB999990064 Átutalás euróban (SEPA)
203 PADWEB9999900641 Külföldre elektronikusan
204 PADWEB9999900642 Külföldre telefonon
205 PADWEB9999900643 Külföldre papír alapon (fiókban)
206 PADWEB9999900644 Belföldre elektronikusan
207 PADWEB9999900645 Belföldre telefonon
208 PADWEB9999900646 Belföldre papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 9

209 PADWEB999990065 Átutalás egyéb devizában
210 PADWEB9999900651 Külföldre elektronikusan
211 PADWEB9999900652 Külföldre telefonon
212 PADWEB9999900653 Külföldre papír alapon (fiókban)
213 PADWEB9999900654 Belföldre elektronikusan
214 PADWEB9999900655 Belföldre telefonon
215 PADWEB9999900656 Belföldre papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 10

216 PADWEB999990066 Deviza jóváírás

217 PADWEB9999900661 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

218 PADWEB9999900662 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

219 PADWEB9999900663 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

220 PADWEB9999900664 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

Szolgáltatás csoport III

221 PADWEB99999007 Kártyák és készpénz

Szolgáltatás 11
Betéti 

kártya 1

Betéti 

kártya 2

Betéti 

kártya 3

Betéti 

kártya 4

Betéti 

kártya 5

Betéti 

kártya 6

Betéti 

kártya 7

Betéti 

kártya 8

222 PADWEB999990071 Betétikártya-szolgáltatás

223 PADWEB9999900711 A fizetési számlához kapcsolódó 
betétikártya neve

224 PADWEB9999900712 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
225 PADWEB9999900713 Főkártya első éves díja
226 PADWEB9999900714 Főkártya éves díja a második évtől

Szolgáltatás 12

227 PADWEB999990072 Hitelkártya-szolgáltatás

228 PADWEB99999007201 A fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya 
neve

229 PADWEB99999007202 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
230 PADWEB99999007203 Főkártya első éves díja
231 PADWEB99999007204 Főkártya éves díja a második évtől
232 PADWEB99999007205 Hitelkamat éves mértéke

233 PADWEB99999007206 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM

234 PADWEB99999007207 Késedelmi kamat éves mértéke
235 PADWEB99999007208 Késedelmi díj
236 PADWEB99999007209 Hitelkeret túllépési díj
237 PADWEB99999007210 Havi zárlati díj

Egyedi jellemző 8Egyedi jellemző 6 Egyedi jellemző 7Egyedi jellemző 1 Egyedi jellemző 2 Egyedi jellemző 3 Egyedi jellemző 4 Egyedi jellemző 5



Technikai adatok a1) Díjtípus 

részletező

b1) Díj 

összege

a2) Díjtípus 

részletező

b2) Díj 

összege

a3) Díjtípus 

részletező

b3) Díj 

összege

a4) Díjtípus 

részletező

b4) Díj 

összege

a5) Díjtípus 

részletező

b5) Díj 

összege

a6) Díjtípus 

részletező

b6) Díj 

összege

a7) Díjtípus 

részletező

b7) Díj 

összege

a8) Díjtípus 

részletező

b8) Díj 

összege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
a ba bb ca cb da db ea eb fa fb ga gb ha hb ia ib

Sor-
szám

Sorkód Megnevezés

Egyedi jellemző 1 Egyedi jellemző 2 Egyedi jellemző 3 Egyedi jellemző 4 Egyedi jellemző 5 Egyedi jellemző 6 Egyedi jellemző 7 Egyedi jellemző 8

238 PADWEB99999007211 Saját fiókban történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

239 PADWEB99999007212 Átutalással történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

240 PADWEB99999007213 Postai csekken történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

Szolgáltatás 13

241 PADWEB999990073 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
belföldön

242 PADWEB9999900731 Betéti kártyával történő vásárlás belföldön
243 PADWEB9999900732 Hitelkártyával történő vásárlás belföldön

Szolgáltatás 14

244 PADWEB999990074 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
külföldön

245 PADWEB9999900741 Betéti kártyával történő vásárlás külföldön
246 PADWEB9999900742 Hitelkártyával történő vásárlás külföldön

Szolgáltatás 15

247 PADWEB999990075 Készpénzfelvétel belföldön
248 PADWEB99999007501 Bankkártya nélkül fiókban
249 PADWEB99999007502 Betéti bankkártyával saját ATM-ből
250 PADWEB99999007503 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből
251 PADWEB99999007504 Betéti bankkártyával saját fiókban
252 PADWEB99999007505 Betéti bankkártyával idegen fiókban
253 PADWEB99999007506 Betéti bankkártyával postán
254 PADWEB99999007507 Hitelkártyával saját ATM-ből
255 PADWEB99999007508 Hitelkártyával idegen ATM-ből
256 PADWEB99999007509 Hitelkártyával saját fiókban
257 PADWEB99999007510 Hitelkártyával idegen fiókban
258 PADWEB99999007511 Hitelkártyával postán

Szolgáltatás 16

259 PADWEB999990076 Készpénzfelvétel külföldön

260 PADWEB9999900761 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) által üzemeltetett ATM-ből

261 PADWEB9999900762 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből

262 PADWEB9999900763 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) fiókjában

263 PADWEB9999900764 Betéti bankkártyával idegen fiókban

264 PADWEB9999900765 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
által üzemeltetett ATM-ből

265 PADWEB9999900766 Hitelkártyával idegen ATM-ből

266 PADWEB9999900767 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
fiókjában

267 PADWEB9999900768 Hitelkártyával idegen fiókban
Szolgáltatás 17

268 PADWEB999990077 Készpénzbefizetés belföldön
269 PADWEB9999900771 Forint készpénzbefizetés saját ATM-be
270 PADWEB9999900772 Forint készpénzbefizetés saját fiókban
271 PADWEB9999900773 Forint készpénzbefizetés idegen fiókban
272 PADWEB9999900774 Forint befizetés postán POS-on

Szolgáltatás csoport IV

273 PADWEB99999008 Folyószámlahitelek és kapcsolódó 
szolgáltatások

Szolgáltatás 18

274 PADWEB999990081 Folyószámlahitel
275 PADWEB9999900811 Az igényelhető folyószámlahitel neve
276 PADWEB9999900812 Hitelkamat éves mértéke

277 PADWEB9999900813 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM értéke

278 PADWEB9999900814 Hitelbírálati díj
279 PADWEB9999900815 Kezelési költség
280 PADWEB9999900816 Rendelkezésre tartási jutalék
281 PADWEB9999900817 Késedelmi kamat éves mértéke

Szolgáltatás csoport V

282 PADWEB99999009 Egyéb szolgáltatások
Szolgáltatás 19

283 PADWEB999990091 Limitmódosítás
284 PADWEB9999900911 Vásárlási limitmódosítás elektronikusan
285 PADWEB9999900912 Vásárlási limitmódosítás telefonon

286 PADWEB9999900913 Vásárlási limitmódosítás papír alapon 
(fiókban)

287 PADWEB9999900914 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
elektronikusan

288 PADWEB9999900915 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
telefonon

289 PADWEB9999900916 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
papír alapon (fiókban)

Szolgáltatás 20

290 PADWEB999990092 Igazolások kiállítása és rendelkezésre 
bocsátása

291 PADWEB9999900921 Postai úton kiküldött rendszeres havi 
bankszámlakivonat másolata papír alapon

292 PADWEB9999900922 Fedezetigazolás
293 PADWEB9999900923 Számlaegyenleg igazolás
294 PADWEB9999900924 Egyéb igazolás

Tilos
Jelmagyarázat



001 PADWEB00001 Termékkód
002 PADWEB00001001 Módosítás oka
003 PADWEB00001002 Publikáció kért dátuma
004 PADWEB00001003 Értékesítés megszüntetésének dátuma

005 PADWEB00001004 Terméknév, szűrőfeltételek, igénybevétel 
minimum feltételei

006 PADWEB000010041 A fizetési számla neve
007 PADWEB000010042 Pénznem
008 PADWEB000010043 Online számlanyitás
009 PADWEB000010044 Diákszámla
010 PADWEB000010045 Alapszámla
011 PADWEB0000100461 Igénybevétel minimum feltételei (1)
012 PADWEB0000100462 Igénybevétel minimum feltételei (2)
013 PADWEB000010047 URL hivatkozások

014 PADWEB00001005 Általános számlaszolgáltatások

015 PADWEB000010051 Számlavezetés

016 PADWEB00001005101 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj elektronikus kivonattal

017 PADWEB00001005102 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj papír alapú kivonattal

018 PADWEB00001005103 A számlavezetési díj a következőkből álló 
szolgáltatáscsomagot tartalmazza:

019 PADWEB00001005104
A kereten felül igénybe vett 
szolgáltatásokért a pénzforgalmi szolgáltató 
külön díjat számít fel.

