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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelete
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

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. §  E  rendelet hatálya a  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) hatálya alá tartozó szervezetre, 
a  befektetési alapra és befektetési alapkezelőre, valamint a  központi értéktári, központi szerződő fél és tőzsdei 
tevékenységet végző szervezetre (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az  adatszolgáltató az  e  rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a  továbbiakban: 
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

 (2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint 
készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége – a (2) bekezdésben 
foglalt kivétellel – az  MNB által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától 
a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.

 (2) A  fióktelep az  e  rendelet szerinti felügyeleti jelentést a  működése megkezdésének napjától a  tevékenysége 
befejezésének napjáig teljesíti.

4. § (1) A  Bszt. hatálya alá tartozó szervezet, valamint a  központi értéktári tevékenységet végző szervezet – a  (2) és 
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal 
és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 2–9., 14., 22., 23. és 31. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (3) A  központi értéktári tevékenységet végző szervezet a  központi értékpapír-nyilvántartás adatait – az  értékpapír 
ISIN azonosítójának, fajtájának, egyéb jellemzőinek, valamint a kibocsátó adatainak megnevezésével – elektronikus 
formában, a tárgyidőszakot követő munkanap 10.00 óráig küldi meg az MNB részére.

 (4) Az  (1) bekezdés szerinti felügyeleti jelentés kitöltésére vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre 
vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A  befektetési alap és a  befektetési alapkezelő – a  (2) és (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  4.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít 
az MNB részére.
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 (2) A  Bszt. 5.  § (2)  bekezdés a) és b)  pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő 
szolgáltatás végzésére nem jogosult adatszolgáltató adatszolgáltatási kötelezettsége a 4. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 1. és 2. sorában meghatározott felügyeleti jelentésre nem terjed ki.

 (3) A  kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a  továbbiakban: Kbftv.) 1.  § a)  pontjában meghatározott kockázati tőkealap-kezelő és 
ABAK adatszolgáltatási kötelezettsége a  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 21. sorában 
meghatározott felügyeleti jelentésre terjed ki.

 (4) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít a tárgyévi javadalmazási adatokról 
az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 7. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A Bszt. hatálya alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező szervezet, valamint a Kbftv. hatálya 
alá tartozó, értékpapírszámla vezetésére engedéllyel rendelkező befektetési alapkezelő a  8.  mellékletben 
foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít 
az értékpapírszámla-jóváírások, értékpapírszámla-terhelések adatairól az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 9. melléklet tartalmazza.

8. § (1) A  tőzsdei tevékenységet végző szervezet a  10.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában, 
gyakorisággal és határidőre felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó előírásokat a 11. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az ÁÉKBV-alapkezelő, az ABAK és a befektetési vállalkozás az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke 
szerinti éves adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16. héten belül teljesíti az MNB részére.

 (2) Az ÁÉKBV-alapkezelő, az ABAK és a befektetési vállalkozás az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
40.  cikk (1)  bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést 
(a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal
a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18. héten belül, valamint
b) a  páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a  továbbiakban: PEPP üzletág)  bekövetkezett jelentős 

változás esetén, a változást követő 6 héten belül
teljesíti az MNB részére.

10. § (1) Az adatszolgáltató – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a felügyeleti jelentést, a 231/2013/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet 110.  cikke, az  (EU) 2017/393 bizottsági végrehajtási rendelet, az  (EU) 2018/708 
bizottsági végrehajtási rendelet, az  (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14.  cikke, 
az  (EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet, illetve az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat, valamint a  PEPP szöveges jelentést az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

 (2) Az adatszolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti felügyeleti jelentést, valamint a 600/2014/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettségét az ERA rendszerben az MNB által erre 
a célra kiépített elektronikus csatornán (a továbbiakban: webes szolgáltatás) keresztül, az adatszolgáltatást fokozott 
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.

