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Kormányrendeletek

A Kormány 473/2022. (XI. 22.) Korm. rendelete
az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási
hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
Az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint egyes nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról szóló
141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 111. §-sal egészül ki:
„111. § E rendeletnek az egyes gazdaságfejlesztési célú és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő
közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról, valamint
egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek
módosításáról szóló 141/2018. (VII. 27.) Korm. rendelet módosításáról szóló 473/2022. (XI. 22.) Korm. rendelettel
(a továbbiakban: Módr103.) megállapított 2. mellékletében foglalt táblázat 106. sorát a Módr103. hatálybalépésekor
folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.”
2. §		
Az R. 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

1. melléklet a 473/2022. (XI. 22.) Korm. rendelethez
Az R. 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 106. sorral egészül ki:

1

106.

(A

B

C

A beruházás megnevezése

A beruházás megvalósításának helyszíne

Koordinációra kijelölt főispán)

Fermentációs üzem,
csomagolóüzem és
logisztikai központ
létrehozására irányuló
beruházás Monor területén

Monor közigazgatási területén elhelyezkedő,
az ingatlan-nyilvántartás szerinti belterület
7526/2, valamint külterület 0314/12, 0314/13,
0314/14, 0314/20, 0314/22, 0314/23 és
0314/24 helyrajzi számú ingatlanok

Pest Megyei
Kormányhivatalt vezető
főispán
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IV.

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

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 49/2022. (XI. 22.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) 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) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
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: Rendelet)
a)
1. melléklete az 1. melléklet szerint,
b)
2. melléklete a 2. melléklet szerint
módosul.
2. §		
Hatályát veszti a Rendelet 3. melléklet 10. és 11. pontja.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2023. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. melléklet 14. pontja 2023. október 1-jén lép hatályba.
		
		

Virág Barnabás s. k.,
a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 49/2022. (XI. 22.) MNB rendelethez
1. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 34a. sorral egészül ki:
(MNB azonosító
kód

34a

F29

Megnevezés

Magyar Államkincstár (központi
kezelésű előirányzatok)
statisztikai vagyonmérlege

Az adatszolgáltatók köre

MÁK

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

teljesítésének módja

határideje)

negyedéves

elektronikus úton
(ERA rendszer)

tárgyidőszakot követő hónap
30. nap

2. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 71. sorában a P11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét meghatározó mező helyébe a következő
mező lép:
(Az adatszolgáltatók köre)

pénzforgalmi szolgáltató, pénzforgalmi szolgáltatást nem nyújtó elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek, bankjegykiadó automata
(a továbbiakban: ATM) szolgáltatást közvetlenül nyújtó vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető, pénzforgalmi szolgáltatónak
(P11) nem minősülő jogi személy, valamint a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban
székhellyel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató és Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet
végző, pénzforgalmi szolgáltatást nem nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
3. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 72. sorában a P12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét meghatározó mező helyébe a következő
mező lép:
(Az adatszolgáltatók köre)
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pénzforgalmi szolgáltató, pénzforgalmi szolgáltatást nem nyújtó elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek, ATM szolgáltatást
közvetlenül nyújtó vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető, pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő jogi személy, valamint
(P12) a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi
szolgáltató és Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző, pénzforgalmi szolgáltatást nem
nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

(Az adatszolgáltatók köre)

pénzforgalmi szolgáltató, pénzforgalmi szolgáltatást nem nyújtó elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek, ATM szolgáltatást
közvetlenül nyújtó vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető, pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő jogi személy, valamint
(P13) a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi
szolgáltató és Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző, pénzforgalmi szolgáltatást nem
nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
5. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 74. sorában a P14 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét meghatározó mező helyébe a következő
mező lép:
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4. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 73. sorában a P13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét meghatározó mező helyébe a következő
mező lép:

(Az adatszolgáltatók köre)

pénzforgalmi szolgáltató, pénzforgalmi szolgáltatást nem nyújtó elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek, ATM szolgáltatást
közvetlenül nyújtó vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető, pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő jogi személy, valamint
(P14) a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi
szolgáltató és Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző, pénzforgalmi szolgáltatást nem
nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
6. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 75. sorában a P15 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét meghatározó mező helyébe a következő
mező lép:
(Az adatszolgáltatók köre)

pénzforgalmi szolgáltató, pénzforgalmi szolgáltatást nem nyújtó elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, az ezen típusú EGT-fióktelepek, ATM szolgáltatást
közvetlenül nyújtó vagy készpénzfelvételi funkcióval rendelkező POS berendezést üzemeltető, pénzforgalmi szolgáltatónak nem minősülő jogi személy, valamint
(P15) a kijelölt, Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező pénzforgalmi
szolgáltató és Magyarország területén határon átnyúló szolgáltatás keretében elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységet végző, pénzforgalmi szolgáltatást nem
nyújtó, más EGT-államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
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(MNB azonosító
kód

88

P51

Megnevezés

Napi valutaforgalmi jelentés

Az adatszolgáltatók köre

bank, az ezen típusú
EGT-fióktelep
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7. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 88. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
Az adatszolgáltatás
gyakorisága

teljesítésének módja

határideje)

napi

elektronikus úton
(ERA rendszer)

a tárgynapot követő második
munkanap 8 óra

8. A Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat
a)
50. sorában a „devizaügyletek” szövegrész helyébe az „ügyletek” szöveg, a „2.” szövegrész helyébe az „5.” szöveg,
b)
121. sorában az „az R02” szövegrész helyébe a „kijelölt gazdasági szervezet, továbbá az R02, R12” szöveg,
c)
122. sorában az „az R03” szövegrész helyébe a „kijelölt gazdasági szervezet, továbbá az R03, R13” szöveg,
d)
123. sorában az „a hitelintézet és ezen típusú EGT-fióktelep kivételével az R05” szövegrész helyébe a „kijelölt gazdasági szervezet, továbbá – a hitelintézet és ezen típusú
EGT-fióktelep kivételével – az R05, R14” szöveg,
e)
124. sorában az „az R06” szövegrész helyébe a „kijelölt gazdasági szervezet, továbbá az R06, R15” szöveg,
f)
125. sorában az „az R08” szövegrész helyébe a „kijelölt gazdasági szervezet, továbbá az R08, R17” szöveg,
g)
137. sorában a „külföldi” szövegrész helyébe a „határon átnyúló” szöveg
lép.
9. Hatályát veszti a Rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 8., 9. és 134. sora.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 191. szám

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 191. szám

7707

2. melléklet a 49/2022. (XI. 22.) MNB rendelethez
1.

A Rendelet 2. melléklet I. A. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. A. 1. Változások a szektormeghatározásokban
A szektormeghatározások 2023-ban kisebb mértékben, főként technikai szempontból változnak.”
2.

A Rendelet 2. melléklet I. A. 5. pont 5.2.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„5.2.2. Ha az ügyfél rendelkezik statisztikai számjellel, illetve MNB technikai törzsszámmal (FB azonosítóval), akkor meg
kell vizsgálni, hogy szerepel-e az MNB által készített, a 3. melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett listán.
A listán azok az intézmények szerepelnek, amelyek szektorbesorolásánál gazdálkodási forma szerinti (GFO) kódjukat
(statisztikai számjel 13-15. számjegyét) nem kell felhasználni. Ha az ügyfél szerepel a listán, akkor a lista alapján kell
a megfelelő szektorba sorolni. Ha az ügyfél nem szerepel a listán, akkor az 5.2.3. alpont szerint kell eljárni.
Az MNB teljes körű listát készít azokról a gazdasági szervezetekről, amelyek a B) Központi bank, a C) Egyéb monetáris
intézmények, a D) Egyéb pénzügyi közvetítők, az E) Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők, az F) Biztosítók és
nyugdíjpénztárak és a Z) Zártkörű pénzügyi közvetítők szektorba tartoznak.
Ugyancsak a listán szerepelnek olyan intézmények is, amelyeket az A) Nem pénzügyi vállalatok, a G) Központi
kormányzat, a H) Helyi önkormányzatok vagy a J) Háztartások szektorba kell besorolni.
A listán szerepelhetnek olyan szervezetek is, amelyek önmagukban nem rendelkeznek azokkal a tulajdonságokkal, mint
az a csoport, ahova sorolni kell őket, viszont statisztikai szempontból mégis az adott csoportba sorolandók (statisztikai
értelemben konszolidálandó leányvállalatok). A D3) Befektetési alapok a pénzpiaci alapok kivételével alcsoportban
szereplő konszolidálandó leányvállalatok csak az érintett befektetési alapokba konszolidálva tekintendők pénzügyi
vállalatoknak, önálló szervezetként a tevékenységük nem pénzügyi tevékenység.
A fentiekben említett, a 3. melléklet 1. pontja szerinti lista tartalmazza az érintett szervezetek nevét, törzsszámát
(a statisztikai számjel első 8 számjegyét) és a megfelelő szektorbesorolást. A listát az MNB egy Excel fájlban,
a honlapján teszi közzé. A fájlt az MNB havonta, a hónap utolsó előtti munkanapján frissíti, és főszabály szerint ezt kell
alkalmazni valamennyi, a frissítést követő hónapban beküldendő adatszolgáltatás elkészítéséhez. Amennyiben
a hónap utolsó munkanapjára vonatkozóan jelentős változás történik a fájl publikálását követően, a listát az MNB
– az adatszolgáltatók értesítése mellett – legkésőbb a következő hónap első munkanapján frissíti és újraközli. Ebben
az esetben ez a lista tekintendő a szervezeti besorolások hó végére érvényes állapotának. Az adatszolgáltatások
összeállításakor az adatszolgáltatás tárgyidőszakában érvényes legutolsó listát kell figyelembe venni. Az aktuális és
a
visszamenőleges
hóvégi
listák
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/statisztika/informaciokadatszolgaltatoknak/rendeletek-allasfoglalasok/altalanos-mellekletek.”
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3.

A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a D01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás „05. tábla: Tranzakciós adatok” megnevezésű táblája helyébe a következő tábla lép:

„MNB azonosító kód: D01
Operatív napi jelentés a hitelintézetek devizahelyzetének változásáról

05. tábla: Tranzakciós adatok

Sorkód

Kötésnap

Értéknap

Üzlettípus

Vételi
deviza ISO
kódja

Vételi
összeg

Eladási
deviza ISO
kódja

Eladott
összeg

Swap
termin
értéknap

a

b

c

d

e

f

g

h

i

00001
00002
00003
00004
…
nnnnn

4.

(adatok ezerben, 6 tizedesjeggyel)
Swap
termin
vételi
összeg

Swap
termin
eladási
összeg

Bankközi/
ügyfél

Külföldi/
belföldi

Partner
azonosítója

OTC /
Tőzsde

Opciós
díj

j

k

l

m

n

o

Határidős
ügylet
Törlés /
leszállítása /
módosítás
opció
lehívása
p

Belső,
összevont,
féloldalas
tételek
r

q

Technikai
tranzakciók

Letéti számla
követelmény
kapcsolódik-e a
tranzakcióhoz

Banki
ügyletazonosító

s

t

u

Ügyletkötés időpontja
(óra:perc:másodperc)

v

”

A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a D10 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblája helyébe a következő tábla lép:

„MNB azonosító kód: D10
Digitálisan használt számlák adatai
ADATLEÍRÓ MEZŐK

Sorszám
Megfigyelt számlák

Számla típusa

Ügyfélszegmens

Vállalatméret

Digitálisan nyitott számla

Digitálisan nyitott számla élő
videóhívás útján

Digitális számlanyitás csatornája

Internetes hozzáféréssel
rendelkezik

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
g

8
h

Internetes hozzáférés típusa
9
i

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

Megnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

Megnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

00000001

Tárgynegyedévben
nyitott számlák

UJSZLA

Főszámla

FOSZLA

Nem pénzügyi
vállalatok

A

Kisvállalat

KIS

Igen

I

Igen

I

Netbank

NET

Igen

I

Netbank

NET

00000002

Tárgynegyedév végén
összesen

OSSZES

Értékpapírszámla

EPSZLA

Központi
kormányzat

G

Középvállalat

KOZEP

Nem

N

Nem

N

Mobilbank

MOBIL

Nem

N

Mobilbank

MOBIL

Netbank és
mobilbank

NETMOBIL

Helyi
önkormányzatok

00000003

00000004

…

nnnnnnnn

H

Mikrovállalat

MIKRO

Nem KKV

NKKV

Háztartások

J

Háztartásokat segítő
non-profit
intézmények

K

Zártkörű pénzügyi
közvetítők

Z

Hibrid

Dedikált
számlanyitási
mobilapplikáció

H

APP

(folytatás)
ADATLEÍRÓ MEZŐK

ÉRTÉKMEZŐK

Bankszámlakivonat digitális
formában érkezik

Digitális bankszámlakivonat
elsődlegessége

Számlaforgalomról tájékoztató
digitális értesítések formája

Használat módja

Digitális belépés csatornája

Átutalások digitális csatornája

Betétlekötések digitális
csatornája

Állampapír vásárlásra használt

Darabszám

Bruttó érték

10
j

11
k

12
l

13
m

14
n

15
o

16
p

17
q

18
r

19
s

20
t

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

Igen

I

Igen

Nem

N

Nem

Megnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

M egnevezés

Kódkészlet

I

Igen, nincs papír alapú
kivonat

IA

SMS

SMS

Nem aktívan
használt

NEM

Netbank

NET

Netbank

NET

Netbank

NET

Igen

I

N

Igen, de van papír alapú
kivonat is

IB

Push üzenet

PUSH

Aktívan használt

AKTIV

Mobilbank

MOBIL

Mobilbank

MOBIL

Mobilbank

MOBIL

Nem

N

Egyéb

EGYEB

Digitálisan
használt

DIG

Netbank és
mobilbank

NETMOBIL

Netbank és
mobilbank

NETMOBIL

Netbank és
mobilbank

NETMOBIL

Nem érkezik
értesítés

NEM

Egyéb

EGYEB

Egyéb

EGYEB

Egyéb

EGYEB

NEM

N

NEM

N

Nem, a papír alapú
számít elsődlegesnek

N

”
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Telebank hozzáféréssel
rendelkezik
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5.
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A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a D10 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások
II. 3. pont 3.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1.

Digitálisan nyitott főszámlának, értékpapírszámlának minősül az ügyfél ügyintézővel való személyes
egyeztetése nélkül – beleértve a bankfiókon kívüli személyi bankárral, ügynökkel való személyes egyeztetést
is –, a digitális csatornák (például videochat) valamelyikének felhasználásával végzett azonosítás alapján
megnyitott főszámla, értékpapírszámla. Hibrid módon nyitott főszámlának, értékpapírszámlának minősül
azon főszámla, értékpapírszámla, amelynek számlanyitási folyamatát az ügyfél digitálisan kezdeményezte,
de a főszámlát, értékpapírszámlát a folyamat egy adott pontján a fióki ügyintézővel történő személyes
interakció segítségével nyitotta meg.”

A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az E20, E21 és E45 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

7710

6.

„MNB azonosító kód: E20

A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban

01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint

Sor-szám

darab ill. ezer deviza

Értékpapírazonosító
(ISIN kód)

Értékpapír
neve

Az állomány
megfigyelési
egységének
kódja*

Összes
állomány

Az adatszolgáltató saját
tulajdonában
lévő, nem általa
kibocsátott
állomány**

a

b

c

d=e+f+s

e

Ügyfelek
tulajdonában
lévő nem
általuk
kibocsátott
állomány
összesen**
f=g+…+q+r

Rezidens ügyfelek tulajdonában lévő értékpapírok állománya szektoronként **
(A)

(C)-ből

Nem
Szövetkezeti
pénzügyi hitelintézetek és
vállalatok
pénzpiaci
alapok
g

h

(D)

(E)

(F)-ből

(F)-ből

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

Egyéb
pénzügyi
közvetítők

Pénzügyi
kiegészítő
tevékenységet
végzők

Biztosítók

Pénztárak

Központi
kormányzat

Helyi önkormányzatok

Társadalombiztosítási
alapok

Háztartások

Háztartásokat
segítő nonprofit
intézmények

i

j

k

l

m

n

o

p

q

(L)
Nem-rezidens
ügyfelek
tulajdonában
lévő értékpapírok
állománya**

A kibocsátó
tulajdonában
lévő, általa
kibocsátott
értékpapírok
állománya**

r

s

01
02
03
04
05
…
…
…
nn
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.

*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévő állományt nem szabad az e-r oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az „s” oszlop szolgál.)
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A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi
bontásban

02. tábla: Nem-rezidens tulajdonban lévő értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
(A)
(C)
Az állomány
ÉrtékpapírNem
Egyéb
Összes
SorÉrtékpapír megfigyelési
Ország
azonosító
pénzügyi
monetáris
állomány
szám
neve
egységének ISO kódja
(ISIN kód)
vállalatok intézmények
kódja*
a

b

c

d

e=f+….+n+o

f

g

darab ill. ezer deviza
(K)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

Egyéb
pénzügyi
közvetítők

Pénzügyi
kiegészítő
tevékenységet
végzők

Biztosítók,
nyugdíjpénztárak

Központi
költségvetés

Helyi önkormányzatok

Társadalombiztosítási
alapok

Háztartások

Háztartásokat
segítő nonprofit
intézmények

h

i

j

k

l

m

n

o
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MNB azonosító kód: E20

01
02
03
04
05

…
nn
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.

7711

7712

MNB azonosító kód: E20
A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek
által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különböző helyen elhelyezett értékpapírok állománya
Az állomány
Értékpapír állománya Elhelyezés jogcímének
Értékpapír-azonosító
Értékpapír helyének
Értékpapír helye
Értékpapír neve
megfigyelési
Sorszám
(darab ill. ezer deviza)
kódja
(ISIN kód)
törzsszáma
egységének kódja**
a
b
c
d
e
f
g
01
02
03
…
…
nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát
névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; Tőzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ Részesedést megtestesítő értékpapírok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.

…
nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát
névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
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06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya
Az állomány
Értékpapír állománya Elhelyezés jogcímének
Jelentő
Jelentő letétkezelő
Értékpapír-azonosító
Értékpapír neve
megfigyelési
Sorszám
(darab ill. ezer deviza)
kódja
letétkezelő neve
törzsszáma
(ISIN kód)
egységének kódja*
a
b
c
d
e
f
g
01
02
03

A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi
bontásban

darab ill. ezer deviza

07. tábla: Értékpapírok ügyfelenkénti állománya tulajdonosi szektorok szerinti bontásban

Sorszám

Értékpapír-azonosító
(ISIN kód)

Értékpapír neve

Az állomány megfigyelési
egységének kódja*

Ügyfél megnevezése

Ügyfél törzsszáma

Szektorkód

Állomány

a

b

c

d

e

f

g

00001
00002
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MNB azonosító kód: E20

00003
00004
00005
…
…
…
nnnnn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.

