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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeleteihez,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének
rendeleteihez tartozó indokolások

Végső előterjesztői indokolás
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
38/2019. (XI. 20.) MNB rendelethez
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. §
(1)–(9) bekezdése szerinti feladatai ellátásához – ideértve a monetáris, a fizetési mérleg és kapcsolódó állományi,
az értékpapír, a pénzügyi számla, a pénzforgalmi, a fizetési rendszer, a pénzügyi stabilitási, a makroprudenciális és
a pénzügyi közvetítőrendszerre vonatkozó statisztikák összeállítását – jegybanki információs rendszert működtet.
A jegybanki információs rendszer működtetéséhez szükséges adatok gyűjtésének egyik eszköze az adatszolgáltatási
kötelezettségek MNB rendelettel való elrendelése.
A jelen MNB rendelet az elsődlegesen az MNB-nek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete ellátásához szükséges,
az MNB rendelet hatálya alá tartozó pénz- és hitelpiaci szervezetek által teljesítendő felügyeleti jelentéseket,
az adatszolgáltatás teljesítésének módját és határidejét, valamint az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai
rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés rendjét határozza meg, az IFRS-ekre 2020-ban áttérő
adatszolgáltatók által az áttérés okán teljesítendő, a 2019. december 31-ei auditált adatokon alapuló felügyeleti
jelentések kivételével 2020-ra vonatkozóan.
Az elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében, a pénz- és hitelpiaci szervezetekre MNB rendelettel
elrendelt felügyeleti jelentéseket érintő változások az alábbiakban összegezhetők.
A hitelintézetek egyes egyedi felügyeleti jelentéseinek (Táblakód: SF02, SF040301, SF040401, SF0801, SF12,
SF1301–SF1303, SF1801–SF1803) módosítására – a táblák új sorokkal, illetve oszlopokkal való kiegészítésére, továbbá
a kitöltési előírások módosítására – a felügyeleti feladatok ellátásához szükséges adatok rendelkezésre állása,
valamint az MNB által elrendelt egyedi felügyeleti jelentéseknek az európai uniós szintű, 2020. április 1-jei hatállyal
módosuló, az intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgáltatása
tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló, 2014. április 16-i 680/2014/EU bizottsági
végrehajtási rendelet III. melléklete szerinti FINREP adatszolgáltatásokkal való összhangja érdekében kerül sor.
A hitelintézetek informatikai adatait részletező tábla (Táblakód: 9I) – a közösségi és publikus felhőszolgáltatások
igénybevételéről szóló 4/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás, illetve a felhőszolgáltatások igénybevételével való kiszervezésre
vonatkozó európai bankhatósági ajánlások (EBA/REC/2017/03) alkalmazásaként – a felhőszolgáltatásra vonatkozó
adatokkal kerül kibővítésre.
A felhasználói igények megszűnése, illetve a jegybanki információs rendszerhez a hitelügyletek egyes adataira
vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, 2019. december 1-jén hatályba lépő 35/2018.
(XI. 13.) MNB rendelet szerinti adatszolgáltatásra tekintettel több felügyeleti jelentés (Táblakód: 7I, 8PBF) is törlésre
kerül. Továbbá tekintettel arra, hogy 2019-től a teljes hitelintézeti szektor áttért az IFRS-ek alkalmazására, 2020-tól
törlésre kerülnek az IFRS-ekre áttérő hitelintézetek összehasonlító adatait tartalmazó felügyeleti jelentések
(Táblakód: SFNY0101–SFNY0103, SFNY02, SFNY03, SFNY040301, SFNY040401, SFNY0801, SFNY1801–SFNY1803,
SFNY1901–SFNY1903, SFNY46, KFNY0101–KFNY0103, KFNY040301, KFNY040401, KFNY0801A, KFNY0801B,
KFNY1800A–KFNY1800C, KFNY1900A–KFNY1900D, KFNY46) is.
A pénzügyi vállalkozások követeléskezelési gyakorlatának fokozott nyomon követése érdekében az érintett
felügyeleti jelentésekben (Táblakód: 23C, 24E) a work-out faktoring követelések teljes összegéből kiemelésre
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kerülnek a fedezettel, ezen belül a fogyasztót érintő, fedezettel rendelkező állományi, valamint szerződés darabszám
adatok.
A számlainformációs, illetve fizetés-kezdeményezési szolgáltatást végző pénzforgalmi intézmények kockázatai
jobb megismerése érdekében ezen adatszolgáltatóknak egy új, negyedéves gyakoriságú felügyeleti jelentést kell
teljesíteniük az informatikai rendszerük működési környezetével kapcsolatos információkról (Táblakód: 86I).
A fogyasztók alaposabb tájékoztatása érdekében a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás és az ezen típusú
EGT-fióktelepek által forgalmazott egyes termékekre vonatkozó felügyeleti jelentésekben (Jelentéskód: 9HA–9HC,
9HI–25DG, 25DI–25DM) bővül a hitel- és pénzügyi lízingtermékek kamatozásának típusára vonatkozó értékkészlet.
Az egyes termékek új adattartalomnak megfelelő felülvizsgálatát, ősfeltöltését 2020. február 1-jei állapotra
vonatkozóan 2020. január 31-ig kell az adatszolgáltatóknak elvégezniük. Emellett az adatminőség további javítása
érdekében a kitöltési előírások kiegészülnek a kombinált termékek jelentésére vonatkozó részletszabályokkal.