 (3) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (4) Az  ERA rendszer használatára, valamint a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás 
bejelentésére vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti 
Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021.   
(XI. 23.) MNB  rendelet (a  továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet 
I.  B.  1.  pontja, az  ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási MNBr. 3.  melléklet 3.  pontja szerinti, az  MNB honlapján közzétett technikai segédletek 
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tartalmazzák. A  webes szolgáltatás használatát segítő útmutatást a  600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 26. cikke alapján fennálló adatszolgáltatási kötelezettség webes szolgáltatás útján való teljesítéséről szóló, 
az MNB honlapján közzétett tájékoztató tartalmazza.

11. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés szerint 
módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató 
az MNB részére.

12. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  4.  §, a  6–9.  §, a  2. és 3.  melléklet, a  4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–11. és 

16–40.  sora, az  ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, az  5.  melléklet II.1–9., II.14–27. pontja, valamint 
a 6–12. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

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 
43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet [a továbbiakban: 43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet] szerinti, 2022. január 1-jét 
megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás – a  43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet 
4.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 12–15. sorában meghatározott felügyeleti jelentések 
kivételével – teljesítése során a 43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltató a  PEPP szöveges jelentést első alkalommal a  PEPP regisztrációja évére mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan teljesíti.

14. §  Ez a rendelet
1. 9. § (1) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak 

történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,

2. 9.  § (2)  bekezdésében, valamint 12.  mellékletében a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja,

3. 10.  § (1), (3) és (4)  bekezdésében, valamint 1.  melléklet 4.7.  pontjában a  2011/61/EU európai parlamenti és 
tanácsi irányelvnek a mentességek, az általános működési feltételek, a letétkezelők, a tőkeáttétel, az átláthatóság 
és a  felügyelet tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2012. december 19-i 231/2013/EU felhatalmazáson 
alapuló bizottsági rendelet 110.  cikke, az  internalizált kiegyenlítésről szóló információk bejelentéséhez 
és továbbításához alkalmazandó táblákra és eljárásokra vonatkozó végrehajtás-technikai standardoknak 
a  909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban történő megállapításáról szóló, 
2016.  november 11-i (EU) 2017/393 bizottsági végrehajtási rendelet, az  (EU) 2017/1131 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 37.  cikkében előírt, illetékes hatóságoknak történő jelentéstételkor a  pénzpiaci alapok kezelői 
által használandó űrlapra vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló, 2018. április  17-i 
(EU) 2018/708 bizottsági végrehajtási rendelet, a  909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek 
a  kiegyenlítési fegyelemre vonatkozó szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 
szóló, 2018. május 25-i (EU) 2018/1229 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 14.  cikke, a  páneurópai 
egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, az  575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  intézmények 
felügyeleti adatszolgáltatása tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok 
megállapításáról és a 680/2014/EU végrehajtási rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2020. december 17-i 
(EU) 2021/451 bizottsági végrehajtási rendelet 21.  cikk (1)  bekezdése, valamint az  (EU) 2019/1238 európai 
parlamenti és tanácsi rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, 
valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott 
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együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i 
(EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,

4. 10.  § (2)–(4)  bekezdésében a  pénzügyi eszközök piacairól és a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 
2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15. §  Hatályát veszti a 43/2020. (XI. 19.) MNB rendelet.

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

1–12. melléklet az 56/2021. (XI. 24.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–12. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_21_213_56MNB_1_12_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 9727/1–9727/196. oldalait képezik. 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelete
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről

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. §  E  rendelet hatálya az  önkéntes nyugdíjpénztárra, az  önkéntes kölcsönös egészségpénztárra (a  továbbiakban: 
egészségpénztár), az  önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra (a  továbbiakban: önsegélyező pénztár), 
az  önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárra (a  továbbiakban: egészség- és önsegélyező 
pénztár), a  magánnyugdíjpénztárra és a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre (a  továbbiakban együtt: 
adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az  adatszolgáltató az  e  rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a  továbbiakban: 
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

 (2) A felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus és 
egyéb nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az  önkéntes nyugdíjpénztár – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  2.  mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában és határidőre napi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában 
a  felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet 
a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes 
nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

 (3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet 
tartalmazza.
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4. § (1) Az  egészségpénztár, az  önsegélyező pénztár, valamint az  egészség- és önsegélyező pénztár – a  (2)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves 
és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  felszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár 
a  4.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a  felszámolás megkezdését megelőző nappal 
mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a  fordulónapot követő 30 munkanapon belül 
küld meg az  MNB részére. A  felszámolás időtartama alatt az  egészségpénztár, az  önsegélyező pénztár, valamint 
az egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

 (3) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.