020 PADWEB00001005105 Számlazárás díja

021 PADWEB00001005106 Számlaváltás díja

022 PADWEB00001005107 Látra szóló éves kamatláb

023 PADWEB00001005108 EBKM értéke

024 PADWEB000010052 Internetbanki és mobilalkalmazási 
szolgáltatás

025 PADWEB0000100521 Internetbank, mobilbank, online 
szolgáltatás havi díja és éves díja

026 PADWEB000010053 SMS-szolgáltatás
027 PADWEB0000100531 Aláíró SMS üzenet díja (db)
028 PADWEB0000100532 Értesítő/egyéb SMS díja (db)
029 PADWEB0000100533 SMS szolgáltatás/csomag díja

030 PADWEB000010054 Telefonos banki szolgáltatás

031 PADWEB0000100541 Telebank szolgáltatás havi díja és teljes 
éves díja

032 PADWEB0000100542 Telebank szolgáltatás eseti díja

033 PADWEB00001006 Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

034 PADWEB000010061 Átutalás belföldön forintban
035 PADWEB0000100611 Számlavezetőn kívülre elektronikusan
036 PADWEB0000100612 Számlavezetőn kívülre telefonon

037 PADWEB0000100613 Számlavezetőn kívülre papír alapon 
(fiókban)

038 PADWEB0000100614 Számlavezetőn belül elektronikusan
039 PADWEB0000100615 Számlavezetőn belül telefonon

040 PADWEB0000100616 Számlavezetőn belül papír alapon (fiókban)

041 PADWEB000010062 Rendszeres átutalás

042 PADWEB0000100621 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

043 PADWEB0000100622 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

044 PADWEB0000100623 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

045 PADWEB0000100624 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

046 PADWEB0000100625 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

047 PADWEB0000100626 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

048 PADWEB000010063 Beszedés

049 PADWEB0000100631 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

050 PADWEB0000100632 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

051 PADWEB0000100633 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

052 PADWEB0000100634 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

053 PADWEB0000100635 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

054 PADWEB0000100636 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

055 PADWEB000010064 Átutalás euróban (SEPA)
056 PADWEB0000100641 Külföldre elektronikusan
057 PADWEB0000100642 Külföldre telefonon
058 PADWEB0000100643 Külföldre papír alapon (fiókban)
059 PADWEB0000100644 Belföldre elektronikusan
060 PADWEB0000100645 Belföldre telefonon
061 PADWEB0000100646 Belföldre papír alapon (fiókban)

062 PADWEB000010065 Átutalás egyéb devizában
063 PADWEB0000100651 Külföldre elektronikusan
064 PADWEB0000100652 Külföldre telefonon
065 PADWEB0000100653 Külföldre papír alapon (fiókban)
066 PADWEB0000100654 Belföldre elektronikusan
067 PADWEB0000100655 Belföldre telefonon
068 PADWEB0000100656 Belföldre papír alapon (fiókban)

069 PADWEB000010066 Deviza jóváírás

070 PADWEB0000100661 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

071 PADWEB0000100662 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

072 PADWEB0000100663 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

073 PADWEB0000100664 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

074 PADWEB00001007 Kártyák és készpénz

075 PADWEB000010071 Betétikártya-szolgáltatás

076 PADWEB0000100711 A fizetési számlához kapcsolódó 
betétikártya neve

077 PADWEB0000100712 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
078 PADWEB0000100713 Főkártya első éves díja
079 PADWEB0000100714 Főkártya éves díja a második évtől

080 PADWEB000010072 Hitelkártya-szolgáltatás

081 PADWEB00001007201 A fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya 
neve

082 PADWEB00001007202 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
083 PADWEB00001007203 Főkártya első éves díja
084 PADWEB00001007204 Főkártya éves díja a második évtől
085 PADWEB00001007205 Hitelkamat éves mértéke

086 PADWEB00001007206 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM

087 PADWEB00001007207 Késedelmi kamat éves mértéke
088 PADWEB00001007208 Késedelmi díj
089 PADWEB00001007209 Hitelkeret túllépési díj
090 PADWEB00001007210 Havi zárlati díj

091 PADWEB00001007211 Saját fiókban történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

092 PADWEB00001007212 Átutalással történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

093 PADWEB00001007213 Postai csekken történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

094 PADWEB000010073 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
belföldön

095 PADWEB0000100731 Betéti kártyával történő vásárlás belföldön
096 PADWEB0000100732 Hitelkártyával történő vásárlás belföldön

097 PADWEB000010074 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
külföldön

098 PADWEB0000100741 Betéti kártyával történő vásárlás külföldön
099 PADWEB0000100742 Hitelkártyával történő vásárlás külföldön

100 PADWEB000010075 Készpénzfelvétel belföldön
101 PADWEB00001007501 Bankkártya nélkül fiókban
102 PADWEB00001007502 Betéti bankkártyával saját ATM-ből
103 PADWEB00001007503 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből
104 PADWEB00001007504 Betéti bankkártyával saját fiókban
105 PADWEB00001007505 Betéti bankkártyával idegen fiókban
106 PADWEB00001007506 Betéti bankkártyával postán
107 PADWEB00001007507 Hitelkártyával saját ATM-ből
108 PADWEB00001007508 Hitelkártyával idegen ATM-ből
109 PADWEB00001007509 Hitelkártyával saját fiókban
110 PADWEB00001007510 Hitelkártyával idegen fiókban
111 PADWEB00001007511 Hitelkártyával postán

112 PADWEB000010076 Készpénzfelvétel külföldön

113 PADWEB0000100761 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) által üzemeltetett ATM-ből

114 PADWEB0000100762 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből

115 PADWEB0000100763 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) fiókjában

116 PADWEB0000100764 Betéti bankkártyával idegen fiókban

117 PADWEB0000100765 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
által üzemeltetett ATM-ből
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001 PADWEB00001 Termékkód

Sor-
szám

Sorkód Megnevezés

118 PADWEB0000100766 Hitelkártyával idegen ATM-ből

119 PADWEB0000100767 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
fiókjában

120 PADWEB0000100768 Hitelkártyával idegen fiókban

121 PADWEB000010077 Készpénzbefizetés belföldön
122 PADWEB0000100771 Forint készpénzbefizetés saját ATM-be
123 PADWEB0000100772 Forint készpénzbefizetés saját fiókban
124 PADWEB0000100773 Forint készpénzbefizetés idegen fiókban
125 PADWEB0000100774 Forint befizetés postán POS-on

126 PADWEB00001008 Folyószámlahitelek és kapcsolódó 
szolgáltatások

127 PADWEB000010081 Folyószámlahitel
128 PADWEB0000100811 Az igényelhető folyószámlahitel neve
129 PADWEB0000100812 Hitelkamat éves mértéke

130 PADWEB0000100813 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM értéke

131 PADWEB0000100814 Hitelbírálati díj
132 PADWEB0000100815 Kezelési költség
133 PADWEB0000100816 Rendelkezésre tartási jutalék
134 PADWEB0000100817 Késedelmi kamat éves mértéke

135 PADWEB00001009 Egyéb szolgáltatások

136 PADWEB000010091 Limitmódosítás
137 PADWEB0000100911 Vásárlási limitmódosítás elektronikusan
138 PADWEB0000100912 Vásárlási limitmódosítás telefonon

139 PADWEB0000100913 Vásárlási limitmódosítás papír alapon 
(fiókban)

140 PADWEB0000100914 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
elektronikusan

141 PADWEB0000100915 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
telefonon

142 PADWEB0000100916 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
papír alapon (fiókban)

143 PADWEB000010092 Igazolások kiállítása és rendelkezésre 
bocsátása

144 PADWEB0000100921 Postai úton kiküldött rendszeres havi 
bankszámlakivonat másolata papír alapon

145 PADWEB0000100922 Fedezetigazolás
146 PADWEB0000100923 Számlaegyenleg igazolás
147 PADWEB0000100924 Egyéb igazolás

...... ......

148 PADWEB99999 Termékkód
149 PADWEB99999001 Módosítás oka
150 PADWEB99999002 Publikáció kért dátuma
151 PADWEB99999003 Értékesítés megszüntetésének dátuma

152 PADWEB99999004 Terméknév, szűrőfeltételek, igénybevétel 
minimum feltételei

153 PADWEB999990041 A fizetési számla neve
154 PADWEB999990042 Pénznem
155 PADWEB999990043 Online számlanyitás
156 PADWEB999990044 Diákszámla
157 PADWEB999990045 Alapszámla
158 PADWEB9999900461 Igénybevétel minimum feltételei (1)
159 PADWEB9999900462 Igénybevétel minimum feltételei (2)
160 PADWEB999990047 URL hivatkozások

161 PADWEB99999005 Általános számlaszolgáltatások

162 PADWEB999990051 Számlavezetés

163 PADWEB99999005101 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj elektronikus kivonattal

164 PADWEB99999005102 Kedvezmény nélküli számlavezetési és 
csomagdíj papír alapú kivonattal

165 PADWEB99999005103 A számlavezetési díj a következőkből álló 
szolgáltatáscsomagot tartalmazza:

166 PADWEB99999005104
A kereten felül igénybe vett 
szolgáltatásokért a pénzforgalmi szolgáltató 
külön díjat számít fel.