7713

7714

MNB azonosító kód: E21
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
darab ill. ezer deviza

01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
Rezidens ügyfelek tulajdonában lévő értékpapírok állománya szektoronként **

Sorszám

Értékpapírazonosító
(ISIN kód)

a

Értékpapír
neve

Az állomány
megfigyelési
egységének
kódja*

b

c

Összes
állomány

Az adatszolgáltató saját
tulajdonában
lévő, nem
általa
kibocsátott
állomány**

Ügyfelek
tulajdonában
lévő nem
általuk
kibocsátott
állomány
összesen**

d=e+f+s

e

f=g+…+q+r

(A)

(C)-ből

Nem
pénzügyi
vállalatok

Szövetkezeti
hitelintézetek
és pénzpiaci
alapok

g

h

(D)

(E)

Pénzügyi
Egyéb
kiegészítő
pénzügyi
közvetítők tevékenységet
végzők

i

j

(F)-ből

(F)-ből

Biztosítók

Pénztárak

k

l

(G)

(H)

m

n

(J)

(K)

Háztartások

Háztartásokat
segítő
nonprofit
intézmények

Nem-rezidens
ügyfelek
tulajdonában
lévő értékpapírok
állománya**

p

q

r

(I)

Központi
Helyi önkor- Társadalomkormányzat mányzatok
biztosítási
alapok

(L)

o

A kibocsátó
tulajdonában
lévő, általa
kibocsátott
értékpapírok
állománya**

s

01
02
03
04
05
…
…
…
nn
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévő állományt nem szabad az e-r oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az „s” oszlop szolgál.)

MNB azonosító kód: E21
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
02. tábla: Nem-rezidens tulajdonban lévő értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
(A)
(C)
Az állomány
ÉrtékpapírNem
Egyéb
Értékpapír
megfigyelési
Ország
Összes
azonosító
Sorpénzügyi
monetáris
neve
egységének ISO kódja
állomány
(ISIN kód)
szám
vállalatok
intézmények
kódja*
b

c

d

e=f+….+n+o

f

g

Egyéb
pénzügyi
közvetítők
h

(E)

(F)

Pénzügyi
Biztosítók,
kiegészítő
nyugdíjpénztevékenységet
tárak
végzők
i
j

(G)

(H)

Központi
költségvetés

Helyi önkormányzatok

k

l

01
02
03
04
05
…
…
…
nn
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.

(I)

(J)

darab ill. ezer deviza
(K)

Társadalom- Háztartások Háztartásokat
segítő
biztosítási
nonprofit
alapok
intézmények
m
n
o
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a

(D)

A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különböző helyen elhelyezett értékpapírok állománya
Sorszám

Értékpapír-azonosító
(ISIN kód)

Értékpapír neve

Az állomány megfigyelési
egységének kódja**

Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének
kódja

Értékpapír helye

Értékpapír helyének
törzsszáma

a

b

c

d

e

f

g

01
02
03
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MNB azonosító kód: E21

…
…
nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; Tőzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.

06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya
Sorszám

Értékpapír-azonosító
(ISIN kód)

Értékpapír neve

Az állomány megfigyelési
egységének kódja*

Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének
kódja

Jelentő letétkezelő
neve

Jelentő letétkezelő
törzsszáma

a

b

c

d

e

f

g

01
02
03
…
…
nn
A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok és certifikátok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
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MNB azonosító kód: E21
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
darab ill. ezer deviza

07. tábla: Értékpapírok ügyfelenkénti állománya tulajdonosi szektorok szerinti bontásban

Sorszám

Értékpapír-azonosító
(ISIN kód)

Értékpapír neve

Az állomány
megfigyelési
egységének kódja*

Ügyfél megnevezése

Ügyfél törzsszáma

Szektorkód

Állomány

a

b

c

d

e

f

g

00001
00002
00003
00004
00005
…
…
…
nnnnn

A tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát darabszám szerint, míg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ Részesedést megtestesítő értékpapírok esetén DRB, hitelviszonyt megtestesítő papíroknál a papír denominációjának deviza ISO kódja.
MNB azonosító kód: E45
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
ezer deviza

01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint

Sorszám

a

Értékpapír
neve

Az állomány
megfigyelési
egységének
kódja*

Összes
állomány

Az adatszolgáltató saját
tulajdonában
lévő, nem
általa
kibocsátott
állomány**

b

c

d=e+f+s

e

Ügyfelek
tulajdonában
(A)
lévő nem
általuk
Nem
kibocsátott
pénzügyi
állomány
vállalatok
összesen**
f=g+…+q+r

g

(C)-ből

(D)

Szövetkezeti
hitelintézetek
és pénzpiaci
alapok

Egyéb
pénzügyi
közvetítők

h

i

(E)

(F)-ből

Pénzügyi
Biztosítók
kiegészítő
tevékenységet
végzők
j

01
02
03
04
05
…
…
…
nn
A zárójelben lévő nyomtatott nagybetűk az MNB által egységesen alkalmazott szektorkódokat jelentik.
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ A papír denominációjának deviza ISO kódja.
**/ Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévő állományt nem szabad az e-r oszlopokban szerepeltetni. (Ezen állományok jelentésére az „s” oszlop szolgál.)

k

(F)-ből
Pénztárak

l

(G)

(H)

(I)

(J)

(K)

Központi Helyi önkor- Társadalom- Háztartások Háztartásokat
kormányzat mányzatok biztosítási
segítő
alapok
nonprofit
intézmények
m

n

o

p

q

(L)
Nem-rezidens
ügyfelek
tulajdonában
lévő értékpapírok
állománya**

A kibocsátó
tulajdonában
lévő, általa
kibocsátott
értékpapírok
állománya**

r

s
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Értékpapírazonosító
(ISIN kód)

Rezidens ügyfelek tulajdonában lévő értékpapírok állománya szektoronként **

A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól* különböző helyen elhelyezett értékpapírok állománya
Sorszám

Értékpapír-azonosító
(ISIN kód)

Értékpapír neve

Az állomány megfigyelési
egységének kódja**

Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének
kódja

Értékpapír helye

Értékpapír
helyének
törzsszáma

a

b

c

d

e

f

g

01
02
03
…
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MNB azonosító kód: E45

…
nn
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
* Összevont értékpapírszámla; Tőzsdei elszámolási értékpapírszámla; Biztosíték értékpapír letéti számla
**/ A papír denominációjának deviza ISO kódja.

06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya
Sorszám

Értékpapír-azonosító
(ISIN kód)

Értékpapír neve

Az állomány megfigyelési
egységének kódja*

Értékpapír állománya
(darab ill. ezer deviza)

Elhelyezés jogcímének
kódja

a

b

c

d

e

Jelentő letétkezelő Jelentő letétkezelő
neve
törzsszáma
f

g

01
02
03
…
…
nn
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ A papír denominációjának deviza ISO kódja.
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MNB azonosító kód: E45
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya tulajdonosi bontásban
07. tábla: Értékpapírok ügyfelenkénti állománya tulajdonosi szektorok szerinti bontásban
Az állomány
Értékpapír-azonosító
Értékpapír neve
megfigyelési
Sorszám
(ISIN kód)
egységének kódja*
a
b
c
00001
00002
00003
00004
00005
…
…
…
nnnnn

darab ill. ezer deviza
Ügyfél megnevezése

Ügyfél törzsszáma

Szektorkód

Állomány

d

e

f

g

A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományát névértéken (ezer devizában) kell a táblában szerepeltetni.
*/ A papír denominációjának deviza ISO kódja.
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MNB azonosító kód: E20, E21, E45
Kitöltési előírások
A letétkezelői tevékenységet végző, hitelintézetnek nem minősülő szervezetek tulajdonában lévő, valamint
a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi
bontásban
A hitelintézetek saját tulajdonában lévő, valamint a náluk letétbe helyezett (rezidensek és nem-rezidensek által
kibocsátott) értékpapírok állománya, tulajdonosi bontásban
A Magyar Államkincstár saját tulajdonában lévő, valamint a nála letétbe helyezett értékpapírok állománya,
tulajdonosi bontásban
I. Általános előírások
1. Az adatszolgáltatásokban jelentendő értékpapírok köre
a) Az adatszolgáltatásokban az adatszolgáltatók tulajdonában lévő, valamint a náluk letéti őrzés, letétkezelés vagy
felelős őrzés során elhelyezett értékpapíroknak a hónap utolsó napjára (mint tárgynapra) vonatkozó záró állományát
kell jelenteni, tulajdonosi bontásban. Kivételt képeznek az adatszolgáltató által a KELER Zrt.-től letéti őrzésre átvett
értékpapírok, amelyek az adatszolgáltatásban nem szerepeltethetők.
b) Az E20 és E21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban valamennyi, sorozatban kibocsátott értékpapírt
(államkötvény, MNB-kötvény, kincstárjegy, egyéb kötvény, részvény, beleértve a letéti igazolás formájában
forgalmazott részvényeket is, befektetési jegy, kárpótlási jegy, jelzáloglevél, letéti jegy) szerepeltetni kell, függetlenül
attól, hogy azt rezidens vagy nem-rezidens bocsátotta-e ki, a kibocsátás külföldön vagy belföldön történt-e, illetve hogy
Magyarországon vagy külföldön letétkezelt-e. (A letéti igazolások aszerint minősülnek rezidens vagy nem-rezidens
kibocsátásúnak, hogy a mögötte lévő részvény rezidens vagy nem-rezidens kibocsátású értékpapír-e.)
Az E45 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban szerepeltetni kell valamennyi, a Magyar Államkincstár Értékpapír
Üzletszabályzatában felsorolt, értékpapír letéti számlán tartható értékpapírt.
A táblákban a jelentett értékpapírokat sorozatonként kell szerepeltetni.
c) Az adatszolgáltatásokban a nyilvános és a zárt körben kibocsátott értékpapírokat egyaránt szerepeltetni kell.
d) A saját tulajdonban lévő értékpapír-állomány teljes mennyiségét jelenteni kell, függetlenül attól, hogy az értékpapír
fizikailag hol található (KELER Zrt.-nél, idegen helyen, saját trezorban). A letétkezelés, letéti őrzés vagy felelős őrzés
keretében az adatszolgáltatónál elhelyezett értékpapírokat szintén teljes mennyiségben jelenteni kell, még akkor is, ha
az adatszolgáltató az értékpapírt máshol helyezte letétbe vagy letéti őrzésbe (Részletesebben lásd a II. 1. pont
b) alpontot: másodlagos letétkezelés). Az adatszolgáltatónál más jelentő letétkezelő által elhelyezett értékpapírállományok a 01. táblában nem jelenhetnek meg.
A lejárt értékpapírok az adatszolgáltatásban nem szerepeltethetők.
e) Az adatszolgáltató tulajdonában levő, ISIN kód nélküli külföldi befektetési jegyek és 10 százalék alatti tulajdonrészt
megtestesítő külföldi részvények állományát összesítve is meg kell adni. Az állományt hitelintézet esetében
– a kibocsátó szektorának megfelelően – az M02 és M03 MNB azonosító kódú (részletező) adatszolgáltatásban kell
szerepeltetni az E531 kódú instrumentumon, könyv szerinti nettó értéken. Hitelintézetnek nem minősülő
adatszolgáltató esetében, havi fizetésimérleg-adatszolgáltatásra kijelöltként az R08 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás BEFK4_DE táblájában ERESZK kódon, havi adatszolgáltatásra ki nem jelöltként pedig az R17
MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás BEFK4_DE táblájában ERESZK kódon kell jelenteni
az összesített állományt, piaci értéken.
2. Az értékpapírok azonosítása és egyéb kérdések
Az értékpapír-azonosítóként az adott értékpapírhoz rendelt ISIN kódot, ennek hiányában a 111-es kódot kell megadni.
Az értékpapírok pontos nevénél a letéti igazolások esetében a névben a típust (ADR, EDR, GDR stb.) is fel kell tüntetni.
Az egyes adatokat szóközzel kell elválasztani.
Egy adott értékpapírnak, amelyet az adatszolgáltató 111-es gyűjtőkódon jelent, az adatszolgáltatás minden táblájában
azonos néven kell szerepelnie. Minden 111-es kód alatt jelentett értékpapír-sorozatnál egymástól eltérő nevet kell
alkalmazni.
Az E20, E21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban a letéti igazolás (ADR, EDR, GDR stb.) saját ISIN kódját kell
megadni (nem pedig a mögöttes termék azonosítóját).
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3. Az értékpapír-állományok számbavétele
a) Az értékpapír-állományokat az adatszolgáltatás minden táblájában egységesen, az alábbiak szerint kell jelenteni:
A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok névértéken jelentendők, ezer egységben, az értékpapír eredeti
denominációjában, a jelen pont c) alpontjában leírtak figyelembevételével.
Az E20 és E21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban a tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok állományait
darabszám szerint kell a táblákban szerepeltetni. Certifikátok esetében attól függ az állomány jelentésének módja,
hogy miben történik az adott értékpapír árjegyzése: ha az ár az értékpapír egy darabjára vonatkozik, akkor darabban
kell jelenteni (megfigyelési egység: DRB), ha pedig az ár a névérték százalékában meghatározott, akkor az állomány
ezer devizában jelentendő (megfigyelési egység: deviza ISO kódja).
b) A futamidő alatt is törlesztő kötvényeknél a táblákban a törlesztéssel korrigált névértéket kell jelenteni, a hónap
utolsó napjáig megtörtént pénzügyi teljesítéseknek megfelelően. Amennyiben tehát a hó utolsó napján törlesztés
történik, már a csökkentett tőkeértéket kell jelenteni. Amennyiben viszont az esedékes tőketörlesztés nem történik meg
a hó utolsó napjáig, az adatszolgáltatásban a ténylegesen fennálló – az esedékes, de meg nem történt törlesztéssel
nem csökkentett – tőkeértéket kell szerepeltetni. Ha az adatszolgáltatásban a tőketörlesztéses értékpapíroknál
hibaüzenet
jelenik
meg,
„KELER-számlával
nem
egyező
értékpapír
állomány”
megnevezésű
az adatszolgáltató köteles minden esetben írásban tájékoztatni az MNB-t az eltérés indokáról. A tájékoztatást lejárt
tőketartozás, késedelmes fizetés, az értékpapír okiratának módosulása vagy munkaszüneti napra hivatkozás esetén a
statadatszolg@mnb.hu e-mail címre kell megküldeni. A feltehetően kerekítési különbségekből adódó eltéréseket
az MNB indokolás nélkül elfogadottnak tekinti.
c) A GMU tagdevizákban denominált értékpapírokat úgy kell szerepeltetni az adatszolgáltatásban, mintha euróban
lennének denominálva, az állományok értékét pedig az euro-tagdevizák euróhoz rögzített árfolyamai alapján kell
meghatározni. Az árfolyamok elérhetőségét a 3. melléklet 2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai
segédlet tartalmazza.
d) A tárgynapi értékpapír-állományokat az adatszolgáltatás készítésének napja és a tárgynap között ismertté vált
események figyelembevételével kell szerepeltetni.
4. A táblákban és a jelen kitöltési előírásokban használt fogalmak magyarázatát e melléklet I. F. 2. pontja tartalmazza.
5. Az egyes, táblák közötti összefüggéseket, ellenőrzési szempontokat a 3. melléklet 5. pontja szerinti,
az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
II. Speciális kezelést igénylő esetek
1. Néhány sajátos értékpapírügylet adatszolgáltatásban való szerepeltetése
a) Repó-ügyletek és a kölcsönszerződések
aa) Repó-ügyletek: eladási és visszavásárlási megállapodások, amelyeknek két fajtáját különböztetjük meg
az adatszolgáltatásokban: az óvadéki és a szállításos repót (ez utóbbi alatt értve a sajátos szállításos repót is).
–

Óvadéki repó-ügylet esetén az értékpapír vevője csak korlátozott rendelkezési jogot szerez, az ügylet
időtartama alatt az értékpapírral nem rendelkezik szabadon (pl. a KELER Zrt.-n keresztül végrehajtott ügyletek
esetén az eladó számlájáról nem veszik le azt, csak zárolják), ezért az értékpapírt az eladó tulajdonaként kell
jelenteni.

–

Szállításos repó-ügylet esetén az értékpapír vevője teljeskörűen rendelkezik a megvásárolt értékpapírok
felett, tulajdonosi és birtokosi jogot is szerez az értékpapír fölött (pl. a KELER Zrt.-n keresztül végrehajtott
ügyletek esetén az értékpapírokat a pénzügyi teljesítéssel egyidejűleg az eladó KELER Zrt.-nél lévő
értékpapír-számlájáról transzferálják a vevő értékpapír-számlájára), ezért az értékpapír vevőjének kell
jelentenie, az eladó viszont nem szerepeltetheti az adatszolgáltatásában. (Előfordulhat, hogy a letétkezelő
saját ügyfelével köt szállításos repó-ügyletet, ezért a KELER-számláját nem érinti közvetlenül az ügylet, de
ekkor is az előbbiekkel analóg módon kell eljárni, vagyis az adatszolgáltató eladói minőségében nem
szerepeltetheti saját tulajdonaként az értékpapírt, viszont mint a vevő letétkezelője, a vevő szektorában
jelentenie kell.)

ab) Kölcsönszerződések: a kölcsönszerződés keretében átadott értékpapírt minden esetben a kölcsönbevevő
tulajdonában kell kimutatni, a kölcsönbeadó állományában nem szerepelhet azon idő alatt, amíg az kölcsönben
van.
–

Amennyiben egy jelentő letétkezelő konkrét és meghatározott számú értékpapírt kölcsönvesz egy másik jelentő
letétkezelőtől, akkor a kölcsönbeadó letétkezelő a saját tulajdonú értékpapír-állományát a kölcsönadott
értékpapír-mennyiséggel az adatszolgáltatásában csökkenti, a kölcsönbevevő letétkezelő pedig ezt
az értékpapír-mennyiséget a saját tulajdonaként az adatszolgáltatásában kimutatja.
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–

Ha a letétkezelő saját ügyfelének adott mennyiségű értékpapírt kölcsönöz, akkor a kölcsönbeadó letétkezelő a
kölcsönbeadott értékpapír mennyiségével csökkenti saját tulajdonát. Ha az értékpapír kölcsönbevevője
az értékpapírt a hitelező letétkezelőnél vezetett számlán tartja, akkor a letétkezelő az értékpapírt abban
az ügyfélszektorban jelenti le, amelybe a kölcsönbevevő ügyfél tartozik. Ha pedig az ügyfél már eladta (vagy
más letétkezelőnél vezetett számlára transzferáltatta) az értékpapírt, akkor a hitelező letétkezelő
adatszolgáltatásában az általa kölcsönzött értékpapír már nem szerepelhet.