5. § (1) A  magánnyugdíjpénztár – a  (2) és a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  6.  mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az  MNB 
részére.

 (2) A végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában 
és határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (3) A  felszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a  6.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában 
a  felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, 
amelyet a  fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az  MNB részére. A  felszámolás időtartama alatt 
a magánnyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

 (4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet 
tartalmazza.

6. § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és 
határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet 
tartalmazza.

 (3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti éves 
adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16 héten belül teljesíti az MNB részére.

 (4) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk 
(1)  bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést 
(a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal
a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18 héten belül, valamint
b) a  páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a továbbiakban: PEPP üzletág) bekövetkezett jelentős 

változás esetén, a változást követő 6 héten belül
teljesíti az MNB részére.

7. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést, az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat, valamint a  PEPP szöveges jelentést az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

 (2) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését 
elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (3) Az  ERA rendszer használatára, valamint a  felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére 
vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 
(a  továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet I. B. 1.  pontja, az  ERA 
rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr. 
3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.
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8. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – Számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés szerint 
módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató 
az MNB részére.

9. §  Ez a rendelet 2022. január 1-jén lép hatályba.

10. § (1) Az  adatszolgáltató a  pénztárak és a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a  jegybanki információs 
rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, 45/2020. (XI. 20.) MNB rendelet [a továbbiakban: 45/2020. (XI. 20.)  
MNB rendelet] szerinti, 2022. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés teljesítése során 
a 45/2020. (XI. 20.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltató a  PEPP szöveges jelentést első alkalommal a  PEPP regisztrációja évére mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan teljesíti.

11. §  E rendelet
1.  6. § (3) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak 

történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,

2.  6.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében, valamint 10.  mellékletében a  páneurópai egyéni 
nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
40. cikk (2) bekezdés a) pontja,

3.  7.  §-ában, valamint 1.  melléklet 3.6.  pontjában a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, 
valamint az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő 
felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai Biztosítás- 
és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §  Hatályát veszti a 45/2020. (XI. 20.) MNB rendelet.

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

1–10. melléklet az 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–10. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_21_213_57MNB_1_10_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 9729/1–9729/296. oldalait képezik.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 58/2021. (XI. 24.) MNB rendelete
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 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. §  A  biztosítási piaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 44/2020. (XI. 20.) 
MNB rendelet [a továbbiakban: 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet] 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke szerinti éves 
adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16 héten belül teljesíti az MNB részére.
(5) A  kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk 
(1)  bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést 
(a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 7a. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal
a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18 héten belül, valamint
b) a páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a továbbiakban: PEPP-üzletág) bekövetkezett jelentős változás 
esetén, a változást követő 6 héten belül
teljesíti az MNB részére.”

2. § (1) A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az adatszolgáltató a PEPP szöveges jelentést első alkalommal a PEPP regisztrációja évére mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan teljesíti.”

 (2) A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 13. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az  adatszolgáltató a  biztosítási piaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen 
a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 
szóló 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet módosításáról szóló 58/2021. (XI. 24.) MNB rendelet 2.  mellékletével 
megállapított 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat
a) 15. és 19. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2021. évre mint tárgyidőszakra,
b) 1–14., 16–18. és 20–25. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint 
tárgyidőszakra,
c) 26–45. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. I. negyedévre mint tárgyidőszakra,
d) 46. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. január első munkanapjára mint 
tárgynapra,
e) 47. sorában meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal a befektetési politika 2022. évi első változására
vonatkozóan, a  biztosítási piaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet módosításáról szóló 58/2021. (XI. 24.) MNB rendelet 3. mellékletével megállapított 
7. melléklet I–V. pontjában foglalt kitöltési előírások szerint teljesíti.”