A jogalkalmazás tapasztalatai alapján egyes felügyeleti jelentések táblái és a kapcsolódó kitöltési előírások
kismértékű tartalmi, illetve technikai jellegű módosítására kerül sor.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.

Végső előterjesztői indokolás
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
39/2019. (XI. 20.) MNB rendelethez
A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: MNB tv.) 4. § (1)–(9) bekezdése szerinti feladatai ellátásához – ideértve a monetáris, a fizetési
mérleg és kapcsolódó állományi, az értékpapír, a pénzügyi számla, a pénzforgalmi, a fizetési rendszer, a pénzügyi
stabilitási, a makroprudenciális és a pénzügyi közvetítőrendszerre vonatkozó statisztikák összeállítását – jegybanki
információs rendszert működtet. A jegybanki információs rendszer működtetéséhez szükséges adatok gyűjtésének
egyik eszköze az adatszolgáltatási kötelezettségek MNB rendelettel való elrendelése.
A jelen MNB rendelet az elsődlegesen az MNB-nek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete ellátásához
szükséges, az MNB rendelet hatálya alá tartozó tőkepiaci szervezetek által teljesítendő felügyeleti jelentéseket,
az adatszolgáltatás teljesítésének módját és határidejét, valamint az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai
rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés rendjét határozza meg, 2020-ra vonatkozóan.
Az elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében, a tőkepiaci szervezetekre MNB rendelettel
elrendelt felügyeleti jelentéseket érintő változások az alábbiakban összegezhetők.
A letétkezelési tevékenységet végző befektetési szolgáltatók 30LB kódú, napi gyakoriságú felügyeleti jelentése
– a befektetési alapokon túl – kiterjesztésre kerül a biztosítói és pénztári portfóliókra a befektetési monitoring
tevékenység minél teljesebb ellátása érdekében.
Az ügyfelek OTC derivatív tőkeáttételes kitettségéből fakadó kockázatok valós időben történő nyomon követése,
illetve nyitott kitettségeik folyamatos monitorozása érdekében a 33LEZ és 33NYIPO kódú felügyeleti jelentések
gyakorisága haviról napira módosul, továbbá mindkét felügyeleti jelentés táblája két új oszloppal bővül,
a származékos ügylet mögöttes termékének egyértelműbb beazonosítására. Az új szabályok szerinti két felügyeleti
jelentés 2020. április 1-jétől teljesítendő.
A befektetési vállalkozások, a befektetési szolgáltatás nyújtására jogosult hitelintézetek, valamint az ezen
típusú EGT-fióktelepek által teljesítendő, havi gyakoriságú tájékoztató adatokat tartalmazó felügyeleti jelentés
(Táblakód: 31D1) a felügyeleti céloknak megfelelően 4 új sorral egészül ki. Az idegen tulajdonú értékpapírok
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állományából külön soron kell jelenteni az ügyfél részére vezetett értékpapírszámlán lévő állományt és az egyéb
állományt. Az aktív ügyfelek számát továbbá megbontva kell jelenteni aszerint, hogy miért minősülnek aktívnak:
azért, mert van egyenleg a számlájukon vagy azért, mert valamilyen egyéb befektetési szolgáltatást vettek igénybe.
Törlésre kerül a befektetési vállalkozások három felügyeleti jelentése (Táblakód: 34B, 37B1, 37B2). Az ezekben
lévő legátfogóbb információk az MNB által MNB rendelettel elrendelt felügyeleti jelentésekből kinyerhetők, míg
a részletező adatok – szükség szerint – a folyamatos felügyelés keretében, az MNB tv. 48. § (3) bekezdése alapján,
felügyeleti jogkörben meghozott hatósági határozattal elrendelt adatszolgáltatás útján beszerezhetők.
A más adatszolgáltatásokkal való összevethetőség és ezáltal az adatminőség javítása érdekében a befektetési
alapok, illetve alapkezelők három felügyeleti jelentésében az adatokat – az alapok nyilvántartás szerinti devizája
helyett – 2020-tól forintban kell jelenteni (Táblakód: 50A, 50W, 50L).
A felügyelt tőkepiaci szervezetek informatikai adatait részletező táblák (Táblakód: 37G, 50U) – a közösségi és
publikus felhőszolgáltatások igénybevételéről szóló 4/2019. (IV. 1.) MNB ajánlás, illetve a felhőszolgáltatások
igénybevételével való kiszervezésre vonatkozó európai bankhatósági ajánlások (EBA/REC/2017/03)
alkalmazásaként – a felhőszolgáltatásra vonatkozó adatokkal kerülnek kibővítésre.
A jogalkalmazás tapasztalatai alapján egyes felügyeleti jelentések táblái és a kapcsolódó kitöltési előírások
kismértékű tartalmi, illetve technikai jellegű módosítására kerül sor.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § (3) bekezdése, valamint a Magyar Közlöny kiadásáról, valamint
a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő
megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. §-a alapján jelen indokolás a Magyar Közlöny mellékleteként
megjelenő Indokolások Tárában közzétételre kerül.
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