167 PADWEB99999005105 Számlazárás díja
168 PADWEB99999005106 Számlaváltás díja
169 PADWEB99999005107 Látra szóló éves kamatláb
170 PADWEB99999005108 EBKM értéke

171 PADWEB999990052 Internetbanki és mobilalkalmazási 
szolgáltatás

172 PADWEB9999900521 Internetbank, mobilbank, online 
szolgáltatás havi díja és éves díja

173 PADWEB999990053 SMS-szolgáltatás
174 PADWEB9999900531 Aláíró SMS üzenet díja (db)
175 PADWEB9999900532 Értesítő/egyéb SMS díja (db)
176 PADWEB9999900533 SMS szolgáltatás/csomag díja

177 PADWEB999990054 Telefonos banki szolgáltatás

178 PADWEB9999900541 Telebank szolgáltatás havi díja és teljes 
éves díja

179 PADWEB9999900542 Telebank szolgáltatás eseti díja

180 PADWEB99999006 Fizetések (kivéve a kártyás fizetéseket)

181 PADWEB999990061 Átutalás belföldön forintban
182 PADWEB9999900611 Számlavezetőn kívülre elektronikusan
183 PADWEB9999900612 Számlavezetőn kívülre telefonon

184 PADWEB9999900613 Számlavezetőn kívülre papír alapon 
(fiókban)

185 PADWEB9999900614 Számlavezetőn belül elektronikusan
186 PADWEB9999900615 Számlavezetőn belül telefonon

187 PADWEB9999900616 Számlavezetőn belül papír alapon (fiókban)

188 PADWEB999990062 Rendszeres átutalás

189 PADWEB9999900621 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

190 PADWEB9999900622 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

191 PADWEB9999900623 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

192 PADWEB9999900624 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

193 PADWEB9999900625 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

194 PADWEB9999900626 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

195 PADWEB999990063 Beszedés

196 PADWEB9999900631 Forintban számlavezetőn kívülre, 
elektronikusan

197 PADWEB9999900632 Forintban számlavezetőn kívülre, telefonon

198 PADWEB9999900633 Forintban számlavezetőn kívülre, papír 
alapon (fiókban)

199 PADWEB9999900634 Forintban számlavezetőn belül, 
elektronikusan

200 PADWEB9999900635 Forintban számlavezetőn belül, telefonon

201 PADWEB9999900636 Forintban számlavezetőn belül, papír 
alapon (fiókban)

202 PADWEB999990064 Átutalás euróban (SEPA)
203 PADWEB9999900641 Külföldre elektronikusan
204 PADWEB9999900642 Külföldre telefonon
205 PADWEB9999900643 Külföldre papír alapon (fiókban)
206 PADWEB9999900644 Belföldre elektronikusan
207 PADWEB9999900645 Belföldre telefonon
208 PADWEB9999900646 Belföldre papír alapon (fiókban)

209 PADWEB999990065 Átutalás egyéb devizában
210 PADWEB9999900651 Külföldre elektronikusan
211 PADWEB9999900652 Külföldre telefonon
212 PADWEB9999900653 Külföldre papír alapon (fiókban)
213 PADWEB9999900654 Belföldre elektronikusan
214 PADWEB9999900655 Belföldre telefonon
215 PADWEB9999900656 Belföldre papír alapon (fiókban)

216 PADWEB999990066 Deviza jóváírás

217 PADWEB9999900661 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

218 PADWEB9999900662 Számlavezetőn kívülről a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

219 PADWEB9999900663 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemével egyező devizában

220 PADWEB9999900664 Számlavezetőn belül a fizetési számla 
pénznemétől eltérő devizában

221 PADWEB99999007 Kártyák és készpénz

222 PADWEB999990071 Betétikártya-szolgáltatás

223 PADWEB9999900711 A fizetési számlához kapcsolódó 
betétikártya neve

224 PADWEB9999900712 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
225 PADWEB9999900713 Főkártya első éves díja
226 PADWEB9999900714 Főkártya éves díja a második évtől

227 PADWEB999990072 Hitelkártya-szolgáltatás

228 PADWEB99999007201 A fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya 
neve

229 PADWEB99999007202 Főkártya gyártási/kibocsátási díja
230 PADWEB99999007203 Főkártya első éves díja
231 PADWEB99999007204 Főkártya éves díja a második évtől
232 PADWEB99999007205 Hitelkamat éves mértéke

233 PADWEB99999007206 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM

234 PADWEB99999007207 Késedelmi kamat éves mértéke
235 PADWEB99999007208 Késedelmi díj
236 PADWEB99999007209 Hitelkeret túllépési díj
237 PADWEB99999007210 Havi zárlati díj
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001 PADWEB00001 Termékkód

Sor-
szám

Sorkód Megnevezés

238 PADWEB99999007211 Saját fiókban történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

239 PADWEB99999007212 Átutalással történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

240 PADWEB99999007213 Postai csekken történő 
törlesztés/befizetés/visszafizetés díja

241 PADWEB999990073 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
belföldön

242 PADWEB9999900731 Betéti kártyával történő vásárlás belföldön
243 PADWEB9999900732 Hitelkártyával történő vásárlás belföldön

244 PADWEB999990074 Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás 
külföldön

245 PADWEB9999900741 Betéti kártyával történő vásárlás külföldön
246 PADWEB9999900742 Hitelkártyával történő vásárlás külföldön

247 PADWEB999990075 Készpénzfelvétel belföldön
248 PADWEB99999007501 Bankkártya nélkül fiókban
249 PADWEB99999007502 Betéti bankkártyával saját ATM-ből
250 PADWEB99999007503 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből
251 PADWEB99999007504 Betéti bankkártyával saját fiókban
252 PADWEB99999007505 Betéti bankkártyával idegen fiókban
253 PADWEB99999007506 Betéti bankkártyával postán
254 PADWEB99999007507 Hitelkártyával saját ATM-ből
255 PADWEB99999007508 Hitelkártyával idegen ATM-ből
256 PADWEB99999007509 Hitelkártyával saját fiókban
257 PADWEB99999007510 Hitelkártyával idegen fiókban
258 PADWEB99999007511 Hitelkártyával postán

259 PADWEB999990076 Készpénzfelvétel külföldön

260 PADWEB9999900761 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) által üzemeltetett ATM-ből

261 PADWEB9999900762 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből

262 PADWEB9999900763 Betéti bankkártyával saját számlavezető 
(csoport) fiókjában

263 PADWEB9999900764 Betéti bankkártyával idegen fiókban

264 PADWEB9999900765 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
által üzemeltetett ATM-ből

265 PADWEB9999900766 Hitelkártyával idegen ATM-ből

266 PADWEB9999900767 Hitelkártyával saját számlavezető (csoport) 
fiókjában

267 PADWEB9999900768 Hitelkártyával idegen fiókban

268 PADWEB999990077 Készpénzbefizetés belföldön
269 PADWEB9999900771 Forint készpénzbefizetés saját ATM-be
270 PADWEB9999900772 Forint készpénzbefizetés saját fiókban
271 PADWEB9999900773 Forint készpénzbefizetés idegen fiókban
272 PADWEB9999900774 Forint befizetés postán POS-on

273 PADWEB99999008 Folyószámlahitelek és kapcsolódó 
szolgáltatások

274 PADWEB999990081 Folyószámlahitel
275 PADWEB9999900811 Az igényelhető folyószámlahitel neve
276 PADWEB9999900812 Hitelkamat éves mértéke

277 PADWEB9999900813 Kereskedelmi kommunikációban szereplő 
THM értéke

278 PADWEB9999900814 Hitelbírálati díj
279 PADWEB9999900815 Kezelési költség
280 PADWEB9999900816 Rendelkezésre tartási jutalék
281 PADWEB9999900817 Késedelmi kamat éves mértéke

282 PADWEB99999009 Egyéb szolgáltatások

283 PADWEB999990091 Limitmódosítás
284 PADWEB9999900911 Vásárlási limitmódosítás elektronikusan
285 PADWEB9999900912 Vásárlási limitmódosítás telefonon

286 PADWEB9999900913 Vásárlási limitmódosítás papír alapon 
(fiókban)

287 PADWEB9999900914 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
elektronikusan

288 PADWEB9999900915 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
telefonon

289 PADWEB9999900916 ATM készpénzfelvételi limit módosítása 
papír alapon (fiókban)

290 PADWEB999990092 Igazolások kiállítása és rendelkezésre 
bocsátása

291 PADWEB9999900921 Postai úton kiküldött rendszeres havi 
bankszámlakivonat másolata papír alapon

292 PADWEB9999900922 Fedezetigazolás
293 PADWEB9999900923 Számlaegyenleg igazolás
294 PADWEB9999900924 Egyéb igazolás

Tilos
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3. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

„17. melléklet a 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelethez 

A pénzforgalmi szolgáltatók által fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó 
díjakra és kondíciókra vonatkozó felügyeleti jelentés (jelentéskód: PADWEB) kitöltésére vonatkozó 

részletes előírások 

I. 

Általános szabályok 

1. Kapcsolódó jogszabályok, fogalmak

A felügyeleti jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a felügyeleti 
jelentésben és a kitöltési előírásokban használt fogalmakat az 1. melléklet 2. pontja tartalmazza.  

2. A felügyeleti jelentés tartalmi követelményei

2.1. A felügyeleti jelentésben azokra a – pénzforgalmi szolgáltató által forgalmazott – fizetési számlákra
vonatkozóan kell adatot szolgáltatni, amelyekre a fogyasztó új szerződést köthet és amelyek a 
fogyasztók széles köre számára elérhető, tehát nyilvános elérhetőségében nem korlátozottak. Nyilvános 
elérhetőségében korlátozottnak minősül az 1. melléklet 2.116. pontja szerinti munkavállalói számla, 
számlacsomag, valamint a fogyasztó és a pénzforgalmi szolgáltató egyedi megállapodása alapján 
igénybe vehető számla, számlacsomag.  

2.2. Az egyes fizetési számlák feltételeiben történő módosításról, új konstrukció bevezetéséről, valamint a 
meglévő konstrukció megszüntetéséről a pénzforgalmi szolgáltatónak az említett változások 
érvényessége kezdőnapját megelőző munkanapig eseti jelentést kell teljesítenie, a pénzforgalmi 
szolgáltató mindenkor hatályos díjakat tartalmazó szerződési feltételeivel (hirdetmény, kondíciós lista, a 
továbbiakban együtt: Hirdetmény) összhangban. 

2.3. A felügyeleti jelentés kitöltése során a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti 
szolgáltatások további alábontásra kerültek (a továbbiakban: Díjtípus). 