3. §  A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § E rendelet
1. 6.  § (3)  bekezdésében és 7.  melléklet VI.  pontjában a  2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
megfelelően a  felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai 
standardok meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet II. melléklet 
S.16.01.01, S.19.01.01, S.20.01.01, S.21.01.01, S.21.03.01 és S.29.03.01 kódú táblájára vonatkozó rendelkezései,
2. 6.  § (4)  bekezdésében az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  illetékes hatóságoknak 
történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és 
Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő alkalmazására 
vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,
3. 6. § (5) bekezdésében, 13. § (3) bekezdésében, valamint 7a. mellékletében a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről 
(PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja,
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4. 10.  §-ában, valamint 1.  melléklet 3.1.  pontjában a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) 
kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. CÍM 
XIII. FEJEZETE és II. CÍM VI. FEJEZETE, a  2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően 
a  felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet 2. cikke, a páneurópai 
egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
40. cikk (2) bekezdés a) pontja, valamint az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  illetékes 
hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az illetékes hatóságok közötti és az Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

4. § (1) A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
 (2) A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 6. és 7. melléklete helyébe a 2. és 3. melléklet lép.
 (3) A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet a 4. melléklet szerinti 7a. melléklettel egészül ki.
 (4) A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 10. és 11. melléklete helyébe az 5. és 6. melléklet lép.

5. § (1) A  44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 10.  § (1)  bekezdésében az  „illetve az  (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási 
rendelet szerinti adatszolgáltatásokat” szövegrész helyébe az „az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet, 
illetve az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti adatszolgáltatásokat, továbbá a  PEPP szöveges 
jelentést” szöveg lép.

 (2) A  44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 10.  § (3)  bekezdésében a „41/2020. (XI. 18.)” szövegrész helyébe az „54/2021.  
(XI. 23.)” szöveg lép.

 (3) A 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet 3. melléklet IV. 42. pontjában
a) a  „6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás]” szövegrész helyébe  

a „14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás [a továbbiakban: 14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás]” szöveg,
b) a „6/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás 15. pontja” szövegrészek helyébe a „14/2020. (XII. 17.) MNB ajánlás 14. pontja” 

szöveg,
c) a „36. §-a” szövegrészek helyébe a „36. § (1) bekezdése” szöveg
lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) Az  1.  §, a  2.  § (1)  bekezdése, a  3.  §, a  4.  § (1), (3) és (4)  bekezdése, az  5.  § (1)  bekezdése, valamint az  1. és 

4–6. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.

7. §  E rendelet
1. 1.  §-ában, 2.  § (1)  bekezdésében, 5.  § (1)  bekezdésében, valamint 1.  melléklet 1.  pontjában a  páneurópai 

egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, valamint az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes 
hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és 
információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági 
végrehajtási rendelet 3. cikke,

2. 3.  §-ában, valamint 1.  melléklet 2.  pontjában a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) 
kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. CÍM 
XIII. FEJEZETE és II. CÍM VI. FEJEZETE, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően 
a  felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet 2.  cikke, 
a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, valamint az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes 
hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és 
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információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági 
végrehajtási rendelet 3. cikke

3. 4.  § (3)  bekezdésében, valamint 4.  mellékletében a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40. cikk (2) bekezdés a) pontja

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

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

1–6. melléklet az 58/2021. (XI. 24.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–6. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_21_213_58MNB_1_6_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 9732/1–9732/149. oldalait képezik.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 59/2021. (XI. 24.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 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. §  A  jegybanki információs rendszerhez a  hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 6.  §-a helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„6.  § A  hitelintézet és az  ezen típusú EGT-fióktelep az  adatszolgáltatást a  jegybanki információs rendszerhez 
a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) 
MNB rendelet módosításáról szóló 59/2021. (XI. 24.) MNB rendelet 1.  mellékletével módosított 1.  mellékletben 
meghatározott adattartalommal és a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira vonatkozóan 
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 35/2018. (XI. 13.) MNB rendelet módosításáról szóló 59/2021. 
(XI. 24.) MNB rendelet 2. mellékletével módosított 2. mellékletben foglalt kitöltési előírások szerint első alkalommal 
2022. június hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan jelenti.”