–

A fentiek szerint kell az adatszolgáltatást elkészíteni abban az esetben is, amikor a tőzsdetag letétkezelő
(adatszolgáltató) az ügyfele megbízásából annak tőzsdei értékpapírját adja el, de az eladni kívánt tőzsdei
értékpapír (az ügyfél késedelmes értékpapír-teljesítése miatt) nem érkezik meg az elszámolóház által előírt
elszámolási napra a letétkezelő KELER Zrt.-nél vezetett számlájára, és a letétkezelő – a köztük lévő szerződés
alapján– saját állományával hidalja át az ügyfele késedelmes értékpapír-szállítását (számlatranszferét). Ebben
az esetben az adatszolgáltató saját állománya csökken az általa biztosított értékpapír mennyiségével, az
ügyfele szektorában pedig nem történik állományváltozás.

A kölcsönügyleteket a teljesítés napjától kezdve kell az adatszolgáltatásokban kimutatni. A teljesítés napja
leggyakrabban a kölcsönbevevő KELER Zrt.-nél vezetett számláján történő jóváírás értéknapja.
b) Másodlagos letétkezelés: az értékpapírt a 01. táblában mindig az jelenti, aki az eredeti tulajdonossal letétkezelőként
kapcsolatban van. Ezért többszörös letétkezelés esetén a következőket kell alkalmazni.
Az a jelentő letétkezelő, akinél az értékpapírt tulajdonosa eredetileg elhelyezte, a 01. és 05. táblában is jelenti
az adott értékpapírt. A más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál elhelyezett értékpapírok a 01. tábla
kitöltésekor nem szerepeltethetők, ezek a 06. táblában jelentendők. Előfordulhat olyan eset is, hogy az adatszolgáltató
a más jelentő letétkezelőtől kapott értékpapírt továbbadja letétkezelésre egy újabb jelentő letétkezelőnek. Ekkor az
adott értékpapír-állománynak a 06. és 05. táblában egyaránt jelenteni kell (a 01. táblában viszont értelemszerűen nem
jelenthető).
c) Hitel- vagy egyéb megállapodás fedezeteként a jelentőnél elhelyezett értékpapírok: amennyiben bármilyen hitelvagy egyéb megállapodás keretében (pl. lombard hitel, értékpapír kölcsön, értékpapír határidős ügylet) fedezetként az
ügyfél értékpapírt helyez el az adatszolgáltatónál, akkor ezeket az értékpapírokat is jelenteni kell a megfelelő
ügyfélszektorban. Ugyanakkor amennyiben az adatszolgáltató ügyfele a hitel- vagy egyéb megállapodás fedezetéül
szolgáló értékpapírját átmenetileg (az ügylet futamidejére) az adatszolgáltatótól más jelentő letétkezelőhöz helyezi át,
akkor ezeket az értékpapírokat a futamidő alatt a másik letétkezelőnek kell jelentenie a megfelelő ügyfélszektorban.
d) Vagyonkezelés, portfóliókezelés (csak az E20 és E21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás esetében): ha
az adatszolgáltató olyan vagyonkezelést (portfóliókezelést) végez, amelynél más a letétkezelő, akkor az értékpapírállományt a 01. táblában nem kell jelentenie. Viszont a vagyonkezelt értékpapírokkal kapcsolatos bizományosi
tevékenysége keretében átmenetileg hozzá került (KELER Zrt.-nél vezetett számláján lévő) értékpapír-állományokra a
másodlagos letétkezelésnél leírt jelentési technikát kell alkalmaznia, azaz a 06. táblában jelentenie kell.
A vagyonkezelt értékpapírok letétkezelőjének adatszolgáltatási kötelezettsége a vagyonkezelésbe került értékpapír
vásárlásának tárgynapjától az értékpapír eladásának tárgynapjáig áll fenn. (Az adatszolgáltatás tárgynapjára
vonatkozó információkat az adatszolgáltatás beküldéséig rendelkezésre álló idő alatt kell korrigálnia.)
III. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
1. A szektorok meghatározásánál az e melléklet I. A. 4. pontjában, és az ott hivatkozott, a 3. melléklet 1. pontja szerinti,
az MNB honlapján közzétett technikai segédletben foglaltak az irányadók.
2. Az értékpapír denominációjának meghatározásánál felhasználható kódokat a 3. melléklet 4.1. pontja szerinti,
az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
3. A táblákban alkalmazandó országkódokat a 3. melléklet 4.2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai
segédlet tartalmazza.
4. A táblákban felhasználható további kódokat a 3. melléklet 4.5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai
segédlet (a továbbiakban: kódlista) tartalmazza.
5. A dátumokat ÉÉÉÉHHNN formátumban kell megadni. Ahol az adott oszlopban egyéb információ is szerepel, ott
szóközzel kell elválasztani a dátumot ezen egyéb információktól.
01. tábla: Értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
Mindhárom adatszolgáltatás esetében a 01. tábla tartalmazza az adatszolgáltatók tulajdonában lévő, és a náluk letéti
őrzés, letétkezelés vagy felelős őrzés során elhelyezett, rezidensek és nem-rezidensek által (belföldön vagy külföldön)
kibocsátott értékpapírok hó végi állományát, tulajdonosi bontásban.
Az E20 és E21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban a Magyarországon kibocsátott, letéti igazolás formájában
(ADR, EDR, GDR stb.) külföldön forgalmazott értékpapírokat is jelenteni kell. (A letéti igazolás saját ISIN kódjával,
a tulajdonos szektorában.) Ezen kívül, ha az adatszolgáltató belföldi konverziós hely (vagyis a letéti igazolás
kibocsátójának a számlája nála van), akkor a letéti igazolások mögötti értékpapírletéteket is szerepeltetni kell az
adatszolgáltatásban, mégpedig a letéti igazolás kibocsátójának szektorában (általában ez a nem-rezidensek szektora).
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Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
b) Az értékpapír pontos nevét kell megadni. Letéti igazolások esetében (E20 és E21 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás) a névben a típust (ADR, EDR, GDR stb.) is fel kell tüntetni.
c) A részesedést megtestesítő értékpapírok esetén a DRB kódot (darab) kell megadni. Certifikároknál az árjegyzés
típusától függően a DRB kód vagy a deviza ISO kódja jelentendő. A letéti igazolásokat a mögöttes értékpapír
mennyiségi egységében (DRB) kell megadni, hiszen nem jellemző, hogy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír lenne a
mögöttes letét.
e) Az adatszolgáltató tulajdonában lévő értékpapírok állományát tartalmazza. Nem szerepelhet ebben az oszlopban
az adatszolgáltató által birtokolt, saját maga által kibocsátott értékpapírok állománya (amelyek jelentésére
az r/ oszlop szolgál).
g-r) Az adatszolgáltató ügyfelei tulajdonában lévő értékpapír-állományok, megbontva a tulajdonosok szektorai szerint.
A h/ oszlopban az „Egyéb monetáris intézmények” közül csak a szövetkezeti hitelintézetek és a pénzpiaci alapok
szerepelhetnek. Az értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévő állományt nem szabad ezekben
az oszlopokban szerepeltetni (azok jelentésére az s/ oszlop szolgál).
s) Ebben az oszlopban a kibocsátó tulajdonában lévő, általa kibocsátott értékpapírok állományát kell jelenteni. Ide kerül
tehát az adatszolgáltató tulajdonában lévő, saját kibocsátású értékpapírjainak állománya, illetve az adatszolgáltató
ügyfelének mint az adott értékpapír kibocsátójának tulajdonában lévő értékpapír-állomány. (Pl. itt kell jelenteni, ha
Kibocsátó Zrt. tulajdonában van 1000 darab Kibocsátó Zrt. törzsrészvény vagy az adatszolgáltatást beküldő Bróker Zrt.
tulajdonol 1500 eFt névértékű Bróker Zrt. kötvényt vagy 200 ezer USD névértékű Bróker Zrt. dollár kötvényt.)
02. tábla: Nem-rezidens tulajdonban lévő értékpapírok állománya tulajdonosi szektorok szerint
A 02. táblára vonatkozó előírások csak az E20 és E21 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás adatszolgáltatóira
vonatkoznak.
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
d) Ebben az oszlopban kell jelenteni annak az országnak az ISO kódját, amely országból az értékpapír tulajdonosa
származik. A letéti igazolások mögött lévő értékpapírletét esetén a letéti igazolást kibocsátó intézmény telephelyének
országkódját kell megadni.
Az előzőekben nem nevesített oszlopok kitöltésére a 01. táblánál leírtak megfelelően irányadók azzal, hogy
az f)-o) oszlopban, a szektorbontásnál az „egyéb monetáris intézmények”-nél az e melléklet I. A. 4. pontjának
az ezen szektorra vonatkozó rendelkezéseitől nem kell eltérni.
05. tábla: Az adatszolgáltató által a KELER-számláitól különböző helyen elhelyezett értékpapírok állománya
A 05. tábla az adatszolgáltató által a KELER Zrt.-nél vezetett számláitól (egyesített összevont értékpapírszámla,
biztosíték értékpapír letéti számla) különböző helyen (beleértve a saját értéktárban) elhelyezett értékpapírok
állományának jelentésére szolgál.
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
e) A kódlista alapján kell kitölteni.
f) Azt az intézményt kell megnevezni, ahol az értékpapírt elhelyezték. (Saját értéktárban történt elhelyezés esetén
az adatszolgáltató saját nevét kell megadni.)
g) Az f) oszlopban megadott cég törzsszáma, nem-rezidens esetén pedig „00000001” szerepeltetendő.
Az előzőekben nem nevesített oszlopok kitöltésére a 01. táblánál leírtak megfelelően irányadók.
06. tábla: Más jelentő letétkezelő által az adatszolgáltatónál letétben elhelyezett értékpapírok állománya
A 06. táblában azokat az értékpapírokat kell felsorolni, amelyeket az adatszolgáltatónál egy másik jelentő letétkezelő
(rezidens bank, szakosított hitelintézet, letétkezelési tevékenységet végző szövetkezeti hitelintézet, befektetési
vállalkozás) helyezett el. E papírok megjelenhetnek az adatszolgáltató KELER Zrt.-nél vezetett számláján, saját
értéktárában, illetve – ha a jelentő pl. harmadlagos letétbe adta tovább – egy másik jelentő letétkezelőnél is
(ez utóbbi esetben az adatszolgáltatónak természetesen a 05. táblában is szerepeltetnie kell a kérdéses állományt).
Ezek az állományok a 01. táblában nem jelenthetők.
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
e) A kódlista alapján kell kitölteni.
f) Annak a jelentő letétkezelőnek a nevét kell megadni, amely az értékpapírt az adatszolgáltatónál elhelyezte.
g) Az f) oszlopban megadott cég törzsszámát kell megadni.
Az előzőekben nem nevesített oszlopok kitöltésére a 01. táblánál leírtak megfelelően irányadók.
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07. tábla: Értékpapírok ügyfelenkénti állománya tulajdonosi szektorok szerinti bontásban
Ebben a táblában kell ügyfelenként részletezni a 01. tábla „(A) Nem pénzügyi vállalatok”, „(G) Központi kormányzat”,
„(H) Helyi önkormányzatok” és „(I) Társadalombiztosítási alapok” oszlopában jelentett állományokat.
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
d) Az ügyfél hivatalos megnevezése.
e) A d) oszlopban megadott ügyfél törzsszáma.
f) Az ügyfél III.1. pontban hivatkozott előírások szerint megadott, egykarakteres szektorkódja.
Az előzőekben nem nevesített oszlopok kitöltésére a 01. táblánál leírtak megfelelően irányadók.”
7.

A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az E58 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások
I. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„I. Általános előírások
A jelentésben a magyar állam által kibocsátott valamennyi kamatozó típusú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
aktuális cash-flow és kamatadatait kell szerepeltetni. (Jelenleg ez a forintban és devizában denominált Magyar
Államkötvényeket, a Prémium Magyar Állampapírt, a Prémium Euró Magyar Állampapírt, a Babakötvényt,
az Önkormányzati Magyar Államkötvényt, a Bónusz Magyar Állampapírt, az Egyéves Magyar Állampapírt és
a Magyar Állampapír Pluszt foglalja magában.)
A táblákban és a jelen kitöltési előírásokban használt fogalmak magyarázatát e melléklet I. F. 2. pontja tartalmazza.”
8.

A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az E60 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások
I.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Csak az adatszolgáltatás vonatkozási időpontjában még nyitott ügyleteket kell szerepeltetni. Az adatszolgáltatónak
csupán a saját ügyleteit kell jelentenie, az ügyfelei ügyleteit nem. Ezen adatszolgáltatás keretében saját ügyletnek
kell tekinteni egyrészt a saját számlás ügyleteket, másrészt pedig azokat, amelyek nem érintik ugyan a saját
számlát, de az adatszolgáltató a saját nevében kötötte és szerepel az adatszolgáltató mérlegében.
Az adatszolgáltatásban a fordulónapon ténylegesen fennálló – részteljesítésekkel és egyéb módosításokkal
korrigált – ügyleti adatokat kell szerepeltetni. A deviza alapú ügyletek vételárát és visszavásárlási árát az MNB által
közzétett, a hó utolsó napján érvényes hivatalos devizaárfolyamon forintra átszámított értéken kell jelenteni.”
9.

A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az F07 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások
I.4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.

A kockázati és magántőkealap esetében – függetlenül az alap kezelési szabályzatában előírt nettó eszközérték
számítás gyakoriságától – a statisztikai mérlegben jelentett eszközök és források értékelését havonta kell elvégezni.
Amennyiben a tárgyhónap végére vonatkozó záró állományok piaci értékének meghatározása nem lehetséges, a
mérlegben szereplő instrumentumok valós értékének megállapításához becslést kell alkalmazni.”

10. A Rendelet 2. melléklet II. pontja az F28 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást követően a következő
rendelkezésekkel egészül ki:
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„MNB azonosító kód: F29
Magyar Államkincstár (központi kezelésű előirányzatok) statisztikai vagyonmérlege
millió forint

01. tábla
Sorszám

Tételek megnevezése

Mérlegtételek:
01

Immateriális javak

02

Tárgyi eszközök

03

Befektetett pénzügyi eszközök

04

Tartós részesedések

05

Tartósan adott kölcsönök

06

adott kölcsönök központi költségvetésnek

07

adott kölcsönök elkülönített állami alapoknak

08

adott kölcsönök társadalombiztosításnak

09

adott kölcsönök helyi önkormányzatoknak

10

adott kölcsönök belföldi magánszemélyeknek

11

adott kölcsönök belföldi hitelintézeteknek

12

adott kölcsönök belföldi egyéb pénzügyi szerv.

13

adott kölcsönök belföldi egyéb szervezeteknek

14

adott kölcsönök külföldre

15

Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

16

Tartósan lekötött bankbetétek

17

forint betétek az MNB-nél

18

deviza betétek az MNB-nél

19

forint betétek belföldi hitelintézeteknél

20

deviza betétek belföldi hitelintézeteknél

21

forint betétek külföldi hitelintézeteknél

22

deviza betétek külföldi hitelintézeteknél

23

Készletek (forgóeszközök)

24

Követelések (forgóeszközök)

25
26

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
ebből: vevő követelések államháztartáson belülről

27

Adójellegű követelések

28

Rövid lejáratra adott kölcsönök

29

adott kölcsönök központi költségvetésnek

30

adott kölcsönök elkülönített állami alapoknak

31

adott kölcsönök társadalombiztosításnak

32

adott kölcsönök helyi önkormányzatoknak

33

adott kölcsönök belföldi magánszemélyeknek

34

adott kölcsönök belföldi hitelintézeteknek

35

adott kölcsönök belföldi egyéb pénzügyi szerv.