A tranzakciók jellemzőit, a megbízás benyújtásának csatornáit figyelembe véve a következő általános 
sorrend érvényesül: 

a) belföld – külföld
b) elektronikus csatornán – telefonon – papír alapon (fiókban)
c) számlavezetőn kívül – számlavezetőn belül – csoporton belül
d) bankkártyával – bankkártya nélkül
e) saját (ATM, fiók) – idegen (ATM, fiók, posta) – csoport (ATM, fiók)
f) forintban – euróban – egyéb pénznemben

A Díjtípus részletező mezők kitöltésekor is figyelemmel kell lenni a fenti rendező elvre. 

Elektronikus csatorna alatt értendő minden olyan információ technológiai eszköz használatával 
megvalósuló internet alapú, online vagy telekommunikációs, távközlési megoldás, amely a fogyasztó 
automatikus azonosítását követően alkalmas a fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatások 
igénybevételére oly módon, hogy a művelet elindítása, feldolgozása és végrehajtása a pénzforgalmi 
szolgáltató részéről nem igényel emberi beavatkozást.  



Telefonos csatorna alatt értendő, ha a fogyasztó a fizetési számlájához kapcsolódó szolgáltatásokat 
távközlési eszköz útján oly módon veheti igénybe, hogy azonosítása, a művelet rögzítése, elindítása, 
feldolgozása, végrehajtása a pénzforgalmi szolgáltató részéről bármely ponton emberi beavatkozást 
igényel. 

Papír alapú, fióki csatorna alatt értendő minden egyéb megoldás, amely során a fogyasztó a fizetési 
számlájához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételéhez nem elektronikus vagy telefonos csatornát 
vesz igénybe, ideértve a fióki elektronikus aláírópad használatát is. 

2.4. A forinttól eltérő átutalások jellemzőit figyelembe véve a Díjtípus részletező mezők kitöltésekor a 
következőket kell figyelembe venni: 

a) amennyiben a teljesítés értéknapja/sürgőssége befolyásolja a tranzakció díját, akkor a normál 
értéknapos teljesítést kell figyelembe venni, 

b) amennyiben a költségviselés módja befolyásolja a tranzakció díját, akkor az OUR (saját) 
költségviselést kell figyelembe venni (kivéve SEPA), 

c) amennyiben befolyásolja a tranzakció díját, hogy idegen vagy saját fizetési számlák között történik-
e, akkor a pénzforgalmi szolgáltatón kívüli idegen fizetési számlák közötti teljesítést kell figyelembe 
venni. 

2.5. Amennyiben a 2.4. alpontban foglaltakon kívüli további tényezők is befolyásolják a forinttól eltérő 
átutalások díját, akkor a tranzakciók jellemzőit, csatornáit figyelembe véve a következő általános sorrend 
érvényesülésére kell törekedni: 

a) forint fizetési számláról pénznemek közötti átváltással (a továbbiakban: konverzió) – deviza fizetési 
számláról konverzióval – deviza fizetési számláról konverzió nélkül 

b) EGT-állam pénznemében – nem EGT-állam pénznemében 
c) EU-tagállamba – nem EU-tagállamba 
d) pénzforgalmi szolgáltatón kívül – pénzforgalmi szolgáltatón belül 

2.6. Amennyiben több tényező befolyásolja a tranzakció díját, akkor a tényezőket együttesen kell figyelembe 
venni, és – jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – a legmagasabb díjat kell megadni. 

3. A PADWEB kódú táblát excel (.xlsx) formátumban kell beküldeni. A tábla ismétlőblokkos, egy vagy több 
termék feltöltése is lehetséges. Az ősfeltöltés során az összes termék feltöltése szükséges. Ezt 
követően csak változás esetén (új termék, termék kondícióinak változása, értékesítés megszüntetése), 
az új vagy változással érintett termékre vonatkozóan kell az adatszolgáltatást teljesíteni. Az eseti 
felügyeleti jelentést minden esetben eredeti (E) felügyeleti jelentésként szükséges beküldeni, a 
vonatkozási idő kezdete és vége megegyezik a felügyeleti jelentés beküldésének napjával. 

4. A felügyeleti jelentés kitöltését segítő technikai segédletet az MNB a honlapján teszi közzé. 

 

II. 

A felügyeleti jelentésre vonatkozó részletes szabályok 

 

1. A fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakra és kondíciókra vonatkozó mezők felépítése 

Szolgáltatás csoport I-V – A mezők tartalma fix, nem szerkeszthető 

Szolgáltatások 1-20 Díjtípusok Egyedi jellemző 

a) Díjtípus részletező b) Díj összege 



A mezők tartalma fix, 
nem szerkeszthető 

A mezők tartalma fix, 
nem szerkeszthető 

Szerkeszthető szöveges 
mezők 

Szerkeszthető szöveges 
mezők 

1.1. A fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakra és kondíciókra vonatkozó mezők típusai: 

a) Szolgáltatás csoportok: a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti jegyzékben
meghatározott csoportosítás.

b) Szolgáltatások: a 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti jegyzékben
meghatározott szolgáltatások.

c) Díjtípusok: a szolgáltatások igénybevételének csatornája, pénzneme, további jellemzői szerinti
alábontás.

d) Egyedi jellemzők:
da) Díjtípus részletező mezők: a díjtípusok egyedi jellemzőinek leírására, illetve a díjak

felszámításának gyakoriságára vonatkozó, a pénzforgalmi szolgáltató mindenkor hatályos 
Hirdetményével összhangban álló információk megadására szolgáló szöveges mezők.   

db) Díj mezők: amennyiben jelen kitöltési előírások ettől eltérően nem rendelkeznek, minden 
esetben az adott díjtípushoz kapcsolódó nem promóciós, kedvezmény nélküli, legmagasabb 
díjat kell megadni. Amennyiben a rendelkezésre álló mezők száma korlátozott, a díjat 
befolyásoló különböző tényezők kombinációjaként felszámítható legmagasabb díjat 
szükséges megadni. 

e) Technikai adatok: a termék azonosításához és az összehasonlító weboldalon való megjelenítéshez
szükséges információkat magukban foglaló mezők.

1.2. A felügyeleti jelentés kitöltése során akkor szükséges adattal feltölteni a Díjtípus részletezőt és Díj 
mezőt, ha a pénzforgalmi szolgáltató által kínált valamely Díjtípus tartalmát tekintve megfelel a megadott 
Díjtípusnak. Nem a Díjtípus megnevezésének egyezőségét, hanem annak tartalmát kell figyelembe 
venni.  

A Díjtípus részletező mezők kitöltése nem szükséges, amennyiben nem kapcsolódik plusz információ 
az adott díjtípushoz. 

A b1) Díj összege mezőt nem lehet üresen hagyni, legalább az ’- írásjelkombinációval szükséges 
feltölteni. 

Az Egyedi jellemző mezőpárokat úgy kell feltölteni adattal, hogy amennyiben egynél több Egyedi 
jellemző kerül megadásra, két feltöltött Egyedi jellemző mezőpár között nem maradhat üresen Egyedi 
jellemző mezőpár. 

Amennyiben valamely Díjtípus részletező mező nem üres, a mezőpár Díj összege mezője sem lehet 
üres. 

1.3. A díjakat a fizetési számla pénznemében, illetve a transzparens tájékoztatás érdekében a 
Hirdetményben szereplő pénznemben kell megadni. Az adott pénznem rövidítését a Díj összege 
mezőkben az összeget követően kell megadni (forint esetén Ft, egyéb pénznem esetén az adott 
pénznem ISO-kódja). A számlavezetés pénznemétől eltérő pénznemben kifejezett díj szerepeltetése 
esetén az URL hivatkozásoknál, a Technikai adatokra vonatkozó mezőben fel kell tüntetni az átváltási 
árfolyam online elérhetőségét is. 

1.4. Amennyiben egy díj százalékos mértékben kerül felszámításra, ezt a „%” jellel kell megadni. A fix díj + 
százalékos díj kombináció a megfelelő karakterek használatával adandó meg. Amennyiben egy díj 
minimum, illetve maximum érték figyelembevételével kerül felszámításra, ezt a „min.”; „max.” rövidítés 
használatával szükséges megadni. 

Amennyiben egy Díjtípushoz többféle Egyedi jellemző kapcsolódik, a Díjtípusok részletezését úgy kell 
megadni, hogy egy plusz Egyedi jellemző mező egy díjköteles jellemzőt tartalmazzon. 



Amennyiben egy fixen megadott Díjtípust nem alkalmaz a pénzforgalmi szolgáltató (nincs ilyen 
díjtípusa), az a1) Díjtípus részletező mezőt üresen kell hagyni, a b1) Díj összege mezőt az ’- 
írásjelkombinációval szükséges feltölteni. 

Amennyiben egy fixen megadott Díjtípusra vonatkozóan nem számít fel díjat a pénzforgalmi szolgáltató 
(van ilyen Díjtípus, de díjmentes), 0 Ft értéket szükséges megadni, forinttól eltérő pénznemben 
felszámított díj esetén az adott pénznem ISO-kódjának használata mellett. 

1.5. Az intézményi Logo feltöltését külön űrlapon szükséges elvégezni. 

 

2. Az egyes mezőkben jelentendő adatok 

2.1. Általalános adatok 

PADWEB00001 Termékkód 

Öt számjegyből álló, a pénzforgalmi szolgáltató által megadandó egyedi azonosító, amely egyértelműen 
azonosít egy terméket. Új termék csak korábban nem használt termékkóddal jelenthető be. A kondíciók 
módosítása esetén a korábban megadott Termékkódot szükséges használni. Egy termék értékesítésének 
megszüntetését követően az adott termékkód többet nem használható.  

Forintban vezetett fizetési számlák esetén a folyamatos számozás 10001-19999 sorszámig, devizaszámlák 
esetén 20001-29999 sorszámig tarthat. 