2. §  A  Rendelet 2.  § (1)  bekezdésében a „hitelekről” szövegrész helyébe a „hitelekről és hitel jellegű követelésekről” 
szöveg lép.

3. §  A Rendelet
a) 1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b) 2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.

4. §  Ez a rendelet 2022. április 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet az 59/2021. (XI. 24.) MNB rendelethez

 1.  A Rendelet 1. melléklet 3. pontja a következő 27–32. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„27. Effektív kamatláb
28. Várható élettartam
29. Céltartalék korrekció
30. Bedőléskor fennálló kitettség (EAD)
31. A keret értékvesztése értékelésének módja
32. A keret értékvesztésének típusa”

 2.  A Rendelet 1. melléklet 4. pontja a következő 185–194. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„185. Effektív kamatláb
186. Várható élettartam
187. Értékvesztés korrekció
188. Céltartalék korrekció
189. Bedőléskor fennálló kitettség (EAD)
190. Operatív program megnevezése
191. Moratórium típusa
192. Az instrumentum infrastruktúratámogató faktor (ISF) által érintett-e
193. A keret értékvesztése értékelésének módja
194. A keret értékvesztésének típusa”

 3.  A Rendelet 1. melléklet 6. pontja a következő 21–23. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„21. Értékvesztés-/céltartalékképzés során alkalmazott nemteljesítési valószínűség (PD)
22. Értékvesztés-/céltartalékképzés során alkalmazott nemteljesítéskori veszteségráta (LGD)
23. Értékvesztés-/céltartalékképzés során alkalmazott hitelegyenértékesítési tényező (CCF)”

 4.  A Rendelet 1. melléklet 7. pontja a következő 19. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„19. Az ügyfél családi állapota”

 5.  A Rendelet 1. melléklet 8. pontja a következő 24. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„24. Ingatlanfedezet hitelbírálatkori piaci érték meghatározási módszere”

 6.  A Rendelet 1. melléklet 9. pontja a következő 19. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„19. Ingatlanfedezet aktuális piaci érték meghatározási módszere”

 7.  A Rendelet 1. melléklet 12. pontja a következő 21. és 22. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„21. Késedelmes napok száma – legrégebbi késedelem szerint
22. Késedelmes napok száma – törlesztéssel korrigált”

 8.  A Rendelet 1. melléklet 17. pontja a következő 16–25. sorszámú attribútummal egészül ki:
(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„16. Az ügyfél az adatszolgáltatónál nyilvántartott ügyfélcsoporthoz tartozik-e?
17. Ügyfélcsoport azonosító
18. Ügyfélcsoport-vezető országkódja
19. Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma
20. Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója
21. Ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó azonosítója
22.  Az adatszolgáltató intézménynél az  ügyféllel szembeni követelés nagykockázati 

kitettség-e?
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23.  Az összevont alapú felügyelet alá tartozó, az  adatszolgáltatót magában foglaló 
intézménycsoportnál az ügyféllel szembeni követelés nagykockázati kitettség-e?

24.  Az adós/adóstárs ügyfélnek az  adott intézménynél volt-e korábban 30 napon túli 
késedelemben lévő hitele?

25. Az ügyfél neme (személyi azonosító szerint)”
 9.  A Rendelet 1. melléklet 18. pontja a következő 32–38. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„32. Ügyfélcsoport-vezető országkódja
33. Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma
34. Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója
35. Ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó azonosítója
36.  Az adatszolgáltató intézménynél az  ügyféllel szembeni követelés nagykockázati 

kitettség-e?
37.  Az összevont alapú felügyelet alá tartozó, az  adatszolgáltatót magában foglaló 

intézménycsoportnál az ügyféllel szembeni követelés nagykockázati kitettség-e?
38.  Az adós/adóstárs ügyfélnek az  adott intézménynél volt-e korábban 30 napon túli 

késedelemben lévő hitele?”
 10.  A Rendelet 1. melléklet 19. pontja a következő 42–48. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„42. Ügyfélcsoport-vezető országkódja
43. Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma
44. Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója
45. Ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó azonosítója
46.  Az adatszolgáltató intézménynél az  ügyféllel szembeni követelés nagykockázati 

kitettség-e?
47.  Az összevont alapú felügyelet alá tartozó, az  adatszolgáltatót magában foglaló 

intézménycsoportnál az ügyféllel szembeni követelés nagykockázati kitettség-e?
48.  Az adós/adóstárs ügyfélnek az  adott intézménynél volt-e korábban 30 napon túli 

késedelemben lévő hitele?”
 11.  A Rendelet 1. melléklet 20. pontja a következő 36–43. sorszámú attribútummal egészül ki:

(Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése)
„36. Ügyfélcsoport-vezető országkódja
37. Ügyfélcsoport-vezető belföldi vállalat adószáma
38. Ügyfélcsoport-vezető külföldi vállalat azonosítója
39. Ügyfélcsoport-vezető magánszemély vagy önálló vállalkozó azonosítója
40.  Az adatszolgáltató intézménynél az  ügyféllel szembeni követelés nagykockázati 

kitettség-e?
41.  Az összevont alapú felügyelet alá tartozó, az  adatszolgáltatót magában foglaló 

intézménycsoportnál az ügyféllel szembeni követelés nagykockázati kitettség-e?
42.  Az adós/adóstárs ügyfélnek az  adott intézménynél volt-e korábban 30 napon túli 

késedelemben lévő hitele?
43. Nemzetközi intézmény kódja”

 12.  A Rendelet 1. melléklete a következő 24. ponttal egészül ki:
„24. INST_KAM Instrumentum – kamatstatisztika
Attribútum sorszáma Attribútum megnevezése
1. Megfigyelt szervezet azonosító
2. Instrumentum (speciális keret) szervezeti azonosító
3. Instrumentum (nem speciális keret és nem keret) szervezeti azonosító
4. Instrumentum azonosítója a K21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban
5. Instrumentum azonosítója a K23 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban”

 13.  Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet 4. pontjában, a 170. sorszámú attribútum megnevezésében az „és befektetési 
vállalkozásokra” szövegrész.
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2. melléklet az 59/2021. (XI. 24.) MNB rendelethez

 1.  A Rendelet 2. melléklet I. 4. pont 4.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„4.1. Amennyiben az – akár rezidens, akár nem rezidens – ügyfél adósi, adóstársi szerepkörben vesz részt az adott 
hitelügyletben, az  adatszolgáltatásban az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet 
2.  melléklet I. A. 2.  pontjában felsorolt szektorokba tartozó ügyfelekre vonatkozó adatokat kell jelenteni, azzal, 
hogy a B) Központi bank szektorába sorolt MNB-re vonatkozó adatok nem jelentendők, hitelintézet adatszolgáltató 
esetén a C) Egyéb monetáris pénzügyi intézmények szektorába sorolt ügyfelek közül csak az alapvető feladatokhoz 
kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet 2.  melléklet I. A. 4.  pontjában hivatkozott C6 alcsoportkód alá tartozó 
ügyfelekre vonatkozó adatok szerepeltetendők (kivéve azt az  esetet, ha valamely MNB által biztosított eszköz 
igénybevételéhez előfeltétel a bankközi ügyletek szerepeltetése).
Amennyiben az  adatszolgáltatásban jelentendő hitelhez tartozó ügyfelek között van az  előző bekezdés szerinti 
szektorba tartozó adós, adóstárs, akkor a hitelhez tartozó valamennyi adós, adóstárs jelentendő, függetlenül azok 
szektorától.”

 2.  A Rendelet 2. melléklet I. 5. pontja a következő 5.8. alponttal egészül ki:
„5.8. Az  INST_KAM adatkörben az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet szerinti 
„Jelentés a  nem pénzügyi vállalatok egyedi hitelszerződéseiről” (MNB azonosító kód: K21) adatszolgáltatásban 
jelentett instrumentum azonosító szerepeltetendő az  „Instrumentum azonosítója a  K21 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatásban” mezőben, vagy a  „Jelentés a  háztartások és a  háztartásokat segítő nonprofit intézmények 
egyedi hitelszerződéseiről” (MNB azonosító kód: K23) adatszolgáltatásban jelentett instrumentum azonosító 
szerepeltetendő az  „Instrumentum azonosítója a  K23 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban” mezőben. 
Egy instrumentumhoz kapcsolódóan csak az  egyik azonosító adható meg az  „Instrumentum azonosítója 
a  K21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban” és az  „Instrumentum azonosítója a  K23 MNB azonosító kódú 
adatszolgáltatásban” mezőkben jelentendő azonosítók közül.”