36

adott kölcsönök belföldi egyéb szervezeteknek

37

adott kölcsönök külföldre

38

Rövid lejáratra adott előlegek

39

adott előlegek immateriális javakra, beruházásra

40

adott előlegek készletekre

41

adott előlegek szolgáltatásokra

42

adott előlegek EU-tól származó támogatásokra

43
44
45
46

adott előlegek egyéb támogatásokra
Adott letétek, fedezetek
Egyéb követelések
Értékpapírok (forgóeszközök)

47

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

48

Forgatási célú részesedések

49

Pénzeszközök (pénztárak, bankbetétek)

50

pénztári forint készpénz

51

pénztári valuta készpénz

52

forint számlák, bankbetétek az MNB-nél

53

deviza számlák, bankbetétek az MNB-nél

54

forint számlák, bankbetétek belföldi hitelintézetnél

55

deviza számlák, bankbetétek belföldi hitelintézetnél

56

forint számlák, bankbetétek külföldi hitelintézetnél

57

deviza számlák, bankbetétek külföldi hitelintézetnél

Állomány az előző év
végén

Állomány a tárgynegyedév
végén

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 191. szám

58
59

Úton lévő és függő tételek
forint tételek MNB-nél

60

deviza tételek MNB-nél

61

forint tételek belföldi hitelintézetnél

62

deviza tételek belföldi hitelintézetnél

63

egyéb forint tételek

64

egyéb deviza tételek

65

Egyéb elszámolások és aktív időbeli elhatárolások

66

Mérlegfőösszeg (eszközök összesen, források összesen)

67

Saját tőke

68

Hosszú lejáratú kötelezettségek

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79

Hosszú lejáratú felvett hitelek, kölcsönök
ÁKK-nál nyilvántartott hosszú hiteltartozások
egyéb hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök
Hosszú lejáratú kibocsátott értékpapírok
ÁKK-nál nyilvántartott hosszú értékpapír tartozások
egyéb kibocsátott hosszú lejáratú értékpapírok
Rövid lejáratú kötelezettségek
Rövid lejáratú felvett hitelek, kölcsönök
ÁKK-nál nyilvántartott rövid hiteltartozások
egyéb rövid lejáratú hitelek, kölcsönök
Rövid lejáratú kibocsátott értékpapírok

80

ÁKK-nál nyilvántartott rövid értékpapír tartozások

81

egyéb rövid lejáratú kibocsátott értékpapírok

82
83

Kötelezettségek áruszállításból, szolgáltatásból (szállítók)
ebből: szállítói tartozások államháztartáson belülről

84

Adójellegű kötelezettségek

85

Rövid lejáratra kapott előlegek

86

kapott előlegek áruszállításra, szolgáltatásokra

87

kapott előlegek EU-tól származó támogatásokra

88
89
90
91
92
93

kapott előlegek egyéb támogatásokra
Kapott letétek, fedezetek
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség
Tartozások számlavezetésből, elhelyezett betétekből
ÁKK-nál elhelyezett fedezeti betétek
ÁKK-nál elhelyezett belföldi fedezeti betétek

94

ÁKK-nál elhelyezett külföldi fedezeti betétek

95

MÁK-nál vezetett számlák, elhelyezett betétek

96

központi költségvetési szervek számlái, betétei

97

elkülönített állami alapok számlái, betétei

98

társadalombiztosítási alapok számlái, betétei

99
100

helyi önkormányzatok számlái, betétei
egyéb vállalatok és szervezetek számlái, betétei

101

megosztásra kerülő bevételek számlái

102

letéti számlák

103

értékpapír számlákhoz kapcsolódó forint számlák

104

értékpapír számlákhoz kapcsolódó deviza számlák

105

Start életkezdési támogatáshoz kapcsolódó pénzszámlák

106

egyéb lebonyolítási számlák

107

európai uniós elszámolások forint számlái

108
109
110

európai uniós elszámolások deviza számlái
Úton lévő és függő tételek
forint tételek MNB-nél

111

deviza tételek MNB-nél

112

forint tételek belföldi hitelintézetnél

113

deviza tételek belföldi hitelintézetnél

114

egyéb forint tételek

115
116

egyéb deviza tételek
Egyéb elszámolások és passzív időbeli elhatárolások
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MNB azonosító kód: F29
Kitöltési előírások
Magyar Államkincstár (központi kezelésű előirányzatok) statisztikai vagyonmérlege
Általános előírások
1.
Az
adatszolgáltatásban
az
államháztartási
törvény
végrehajtásáról
szóló
368/2011.
(XII. 31.) Korm. rendelet 170. § (1) bekezdése szerinti időközi mérlegjelentésben szereplő eszközöket és forrásokat kell
bemutatni, a statisztikai céloknak megfelelő szerkezetben és részletezettséggel. Az adatszolgáltatásban a MÁK
kezelésében lévő, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. mellékletében meghatározott
központi kezelésű előirányzatok összesített adatai jelentendők.
2. Minden alkalommal adatot kell szolgáltatni a tárgyévet megelőző naptári év végéről, illetve a tárgyév adott
negyedévéről (tárgynegyedévről). Amennyiben az előző év végére vonatkozó adatok változtak az előző adatszolgáltatás
óta, a táblában frissíteni kell azokat a következő adatszolgáltatáskor.
Az I–III. negyedév (előzetes) adatait azok esetleges (újabb információ miatti) változása esetén nem kell újra jelenteni.
3. Az I–III. negyedév adatai, valamint a IV. negyedévre vonatkozó (előzetes) adatok becsléseket, illetve korábbi időszakra
vonatkozó adatokat is tartalmazhatnak. Becslést kell alkalmazni, amennyiben a közreműködő szervezetek
az adatszolgáltatási határidő előtt nem küldik meg a kezelésükben lévő eszközök, követelések, tartozások tárgyidőszaki
adatait a MÁK részére.
4. Az adatszolgáltatásban minden esetben teljeskörűen kell szerepeltetni az ÁKK Zrt. és a MÁK adatait. Teljeskörűen be
kell mutatni minden esetben az adott kölcsönöket (a befektetett pénzügyi eszközök és a követelések között egyaránt),
a bankszámlákat, bankbetéteket (a befektetett pénzügyi eszközök és a pénzeszközök között egyaránt),
a felvett hiteleket és kölcsönöket (a hosszú és a rövid lejáratú kötelezettségek között egyaránt), a kibocsátott
értékpapírokat, valamint a számlavezetésből, elhelyezett betétekből eredő tartozásokat. Minden esetben teljeskörűen be
kell mutatni az Európai Uniótól kapott támogatásokkal összefüggő követeléseket és tartozásokat, továbbá a deviza
elszámolásokkal kapcsolatos eszközöket és forrásokat.
5. A bankszámlák (fizetési számlák) és bankbetétek állománya a számlavezető hitelintézet (MNB, más hitelintézet)
nyilvántartásával egyezően szerepeltetendő az adatszolgáltatásban. Az adatszolgáltatás szempontjából hitelnek,
kölcsönnek minősül minden, visszafizetési kötelezettség mellett átadott vagy átvett pénzeszköz, amely nem sorolható
a bankszámlák, bankbetétek, értékpapírok vagy letétek közé.”
11. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az F39 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások
II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
A különféle eszközök, követelések összesen sorait értékvesztéssel csökkentett, értékelési különbözettel korrigált nettó
értéken kell kitölteni.
A hitelkövetelések, hiteltartozások közé tartozik minden kölcsön, hitel vagy hitel jellegű követelés, kötelezettség. Ide kell
sorolni a halasztott fizetésből, a pénzügyi lízingből, a faktoring ügyletből, illetve a valódi penziós ügyletből származó
tételeket is. Hitelként kell jelenteni a letét, kaució, óvadék, fedezet, biztosíték céljára átadott vagy átvett összeget, a repót,
a cash-poolt, a tulajdonosi kölcsönt, a nem-hitelintézeti szereplőkhöz kihelyezett vagy az általuk az adatszolgáltatónál
vezetett marginszámlákat (mark-to-market betét), illetve a garanciaalapokkal szembeni kötelezettséget is.
Az adatszolgáltatónak a saját munkavállalói részére nyújtott hitelek állományát is a megfelelő szektornál,
a háztartásoknál kell szerepeltetni.
Az „Adatszolgáltató-specifikus tájékoztató adat” sort csak annak az adatszolgáltatónak kell kitöltenie, akit az MNB
az adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kijelölésben erre külön felhívott. A sor elvárt adattartalmát az MNB
a kijelölésben határozza meg.”
12. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az F97 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblája és kitöltési előírásai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„MNB azonosító kód: F97
Évközi mérleg jelentés
millió forint

01. tábla
Sorszám

Tételek megnevezése

Mérlegtételek:
01
02

Nem pénzügyi eszközök (tárgyi, immateriális, készlet)
ebből: Adott előlegek (beruházásra, készletre, immateriális jószágra)

03

Tartósan adott kölcsönök, letétek, cash-pool, lízing (részesedési viszonyban is)

04

Tartósan lekötött bankbetétek (befektetett pénzügyi eszközként)

05

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (tartós+rövid együtt)

06

Részvények, részesedések, befektetési jegyek (tartós+rövid együtt)

07

ebből: Belföldi társaságok tőzsdei részvényei

08

ebből: Belföldi társaságok nem tőzsdei részvényei, üzletrészei (kivéve 9. sor)

09

ebből: Részesedések államháztartásba besorolt (leány)vállalatokban

10

ebből: Külföldi társaságok részvényei, üzletrészei

11
12

ebből: Befektetési jegyek (befektetési alapok, tőkealapok jegyei)
Követelések összesen (forgóeszközök része)

13

ebből: Követelésként elszámolt, szállítóknak adott előlegek

14

ebből: Vevő követelések (részesedési viszonyban is)

15

ebből: Adott kölcsönök, letétek, cash-pool, lízing (részesedési viszonyban is)

16
17

ebből: Egyéb adójellegű követelések államháztartással szemben
Pénzeszközök (pénztár, csekk, bankbetétek)

18

ebből: Készpénz (pénztár)

19

ebből: Bankszámlák, betétek Magyar Államkincstárnál

20
21
22
23

ebből: Bankszámlák, betétek külföldi hitelintézetnél
Aktív időbeli elhatárolások (év közben becsléssel is)
ebből: Nem számlázott vagy folyamatos szolgáltatás, előleg
ebből: Halasztott ráfordítások

24

Mérlegfőösszeg (év közben becsléssel is)

25

Saját tőke (év közben becsléssel is)

26

ebből: Adózott eredmény (évközi/előzetes/mérleg szerinti)

27

Céltartalékok

28

Kötelezettségek összesen (hátrasorolt, hosszú, rövid lejáratú)

29

ebből: Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, pü-i lízing (részesedési v. és hátrasorolt is)

30

ebből: Átvett állami, önkormányzati vagyon miatti kötelezettség

31

ebből: Kibocsátott hitelviszonyú értékpapírok (hosszú+rövid)

32

ebből: Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, cash-pool, pü-i lízing (részesedési v. is)

33

ebből: Vevőtől kapott előlegek (részesedési viszonyban is)

34

ebből: Szállítói tartozások (részesedési viszonyban is)

35

ebből: Kapott támogatási előlegek (államháztartástól, EU-tól)

36

ebből: Egyéb adójellegű kötelezettségek államháztartással szemben

37
38

ebből: Egyéb kötelezettségek munkavállalókkal szemben (munkabér)
Passzív időbeli elhatárolás (év közben becsléssel is)

39

ebből: Nem számlázott vagy folyamatos szolgáltatás, előleg

40

ebből: Halasztott bevételek

Kiegészítő adatok:
41

Belföldi vállalatnak adott kölcsön, letét, cash-pool, lízing (hosszú+rövid állomány)

42

Belföldi vállalattól kapott kölcsön, cash-pool, pü-i lízing (hosszú+rövid állomány)

43

Államháztartástól kapott hitel, kölcsön (hosszú+rövid állomány)

44

Vevő követelésekből külföldiekkel szemben fennálló követelés

45

Adott előlegekből külföldiekkel szemben fennálló követelés

46

Szállítói tartozásokból külföldiekkel szemben fennálló kötelezettség

47

Kapott előlegekből külföldiekkel szemben fennálló kötelezettség

48

Államháztartástól kapott pénzeszközök (éven belül halmozott)

49

Működési költségek összesen (éven belül halmozott ráfordítás)

50

Értékesítés nettó árbevétele (éven belül halmozott bevétel)

Adat az előző év
végén

Adat a tárgynegyedév
végén
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MNB azonosító kód: F97
Kitöltési előírások
Évközi mérlegjelentés
I. Általános előírások
1. Az adatszolgáltatási kötelezettségről az MNB az általa kijelölt adatszolgáltatót írásban értesíti.
Az első adatszolgáltatást az első naptári negyedévről mint tárgynegyedévről kell elkészíteni, és a tárgyévre vonatkozó
utolsó adatszolgáltatás a tárgyév negyedik negyedévéről készül.
2. Az adatszolgáltatás tábláját a számviteli előírások figyelembevételével, a számviteli nyilvántartások alapján, millió
forintban kell kitölteni. A jelentendő adatok a kijelölt adatszolgáltatóra mint önálló jogalanyra vonatkoznak,
vállalatcsoportra vonatkozó, konszolidált adatok nem szerepeltethetők.
Minden alkalommal adatot kell szolgáltatni a tárgyévet megelőző naptári évről, illetve a tárgyév adott negyedévéről
(tárgynegyedévről). Amennyiben az előző évre vonatkozó adatok változtak az előző adatszolgáltatás óta,
a táblában frissíteni kell azokat. Az évközi negyedévek adatai, illetve az év végére, év egészére vonatkozó adatok
becsléseket tartalmazhatnak. Becslést kell alkalmazni, amennyiben az adatszolgáltató nem zárja le könyveit
a naptári negyedévek végén, vagy a zárás az adatszolgáltatási határidő előtt nem történik meg. Az évközi negyedévek
(előzetes) adatait azok esetleges (újabb információ miatti) változása esetén nem kell újra jelenteni.
II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
A tábla egyes soraira vonatkozó kitöltési előírások:
03. Tartósan adott kölcsönök, letétek, cash-pool, lízing (részesedési viszonyban is)
A befektetett pénzügyi eszközökből ki kell emelni a belföldi vagy külföldi partnernek kölcsönadott pénzeszköz állományát,
ideértve
a
kapcsolt,
illetve
bármely
részesedési
viszonyban
lévő
vállalkozásokat,
valamint
az adatszolgáltató munkavállalóit is. Kölcsönként kell kimutatni az adott letétet, kauciót, fedezetet, óvadékot, valamint
a pénzügyi lízinget is. Amennyiben az adatszolgáltató a kölcsönök elhatárolt kamatát a befektetett pénzügyi eszközök
között, nem pedig aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki, azok összegét az adott kölcsönnél kell jelenteni.
09. Ebből: részesedések államháztartásba besorolt (leány)vállalatokban
Ebben a sorban kell jelenteni az adatszolgáltató tulajdonában lévő, a befektetett eszközök, valamint a forgóeszközként
kimutatott részvények, részesedések együttes állományát, amennyiben a részesedés államháztartásba sorolt
(leány)vállalatban áll fenn. A statisztikai szempontok szerint az államháztartásba (G, H szektor) sorolt vállalatok köre
megtalálható a 3. melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett listán.
13. Ebből: követelésként elszámolt, szállítóknak adott előlegek
A követelésekből ki kell emelni a követelésként elszámolt adott előlegeket, beleértve a kapcsolt, illetve bármely
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben fennálló ilyen típusú követeléseket is. Csak
a termékértékesítéssel vagy szolgáltatásnyújtással kapcsolatos adott előlegeket kell ezen a soron szerepeltetni,
a támogatásokra adott előleg és az osztalékelőleg csak a 6. Követelések összesen sorban jelentendő.
14. Ebből: vevő követelések (részesedési viszonyban is)
A követelésekből ki kell emelni az áruszállításból, szolgáltatásnyújtásból fakadó követelések (vevők) állományát,
beleértve a kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben fennálló ilyen típusú
követeléseket is. A vevő követelések könyv szerinti nettó összege szerepeltetendő.
15. Ebből: adott kölcsönök, letétek, cash-pool, lízing (részesedési viszonyban is)
A követelésekből ki kell emelni a belföldi vagy külföldi partnernek – ideértve a kapcsolt, illetve bármely részesedési
viszonyban lévő vállalkozásokat, valamint az adatszolgáltató munkavállalóit is – kölcsönadott pénzeszköz állományát.
Kölcsönként kell kimutatni az adott letétet, kauciót, fedezetet, óvadékot, a követelések között nyilvántartott, más
vállalkozással szembeni pozitív összegű cash-pool és elszámolásiszámla-követelést, illetve a repó- és váltókövetelést,
valamint a pénzügyi lízinget is. Amennyiben az adatszolgáltató a kölcsönök elhatárolt kamatát a követelések között, nem
pedig aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki, azok összegét az adott kölcsönnél kell jelenteni.
16. Ebből: egyéb adójellegű követelések államháztartással szemben
Ebben a sorban az adójellegű követeléseket kell jelenteni. A központi kormányzattal, az önkormányzatokkal, valamint
a társadalombiztosítási alapokkal szembeni követelések együttes értékét kell megadni.
22. Ebből: nem számlázott vagy folyamatos szolgáltatás, előleg
Az aktív időbeli elhatárolásokból ki kell emelni a bevételek és a ráfordítások elhatárolásának azt a részét, amely (még)
nem számlázott termékértékesítéshez vagy szolgáltatásokhoz, adott előlegekhez kapcsolódik. Ilyen az igénybevett
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folyamatos szolgáltatásokra adott előleg, előfizetési díj, bérleti díj vagy a teljesített szolgáltatások még nem számlázott,
vevő követelések között meg nem jelenített része (pl. mérőben maradt energia). A tétel becsléssel is meghatározható.
24. Mérlegfőösszeg
Év közben az eszközök és a források egy részének esetleges becslése miatt becslést is tartalmazhat. Fenn kell azonban
állnia a táblán belül az alábbi összefüggéseknek:
24. sor =1. sor + 3. sor + 4. sor + 5. sor + 6. sor + 12. sor + 17. sor + 21. sor, illetve
24. sor = 25. sor + 27. sor + 28. sor +38. sor
25. Saját tőke
Év közben, illetve év végi előzetes (első) adatszolgáltatáskor az évközi halmozott, illetve előzetes, megszavazott
osztalékkal nem csökkentett eredményt tartalmazó saját tőkét kell jelenteni. Az éves adatot a későbbiekben módosítani
kell az éves beszámolónak megfelelő összegre. Az évközi, illetve év végi első (tárgynegyedévi) adatszolgáltatásban az
egyértelmű elszámolás érdekében akkor is a saját tőkében kell szerepeltetni a megszavazott osztalékot, ha annak
összege már egyébként ismert, vagy esetleg már kifizették.
26. Ebből: adózott eredmény
Év közben, illetve év végén az első adatszolgálatásban (negyedik negyedévi tárgyidőszak esetén) előzetes, osztalékot
is tartalmazó számviteli eredmény. Amennyiben az adatszolgáltató könyvei a tárgynegyedévre vonatkozóan még
nincsenek lezárva, az eredményt (az elhatárolások becslésével összhangban) becsülni kell. A későbbi
adatszolgáltatásokban, az éves adatok véglegessé válása után, az eredményt módosítani kell az éves beszámoló szerinti
eredményre, és így kell szerepeltetni az „Adat az előző év végén” oszlopban. Ennek megfelelően változhat
a saját tőke, illetve a kötelezettségek adata is.
29. Ebből: hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, pénzügyi lízing (részesedési viszony és hátrasorolt is)
A kötelezettségek összesen soron belül elkülönítve kell szerepeltetni a hátrasorolt vagy hosszú lejáratú kötelezettségek
között nyilvántartott bármely partnertől felvett hosszú lejáratú hitel és kölcsön típusú tartozásokat, letéteket, pénzügyi
lízing tartozásokat. A kapcsolt és bármely részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú
kötelezettségeket is figyelembe kell venni.
30. Ebből: Átvett állami, önkormányzati vagyon miatti kötelezettség
A koncesszióba, vagyonkezelésbe átvett állami, önkormányzati vagyonnal kapcsolatosan képzett, az egyéb rövid lejáratú
kötelezettségek és az egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek között kimutatott összeget kell szerepeltetni ezen a soron
(amennyiben az adatszolgáltató ilyen kötelezettséget kimutat).
32. Ebből: rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, cash-pool, pénzügyi lízing (részesedési viszony is)
A rövid lejáratú kötelezettségek között szereplő, bármely hitelezővel szemben fennálló hitelek, kölcsönök, kapott letétek,
cash-pool kötelezettségek, pénzügyi lízingek együttes állományát kell jelenteni itt. A kapcsolt és bármely részesedési
viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú kötelezettségeket is figyelembe kell venni.
36. Ebből: egyéb adójellegű kötelezettségek államháztartással szemben
Ebben a sorban kell jelenteni az államháztartással szembeni kötelezettségállományt, amely a központi költségvetéssel,
a társadalombiztosítással vagy az önkormányzatokkal szemben fennálló adó- és járulékkötelezettségeket tartalmazza.
41. Belföldi vállalatnak adott kölcsön, letét, cash-pool, lízing (hosszú + rövid állomány)
A 3. és a 15. sorban szerepeltetett adott kölcsönök, letétek, cash-pool követelések, lízing azon része tartozik ide, amelyet
belföldi gazdálkodó szervezettel szemben tart nyilván az adatszolgáltató. A részesedési viszonyban lévő partnereket is
figyelembe kell venni.
42. Belföldi vállalattól kapott kölcsön, cash-pool, pénzügyi lízing (hosszú + rövid állomány)
A 29. és a 32. sorban szerepeltetett kapott kölcsönök, letétek, cash-pool, pénzügyi lízing kötelezettségek azon része
tartozik ide, amelyet belföldi gazdálkodó szervezettel szemben tart nyilván az adatszolgáltató. A részesedési viszonyban
lévő partnereket is figyelembe kell venni.
48. Államháztartástól kapott pénzeszközök
Az államháztartástól, tulajdonosi jogokat gyakorló vagyonkezelő szervezettől kapott tőkeemelés, kölcsön, támogatás
pénzforgalma a tárgyévben. Ide kell sorolni az uniós támogatásokból átvett pénzösszeget is.
49. Működési költségek összesen
Az üzemi, üzleti eredményig terjedő valamennyi költség, ráfordítás tárgyévi összege, beleértve az anyagjellegű, személyi
jellegű és egyéb ráfordításokat, valamint az értékcsökkenést. Meghatározásánál év közben becslés is alkalmazható.”
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13. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a K04 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító kód: K04
Jelentés a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek kamatlábáról és a mérlegen belüli belföldi bankközi ügyletek kamatlábáról
Értékadatok eredeti devizában, egységnyi nagyságrendben, kamatláb 5 tizedesjegy pontossággal