PADWEB00001001 Módosítás oka 

A mező kitöltése kötelező, itt kell röviden leírni a feltöltött adatok, kondíciók változtatásának indokát. Új 
termék esetén az „Új termék”, értékesítés megszüntetése esetén az „Értékesítés megszüntetése” kifejezést 
szükséges feltüntetni. 

PADWEB00001002 Publikáció kért dátuma 

Dátum mező, azt szükséges megadni, hogy mely napon jelenjen meg az MNB által a 144/2018. (VIII. 13.) 
Korm. rendelet alapján működtetett összehasonlító weboldalon (a továbbiakban: összehasonlító weboldal) a 
fizetési számla vagy a frissített adattartalom. 

PADWEB00001003 Értékesítés megszüntetésének dátuma 

Dátum mező, azt szükséges megadni, hogy egy élő termékkóddal rendelkező termék mely napon kerüljön le 
az összehasonlító weboldalról. A Publikáció kért dátuma és az Értékesítés megszüntetésének dátuma meg 
kell, hogy egyezzen.  

PADWEB000010041 A fizetési számla neve 

A fizetési számla/számlacsomag Hirdetmény szerinti elnevezését, fantázianevét kell megadni. 

PADWEB000010042 Pénznem  

Annak a pénznemnek az ISO-kódját kell megadni, amelyben a pénzforgalmi szolgáltató az adott fizetési 
számlát vezeti.  

PADWEB000010043 Online számlanyitás 

A mezőt „igen” értékkel kell feltölteni, amennyiben a fizetési számla tényleges megnyitásához és a 
számlahasználat tényleges megkezdéséhez nem szükséges a fogyasztónak a pénzforgalmi szolgáltató 
ügyintézője előtti személyes megjelenése. Amennyiben a fizetési számla tényleges megnyitásához, illetve a 
számlahasználat megkezdéséhez a fogyasztónak személyesen meg kell jelennie a pénzforgalmi szolgáltató 
ügyintézője előtt, „nem” értéket kell megadni.  

PADWEB000010044 Diákszámla 



A mezőt „igen” értékkel kell feltölteni, amennyiben a fizetési számlát gyermekek, diákok, olyan fiatalok vehetik 
igénybe, akik életkoruk, illetve státuszuk alapján a Hirdetmény szerint jogosultak ilyen típusú fizetési számlát 
igénybe venni. Ha az adott fizetési számla nem Diákszámla, „nem” értéket kell megadni. 

PADWEB000010045 Alapszámla 

A mezőt „igen” értékkel kell feltölteni, amennyiben a fizetési számla megfelel a 262/2016. (VIII. 31.) Korm. 
rendelet előírásainak, egyéb esetben a „nem” értéket kell megadni. 

PADWEB0000100461 Igénybevétel minimum feltételei (1) 

Ebben a mezőben kell röviden, tömören leírni a szerződéskötéshez szükséges, a fogyasztó részéről 
teljesítendő vagy vállalandó feltételeket.  

PADWEB0000100462 Igénybevétel minimum feltételei (2) 

Indokolt esetben az előző mezőhöz kapcsolódó, 500 karaktert meghaladó információ ebben a mezőben 
folytatható. 

PADWEB000010047 URL hivatkozások; Technikai adatok 

Az adott termékhez kapcsolódó Árfolyam, Hirdetmény online elérhetőségét szükséges megadni. 

 

2.2. Számlavezetés 

PADWEB00001005101 Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj elektronikus kivonattal  

és  

PADWEB00001005102 Kedvezmény nélküli számlavezetési és csomagdíj papír alapú kivonattal 

Az a1) Díjtípus részletező mezőben kell megadni a díjfelszámítás gyakoriságát (Havi díj, Negyedéves díj 
stb.), az a2) Díjtípus részletező mezőben a „Teljes éves díj” szöveget szükséges megadni, további 
kiegészítésre nincs lehetőség.  

PADWEB00001005103 A számlavezetési díj a következőkből álló szolgáltatáscsomagot tartalmazza: 

A számlavezetési és csomagdíjban foglalt, a számlavezetési szolgáltatás mellett igénybe vehető további 
szolgáltatás típusokat kell megadni.  

Ha a számlavezetési díj nem tartalmaz egyéb Díjtípusba tartozó szolgáltatást (csak a számlavezetést), a b1) 
Díj összege mezőben az ’- írásjelkombinációt kell alkalmazni.  

A csomagban foglalt szolgáltatásokat úgy kell megadni, hogy egy plusz Egyedi jellemző, egy a csomagban 
foglalt szolgáltatást tartalmazzon.  

Tekintettel arra, hogy a díjakat a csomagdíj tartalmazza, a b1)-b20) Díj összege mezőket 0 Ft értékkel 
(devizaszámla esetén a devizaszámla pénznemében, illetve a Hirdetmény szerinti pénznem megadásával, 
0 értékkel) kell feltölteni. 

PADWEB00001005104 A kereten felül igénybe vett szolgáltatásokért a pénzforgalmi szolgáltató külön 
díjat számít fel 

Az adatmezőt „igen” értékkel kell feltölteni, amennyiben a szolgáltatáscsomag keretét meghaladó 
szolgáltatás(ok)ért külön díj kerül felszámításra. A mezőt „nem” értékkel kell feltölteni, amennyiben nem 
kapcsolódik szolgáltatáscsomag az adott fizetési számlához, vagy a szolgáltatáscsomag keretét meghaladó 
szolgáltatás(ok)ért nem kerül külön díj felszámításra. 

PADWEB00001005105 Számlazárás díja 



A fizetési számla, számlacsomag megszüntetéséhez kapcsolódó díj(ak) mértékét kell megadni. Amennyiben 
különböző feltételek esetén eltérő a számlazárás díja, több Egyedi jellemző mezőpár töltendő ki.  

PADWEB00001005106 Számlaváltás díja 

A pénzforgalmi szolgáltatón belüli fizetési számla, fizetési számlacsomag váltás esetén fizetendő díj mértékét 
kell megadni. Amennyiben különböző feltételek esetén eltérő a számlaváltás díja, több Egyedi jellemző 
mezőpár töltendő ki. 

PADWEB00001005107 Látra szóló éves kamatláb 

A fizetési számlán le nem kötött egyenlegre vonatkozó, éves látra szóló kamatláb mértékét kell megadni %-
ban, két tizedesjegy pontossággal. 

PADWEB00001005108 EBKM értéke 

Az EBKM értékét kell megadni %-ban, két tizedesjegy pontossággal. 

 

2.3. Internetbanki és mobilalkalmazási szolgáltatás 

PADWEB0000100521 Internetbank, mobilbank, online szolgáltatás havi és éves díja 

Az elektronikus bankolási lehetőségeket, az elérhető alkalmazásokat kell bemutatni. A díjtípusokat meg kell 
bontani, amennyiben az eltérő alkalmazásokra eltérő díjak kerülnek felszámításra. Az eltérő 
alkalmazásokhoz a Havi díj és a Teljes éves díj is megadandó. 

Amennyiben több eltérő alkalmazáshoz egyetlen díj kapcsolódik, a Díjtípus részletező mezőben 
felsorolásszerűen kell megadni az információt. 

 

2.4. SMS-szolgáltatás 

PADWEB0000100531 Aláíró SMS üzenet díja (db) 

A fizetési számla, illetve a kapcsolódó bankkártya tranzakciók végrehajtásához szükséges 
egyszerhasználatos jelszót tartalmazó üzenetek típusát és díját kell bemutatni.  

Amennyiben több eltérő jellegű aláíró SMS-hez egyetlen díj kapcsolódik, felsorolásszerűen kell megadni az 
információt. 

Amennyiben különböző feltételek esetén eltérő a díj, illetve többféle (fantázianevű) aláíró SMS alkalmazására 
kerül sor, ezeket külön mezőben kell feltüntetni. Amennyiben az Aláíró SMS fantázianéven található a 
Hirdetményben, a beazonosíthatóság érdekében a Díjtípus részletező mezőben kell ezt megadni. 

PADWEB0000100532 Értesítő/egyéb sms díja (db) 

A fizetési számla, illetve a kapcsolódó bankkártya használattal összefüggő olyan üzenet típusokat kell 
feltüntetni, amelyek a számlaegyenlegről, különböző tranzakciókról vagy valamely szolgáltatás 
igénybevételéről tartalmaznak értesítést, és nem minősülnek aláíró SMS-nek.  

Amennyiben több eltérő jellegű értesítős SMS-hez egyetlen díj kapcsolódik, felsorolásszerűen kell megadni 
az információt. 

Amennyiben különböző jellegű, fantázianevű értesítések esetén eltérő a Díj, vagy többféle eltérő díjú SMS 
alkalmazására kerül sor, ezeket külön mezőben kell feltüntetni. Amennyiben az értesítő vagy egyéb jellegű 
SMS fantázianéven található a Hirdetményben, a beazonosíthatóság érdekében a Díjtípus részletező 
mezőben kell ezt megadni. 

PADWEB0000100533 SMS-szolgáltatás/csomag díja 



A Díjrészletező mezőkben kell megadni, ha az SMS-szolgáltatás igénybevétele havi előfizetési díjhoz kötött, 
illetve, ha csomagban is igénybe vehető a szolgáltatás.  

A különböző tartalmú, fantázianevű és eltérő díjú értesítés típusokat külön mezőben kell megadni úgy, hogy 
először a Havi díj, ezt követően a Teljes éves díj kerüljön feltüntetésre.  

2.5. Telefonos banki szolgáltatás 

PADWEB0000100541 Telebank szolgáltatás havi díja és teljes éves díja 

Ha a telefonos banki szolgáltatás igénybevétele havi előfizetési díjhoz kötött, a Díjtípus részletező a1) 
mezőben a Havi díj szöveget, az a2) mezőben a Teljes éves díj szöveget szükséges beírni.  

