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

Végső előterjesztői indokolás
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti
Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
40/2019. (XI. 21.) 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.
Jelen MNB rendelet az elsődlegesen az MNB-nek a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete ellátásához szükséges,
az MNB rendelet hatálya alá tartozó biztosítási piaci 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, a „Nemzeti
előírások szerinti eredménykimutatás” (Táblakód: 42YE) megnevezésű felügyeleti jelentés kivételével, amelyet már
2019. évre mint tárgyidőszakra is a módosított tartalommal kell jelenteni.
Az elsődlegesen az MNB felügyeleti feladatai ellátása érdekében, a biztosítási piaci szervezetekre MNB rendelettel
elrendelt felügyeleti jelentéseket érintő változások az alábbiakban összegezhetők.
A 42YE kódú tábla „Jóváhagyott osztalék” sorában a vonatkozási időszak beszámolójában jóváhagyott osztalékot
kell jelenteni annak érdekében, hogy az éves adatszolgáltatások egységesen, valamennyi vonatkozási év esetében
az éves beszámolóban jóváhagyott osztalék összegét mutassák ki.
A 42Y1E2, 42Q1E2 kódú táblák bővítésre kerülnek az élő szerződések értékkövetéséből eredő állománydíjnövekedésre és -csökkenésre vonatkozóan, a lakásbiztosítási folyamatok monitorozása céljából.
A 2020 I. negyedévében induló „Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás” termék állományadatai alakulásának,
valamint az értékesítés visszamérésének céljából a biztosítók szerződésállományát részletező éves, illetve
negyedéves táblák (Táblakód: 42Y1E1 és 42Q1E1) két sorral és két oszloppal, míg a biztosítók állománydíját,
díjbevételét és a károk alakulását bemutató éves, illetve negyedéves táblák (Táblakód: 42Y1E2 és 42Q1E2) egy sorral
és két oszloppal bővültek.
Az egységes európai szabályozás [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] hatálya alá tartozó, kisbiztosítónak
nem minősülő biztosítók adatszolgáltatási kötelezettsége egy, a unit-linked eszközalapok egy befektetési egységre
jutó nettó eszközértékére vonatkozó – szektorokon átívelő felügyelési célt szolgáló – táblával bővül (Táblakód:
42Q9G1).
A biztosítók biztosításközvetítői tevékenységre kifizetett jutalék adatait részletező tábla (Táblakód: 42Q24) kitöltési
előírásai a biztosítói és a biztosításközvetítői felügyeleti jelentés (Táblakód: 48B1A1) jutalékokra vonatkozó
adatainak szektorok közötti ellenőrizhetősége érdekében kerülnek módosításra, a módosítás értelmében 2020-tól
a 42Q24 kódú táblában is a tárgyidőszakra vonatkozóan kiszámlázott és a biztosítóhoz beérkezett jutalékokat kell
jelenteni a korábbiak szerinti, a tárgyidőszakban kiszámlázott jutalékok helyett.
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A biztosítók informatikai adatait részletező táblák (Táblakód: 42B23, 42Q23) – 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.
Az alkusz és a többes ügynök tájékoztató adatait tartalmazó tábla (Táblakód: 48A) további két sorral kerül bővítésre,
az ügyfélpanaszok darabszámának, valamint ezek közül a megalapozott, a közvetítő által elfogadott panaszügyek
darabszámának jelentésére.
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 pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló 41/2019. (XI. 21.) 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 pénztárak és nyugdíjszolgáltatói intézmény 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 pénztárakra és a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézményre MNB rendelettel elrendelt felügyeleti jelentéseket érintő változások az alábbiakban
összegezhetők.
Az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság (EIOPA) javaslatára az MNB a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény befektetési alapjainak mögöttes eszközeiről egy új, éves gyakoriságú felügyeleti
jelentésben kér információt (Táblakód: 77EE4).
Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári vagyon vagyonkezelők közötti megoszlását bemutató táblák (Táblakód:
71OL, 71ML) két oszloppal bővülnek, a befektetésekhez kapcsolódó adatok részletesebb vizsgálata érdekében.
Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári, valamint foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményi „Portfólió állomány”
tábláknak (Táblakód: 72OA, 72OB, 72MB, 76N2C) az egyes eszközök egy egységnyi névértékére vonatkozó
oszloppal való bővítése az adatminőség javítását szolgálja, ezzel párhuzamosan módosul a „Darab, illetve kötvény,
határidős ügylet névértéke” oszlop megnevezése és tartalma akként, hogy csak darabszámot kell jelenteni.
Továbbá a kitöltési előírások módosításával az önkéntes nyugdíjpénztárak és a magánnyugdíjpénztárak határidős
ügyleteinek azonosításához szükséges névkonvenció kerül előírásra, a nyugdíjpénztárakra vonatkozó statisztikai
adatszolgáltatási követelményekről szóló, 2018. január 26-i (EU) 2018/231 európai központi banki rendeletben
foglalt adatigények megfelelő minőségben való teljesítése érdekében.
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Az önkéntes és magánnyugdíjpénztári 70OBP, 70MBP kódú táblákba beépítésre kerül a befektetési politika
hatálybalépésének napjára vonatkozó információ a befektetési monitoring támogatására, és a befektetési politika
változásának egyszerűbb nyomon követésére.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak statisztikai adatait tartalmazó tábla (Táblakód: 71EJ) három új sorral bővül
egyfelől annak feltérképezésére, hogy pontosan hány embert fed le az egészségpénztári szektor (azaz mennyi
a kedvezményezettként megjelölt, azonban társkártyával nem rendelkezők száma), másfelől a célzott szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatban létrejött szerződésekre és szerződött partnerek számára vonatkozó adatok gyűjtése
érdekében.
Az egészség- és önsegélyező pénztárak szolgáltatási adatait részletező táblák (Táblakód: 71EH, 73EH) négy
oszloppal bővülnek a célzott szolgáltatásokra vonatkozó adatok bekérésével, a várható növekedési tendencia
monitorozása érdekében.
A pénztárak és a nyugdíjszolgáltató intézmény informatikai adatait részletező táblák (Táblakód: 71OPI, 71EPI,
71MPI, 76NPI) – 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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