01. tábla: A mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek kamatlábai

Sorszám

ISO kód

A szerződő
partner
azonosító kódja
(kódlista)

A szerződés
összege

A bankközi ügylet
értéknap szerinti
kezdő időpontja

A bankközi
ügylet záró
időpontja

Instrumentum
típusa
(kódlista)

a

b

c

d

e

f

000001
000002
000003
…
nnnnnn

Referencia kamat

ISO kód

A szerződő
partner
azonosító kódja

A szerződés
összege

A bankközi ügylet
értéknap szerinti
kezdő időpontja

A bankközi
ügylet záró
időpontja

Instrumentum
típusa
(kódlista)

a

b

c

d

e

f

000001
000002
000003
…
nnnnnn

Megnevezés
(kódlista)

g

h

Felvét vagy
kihelyezés
(kódlista)

i

j

Törlés/Lezárás/M A szerződő
partner
ódosítás
SWIFT kódja
(kódlista)
k

l

Értékadatok eredeti devizában, egységnyi nagyságrendben, kamatláb 5 tizedesjegy pontossággal

02. tábla: A mérlegen belüli belföldi bankközi devizaügyletek kamatlábai

Sorszám

Átárazódási periódus
(kódlista)

Évesített
kamatláb
(%-ban)

Referencia kamat
Átárazódási periódus
(kódlista)

Megnevezés
(kódlista)

g

h

Évesített
kamatláb
(%-ban)

Felvét vagy
kihelyezés
(kódlista)

Törlés/Lezárás/M
ódosítás
(kódlista)

i

j

k

MNB azonosító kód: K04
Jelentés a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek kamatlábáról és a mérlegen belüli belföldi bankközi ügyletek kamatlábáról
03. tábla: A mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek tárgyhónap végén fennálló állományának aktuális kamatlábai
A bankközi
A szerződő
A bankközi ügylet A bankközi
ügyletből
Instrumentum
partner
A szerződés
értéknap szerinti ügylet záró
tárgyhónap
Sorszám
ISO kód
típusa
azonosító
összege
időpontja
végén fennálló kezdő időpontja
(kódlista)
kódja
állomány
(kódlista)
b

c

d

e

f

Állományi
évesített
kamatláb
(%-ban)

Felvét vagy
kihelyezés
(kódlista)

h

i

ij

Instrumentum
típusa
(kódlista)

Aktuális
(állományi)
kamatláb
(%-ban)

Állományi
évesített
kamatláb
(%-ban)

Felvét vagy
kihelyezés
(kódlista)

g

h

i

ij

g

Tőketörlesztés Tőketörlesztés
Következő
módja
gyakorisága
tőketörlesztés
(kódlista)
(kódlista)
dátuma
k

l

m

Értékadatok eredeti devizában, egységnyi nagyságrendben, kamatláb 5 tizedesjegy pontossággal
Referencia
Referencia
Banki könyvi
kamat
A szerződő
Következő
Kamatfizetés
kamat
ügylet
átárazási
partner
kamatfizetés
gyakorisága
megnevezése
(kódlista)
periódusa
SWIFT kódja
dátuma
(kódlista)
(kódlista)
(kódlista)

Kamatozás
típusa
(kódlista)

Következő
átárazás
dátuma

n

o

Kamatozás
típusa
(kódlista)

Következő
átárazás
dátuma

Referencia
kamat
átárazási
periódusa
(kódlista)

Referencia
kamat
megnevezése
(kódlista)

Kamatfizetés
gyakorisága
(kódlista)

Következő
kamatfizetés
dátuma

Banki könyvi
ügylet
(kódlista)

n

o

p

q

r

s

t

p

q

r

s

t

000001
000002
000003
…
nnnnnn

Értékadatok eredeti devizában, egységnyi nagyságrendben, kamatláb 5 tizedesjegy pontossággal

04. tábla: A mérlegen belüli belföldi bankközi ügyletek tárgyhónap végén fennálló állományának aktuális kamatlábai

Sorszám

000001
000002
000003
…
nnnnnn

ISO kód

A szerződő
partner
azonosító
kódja

A szerződés
összege

A bankközi
ügyletből
tárgyhónap
végén fennálló
állomány

a

b

c

d

A bankközi ügylet A bankközi
értéknap szerinti ügylet záró
kezdő időpontja
időpontja
e

f

Tőketörlesztés Tőketörlesztés
Következő
módja
gyakorisága
tőketörlesztés
(kódlista)
(kódlista)
dátuma
k

l

m

ju
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a

Aktuális
(állományi)
kamatláb
(%-ban)
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MNB azonosító kód: K04
Kitöltési előírások
Jelentés a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek kamatlábáról
és a mérlegen belüli belföldi bankközi ügyletek kamatlábáról
I. Általános előírások
1. Az adatszolgáltatásban bankközi ügyletként a fedezett és fedezetlen bankközi hitel- és betétügyleteket kell jelenteni,
amely körbe a refinanszírozási céllal történő kihelyezések és felvétek is beletartoznak. Az adatszolgáltatásban jelenteni
kell továbbá az alárendelt kölcsöntőkeként kapott bankközi hiteleket és betéteket is.
Az adatszolgáltatásban nem kell jelenteni a látra szóló és folyószámlabetéteket, a folyószámlahiteleket, valamint a D01
MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 06. táblájában jelentett letéti számlaállományokat.
2. A 01. táblában az adatszolgáltatók külföldi partnereikkel az adott hónap során kötött bankközi ügyletek adatait (forint
és deviza egyaránt) kell jelenteni. A 02. táblában az adatszolgáltatók egymással, azaz a bankok, szakosított
hitelintézetek, az ezen típusú EGT-fióktelepek között létrejött, az adott hónap során kötött bankközi devizaügyleteket kell
jelenteni. Nem kell jelenteni a szövetkezeti hitelintézetekkel kötött devizahitel és devizabetét ügyleteket.
3. Az adatszolgáltatásban a tárgyhónap során megkötött és az adott hónap végén nyitott bankközi ügyletek adatait kell
megadni.
4. A hitelkeret-szerződést nem a megkötéskor, hanem a lehíváskor kell jelenteni a lehívott összegeknek megfelelően, és
a lehíváskor érvényes kamatlábat kell megadni. Amennyiben a már lehívott hitelkeret bővítésre kerül, az új hitelkeret
növekményt annak lehívásakor kell csak jelenteni.
5. A táblákban és a jelen kitöltési előírásokban használt fogalmak magyarázatát e melléklet I. F. 3. pontja tartalmazza.
6. A táblákban jelentendő devizanemek ISO kódját, illetve a táblákban felhasználható további kódokat (a továbbiakban:
kódlista) a 3. melléklet 4.1., illetve 4.6. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
01. tábla: A külföldi bankközi ügyletek kamatlábai
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
a) ISO kód: a bankközi ügyletre vonatkozó szerződésben meghatározott eredeti devizanem. A HUF denominációval
rendelkező hitel- és betétügyleteket is jelenteni kell.
b)

A szerződő partner azonosító kódja: a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletben részt vevő szerződő felet
a kódlista alapján besorolva, a megfelelő kódot használva kell kitölteni.

c)

A szerződés összege: az adatokat az ügyletre vonatkozó szerződésben meghatározott eredeti devizanemben
kell megadni, egységnyi nagyságrendben.

d)

A bankközi ügylet értéknap szerinti kezdő időpontja: az ügylet értéknapját kell megadni

e)

A bankközi ügylet záró időpontja: a naptári nap megjelölése.

f)

Instrumentum típusa: az ügylet típusát a kódlista alapján besorolva, a megfelelő kódot használva kell kitölteni.

g), h) Referenciakamat: a g) és h) oszlopot csak abban az esetben kell kitölteni, amennyiben az ügylet eredeti
devizaneme HUF, EUR, CHF, GBP, USD és változó kamatozású. A referenciakamatot (pl. 6M BUBOR vagy 3M
EURIBOR vagy 3M CHFLIBOR) a kódlistának megfelelően kell megadni.
i)

Évesített kamatláb (%-ban): ha az ügylet eredeti devizaneme HUF, EUR, CHF, GBP, USD és fix kamatozású,
vagy ha az ügylet eredeti devizaneme az előbbiekben meghatározottakon kívüli egyéb deviza, függetlenül
a kamatozás típusától (fix vagy változó kamat), akkor a szerződéses kamatlábból számított évesített kamatlábat
kell megadni, a névérték százalékában.
Ha az ügylet eredeti devizaneme HUF, EUR, CHF, GBP, USD és változó kamatozású, akkor
a referenciakamathoz viszonyított kamatfelárat kell megadni, százalékban kifejezve.
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Ha a változó kamat megegyezik a referenciakamattal, 0 értéket kell beírni. Ha a kamat fix, az évesített kamatláb
kiszámításához az e melléklet I.F.3.3. alpontjában található 2. vagy az e melléklet I.F.1.5. alpontjában található
képletet kell használni, annak függvényében, hogy azt százalékosan vagy összegszerűen határozták meg.
j)

Felvét vagy kihelyezés: a kódlista alapján kell kitölteni.

k)

Törlés, lezárás, módosítás: amennyiben a tárgyidőszakot megelőző hónap végén még nyitott bankközi ügylet
a tárgyhónap során, a szerződésben rögzített lejárat előtt lezárásra vagy módosításra kerül, azt is új bankközi
ügyletként kell jelenteni, a kódlista szerint.
Az ügylet szerződés szerinti lejárat előtti lezárása esetén az eredeti bankközi ügyletet ismét le kell jelenteni
„T” törlés jelzővel ellátva, illetve az új lejárattal, abban a hónapban, amikor az ügylet lezárása megtörténik egy
„L” lezárás jelzővel ellátva kell ismét lejelenteni.
Szerződésmódosítás esetén az eredeti bankközi ügyletet ismét le kell jelenteni „T” törlés jelzővel ellátva, illetve
a módosuló paraméterekkel az új szerződést a szerződésmódosítás hónapjában „M” módosító jelzővel ellátva
kell lejelenteni. Ha a szerződésmódosítás csak a szerződéses összeget érinti (pl.: előtörlesztés esetén), akkor
az ügyletet csak akkor kell módosításként jelenteni, ha a szerződéses összeg legalább 5 milliárd forinttal változik.

l)

Szerződő partner SWIFT kódja: a mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletben részt vevő szerződő fél SWIFT
kódját kell jelenteni.

02. tábla: A belföldi bankközi devizaügyletek kamatlábai
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
a) ISO kód: A bankközi ügyletre vonatkozó szerződésben meghatározott eredeti devizanem. A HUF
denominációval rendelkező hitel- és betétügyleteket ebben a táblában nem kell jelenteni.
b)

A szerződő partner azonosító kódja: a bankközi ügyletben részt vevő szerződő fél megnevezése a KSHtörzsszám (az adószám első nyolc számjegye) megadásával.

A c)-k) oszlop kitöltésére a 01. táblánál leírtak megfelelően irányadók.
03. tábla: A mérlegen belüli külföldi bankközi ügyletek tárgyhónap végén fennálló állományának aktuális
kamatlábai
04. tábla: A mérlegen belüli belföldi bankközi ügyletek tárgyhónap végén fennálló állományának aktuális
kamatlábai
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
d) A bankközi ügyletből a tárgyhónap végén fennálló állomány: a fennálló hitelállományt az ügyletre vonatkozó
szerződésben meghatározott eredeti devizanemben kell megadni, egységnyi nagyságrendben.
h) Aktuális (állományi) kamatláb (%-ban): a tárgyhónap végén fennálló állományra vonatkozó aktuális kamatlábat
kell megadni, amely az állományokra a tárgyhónap utolsó napján alkalmazott tényleges (nem a meghirdetett)
kamatlábbal egyenlő.
i) Állományi évesített kamatláb (%-ban): a tárgyhónap végén fennálló állományra vonatkozó aktuális, évesített
kamatlábat kell megadni, amely az állományokra a tárgyhónap utolsó napján alkalmazott tényleges (nem
a meghirdetett) kamatlábból számított évesített kamatlábbal egyenlő.
m) Következő tőketörlesztés dátuma: a soron következő tőketörlesztés naptári napja.
o)
Következő átárazás dátuma: változó kamatozás esetén a soron következő átárazás (kamatváltozás) naptári
napja, egyéb esetben megegyezik a lejárat dátumával.
s)

Következő kamatfizetés dátuma: a következő kamatfizetés naptári napja.

Az a)-c), e)-g), j) és u) oszlop kitöltésére a 01., illetve 02. táblánál leírtak megfelelően irányadók.”
14. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„MNB azonosító kód: L72
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
JMM
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

Sorszám

Sorkód

001
002

JMM1
JMM11

003

JMM111

004
005

JMM11101
JMM11102

006

JMM11103

007

JMM11104

008
009

JMM11105
JMM11106

010

JMM11107

011

JMM11108

012

JMM112

013
014

JMM12
JMM121

015

JMM122

016
017
018

JMM123
JMM2
JMM21

019

JMM22

020

JMM23

021
022
023

JMM3
JMM4
JMM41

024

JMM42

025

JMM43

026
027

JMM44
JMM45

Megnevezés
Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2x13)
Módosítás előtti stabil forrás (3+12)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(4+…+6+8+…+10-7-11)
3 éven túli eredeti futamidejű jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések
5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek
5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló zöld
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld
visszavásárlási vételár-követelések
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken
Kereszttulajdonlási korrekciós tényező értéke
Tulajdonolt jelzáloglevél-állomány értéke
Tulajdonolt jelzáloglevél-állományt csökkentő árjegyzett jelzáloglevél-állomány
értéke
Mérlegfőösszeg
Finanszírozott lakossági jelzáloghitelek (18-19+20)
1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelek
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelei
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató
Fedezeti információk
Teljes fedezet értéke (24+25+26)
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő lakossági
jelzáloghitelek értéke
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő egyéb fedezetek
értéke
Jelzáloglevél esetében rendes fedezeten kívüli fedezetek értéke
Fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek állománya

Jelmagyarázat
Tilos

Forint

Deviza

Összesen

1
a

2
b

3
c

Nagyságrend: forint
Súlyozott
összeg
4
5
d
e

Súly
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MNB azonosító kód: L72
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
KONSZJMM
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek

Sorszám
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015
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016
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018

KONSZJMM123
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019
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020
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021
022
023