PADWEB0000100542 Telebank szolgáltatás eseti díja 

A b1)-b5) Díj mezőben a megfelelő eseti díj összegét kell beírni. 

2.6. Átutalás belföldön forintban 

A megbízás benyújtásának csatornája alapján, az eseti megbízás teljesítésének díja: 

PADWEB0000100611 Számlavezetőn kívülre elektronikusan 

Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató eltérő díjat számít fel a legfeljebb 10 millió Ft összegű, azonnali 
elszámolás keretében teljesített, és a 10 millió Ft összeget meghaladó átutalási megbízás teljesítése esetén, 
itt szükséges megadni.  

A mezők kitöltése során először az azonnali átutalási megbízásért felszámítható díjakat, ezt követően az 
egyéb megbízásért felszámítható díjat kell megadni. 

PADWEB0000100612 Számlavezetőn kívülre telefonon 

Az átutalási megbízás emberi beavatkozást igénylő feldolgozása (ügyintéző közreműködésével, nem az 
azonnali elszámolás keretében teljesített megbízás) esetén felszámított díjat kell megadni. Amennyiben 
többféle díj kerülhet felszámításra, akkor a legmagasabbat kell megadni. 

PADWEB0000100613 Számlavezetőn kívülre papír alapon (fiókban) 

Amennyiben többféle díj kerülhet felszámításra, akkor a legmagasabbat kell megadni. 

PADWEB0000100614 Számlavezetőn belül elektronikusan 

A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti, eseti átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni. 

Amennyiben a pénzforgalmi szolgáltató eltérő díjat számít fel a legfeljebb 10 millió Ft összegű, az azonnali 
elszámolás keretében teljesített, és a 10 millió Ft összeget meghaladó átutalási megbízás teljesítése esetén, 
itt szükséges megadni.  

A mezők kitöltése során először az azonnali elszámolás feltételeinek megfelelő megbízás során 
felszámítható díjakat, ezt követően az azonnali elszámolás feltételeinek meg nem felelő megbízás során 
felszámítható díjat kell megadni. 

PADWEB0000100615 Számlavezetőn belül telefonon 

A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni. 

Az átutalási megbízás emberi beavatkozást igénylő feldolgozása (ügyintéző közreműködésével, nem az 
azonnali elszámolás keretében teljesített megbízás) esetén felszámított díjat kell megadni. Amennyiben 
többféle díj kerülhet felszámításra, akkor a legmagasabbat kell megadni. 



PADWEB0000100616 Számlavezetőn belül papír alapon (fiókban) 

A fogyasztó nem saját fizetési számlái közötti átutalásra vonatkozó adatokat szükséges megadni. 
Amennyiben többféle díj kerülhet felszámításra, akkor a legmagasabbat kell megadni. 

 

2.7. Rendszeres átutalás 

A PADWEB0000100621-PADWEB0000100626 sorkódú mezőkben – a megbízás benyújtásának csatornája 
alapján – a rendszeres átutalási megbízás teljesítésének díjára vonatkozó adatok jelentendők, a 2.6. pontban 
foglalt kitöltési előírások megfelelő alkalmazásával.  

 

2.8. Beszedés 

A PADWEB0000100631-PADWEB0000100636 sorkódú mezőkben – a megbízás benyújtásának csatornája 
alapján – a beszedési megbízás teljesítésének díjára vonatkozó adatok jelentendők, a 2.6. pontban foglalt 
kitöltési előírások megfelelő alkalmazásával. 

 

2.9. Átutalás euróban (SEPA) 

Az I. 2.3.-2.6. pontban foglaltakat figyelembe véve az euróban történő SEPA átutalásokra vonatkozó 
kiegészítő információkat szükséges megadni. 

Forintban vezetett fizetési számla esetén kiegészítő információ lehet, hogy forint fizetési számláról 
konverzióval hajtható végre a tranzakció. Számlavezetőn kívüli és számlavezetőn belüli díj megadására is 
szükség lehet (ha szükséges, ebben a sorrendben kell feltüntetni). 

Deviza fizetési számla esetén a számla pénznemétől függően konverzióval vagy konverzió nélküli, 
számlavezetőn kívüli és számlavezetőn belüli díj megadására is szükség lehet (ha szükséges, ebben a 
sorrendben kell feltüntetni). 

A PADWEB0000100641- PADWEB0000100646 sorkódú mezőkben – a megbízás benyújtásának csatornája 
alapján – a SEPA átutalási megbízás teljesítésének díjára vonatkozó adatok jelentendők, a 2.6. pontban 
foglalt kitöltési előírások megfelelő alkalmazásával. 

 

2.10. Átutalás egyéb devizában 

Az I. 2.3.-2.6. pontban foglaltakat figyelembe véve a nem SEPA devizaátutalásokra vonatkozó kiegészítő 
információkat szükséges megadni. 

Forintban vezetett fizetési számla esetén kiegészítő információ lehet, hogy forint fizetési számláról 
konverzióval hajtható végre a tranzakció. Számlavezetőn kívüli és számlavezetőn belüli díj megadására is 
szükség lehet (ha szükséges, ebben a sorrendben kell feltüntetni), valamint EGT-állam vagy nem EGT-állam 
pénznemében, EU- vagy nem EU-tagállamba hajtandó végre a tranzakció. 

Deviza fizetési számla esetén a számla pénznemétől függően konverzióval vagy konverzió nélküli, 
számlavezetőn kívüli és számlavezetőn belüli díj megadására is szükség lehet (ha szükséges, ebben a 
sorrendben kell feltüntetni), valamint az EGT-állam vagy nem EGT-állam pénznemének, illetve a 
célországnak – EU- vagy nem EU-tagállam – is jelentősége lehet. 

A PADWEB0000100651-PADWEB0000100656 sorkódú mezőkben – a megbízás benyújtásának csatornája 
alapján – a nem SEPA deviza átutalási megbízás teljesítésének díjára vonatkozó adatok jelentendők, a 2.6. 
pontban foglalt kitöltési előírások megfelelő alkalmazásával. 



2.11. Deviza jóváírás 

A PADWEB0000100661-PADWEB0000100664 sorkódú mezőkben a külföldről, illetve belföldről más 
pénzforgalmi szolgáltatón keresztül az ügyfél fizetési számlájának javára beérkező deviza tételekre 
vonatkozóan felszámított díjhoz kapcsolódó információkat szükséges megadni. Amennyiben többféle díj 
kerülhet felszámításra, akkor a legmagasabbat kell megadni. 

2.12. Betétikártya-szolgáltatás 

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik betéti 
bankkártya. Ellenkező esetben az „A fizetési számlához kapcsolódó betétikártya neve” mellett az a1) Díjtípus 
részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az 
esetben a további díjtípusok a1) mezőit üresen kell hagyni, a b1) mezőket az ’- írásjelkombinációval 
szükséges feltölteni.  

Az Egyedi jellemző 1 blokkban a fizetési számlához igényelhető, a második évtől legalacsonyabb éves díjú 
betéti bankkártya adatait kell megadni. Amennyiben az adott fizetési számlához többféle bankkártya is 
igényelhető, a legalacsonyabb díjútól a legdrágább felé haladva kell feltölteni az egyes kártyákhoz tartozó 
adatokat. 

Amennyiben több olyan betéti bankkártya vehető igénybe, amelynek második évtől fizetendő éves kártyadíja 
megegyezik, akkor a gyakrabban igényelt betéti bankkártya adatait kell sorrendben előbb feltölteni. 

PADWEB0000100711 A fizetési számlához kapcsolódó betétikártya neve 

A Díjtípus részletező mezőben a fizetési számlához kapcsolódó betéti bankkártya Hirdetményben szereplő 
elnevezését (fantázianevét) kell megadni. A Díj összege mezőbe nem tölthető adat. 

2.13. Hitelkártya-szolgáltatás 

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik 
hitelkártya. Ellenkező esetben az „A fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya neve” mellett az a1) Díjtípus 
részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az 
esetben a további díjtípusok a1) mezőit üresen kell hagyni, a b1) mezőket az ’- írásjelkombinációval 
szükséges feltölteni.  

PADWEB00001007201 A fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya neve 

Az a1) Díjtípus részletező mezőben a fizetési számlához kapcsolódó hitelkártya Hirdetményben szereplő 
elnevezését (fantázianevét) kell megadni. Abban az esetben, ha a fizetési számlához többféle hitelkártya is 
igénybe vehető, közülük a hitelkártyahasználatához köthetően felszámítható, a Thmr. 9. §-a szerint 
meghatározott, legmagasabb THM értékűt kell megadni. Amennyiben több olyan hitelkártya vehető igénybe, 
amely THM értéke megegyezik, akkor ezek közül az adott fizetési számlához a legtöbbször igényelt 
hitelkártyát kell megadni. A b1) Díj összege mezőbe nem tölthető adat. 

PADWEB00001007205 Hitelkamat éves mértéke 

Amennyiben a vásárlási és készpénzfelvételi tranzakciók hitelkamata eltérő, először a vásárlási, ezt követően 
a készpénzfelvételre vonatkozó adatokat kell megadni.  

A b1)-b4) Díj mezőben a hitelkamat éves mértékét kell megadni %-ban, két tizedesjegy pontossággal. 

PADWEB00001007206 Kereskedelmi kommunikációban szereplő THM 



Az a1)-a4) Díjtípus részletező mezőben külön sorban kell megadni, amennyiben a vásárlási és 
készpénzfelvételi tranzakciók THM értéke eltérő, vagy ha a THM meghatározása speciális feltétel szerint 
történik. Először a vásárlási, ezt követően a készpénzfelvételre vonatkozó adatokat kell megadni, 
amennyiben eltérnek.  