 3.  A Rendelet 2. melléklet I. 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Országonkénti bontás
7.1. Az  országonkénti bontás azt jelenti, hogy az  adatszolgáltató követelése mely országgal vagy nemzetközi 
szervezettel szemben áll fenn. Ezen adatok megadásakor az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
MNB rendelet 3.  melléklet 4.2.  pontja szerinti, az  MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott 
országkódokat kell alkalmazni, a 7.2 pontban foglalt kivétellel.
7.2. Amennyiben a  nem-rezidens fél nemzetközi szervezet vagy nemzetközi intézmény (pl. Világbank, EIB, EBRD, 
IMF, EKB), úgy azt a  székhelynek megfelelő országkódon kell jelenteni, a  szervezetnek vagy intézménynek 
megfelelő, az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNB rendelet 3.  melléklet 6.  pontja szerinti, 
az  MNB honlapján közzétett technikai segédletben meghatározott intézménykódokat az  UGYFKV adatkörben, 
a „Nemzetközi intézmény kódja” mezőben kell szerepeltetni.”

 4.  A Rendelet 2. melléklet II. 5. pont 5.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5.3. Csak azt a fedezetet kell jelenteni, amely valamely jelentett instrumentumhoz kapcsolódik. A FEDE és a FEDA 
kódú adatkörben az összes, jelentett instrumentumhoz kapcsolódó fedezetet jelenteni kell teljeskörűen, a CRR-nek 
való megfelelőségtől függetlenül.”

 5.  A Rendelet 2. melléklet II. 7. pont 7.3. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7.3. Ugyanazon természetes személyt ugyanazon – az  MNB által rendelkezésre bocsátott Kódképzési leírás 
szerint megképzett – anonim kapcsolati kóddal mint anonim azonosítóval kell jelenteni, függetlenül attól, hogy 
az adott hitelügyletben magánszemélyként vagy önálló vállalkozóként vesz részt. Az anonim azonosítónak időben 
állandónak kell lennie.”

 6.  A Rendelet 2. melléklet II. 12. pontja a következő 12.18. alponttal egészül ki:
„12.18. INST_KAM Instrumentum – kamatstatisztika
Az összevont alapú felügyelet alá tartozó pénzügyi vállalkozás, valamint az  MNB által kijelölt, összevont alapú 
felügyelet alá nem tartozó pénzügyi vállalkozás tekintetében az INST_KAM adatkör nem töltendő.”

 7.  A Rendelet 2. melléklet II. 12. pont
a) 12.1. alpontjában a „nemlegesen” szövegrész helyébe a „nem” szöveg,
b) 12.3. alpontjában a „87–90.” szövegrész helyébe a „87., 88.” szöveg,
c) 12.3. alpontjában a „170–173.” szövegrész helyébe a „170–173., 192.” szöveg,
d) 12.11. alpontjában a „15.” szövegrész helyébe a „15., 22.” szöveg,
e) 12.12. alpontjában a „15–30.” szövegrész helyébe a „15., 18–30.” szöveg,
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f ) 12.12. alpontjában a „14–30.” szövegrész helyébe a „14–30., 36.” szöveg,
g) 12.13. alpontjában a „26–41.” szövegrész helyébe a „26., 29–41.” szöveg,
h) 12.13. alpontjában a „25–41.” szövegrész helyébe a „25–41., 46.” szöveg,
i) 12.14. alpontjában a „23., 24., 28–30.” szövegrész helyébe a „28–30.” szöveg,
j) 12.14. alpontjában a „33–35.” szövegrész helyébe a „33–35., 40.” szöveg,
k) 12.17. alpontjában a „nemlegesen” szövegrész helyébe a „nem” szöveg
lép.

 8.  Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet II. 12. pont 12.5. alpontja.

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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