KONSZJMM3
KONSZJMM4
KONSZJMM41

024

KONSZJMM42

025

KONSZJMM43

026
027

KONSZJMM44
KONSZJMM45

Megnevezés
Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (2x13)
Módosítás előtti stabil forrás (3+12)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(4+…+6+8+…+10-7-11)
3 éven túli eredeti futamidejű jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések
5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek
5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek
5 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló zöld
visszavásárlási vételártartozások
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló zöld
visszavásárlási vételár-követelések
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken
Kereszttulajdonlási korrekciós tényező értéke
Tulajdonolt jelzáloglevél-állomány értéke
Tulajdonolt jelzáloglevél-állományt csökkentő árjegyzett jelzáloglevél-állomány
értéke
Mérlegfőösszeg
Finanszírozott lakossági jelzáloghitelek (18-19+20)
1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelek
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú lakossági jelzáloghitelei
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató
Fedezeti információk
Teljes fedezet értéke (24+25+26)
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő lakossági
jelzáloghitelek értéke
Fedezetben, jelzáloglevél esetében rendes fedezetben lévő egyéb fedezetek
értéke
Jelzáloglevél esetében rendes fedezeten kívüli fedezetek értéke
Fedezetként rendelkezésre álló zöld jelzáloghitelek állománya
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MNB azonosító kód: L72
Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a hitelintézetek jelzálogalapú eszközei és forrásai közötti lejárati összhang szabályozásáról
szóló 22/2022. (VI. 11.) MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az irányadók, a jelen kitöltési előírások
figyelembevételével.
2. Az adatokat az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a vonatkozó szerződésekkel
összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell tartalmaznia.
4. A forintra történő átszámítást a tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségeinek sajátosságairól szóló 250/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet (a
továbbiakban: Hitkr.) 9. § (5) bekezdése szerint kell elvégezni.
5. Az eredeti futamidő az adott forrásra vonatkozóan a jelzáloglevél vagy fedezett értékpapír kibocsátásakor, az önálló
zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor fennálló futamidő.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
JMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
1. A táblát a Jmmr. 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézeti csoport (a továbbiakban: hitelintézeti csoport) tagjának nem
kell kitöltenie.
2. A tábla egyes oszlopainak kitöltésére vonatkozó előírások:
A tábla a) és b) oszlopában az állományi adatokat az I. pontban előírt módon kell meghatározni. A b) oszlopban
a Jmmr. 2. melléklet 4. és 5. pontja szerint számolt értéket kell megadni.
A tábla c) oszlopában az a) és b) oszlopban megadott adatok összegét kell jelenteni.
A tábla d) oszlopában a Jmmr. 2. melléklet 8. pontjában meghatározott súlyokat kell feltüntetni, amennyiben nem egész
szám, akkor egy tizedesjegy pontossággal.
A tábla e) oszlopában – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az c) és d) oszlopban megadott adatok
szorzatát kell jelenteni. Amennyiben a c) és d) oszlop töltése tilos, akkor az e) oszlopban az a) és b) oszlop értékének
súlyozatlan összegét kell megadni.
3. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások:
002. sor: a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának a Jmmr. 2. melléklet 2-11. pontja szerint
számított, módosítás előtti értéke.
004. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által kibocsátott,
a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 11. §-a szerinti, nem a
hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3
éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint figyelembe vehető,
5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek kivételével, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr.
2. melléklet 3. pont f) alpontja szerinti hitelminősítés. A 2023. szeptember 30-át követően kibocsátott jelzálogleveleket
csak a tőzsdére való bevezetésük esetén lehet figyelembe venni.
005. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje
3 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta, a Jmmr. 2. melléklet
8. pontja szerint figyelembe vehető, kapott 5 éven túli eredeti futamidejű zöld refinanszírozási jelzáloghitelek kivételével.
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006. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje
3 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja szerezte meg, a Jmmr. 2. melléklet
8. pontja szerint figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld vételártartozások kivételével.
007. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsönnyújtások állományát, valamint
a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti vételár-követelések összegét, amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és nem
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak nyilvántartva, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint
figyelembe vehető, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld pénzkölcsönnyújtások és vételár-követelések összegének
kivételével.
008. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által kibocsátott,
a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának
mérlegében nyilvántartott, 5 éven túli eredeti futamidejű zöld jelzáloglevelek Jmmr. 2. melléklet
8. pontja szerint számított értékét, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f) alpontja szerinti
hitelminősítés. A 2023. szeptember 30-át követően kibocsátott jelzálogleveleket csak a tőzsdére való bevezetésük esetén
lehet figyelembe venni.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöld refinanszírozási
hitelként figyelembe vehető kapott pénzkölcsönöket, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és a pénzkölcsönt
nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagja nyújtotta.
010. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti, a Jmmr. 2. melléklet 8. pontja szerint zöldként figyelembe
vehető vételártartozásokat, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon
hitelintézeti csoport tagja szerezte meg.
011. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások, valamint a Jht. 8. § (5) bekezdése
szerinti vételár-követelések állományát, amennyiben azok eredeti futamideje 5 éven túli és a Jmmr. szerint zöldnek
minősülnek. Az e) oszlopban ezek Jmmr. 2. melléklet 10. és 11. pontja szerint számolt összegét kell megadni.
012. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által
2015. március 31. előtt kibocsátott, Jht. 11. §-a szerinti, a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén ugyanazon
hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű értékpapírokat, amelyek
tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 2. melléklet 3. pont f) alpontja szerinti hitelminősítés. A soron ezen jelzáloglevelek
állományát forint denomináció esetén az MNB által, deviza denomináció esetén az EKB által
a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig lehet figyelembe venni.
013. sor: a Jmmr. 2. melléklet 13. pontja szerinti kereszttulajdonlási korrekciós tényező értéke.
014.sor: a Jmmr. 2. melléklet 14. pontja szerinti tulajdonolt jelzáloglevél-állomány értéke.
015. sor: a Jmmr. 2. melléklet 15. pontja szerinti, a tulajdonolt jelzáloglevél-állomány értékének csökkentésére
figyelembe vehető érték.
018 sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által nyújtott
lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak. A jelzáloghiteleket könyv szerinti nettó
értékük alapján kell feltüntetni. A jelzáloghiteleket egy összegben, a szerződés szerint hátralévő futamidő alapján kell
jelenteni. A késedelmes és éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is a hitel végső lejáratának
megfelelően kell jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
019. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakástakarékpénztár tagjai által nyújtott
lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
020. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által a hitelintézeti csoporthoz tartozó
lakástakarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 019. sor értéke 0, a sor értéke 0.
021. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét kell megadni, amely
a stabil jelzálog alapú források, valamint a finanszírozott lakossági jelzáloghitelek állományának hányadosaként
számítandó ki. Az adatszolgáltató a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató értékét három tizedesjegy
pontossággal (például 0,374) jelenti.
024. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezetben rendelkezésre
álló, a Jmmr. 2. § 6. pontja szerinti lakossági jelzáloghitelek, a lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó, lakóingatlanon
alapított különvált zálogjog fedezete mellett nyújtott refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog átruházása
kapcsán fennálló visszavásárlási vételár-követelések értékét, valamint a Jmmr. 2. melléklet 2. pont b) és
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c) alpontja szerinti forrás esetén azon lakossági jelzáloghitelek vagy lakossági jelzáloghitelhez kapcsolódó,
lakóingatlanon alapított különvált zálogjogok és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy átruházása mellett
a forrás bevonásra került.
025. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezetben rendelkezésre
álló, a 024. sorban nem jelentett fedezetek értékét, valamint a Jmmr. 2. melléklet 2. pont b) és
c) alpontja szerinti forrás esetén azon egyéb hitelek, különvált és önálló zálogjogok értékét, amelyek fedezete vagy
átruházása mellett a forrás bevonásra került, és a 024. sorban nem kerültek jelentésre.
026. sor: itt kell jelenteni a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti forrás esetén a rendes fedezeten kívüli fedezetek
értékét. Amennyiben a Jmmr. 2. melléklet 2. pont a) alpontja szerinti források értéke 0, akkor ebben a sorban 0 érték
jelentendő.
027. sor: itt kell jelenteni zöld jelzáloglevél esetén a rendes fedezetként összesen rendelkezésre álló, a Jmmr. 2. §
11. pontja szerinti zöld jelzáloghitelek és a Jmmr. 2. § 13. pontja szerinti zöld refinanszírozási hitelek állományát, zöld
refinanszírozási jelzáloghitel esetén a fedezetül szolgáló, különvált zálogjoggal biztosított, a Jmmr. 2. § 11. pontja szerinti
zöld jelzáloghitelek állományát.

KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról – Konszolidált tételek
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és a Hpt.-től
eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a JMM táblára vonatkozó kitöltési előírások szerint
azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat tartalmazza.”
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15. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái helyébe a következő táblák lépnek:
„MNB azonosító kód: P11
Pénzforgalmi infrastruktúrák
Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül

01. tábla: Kártyakibocsátásra vonatkozó infrastruktúra adatok
ADATLEÍRÓ MEZŐK

Sorazonosító

ÉRTÉK MEZŐ

Lakossági kártya /
Business illetve
corporate kártya

Debit
funkcióval/hitelkerethez
kapcsolódó debit
funkcióval/credit
funkcióval/delayed debit
funkcióval/előrefizetett
funkcióval

Banki kibocsátású /
co-branded illetve
affinity kártya

Hazai használatú /
Nemzetközi
használatú

Kizárólag
elektronikus
használatú /
Elektronikus és
imprinteres
környezetben is
működő

Készpénz funkcióval
/fizetési funkcióval
Elektronikus pénz
Valódi / Virtuális /készpénz és fizetési funkcióval rendelkező
kártya
funkcióval
rendelkező kártya

Tevékenységi
engedélyének
típusa

Adat típusa

Időszak

Kártyatársaság kódja

Kártya logo
kódja

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

SZÉP-kártya:
Társkártya?

Érintéses fizetési
funkcióval rendelkező
kártya

Mobiltárcába
regisztrált

Fizikailag kibocsátott

Az adott negyedévben
történt-e tranzakció a
kártyával

Darabszám

15

16

17

18

19

20

o

p

q

r

s

t

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn
Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül

02. tábla: Elektronikus fizetések elfogadására vonatkozó infrastruktúra adatok
ADATLEÍRÓ MEZŐK

Sorazonosító

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Elfogadás helye

Elfogadói
hálózat
országa

Elfogadás
csatornája

Imprinteres
elfogadás

Elfogadott
kártyatípus

Vásárlásra és/vagy
készpénz felvételére
alkalmas saját logós
kártyák

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
g

ÉRTÉK MEZŐ

Kártya Floor-limit

Fizikai POS fajtája

Adatbeviteli mód

Megye (ATM és
bankfiók esetében)

Megyeszékhely
(ATM és bankfiók
esetében)

ATM funkció

ATM helye

Kártyát elfogadó
bankfiók

POS államilag
támogatott

MCC kereskedői
kategória kód

Elfogadott fizetési mód

Az adott negyedévben
történt-e tranzakció a
POS-terminálon

Darabszám

8
h

9
i

10
j

11
k

12
l

13
m

14
n

15
o

16
p

17
q

18
r

19
s

20
t

Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül

03. tábla: Fizetési számla vezetésre vonatkozó infrastruktúra adatok
ADATLEÍRÓ MEZŐK
Sorazonosító

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Tevékenységi
engedélyének
típusa

Tulajdonos

Típus

Altípus

Interneten
hozzáférhető

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

A számlához
kapcsolódik-e
másodlagos
számlaazonosító
mobiltelefonszám
7
g

A számlához
kapcsolódik-e
másodlagos
számlaazonosító
email-cím
8
h

A számlához
kapcsolódik-e másodlagos
számlaazonosító
adószám
9
i

A számlához
kapcsolódik-e
másodlagos
számlaazonosító
egyéb
10
j

ÉRTÉK MEZŐ
Harmadik fél
A számláról
szolgáltatók
indítottak-e fizetési
esetében
kérelmet
számlaadat típusa
11
k

12
l

A számláról
Az adott negyedévben
A számláról
indítottak-e QRindítottak-e azonnali történt-e mobilapp-ból
kódos azonnali
indított átutalás
fizetést
fizetést
13
m

14
n

15
o

Számlavezető
pénzforgalmi
szolgáltatók esetében
számlaadat típusa

Darabszám

16
p

17
q

”
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„MNB azonosító kód: P12
Fizetési forgalomra és visszaélésre vonatkozó adatok
01. tábla: Fizetések terhelési és jóváírási forgalma a tárgyidőszakban

Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül
ÉRTÉK MEZŐK

ADATLEÍRÓ MEZŐK

Sorazonosító

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Tevékenységi
engedélyének
típusa

1
a

2
b

Pénznem

Terhelés
/
Jóváírás

Tranzakció típus

Séma

Szektor

Tranzakció
Iránya

Benyújtási
csatorna

Fizetési kérelem

Másodlagos
számlaazonosító

3
c

4
d

5
e

6
f

7
g

8
h

9
i

10
j

11
k

Csoportos beszedés Távoli fizetési
felhatalmazása
csatornán
elektronikusan
kezdemétörténik-e
nyezett
12
l

13
m

Ügyfélhitelesítés

Nem erős
ügyfélhitelesítés oka

14
n

15
o

Tranzakció
helye

Tranzakció
értékhatárok
szerint

Azonnali fizetés
esetén alkalmazott
használati kód

Benyújtás
módja

16
p

17
q

18
r

19
s

Átutalás
Automatizált
visszahívásra adatbeviteli mód
válaszul
használata átutalás
érkezett-e
esetén
20
t

21
u

Darab

Érték

22
v

23
w

02. tábla: Fizetések terhelési forgalmában a tárgyidőszakban felmerült kár és leírt veszteség

Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül
ADATLEÍRÓ MEZŐK

Sorazonosító

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Tevékenységi
engedélyének
típusa

Adat típusa

Pénznem

Tranzakció típus

Séma

Szektor

Irány

Benyújtás
módja

Fizetési kérelem

Másodlagos
számlaazonosító

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
g

8
h

9
i

10
j

11
k

Csoportos beszedés Távoli fizetési
felhatalmazása
csatornán
elektronikusan
kezdemétörténik-e
nyezett
12
l

13
m

03. tábla: Elektronikus fizetési módok elfogadói szolgáltatását igénybe vevő kereskedők száma, forgalma és pénzforgalmi bevételek

ÉRTÉK MEZŐK

Ügyfélhitelesítés

Nem erős
ügyfélhitelesítés oka

Tranzakció
helye

Tranzakció
értékhatárok
szerint

Azonnali fizetés
esetén alkalmazott
használati kód

Visszaélés
eredete

Visszaélés
fajtái

Visszaélés sikeres
volt-e

Kár leírás
viselésének
alanya

Visszaélés során az
adathalászat /ID
lopás módja

Visszaélés során a
felhasználói
fiókhoz/számlához
történő közvetlen
hozzáférés módja

14
n

15
o

16
p

17
q

18
r

19
s

20
t

21
u

22
v

23
w

24
x

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Darab

Érték

25
y

26
z

Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül

ADATLEÍRÓ MEZŐK
Sorazonosító
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16. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái helyébe a következő táblák lépnek:

ÉRTÉK MEZŐK

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Tevékenységi
engedélyének
típusa

Adat típusa

Időszak

Kártya birtokosa

Kártyakibocsátás
helye

Jutalék és
díjbevétel
típusa

Szektor

Jutalék és
díjbevétel
jellege

Kereskedőnkénti
fizetési forgalom a
tárgyidőszakban

Kereskedők
besorolása

POS államilag
támogatott

Forgalom
jellege

Kártya
funkció

Elfogadott
fizetési mód

Darab

Érték

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
g

8
h

9
i

10
j

11
k

12
l

13
m

14
n

15
o

16
p

17
q

04. tábla: Fizetések terhelési forgalmában a tárgyidőszakra vonatkozó csalási arány statisztika
Adatok egységnyi nagyságrendben, 3 tizedesjeggyel
ADATLEÍRÓ MEZŐK
ÉRTÉK MEZŐK
Sorazonosító

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Tevékenységi
engedélyének
típusa

Adat típusa

Tranzakció
típus

SCAr. szerinti
referencia
csalási arány

Érték

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

”

7739

7740
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17. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P12 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások
II. 3. pont címe, valamint a 3.1. és 3.2. alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„3. 03. tábla: Elektronikus fizetési módok elfogadói szolgáltatását igénybe vevő kereskedők száma, forgalma és
pénzforgalmi bevételek
3.1. Elektronikus fizetések elfogadásából származó bevételként az adatszolgáltatóhoz tartozó kereskedői
elfogadóhelyekhez kapcsolódóan a kereskedőktől beszedett díj és jutalék jellegű tételeket kell jelenteni.
A bevételekre vonatkozó adatokat az elfogadásban érdekelt adatszolgáltatónak kell szolgáltatnia, akár saját, akár
más szervezet által üzemeltetett eszközöket vesz igénybe. Az adatszolgáltatásban a kereskedőket
a tárgyidőszakban náluk lebonyolított teljes elektronikus fizetési forgalom összértéke alapján kell kategóriákba
sorolni fizetési módonként, és ezt a besorolást minden tárgyidőszakban el kell végezni.
3.2. Az adatszolgáltatásban – a pénzforgalmi bevételekre vonatkozó adatok kivételével – az adatokat kereskedői
szerződésenkénti – az adatszolgáltatóval elektronikus fizetési módok elfogadási szolgáltatásának igénybevételére
szerződött felenkénti – megbontásban szükséges figyelembe venni. A kereskedőnkénti adatokat be kell sorolni
a megadott forgalmi csoportokba, és az egyes forgalmi csoportokban összevontan kell jelenteni a kereskedőket.
Egy kereskedőnél több elfogadóhelyen – az elfogadási szolgáltatásban meghatározott, az elfogadásba bevont
egységnél – is lehetséges az elfogadói szolgáltatás nyújtása, ezeket kereskedőnként összevontan kell kezelni.
Az elfogadóhelyek körének egyeznie kell a P11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 02. táblájában jelentett
elfogadóhelyek körével, azonban az adatokat kereskedőnként és forgalmi csoportonként összevonva kell jelenteni.”