A b1)-b4) Díj mezőben a THM értékét kell megadni %-ban, legalább egy tizedesjegy pontossággal. 

PADWEB00001007207 Késedelmi kamat éves mértéke 

A b1) Díj mezőben a felszámítható késedelmi kamat mértékét kell megadni %-ban, két tizedesjegy 
pontossággal. 

 

2.14. Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás belföldön 

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik betéti- 
vagy hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- 
írásjelkombinációval szükséges feltölteni. 

PADWEB0000100731 Betéti kártyával történő vásárlás belföldön  

és 

PADWEB0000100732 Hitelkártyával történő vásárlás belföldön 

Amennyiben kereskedőnél történő vásárlás vagy ATM-en történő vásárlás esetén eltérő a díj, a kereskedőnél 
történő vásárlás díját kell megadni. 

 

2.15. Betéti- vagy hitelkártyával történő vásárlás külföldön 

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik betéti- 
vagy hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- 
írásjelkombinációval szükséges feltölteni. 

PADWEB0000100741 Betéti kártyával történő vásárlás külföldön  

és 

PADWEB0000100742 Hitelkártyával történő vásárlás külföldön 

Amennyiben kereskedőnél történő vásárlás vagy ATM-en történő vásárlás esetén eltérő a díj, a kereskedőnél 
történő vásárlás díját kell megadni. 

 

2.16. Készpénzfelvétel belföldön 

A készpénzfelvétel betéti-, illetve hitelkártyával mezőket kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az 
adott fizetési számlához kapcsolódik betéti-, illetve hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező 
mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) 
Díj összege mezőt az ’- írásjelkombinációval szükséges feltölteni. 

PADWEB00001007501 Bankkártya nélkül fiókban 

A betéti- vagy hitelkártya nélküli belföldi, saját-, illetve más pénzforgalmi szolgáltató fiókjában történő 
készpénzfelvétel díjával összefüggő információk megadása szükséges. 



Amennyiben a díjak megegyeznek, egyetlen sorban, felsorolásszerűen lehet azokat megadni. Ha a díjak 
eltérnek, először a saját fióki, ezt követően a más pénzforgalmi szolgáltató fiókjában történő készpénzfelvétel 
díját kell megadni.  

PADWEB00001007503 Betéti bankkártyával idegen ATM-ből 

Az Egyedi jellemző 1 mezőkben az idegen ATM-ből, az Egyedi jellemző 2 mezőkben a pénzforgalmi 
szolgáltató csoportja által üzemeltetett ATM-ből történő készpénzfelvételre vonatkozó adatokat kell megadni, 
amennyiben a díj eltérő.  

PADWEB00001007505 Betéti bankkártyával idegen fiókban 

Az Egyedi jellemző 1 mezőkben a más pénzforgalmi szolgáltató fiókjában, az Egyedi jellemző 2 mezőkben 
a csoporton belüli fiókban történő készpénzfelvételre vonatkozó adatokat kell megadni, amennyiben a díj 
eltérő. 

 

2.17. Készpénzfelvétel külföldön 

A mezőket kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik betéti- 
vagy hitelkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll 
rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- 
írásjelkombinációval szükséges feltölteni. 

 

2.18. Készpénzbefizetés belföldön 

PADWEB0000100771 Forint készpénzbefizetés saját ATM-be  

A mezőt kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik 
bankkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” 
szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- írásjelkombinációval 
szükséges feltölteni. 

Amennyiben eltér a borítékos és nem borítékos befizetés díja, úgy először a nem borítékos, ezt követően a 
borítékos befizetés díját kell megadni. A Díjtípus részletező mezőkben szövegesen kell megadni, hogy mely 
típusra vonatkozik a díj. 

PADWEB0000100772 Forint készpénzbefizetés saját fiókban 

A saját fiókban végrehajtott, normál darabszámú (nem nagy darabszámú), forint számlára történő 
készpénzbefizetésre vonatkozó információkat kell megadni.  

PADWEB0000100773 Forint készpénzbefizetés idegen fiókban 

A más pénzforgalmi szolgáltató fiókjában, forint számlára történő készpénzbefizetéshez kapcsolódó 
információkat kell feltüntetni. 

PADWEB0000100774 Forint befizetés postán POS-on 

A mezőt kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik 
bankkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” 
szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- írásjelkombinációval 
szükséges feltölteni. 

A betéti bankkártyával végzett, belföldi postán POS-on végrehajtott, forint számlára történő befizetéshez 
kapcsolódó információt kell megadni. 

 



2.19. Folyószámlahitel 

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához igényelhető 
folyószámlahitel. Ellenkező esetben az „Az igényelhető folyószámlahitel neve” mellett az a1) Díjtípus 
részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az 
esetben a további díjtípusok a1) mezőit üresen kell hagyni, a b1) mezőket az ’- írásjelkombinációval 
szükséges feltölteni. 

PADWEB0000100811 Az igényelhető folyószámlahitel neve 

A fizetési számlához igényelhető folyószámlahitel Hirdetményben szereplő elnevezését (fantázianevét) az 
a1) Díjtípus részletező mezőben kell megadni. Abban az esetben, ha a fizetési számlához többféle 
folyószámlahitel konstrukció is igényelhető, közülük a Thmr. 9. §-a szerint meghatározott, legmagasabb THM 
értékűt kell megadni. Amennyiben több olyan folyószámlahitel konstrukció vehető igénybe, amelynek THM 
értéke megegyezik, akkor az adott fizetési számlához a legtöbbet igényelt folyószámlahitelt kell megadni. 

PADWEB0000100812 Hitelkamat éves mértéke 

A b1) Díj összege mezőben a hitelkamat éves mértékét kell megadni %-ban, legalább két tizedesjegy 
pontossággal. 

PADWEB0000100813 Kereskedelmi kommunikációban szereplő THM értéke 

A b1) Díj összege mezőben a THM értékét kell megadni %-ban, legalább egy tizedesjegy pontossággal. 

PADWEB0000100817 Késedelmi kamat éves mértéke 

Amennyiben a tőkére, kamatra, díjra eltérő mértékű késedelmi kamat kerül felszámításra, a legmagasabb 
értékűt kell megadni.  

A b1) Díj összege mezőben a felszámítható késedelmi kamat mértékét kell megadni %-ban, két tizedesjegy 
pontossággal. 

 

2.20. Limitmódosítás 

A blokkot kizárólag akkor kell adattal feltölteni, amennyiben az adott fizetési számlához kapcsolódik 
bankkártya. Ellenkező esetben az a1) Díjtípus részletező mezőben az „A szolgáltatás nem áll rendelkezésre” 
szöveget szükséges feltüntetni. Ebben az esetben a b1) Díj összege mezőt az ’- írásjelkombinációval 
szükséges feltölteni. 

A bankkártyás fizetések összegére, darabszámára, illetve az ATM-ből történő készpénzfelvétel összegére, 
darabszámára vonatkozó korlátozások módosítására vonatkozó információt kell megadni. 

 

2.21. Igazolások kiállítása és rendelkezésre bocsátása 

PADWEB0000100921 Postai úton kiküldött rendszeres havi bankszámlakivonat másolata papír 
alapon 

Amennyiben a számlakivonat eredeti példányának megküldése és a másolat kikérésének időpontja között 
eltelt idő befolyásolja a fizetendő díj mértékét, az erre vonatkozó információt itt kell megadni.  

PADWEB0000100924 Egyéb igazolás 

Az egyéb igazolások között lehet megadni, ha a pénzforgalmi szolgáltató tapasztalata alapján van olyan 
igazolás típus, amelyeket a blokkban nem nevesített típusokon kívül a leggyakrabban igényelnek a 
fogyasztók.” 



4. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez 
 
1. A 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.18a. alponttal egészül ki: 
„1.18a. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;” 
 
2. A 37/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 1. melléklet 4. pont 4.2. alpontjában az „a KAP és az ERA rendszerben” 
szövegrész helyébe az „az ERA rendszer „Adatszolgáltatás” szolgáltatásában” szöveg lép. 
 



5. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez 
 
 
1. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet I. B. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„B. Az adatszolgáltatások ERA rendszeren való beküldésére vonatkozó előírások 

1. Az ERA rendszer használatának technikai feltételei, a beküldésre vonatkozó alapvető szabályok 

1.1. Technikai feltételek: 
a) internet kapcsolat, 
b) HTTPS protokollon keresztül kommunikálni képes WEB böngésző program (támogatott böngésző: 

Internet Explorer), 
c) e-mail postafiók és 
d) az ERA rendszer megfelelő szolgáltatásához tartozó érvényes regisztráció. 

 
1.2. A regisztráció módja 

1.2.1. Az ERA rendszer használatának előfeltétele az MNB honlapján az ERA rendszerben (elérési útvonal: 
https://era.mnb.hu/) az adatszolgáltató képviseletére az adatszolgáltató törvényes képviselője által 
elektronikus úton írásban kijelölt természetes személy regisztráció során történő azonosítása.  

1.2.2. A regisztráció részletes folyamatát az ERA rendszer felületén elérhető „Súgó” tartalmazza. 
 
1.3. A regisztráció típusai 

1.3.1. Tanúsítvány alapú regisztráció szükséges, amennyiben 

a) az adatszolgáltató az MNB által felügyelt személy, szervezet, vagy 

b) az adatszolgáltatást a beküldéskor fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással kell 
ellátni.  

1.3.2. Az 1.3.1. alpontban foglaltakon kívüli esetben, az adatszolgáltató döntésétől függően az ERA 
rendszerhez történő regisztráció történhet 

a) tanúsítvány alapú regisztráció vagy 

b) felhasználónév-jelszó alapú regisztráció 

útján. 