„MNB azonosító kód: P13
Fizetési kártyás forgalomra vonatkozó adatok
01. tábla: Kibocsátói üzletágban a tárgyidőszakban lebonyolított kártyaforgalom

Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül
ADATLEÍRÓ MEZŐK

Sorazonosító

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Tevékenységi
engedélyének
típusa

Időszak

Forgalom és
állomány
típusa

A pénzforgalmi
szolgáltató
székhelye

Tranzakció
helye

SZÉP-kártya

Kártyatársaság
kódja

Elfogadás
helye

Elfogadás
csatornája

Távoli fizetési
csatornán
kezdeményezett

Ügyfélhitelesítés

Nem erős
ügyfélhitelesítés
oka

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
g

8
h

9
i

10
j

11
k

12
l

13
m

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

ÉRTÉK MEZŐK
Debit
funkcióval/hitelkerethez
kapcsolódó debit
funkcióval/credit
funkcióval/delayed debit
funkcióval/előrefizetett
funkcióval
14
n

Érintéses
tranzakció

Tranzakció
értékhatárok
szerint

Lakossági
kártya /
Business
illetve
corporate
kártya

15
o

16
p

17
q

Banki
kibocsátású / co- Mobiltárcába
branded illetve
regisztrált
affinity kártya
18
r

ADATLEÍRÓ MEZŐK

20
t

21
u

MCC
Chargeback
kereskedői
eljárás sikeres
kategória
volt-e
kód
22
v

23
w

Darab

Érték

24
x

25
y

ÉRTÉK MEZŐK

Pénzforgalmi
szolgáltató
típusa

Deviza

Időszak

Forgalom és
állomány
típusa

Kártyakibocsátás
helye

Tranzakció
helye

POS
államilag
támogatott

Kártyatársaság
kódja

Elfogadás
helye

Elfogadás
csatornája

Távoli fizetési
csatornán
kezdeményezett

Ügyfélhitelesítés

Nem erős
ügyfélhitelesítés
oka

Debit
funkcióval/hitelkerethez
kapcsolódó debit
funkcióval/credit
funkcióval/delayed debit
funkcióval/előrefizetett
funkcióval

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
g

8
h

9
i

10
j

11
k

12
l

13
m

14
n

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Fizikailag
kibocsátott

Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül

02. tábla: Elfogadói üzletágban a tárgyidőszakban lebonyolított kártyaforgalom

Sorazonosító

19
s

Valódi /
Virtuális
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18. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P13 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái helyébe a következő táblák lépnek:

Érintéses
tranzakció

Tranzakció
értékhatárok
szerint

Kártya
kibocsátása

Darab

Érték

15
o

16
p

17
q

18
r

19
s

”

19. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P14 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái helyébe a következő táblák lépnek:
„MNB azonosító kód: P14
A fizetési kártya kibocsátói és elfogadói üzletágban felmerült kár, leírt veszteség és visszaélés adatai
Adatok egységnyi nagyságrendben, tizedesjegyek nélkül

01. tábla: A fizetési kártya kibocsátói és elfogadói üzletágban a tárgyidőszakban felmerült kár és leírt veszteség
ADATLEÍRÓ MEZŐK

Sorazonosító

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Tevékenységi
Pénzforgalmi
engedélyének
szolgáltató típusa
típusa

1
a

2
b

Adat
típusa

Visszaélés/kár
felmerülése

Kártyatársaság
kódja

Debit funkcióval/hitelkerethez
kapcsolódó debit
funkcióval/credit
funkcióval/delayed debit
funkcióval/előrefizetett
funkcióval

3
c

4
d

5
e

6
f

Forgalom
típusa

Elfogadás
csatornája

7
g

8
h

ÉRTÉK MEZŐK

Érintéses
tranzakció

On-us / belföldi
bankközi /határon
átnyúló
forgalomban
felmerült kár

Pénzforgalmi
szolgáltató
székhelye

Tranzakció
helye

Mobiltárcába
regisztrált

Távoli fizetési
csatornán
kezdeményezett

Ügyfélhitelesítés

Nem erős
ügyfélhitelesítés
oka

Visszaélés
eredete

Fizetési
kártyás
visszaélések
fajtái

9
i

10
j

11
k

12
l

13
m

14
n

15
o

16
p

17
q

18
r

Visszaélés során a
Visszaélés során
készpénzaz adathalászat /
Kár leírás Adatszerzés és
helyettesítő fizetési
Visszaélés
ID lopás / kártya
viselésének
támadások
eszközhöz történő
sikeres volt-e
adatok lopásának
alanya
típusa
közvetlen hozzáférés
módja
módja
19
s

20
t

21
u

22
v

23
w

Darab

Érték

24
x

25
y

02. tábla: A fizetési kártya kibocsátói üzletágban a tárgyidőszakra vonatkozó csalási arány statisztika
Adatok egységnyi nagyságrendben, 3 tizedesjeggyel
ADATLEÍRÓ MEZŐK
Sorazonosító

00000001
00000002
00000003
…
nnnnnnnn

Tevékenységi
Pénzforgalmi
engedélyének
szolgáltató típusa
típusa
1
2
a
b

ÉRTÉK MEZŐK

Adat
típusa

Tranzakció típus

3
c

4
d

SCAr. szerinti
referencia csalási
arány
5
e

Érték
6
f

”

7741

7742

20. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P51 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 01. táblája helyébe a következő tábla lép:
„MNB azonosító kód: P51
Napi valutaforgalmi jelentés
01. tábla: Hitelintézeti fiókok és közvetítők ügyfelekkel kapcsolatos összesített valutaforgalma

adatok egész devizában

Hitelintézeti fiókok valuta forgalma
Sorszám

0001
0002
0003
…
nnnn

Dátum

Deviza ISO kódja

a

b

Közvetítők valuta forgalma

Valuta bevétel

Valuta kiadás

Valuta bevétel

Valuta kiadás

c

d

e

f

”
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„MNB azonosító kód: P67
Lényegi fontosság meghatározása
EUR

01. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti lényegi fontosság
Sorszám
01

A központi értéktár
székhelye szerinti
tagállam
1
Magyarország

Központi értéktár neve

KELER Zrt.

2

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott olyan pénzügyi eszközök összesített piaci értéke, amelyek első rögzítését, illetve
értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a központi értéktár végzi
Ausztria
3

Belgium
4

Bulgária
5

Horvátország
6

Ciprus
7

Csehország
8

Dánia
9

Észtország
10

Finnország
11

Franciaország
12

EUR

a tábla folytatása
Sorszám
01

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott olyan pénzügyi eszközök összesített piaci értéke, amelyek első rögzítését, illetve értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a központi értéktár végzi
Németország
13

Görögország
14

Magyarország
15

Írország
16

Olaszország
17

Lettország
18

01

Luxemburg
20

Málta
21

Hollandia
22

Lengyelország
23

Portugália
24

Románia
25

EUR

a tábla folytatása

Sorszám

Litvánia
19
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21. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P67 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái helyébe a következő táblák lépnek:

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott olyan pénzügyi eszközök összesített piaci értéke, amelyek első
rögzítését, illetve értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a központi értéktár végzi
Szlovákia
26

Szlovénia
27

Spanyolország
28

Svédország
29

Izland
31

Liechtenstein
32

Norvégia
33

EUR
02. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti lényegi fontosság
A központi értéktár
Fogadó tagállamonként, azoknak a pénzügyi eszközöknek az összesített piaci értéke, amelyek értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a fogadó
székhelye szerinti
Központi értéktár neve
tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok számára a központi értéktár végzi
Sorszám
tagállam
Ausztria
Belgium
Bulgária
Horvátország
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
Magyarország
KELER Zrt.
EUR

a tábla folytatása
Sorszám
01

Fogadó tagállamonként, azoknak a pénzügyi eszközöknek az összesített piaci értéke, amelyek értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok
számára a központi értéktár végzi
Németország
13

Görögország
14

Magyarország
15

Írország
16

Olaszország
17

Lettország
18

01

Luxemburg
20

Málta
21

Hollandia
22

Lengyelország
23

Portugália
24

Románia
25

EUR

a tábla folytatása

Sorszám

Litvánia
19

Fogadó tagállamonként, azoknak a pénzügyi eszközöknek az összesített piaci értéke, amelyek értékpapírszámlán történő központi
számlavezetését a fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok számára a központi értéktár végzi
Szlovákia
26

Szlovénia
27

Spanyolország
28

Svédország
29

Izland
31

Liechtenstein
32

Norvégia
33

7743
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MNB azonosító kód: P67
Lényegi fontosság meghatározása
EUR

03. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti lényegi fontosság
Sorszám
01

A központi értéktár
székhelye szerinti
tagállam
1
Magyarország

Központi értéktár neve

KELER Zrt.

2

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott pénzügyi eszközökre kötött és a központi értéktár által elszámolt ügyletekre vonatkozó
kiegyenlítési megbízások éves értéke
Ausztria
3

Belgium
4

Bulgária
5

Horvátország
6

Ciprus
7

Csehország
8

Dánia
9

Észtország
10

Finnország
11

Franciaország
12
EUR

a tábla folytatása
Sorszám
01

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott pénzügyi eszközökre kötött és a központi értéktár által elszámolt ügyletekre vonatkozó kiegyenlítési megbízások éves értéke
Németország
13

Görögország
14

Magyarország
15

Írország
16

Olaszország
17

Lettország
18

01

Luxemburg
20

Málta
21

Hollandia
22

Lengyelország
23

Portugália
24

Románia
25

EUR

a tábla folytatása
Sorszám

Litvánia
19

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott pénzügyi eszközökre kötött és a központi értéktár által
elszámolt ügyletekre vonatkozó kiegyenlítési megbízások éves értéke
Szlovákia
26

Szlovénia
27

Spanyolország
28

Svédország
29

Izland
31

Liechtenstein
32

Norvégia
33

EUR
04. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti lényegi fontosság
A központi értéktár
Fogadó tagállamonként, a központi értéktár által a fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok számára teljesített kiegyenlítési
székhelye szerinti
Központi értéktár neve
megbízások éves értéke
Sorszám
tagállam
Ausztria
Belgium
Bulgária
Horvátország
Ciprus
Csehország
Dánia
Észtország
Finnország
Franciaország
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
01
Magyarország
KELER Zrt.
EUR

a tábla folytatása
Sorszám
01

Fogadó tagállamonként, a központi értéktár által a fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok számára teljesített kiegyenlítési megbízások éves értéke
Németország
13

Görögország
14

Magyarország
15

Írország
16

Olaszország
17

Lettország
18

Málta
21

Hollandia
22

Lengyelország
23

Portugália
24

Románia
25

Fogadó tagállamonként, a központi értéktár által a fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok
számára teljesített kiegyenlítési megbízások éves értéke
Szlovákia
26

Szlovénia
27

Spanyolország
28

Svédország
29

Izland
31

Liechtenstein
32

Norvégia
33

MNB azonosító kód: P67
Lényegi fontosság meghatározása
05. tábla: (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti lényegi fontosság
Azon tagállam joga, amelynek hatálya alatt a központi
A központi értéktár székhelye
Központi értéktár neve
Sorszám
értéktár az értékpapírkiegyenlítési rendszert működteti
szerinti tagállam
1
2
3
01
Magyarország
KELER Zrt.

”
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01

Luxemburg
20

EUR

a tábla folytatása
Sorszám

Litvánia
19

„MNB azonosító kód: P68
Leginkább releváns pénznemek meghatározása
01. tábla: az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti leginkább releváns pénznemek meghatározása
A központi értéktár által végzett kiegyenlítések abszolút értéke pénznemenként (az oszlopok kiegészíthetők további pénznemekkel)
A központi értéktár székhelye
A központi
szerinti tagállam
értéktár neve
BGN
CZK
DKK
EUR
GBP
HRK
HUF
PLN
RON
SEK
NOK
AED
ARS
AUD
BRL
CAD
CHF
CNY
HKD
Sorszám
1
01

2

Magyarország

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

IDR
22

KELER Zrt.

a tábla folytatása
A központi értéktár által végzett kiegyenlítések abszolút értéke pénznemenként (az oszlopok kiegészíthetők további pénznemekkel)
Sorszám

ILS

ISK

JPY

KRW

KWD

KZT

MXN

MYR

NZD

PEN

PHP

QAR

RUB

SAR

SGD

THB

TRY

USD

UYU

ZAR

GEL

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

01
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22. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P68 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblája helyébe a következő tábla lép:

”

23. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P73 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító kód: P73

Központi szerződő fél – kollektív garanciaalap- és tőkeadatok

01. tábla: Központi szerződő fél kollektív garanciaalap adatok

Sorszám

Számítás
vonatkozási napja

Összes klíringtag
száma

Feltételezett tőke
nagysága

Előre finanszírozott
hozzájárulások összege

Veszteségek fedezésére
fordítható elkülönített
saját források összege

Előírt koncentrációs tényező
értéke

Szerződésben vállalt
összes hozzájárulás
összege

éééé.hh.nn

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus, két tizedesjegy
pontosságig

numerikus

a

b

c

d

e

f

g

01
02
03
…
…
nn
02A. tábla: Központi szerződő fél tőkeadatok - Tőkekövetelmény I. és II.

Sorszám

Tőkekövetelmény I.

Számítás
vonatkozási napja

Összesen

Hitel- és
Partnerkockázat

Egyedi
pozíciókockázat

Általános pozíciókockázat

Elszámolási kockázat

Árukockázat

Devizaárfolyam
kockázat

Tevékenység
felszámolására vagy
átstrukturálására
vonatkozó
tőkekövetelmény

Működési és jogi
kockázat

Üzleti kockázat

éééé.hh.nn

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

numerikus

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

Egyéb pénzügyi forrás

Másodlagos garanciális
tőke

numerikus
e

numerikus
f

Tőkekövetelmény II.

01
02
03
…
…
nn
02B. tábla: Központi szerződő fél tőkeadatok - Rendelkezésre álló tőke
Sorszám

Számítás
vonatkozási napja

Rendelkezésre álló
tőke

éééé.hh.nn

numerikus
b

a

Minimum szükséges
Alapszintű garanciális tőke
tőke
numerikus
c

numerikus
d

01
02
03
…
…
nn

7745

7746
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MNB azonosító kód: P73
Kitöltési előírások
Központi szerződő fél – kollektív garanciaalap- és tőkeadatok
I. Általános előírások
1. Az adatszolgáltatónak a derivatív tőkepiaccal kapcsolatos kollektív garanciaalapról, az adatszolgáltató tőkeadatainak
megfelelőségéről, valamint a rendelkezésre álló tőkéjéről kell adatokat szolgáltatni.
2. Az adatszolgáltatásban használt fogalmak az EMIR, a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a központi szerződő felekre vonatkozó tőkekövetelményekről szóló szabályozási technikai standardok tekintetében
történő kiegészítésről szóló 2012. december 19-ei 152/2013/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet, a központi
szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU, a 648/2012/EU,
a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK, a 2007/36/EK,
a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló 2020. december 16-i (EU) 2021/23 európai parlamenti
és tanácsi rendelet és a CRR szerint értelmezendők.
3. Ezen adatszolgáltatás keretében az adatszolgáltató az EMIR 16., 41-45., 50c. és 50d. cikkének, a 152/2013/EU
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 1. cikkének, az (EU) 2021/23 európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk
(14) bekezdésének, valamint a CRR 308. cikkének való megfelelést biztosítja.
4. Az adatszolgáltatásban a tőkeadatok és -követelmények, hozzájárulások összegét, a forrásokat, kockázatokat
forintban, numerikus egész számmal, a klíringtagok számát darabban, numerikus egész számmal kell jelenteni, míg
a koncentrációs tényező esetén numerikus, két tizedesjegy pontosságú adat az elvárt.
5. A nem forint teljesítési devizanem esetén az átváltást az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon kell
elvégezni.”
24. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában a P74 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe
a következő rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító kód: P74
Kitöltési előírások
Pénzforgalmi díjkimutatások adatai
I. Általános előírások
1. Az adatszolgáltatás keretében a fogyasztók részére vezetett fizetési számlákhoz kapcsolódó díjakról történő
tájékoztatás egyes kérdéseiről szóló 144/2018. (VIII. 13.) Korm. rendelet 6. §-a, valamint a 2014/92/EU európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően a díjkimutatás egységesített formátumára és egységes szimbólumára
vonatkozó végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról szóló 2017. szeptember 28-i (EU) 2018/33 bizottsági
végrehajtási rendelet (a továbbiakban: bizottsági végrehajtási rendelet) alapján a pénzforgalmi szolgáltatók által
fogyasztónak minősülő ügyfeleik részére évente elkészítendő díjkimutatások adattartalmát kell jelenteni, kiegészítve
egyes, az ügyfélcsoportokra, tranzakciókra, hitelkártyákra és számlatermékekre vonatkozó adatokkal.
Az adatszolgáltatásban szükséges minden kimenő fizetési műveletet jelenteni, amelyet az ügyfél a tárgyidőszakban
kezdeményezett, függetlenül attól, hogy fizetett-e érte díjat vagy nem, illetve szerepel-e az ügyfélnek küldött
díjkimutatásban vagy sem. Az adatszolgáltatást minden olyan ügyfélre vonatkozóan teljesíteni kell, aki
a tárgyidőszakban az adatszolgáltató ügyfele volt az adatszolgáltatásban megjelölt bármelyik szolgáltatás terén,
függetlenül az üzleti kapcsolat létrejöttének vagy megszűnésének indokától, a szolgáltatás igénybevételi idejének
hosszától, az igénybe vett szolgáltatások körétől.
Abban az esetben, amennyiben az ügyfél csak hitelkártya-szerződéssel rendelkezik a pénzforgalmi szolgáltatónál,
fizetésiszámla-szerződéssel nem, az adatszolgáltatásban csak a hitelkártyákra vonatkozó adatokat szükséges megadni.
Amennyiben fizetésiszámla- és hitelkártya-szerződéssel is rendelkezik az ügyfél, egy adatszolgáltatásban kell
szerepeltetni mindkét termékre vonatkozó adatokat, a megfelelő kódértékekkel jelölve a különböző szolgáltatásokat.
2. Szponzorbanki kapcsolat esetén a szponzorált bank adatait maga a szponzorált bank vagy a szponzorbank küldi meg
az MNB-nek, de ez utóbbi esetben a saját adataitól elkülönítve, a szponzorált bank GIRO kódjával, illetve törzsszámával.
3. Az adatokat az MNB által rendelkezésre bocsátott Kódképzési leírás szerint megképzett anonim azonosítóval ellátva
kell jelenteni.
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4. A kitöltéshez szükséges kódokat a 3. melléklet 4.8. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet
tartalmazza.
5. A táblák helyes kitöltését segítő egyedi ellenőrzési szempontokat, módszertani útmutatást a 3. melléklet 5. és
9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.