1.3.3. A regisztráció előfeltételei: 

a) tanúsítvány alapú regisztráció esetén a regisztráló felhasználónak rendelkeznie kell fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláíró tanúsítvánnyal, és a fokozott biztonságú aláíró 
tanúsítvány csak olyan hitelesítés-szolgáltatótól származhat, amelynek a gyökértanúsítványát a 
közigazgatási gyökér-hitelesítés szolgáltató (KGyHSz) hitelesítette, gyökér tanúsítványba 
foglalva azt; 

b) regisztráció kizárólag a regisztrációs folyamat során keletkező, az adatszolgáltató cégjegyzésre 
jogosult képviselője által elektronikusan, cégszerűen aláírt vagy az Ügyfélkapu által biztosított 
Azonosításra Visszavezetett Dokumentumhitelesítéssel (AVDH) ellátott regisztrációs lap eredeti 
példányának az MNB részére történő eljuttatásával igényelhető. 

 
1.4. Bejelentkezés 

Az ERA rendszerbe történő bejelentkezés felhasználónév és jelszó használata útján történik. 

A regisztráció során felhasználónévként kizárólag egyedi, más felhasználó által még nem regisztrált 
felhasználónév választható. Az ERA rendszer a felhasználónév egyediségét ellenőrzi. 

 

https://era.mnb.hu/


1.5. Az adatszolgáltatások ERA rendszeren keresztül való teljesítésének szabályai 

1.5.1. A szükséges jogosultságok birtokában az ERA rendszer az MNB honlapján keresztül érhető el. Az 
ERA rendszeren keresztül az adatszolgáltató nevében kizárólag érvényes és jóváhagyott 
regisztrációval rendelkező személy jogosult adatszolgáltatást beküldeni.  

1.5.2. Az adatszolgáltató az ERA rendszerbe feltöltött adatszolgáltatásról a beérkezés időpontját, érkeztetési 
számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „Beérkezett” elektronikus levél 
üzenetet kap. Az e rendelettel elrendelt L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatás kivételével az üzenet jelentése, hogy az adott adatszolgáltatást az üzenetben jelzett 
időpontban az adatszolgáltató teljesítette, de nem jelenti azt, hogy az adatszolgáltatás tartalmilag 
hibátlannak minősül. Az ellenőrzést követően az MNB módosító adatszolgáltatás beküldését kérheti. 
Az L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás esetében az üzenet 
jelentése, hogy az adatszolgáltató által feltöltött küldemény beérkezett, és a küldeményben szereplő 
információk feldolgozása megkezdődött. 

1.5.3. Amennyiben az adatszolgáltató az e rendelettel elrendelt L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB 
azonosító kódú adatszolgáltatást, valamint a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen az MNB 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében, MNB rendelettel elrendelt felügyeleti jelentést, 
adatszolgáltatást (a továbbiakban: felügyeleti adatszolgáltatás) hibásan teljesíti, akkor az 
adatszolgáltató „visszautasított” státuszról szóló elektronikus levél üzenetet kap, míg sikeres teljesítés 
esetén „feldolgozott” státuszról szóló elektronikus levél üzenetet kap. 

1.5.4. Az L11, L70, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást, valamint a felügyeleti 
adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató az ERA rendszerben 
megküldött adatszolgáltatására vonatkozóan „feldolgozott” státuszról szóló elektronikus levél üzenetet 
kapott. 

 
1.6. Az űrlapon teljesítendő adatszolgáltatások speciális szabályai 

1.6.1. Az adatszolgáltató az ERA rendszerbe feltöltött űrlapokról a beérkezés időpontját és érkeztetési 
számát tartalmazó, automatikus „beérkezett” elektronikus levél üzenetet kap. 

1.6.2.  Az adatszolgáltatást az MNB akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató ERA rendszerbe 
feltöltött űrlapon teljesített adatszolgáltatására vonatkozóan az érkeztetési számot tartalmazó 
automatikus elektronikus levél üzenetet kapott. 

 
1.7. Az adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatással kapcsolatos bejelentés szabályai 

1.7.1. Az 1. melléklet értelmében az adatszolgáltatást elektronikus úton, az ERA rendszerben teljesítő 
adatszolgáltató az adatszolgáltatás teljesítésében való technikai akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére. 

1.7.2. Az akadályoztatás technikai oka lehet különösen 

a) az adatszolgáltató adatszolgáltatásra használt informatikai rendszerének működési 
rendellenessége vagy működésképtelensége, 

b) a felhasználó akadályoztatása a számára kiosztott hozzáférési jogosultság megszűnése miatt, 
c) а felhasználó akadályoztatása az általa használt elektronikus aláíró tanúsítvány érvénytelensége 

miatt. 

1.7.3. A bejelentést az adatszolgáltató – az 1.7.6. alpontban foglaltak kivételével – az ERA rendszerben 
elérhető felületen, illetve elektronikus űrlap kitöltésével teljesíti, amely során – az akadályoztatás 
jellegétől függően, amennyiben az rendelkezésre áll – mellékletként az akadályoztatás tényét igazoló 
dokumentumot is feltölti. 

1.7.4. Az ERA rendszerben korábban már regisztrált felhasználó a bejelentést érvényes elektronikus aláíró 
tanúsítvány hiányában is megteheti. 



1.7.5. A bejelentés mellékleteként elfogadott dokumentum formátumokat az MNB az ERA rendszerben, az 
elektronikus tájékoztatás szabályai szerint teszi közzé. 

1.7.6. Ha az adatszolgáltató az ERA rendszer üzemszünete, üzemzavara miatt vagy az 1.7.2. b) alpont 
szerinti esetben a bejelentést elektronikus úton nem tudja megtenni, az üzemszünet végéig, az 
üzemzavar elhárításáig vagy az akadály megszűnéséig a bejelentést írásban, postai úton (levelezési 
cím: Magyar Nemzeti Bank 1850 Budapest) vagy telefonon (telefonszám: +36 1 428-2615) teheti meg 
az MNB részére. 

1.7.7. Az 1.7. pont alkalmazásában: 

a) akadályoztatás: az adatszolgáltató érdekkörében felmerült technikai okra visszavezethető olyan
ténybeli állapot, amelynek a következtében az adatszolgáltató az adatszolgáltatást az annak
teljesítésére előírt határidőben vagy határnapon nem képes teljesíteni;

b) elektronikus űrlap: az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm.
rendelet 2. § 2. pontjában meghatározott elektronikus formában adatszolgáltatásra szolgáló felület;

c) felhasználó: az adatszolgáltató nevében eljáró természetes személy;

d) üzemszünet: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgálatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 27. § (2) bekezdése szerinti esemény;

e) üzemzavar: az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló
2015. évi CCXXII. törvény 27. § (3) bekezdése szerinti esemény.

1.8. Az ERA rendszer, valamint az ERA rendszer egyes szolgáltatásainak használatához szükséges 
további információkat, így különösen a rendszerhez történő csatlakozás lépéseit, a támogatott fájl 
típusokat, valamint a fájl típusok megnevezésére és szerkezetére vonatkozó szabályokat a 3. melléklet 
3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

2. Az adatszolgáltatások teljesítéséhez kapcsolódó tartalmi követelmények

2.1. Mind az eredeti, mind a módosító adatszolgáltatás beküldésekor az adott vonatkozási időhöz és
gyakorisághoz tartozó, teljes tartalommal rendelkező adatszolgáltatást kell beküldeni. 

2.2. Az L10, L11, L70, L71, L72, L73, L74, P56, P67, P68, P69, T02, W08 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatás kivételével, amennyiben az adatszolgáltató a megadott vonatkozási időre nem 
rendelkezik adattal, tehát a teljes adatszolgáltatása nemleges (a továbbiakban: nemleges 
adatszolgáltatás) és az adatszolgáltatás egyik táblája sem tartalmaz kötelezően kitöltendő mezőt, 
akkor a „bizonylat jellege” mező értéke „N”. Az L11, L71, L72, L73, L74, T02 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatás tekintetében az adatszolgáltató nemleges adatszolgáltatás esetén az 
adatszolgáltatás tábláinak kötelezően kitöltendő valamennyi mezőjébe „0” értéket köteles írni. Az L10, 
L70, P56, P67, P68, P69, W08 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében az 
adatszolgáltatónak nemleges adatszolgáltatásra nincs lehetősége.   

2.3. Az adatszolgáltató egy adatszolgáltatáson belül bármely táblára jelezheti, hogy arra vonatkozóan nem 
rendelkezik adattal, ebben az esetben – amennyiben a tábla nem tartalmaz kötelezően kitöltendő 
mezőt – az adott táblát „nemleges"-ként küldheti.” 

2. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet
a) I. A. 4. pontjában a „természetes személyeket” szövegrész helyébe a „természetes személyeket, a
Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezetet (a továbbiakban: MRP szervezet)” szöveg, az „a
természetes személyek” szövegrész helyébe az „az MRP szervezet, a természetes személyek” szöveg,
b) I. A. 6. pont 6.2.5. b) alpontjában a „811,” szövegrész helyébe a „811, 921,” szöveg,
c) I. B. 8. pontjában a „3.2. és 3.3.” szövegrész helyébe a „2.2. és 2.3.” szöveg
lép.



6. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez 
 
1. A 39/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.9a. alponttal egészül ki: 
„1.9a. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;” 
  



7. melléklet a 22/2019. (V. 28.) MNB rendelethez

1. A 40/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontja a következő 1.21a. alponttal egészül ki:
„1.21a. alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.;”
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