II. Az adatszolgáltatás kitöltésével kapcsolatos részletes előírások

P7401. tábla
Az egyes oszlopokban jelentendő adatok:
a)
b)

Sorszám: ebben az oszlopban kell megadni folytonos számozással a sorszámot.
Anonim azonosító: ebben az oszlopban kell megadni az ügyfélnek az I.3. pontban hivatkozott Kódképzési
leírás szerint megképzett anonim azonosítóját. Ugyanazon ügyfelet minden adatszolgáltatásban ugyanazon
anonim azonosítóval kell jelenteni, és az anonim azonosítónak időben is állandónak kell lennie.
E feltételeknek akkor is teljesülniük kell, ha az adott személy kikerül az adatszolgáltatásból, majd visszakerül
(például, ha egy ügyfél megszüntette korábbi fizetési számláját és később új fizetési számlát nyit, ebben
az esetben az ügyfélnek ugyanazt az anonim azonosítót kell kapnia az új számlanyitás esetén).

c)

Ügyfél születési éve: ebben az oszlopban kell megadni az ügyfél születési évét. Csak az évszámot kell
feltüntetni.

d)

Számlacsomag neve: ebben az oszlopban kell jelölni az adott számlatermék nevét (fizetési számla
megnevezése) a bizottsági végrehajtási rendelet 5. cikk (1) bekezdése alapján. Amennyiben az ügyfélnek
hitelkártyája is van, abban az esetben a hitelkártyára vonatkozó adatoknál az oszlopban a hitelkártya nevét
szükséges feltüntetni.

e)

Számlacsomag 9SED adatszolgáltatásban alkalmazott termékkódja: ebben az oszlopban kell megadni
a számlatermék 9SED kódú adatszolgáltatásban alkalmazott termékkódját. Amennyiben az adott
számlatermék nem jelentendő a 9SED kódú adatszolgáltatásban, akkor ezt az oszlopot üresen kell hagyni.
Amennyiben az ügyfél hitelkártyával rendelkezik, úgy az oszlopban a hitelkártyára vonatkozó adatok esetében
a „Hitelkártya” kategóriát szükséges feltüntetni.

f), g) Időszak kezdete és vége: ezekben az oszlopokban kell megadni, hogy az adatok a bizottsági végrehajtási
rendelet 6. cikke alapján mely tárgyidőszakra vonatkoznak. Amennyiben az ügyfél a tárgyidőszakban nyit
számlát vagy igényel hitelkártyát (számlanyitás nélkül), úgy az „Időszak kezdete” a számlanyitás vagy
hitelkártya-igénylés időpontja, ha az ügyfél a tárgyidőszakban megszünteti a számláját vagy hitelkártyáját, úgy
az „Időszak vége” a számlazárás vagy a hitelkártya-szerződés megszűnésének időpontja. Amennyiben az
ügyfél a teljes tárgyidőszakban az adatszolgáltató ügyfele marad, úgy az időszak kezdete a tárgyév első napja,
míg az időszak vége a tárgyév utolsó napja.
h)

Irányítószám: itt kell megadni a díjkimutatás ügyfélcímzettje postai (levelezési) címének irányítószámát, tehát
egy díjkimutatás esetében minden sorban azonos kódértékkel kell feltölteni az oszlopot. Év közbeni
címváltozás esetén a díjkimutatás kiküldésekor érvényes címet kell figyelembe venni. Amennyiben az ügyfél
csak hitelkártya-szerződéssel rendelkezik, úgy az irányítószámhoz az Időszak vége oszlopban jelentett
időpontban vagy az aktuálisan érvényes címet kell figyelembe venni.

i)

Adat típusa: ebben az oszlopban kell jelölni a díjkimutatásokban kiküldött adatoknak a bizottsági végrehajtási
rendelet, valamint a kódlista alapján meghatározott típusát. Az „OSSZES”, „FIZKAM” és „JOVKAM” kód
alkalmazása esetében csak értéket kell megadni. Az „UTALASBE” és „KPBE” kód segítségével szükséges
jelenteni az összes bejövő utalást és készpénzbefizetést, a kód alkalmazása esetén a darab és érték adatot
is szükséges megadni, külön sorban, a k) és érték esetén a p) oszlopot (tranzakció iránya és devizanem)
szükséges kitölteni, míg a j) és l) oszlopot (szolgáltatás és benyújtási csatorna) üresen kell hagyni.
„UTALASBE”
kód
esetében
nem
jelentendők
a
visszautasított
átutalási
megbízások,
a visszahívott utalások, illetve a saját számlák közötti – például értékpapír számláról történő – átvezetések
sem. Az oszlopban „SZOLGDB” kóddal szükséges az adott szolgáltatástípushoz, így az összes fizetési
módhoz tartozó összes kimenő tranzakció számát jelenteni. Amennyiben az ügyfélnek olyan tranzakciói is
vannak, amelyek után nem került díj felszámításra, abban az esetben a „SZOLGDB” és „DIJDB” kódhoz
tartozó, a „Darab” oszlopban jelentett érték eltér. A „Darab” oszlopban jelentett két érték különbsége adja meg
az ügyfél által végzett ingyenes tranzakciók számát. Amennyiben az ügyfélnek vannak olyan tranzakciói,
amelyek után nem történt díjfelszámítást, azokat a „DIJDB” kódnál nem, csak a „SZOLGDB” kód esetében kell
feltüntetni.
Amennyiben az ügyfél hitelkártya-szerződéssel rendelkezik úgy a hitelkártyára vonatkozó adatok jelentéséhez
csak az „OSSZES”, „JOVKAM”, „FIZKAM”, „SZOLGDB”, „EGYSDIJ", „DIJDB”, és „SZOLGDIJ” kódot
szükséges alkalmazni.
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Amennyiben az ügyfél rendelkezik bankszámlával és hitelkártyával is úgy ezek adatait külön szükséges
jelenteni a megfelelő kódok alkalmazásával, a számlára és a hitelkártyára vonatkozó adatok nem
összevonhatók.
j)

Szolgáltatás: ebben az oszlopban kell jelölni a díjkimutatásokban a bizottsági végrehajtási rendelet, valamint
a kódlista alapján az egyes szolgáltatásokra vonatkozó adatokat. Azaz az i) oszlopban „SZOLGDB”,
„EGYSDIJ”, „DIJDB” és „SZOLGDIJ” kód alkalmazása esetén kell az adatokat szolgáltatásonként [j) oszlop]
megbontani, ahol ez az adott ügyfél szempontjából releváns. Amennyiben az adatszolgáltató olyan, további
alkategóriákat alkalmazott az egyes szolgáltatásoknál és díjaknál, amelyeket a k) és l) oszlopok segítségével
sem lehet jelölni (pl. telekommunikációs szolgáltatónként eltérő SMS díjak), akkor az adott szolgáltatáshoz
kapcsolódó díjakat („A szolgáltatáshoz kapcsolódóan fizetett összes díj”) és tranzakciószámokat
(„Díjfelszámítás alkalmainak száma”) az adott szolgáltatásra vonatkozóan összesítve kell megadni.
Amennyiben az ügyfél rendelkezik bankszámlával és hitelkártyával is úgy ezek adatait külön szükséges
jelenteni a megfelelő kódok alkalmazásával, a számlára és a hitelkártyára vonatkozó adatok nem vonhatók
össze.

k)

Tranzakció iránya: ebben az oszlopban kell jelölni az „Átutalás belföldön forintban”, a „Rendszeres átutalás”,
a „Beszedés”, az „Átutalás euróban (SEPA)”, az „Átutalás egyéb devizában”, a „Fizetési kérelem küldése” és
a „Fizetési kérelem fogadása” szolgáltatásoknál, ha az adatszolgáltató eltérő díjtételeket alkalmazott
a bankon belüli (belső), a bankok közötti (belföldi) és a határon átnyúló tranzakcióknál. Amennyiben az Adat
típusa oszlopban „UTALSBE” és „KPBE” kód szerepel, a tranzakció iránya oszlopot szintén szükséges
kitölteni.

l)

Benyújtási csatorna: ebben az oszlopban kell jelölni az „Átutalás belföldön forintban”, a „Rendszeres átutalás”,
az „Átutalás euróban (SEPA)”, az „Átutalás egyéb devizában”, a „Fizetési kérelem küldése” és
a „Fizetési kérelem fogadása” szolgáltatásoknál, ha az adatszolgáltató eltérő díjtételeket alkalmazott az egyes
benyújtási csatornáknál.

m)

Darab: itt kell megadni a darabszám adatokat, ha az Adat típusa oszlopban „SZOLGDB”, „DIJDB”,
„UTALASBE” és „KPBE” kód szerepel.

n)

Érték: itt kell megadni az érték adatokat egységnyi nagyságrendben, két tizedesjegyre kerekítve, ha az Adat
típusa oszlopban az „OSSZES”, „FIZKAM”, „JOVKAM”, „EGYSDIJ” (amennyiben az „Egységnyi díj” nem
képlettel meghatározott), „SZOLGDIJ”, „UTALASBE” és „KPBE” kód szerepel. Ebben az oszlopban csak szám
formátumú adatok szerepeltethetők. Amennyiben az „Egységnyi díj” képlettel meghatározott, vagy tartalmaz
minimum vagy maximum értéket is, akkor az „Egységnyi díjat” nem itt, hanem az o) oszlopban kell jelenteni.
Az n) és o) oszlopok közül szolgáltatásonként csak az egyik tölthető ki. „UTALASBE” és „KPBE” kód esetében
amennyiben a jóváírások a számla devizanemétől eltérőek, úgy a számla devizanemében szükséges
kimutatni aggregálva, minden egyes ilyen jóváírásnál az adott jóváíráskor érvényes hirdetményben
meghatározott árfolyammal számolva.

o)

Képlet: itt kell megadni a képletet, ha az i) oszlopban az „EGYSDIJ” kód szerepel, és az nem volt jelenthető
az n) oszlopban. Amennyiben az „Egységnyi díj” nem tartalmaz képletet, tehát egy állandó érték, akkor ezt az
n) oszlopban szükséges jelenteni, az ott leírtaknak megfelelően.

p)

Devizanem: itt kell megadni az n) oszlopban jelentett díj devizanemét, illetve az o) oszlopban jelentett képlet
díjtételeinek devizanemét.

P7402. tábla
Ebben a táblában kell jelentetni, ha az I.3. pontban hivatkozott Kódképzési leírás szerint megképzett anonim azonosító
egy adott ügyfél esetében megváltozik. A táblát csak abban az esetben szükséges kitölteni, ha az anonim azonosító
megváltozik az előző évihez képest, és csak abban az adatszolgáltatásban szükséges kitölteni, amelyikben az ügyfél
először szerepel a megváltozott ügyfélazonosítóval.
Az egyes oszlopokban jelentendő adatok:
b)

Ügyfélazonosító változásának éve: ebben az oszlopban szükséges megadni azt az évet, amelyikre vonatkozó
adatszolgáltatásban az ügyfél első alkalommal szerepel a megváltozott ügyfélazonosítóval.”

25. A Rendelet 2. melléklet II. pontja az R14 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tábláit követően az alábbi
rendelkezéssel egészül ki:
„MNB azonosító kód: R05, R14
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Kitöltési előírások
Pénzügyi derivatívák
I. Általános előírások
1. Az adatszolgáltatásban szerepeltetendő ügyletek
Az adatszolgáltatónak a nem-rezidens partnerekkel, ügyfelekkel kötött, a tárgyidőszak elején, illetve végén fennálló
valamennyi saját pénzügyi derivatív ügyletét, azok követelés, illetve tartozás nyitó és záró pozícióját, illetve
a tárgyidőszak forgalmi adatait jelentenie kell, beleértve azon ügyletekkel kapcsolatos tranzakciókat, átértékeléseket is,
amely ügyletek a tárgyidőszak folyamán keletkeztek, és még a tárgyidőszak vége előtt lezárásra is kerültek.
A vállalatcsoporton belüli nem-rezidens vállalatcsoporttaggal, külföldi közvetlentőke-befektetővel és külföldi
közvetlentőke-befektetéssel létrehozott vállalattal kötött derivatív ügyleteket e táblákban kell jelenteni (azok nem
számítanak közvetlen tőkebefektetésnek).
A 3. melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletben a D5 szektorban szereplő alapkezelők
adatszolgáltatásában saját ügyleteiket és az általuk kezelt pénzpiaci- és befektetési alapok nem-rezidensekkel kötött
ügyleteit is összevontan szerepeltetni kell.
2. Az adatok számbavétele
A pénzügyi derivatíva követelések és tartozások állományi adatait, vagyis pozícióit, továbbá tranzakcióit piaci értéken,
bruttó módon, ügyletenként a megfelelő (követelés: DERK, vagy a tartozás: DERT) táblába besorolva,
alapinstrumentumonként és országonként forintban összesítve, egész számra kerekítve kell jelenteni. Az ügyletek
pozíciójának két tárgyidőszak között másik táblába történő átmozgatása mindig az átértékeléssel szemben történhet,
a nyitó állomány szerinti táblából 0 záró pozíción, a záró állomány szerinti táblába pedig 0 nyitó pozíción keresztül.
3. Előjelek használata
A nyitó és záró pozíció értéke csak nem negatív szám lehet, amely előjel nélkül jelentendő. A pozíciót növelő, illetve
csökkentő tranzakció alapvetően ugyancsak előjel nélkül jelentendő nem negatív szám lehet, kizárólag storno tétel
esetében használható negatív előjel. Az átértékelések és egyéb változások oszlopokban előjel nélküli (pozitív) szám,
illetve negatív előjelű szám egyaránt jelenthető aszerint, hogy a változást okozó hatások összességükben növekedést
vagy csökkenést eredményeztek-e.
4. A táblákban és a jelen kitöltési előírásokban használt fogalmak magyarázatát e melléklet I. F. 5. pontja tartalmazza.
II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
Az egyes oszlop kitöltésére vonatkozó előírások:
a) Az ügylet típusa. Az egyes sorokban jelentett pénzügyi derivatíva alap-instrumentumok választható kódját és
megnevezését a 3. melléklet 4.9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
b) A partner ISO országkódja. Nem tőzsdei ügyletek esetén a nem-rezidens partner ISO országkódját, tőzsdei ügyletek
esetében pedig annak a nem-rezidens tőzsdének a székhelye szerinti országkódot kell megadni, ahol az ügyletet
kötötték. Az országkódokat a 3. melléklet 4.2. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet
tartalmazza.
c) és h) Időszak eleji nyitó, illetve záró pozíció. Az időszak elején, illetve végén nyitott ügyletek piaci értékét az egyes
derivatív ügyletek egyenkénti kiértékelésével (valamely érvényben lévő jegyzett ár, vagy szakmailag elfogadott
értékelési eljárás, árazási modell segítségével) kell meghatározni, majd a pozitív piaci értéket a DERK, a negatív piaci
értéket pedig a DERT táblába kell besorolni.
d) és e) A tranzakciók értéke az elszámolás, illetve pénzügyi teljesítés (forintosított) összege.
f) Átértékelés. A pozíció változására ható ár-, illetve árfolyam változások összesített számszerűsített adatát
a tárgyidőszaki tranzakciókkal és egyéb változásokkal módosított nyitó pozíció és a záró pozíció számított
különbözeteként kell megadni.
g) Egyéb változások. Minden egyéb, nem tranzakció, illetve nem átértékelésből eredő, a nyitó- és záró pozíció között
különbséget okozó hatás összegét kell itt jelenteni.
A táblák kitöltését segítő módszertani útmutatást, illetve a hibátlan beküldést elősegítő ellenőrzési szabályokat
a 3. melléklet 9., illetve 5. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.”
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26. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az R06, R08-R10, R15, R17 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra
vonatkozó kitöltési előírások I. 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adatszolgáltatásokban szerepeltetendő ügyletek
Az e melléklet I. A. pontja szerinti A), F), G), H), I), K) és Z) szektorba tartozó adatszolgáltatóknak az R06 MNB azonosító
kódú havi vagy az R15 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás BEF kezdetű tábláiban azokkal
a
nem-rezidens
partnerekkel
szemben
fennálló,
keletkező
és
megszűnő
valamennyi
hitel-, folyószámla-, betét-, kereskedelmi hitel-, váltó-, ISIN kód nélküli, nem-rezidensek által kibocsátott tulajdonviszonyt
megtestesítő értékpapír és egyéb típusú követeléseinek és tartozásainak állományát és változásait kell szerepeltetniük,
amelyek az adatszolgáltatónak nem külföldi közvetlentőke-befektetői, sem külföldi közvetlentőke-befektetései vagy
vállalatcsoportjának tagjai.
Amennyiben időközben egy nem-rezidens partner vállalatcsoporttaggá válik, vagy közte és az adatszolgáltató között
időközben közvetlen részesedési viszony keletkezik, és ezáltal a partner külföldi közvetlentőke-befektetővé, illetve befektetéssé válik, akkor a vele szembeni követelés- és tartozásállományokat a BEF kezdetű táblákból (az egyéb
változások oszlopban) ki kell vezetni, és át kell sorolni az R02 MNB azonosító kódú havi vagy az R12 MNB azonosító
kódú negyedéves adatszolgáltatás TBK/TBT kezdetű tábláiba.
Az e melléklet I. A. pontja szerinti D) és E) szektorba sorolt adatszolgáltatóknak az R08 MNB azonosító kódú havi vagy
az R17 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás BEF kezdetű tábláiban a vállalatcsoportba nem tartozó nemrezidens partnereivel szemben fennálló, keletkező és megszűnő valamennyi hitel-, folyószámla-, betét-, kereskedelmi
hitel-, váltó-, ISIN kód nélküli, nem-rezidensek által kibocsátott tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír és egyéb típusú
követeléseinek és tartozásainak állományát és változásait kell szerepeltetniük. Ezen kívül ugyanitt jelentendők az e
melléklet I. A. pontja szerinti D) szektorba sorolt, vállalatcsoportba tartozó azon nem-rezidens partnerek fenti kategóriába
tartozó adatai is, akik egyéb monetáris pénzügyi intézmények, befektetési alapok vagy egyéb pénzügyi intézmények
(kivéve: biztosítók és nyugdíjpénztárak), azaz, amelyek esetén a partner fő gazdasági tevékenysége (TEÁOR 2008 kód)
64-gyel kezdődik (kivéve a 6420 Vagyonkezelés (holding). Ugyanakkor nem itt, hanem az R02 MNB azonosító kódú havi
vagy az R12 MNB azonosító kódú negyedéves adatszolgáltatás TBK/TBT kezdetű tábláiban kell kimutatni az
adatszolgáltató
vállalatcsoportjába
tartozó,
nem-rezidens
felekkel
kapcsolatos,
a befizetett, de be nem jegyzett tőke miatt fennálló követeléseket és tartozásokat, illetve az osztalékfizetés miatti
követeléseket és kötelezettségeket.”
27. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az R19 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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„MNB azonosító kód: R19
Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai
TAJ tábla: Általános, nem konszolidált, külföldi fióktelepekkel együttes mérlegadatok
Sorszám

Megnevezés

adatok millió forintban
Adatok a
tárgynegyedév
végén
a

01
02
03

Nem pénzügyi eszközök összesen (immateriális javak + tárgyi eszközök + készletek) nettó értéken (01≥02)
ebből adott előlegek (immateriális javakra, beruházásokra, készletekre, ha ezek része, HAS)
Befektetett pénzügyi eszközök összesen (03≥04+05)

04

Tartós részesedések (kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban lévő vállalkozásokban is)

05

Tartósan adott kölcsönök, letétek, cash-pool, pénzügyi lízing (kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben is) (05≥06)

06
07

ebből külfölddel kapcsolatos tartósan adott kölcsönök, letétek, cash-pool, pénzügyi lízing
Követelések összesen (vevők és egyéb rövid lejáratú követelések, pénzügyi eszközök) (07=08+09+11+13)

08

Követelésként elszámolt, szállítóknak adott előlegek (áruszállításra, szolgáltatásra)

09

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szem ben is) (09≥10)

10
11
12
13
14
15
16
17

ebből külfölddel kapcsolatos vevő követelések
Rövid lejáratra adott kölcsönök, letétek, cash-pool, pénzügyi lízing (kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben is) (11≥12)
ebből külföldre nyújtott rövid lejáratú kölcsönök, letétek, cash-pool, pénzügyi lízing
Egyéb követelések
Értékpapírok (forgóeszközök része) (14≥15)
ebből saját és idegen részvények, részesedések
Pénzeszközök összesen (16≥17)
Pénztári készpénz állománya (forint, valuta együtt)

18

Aktív időbeli elhatárolások

19

Hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek összesen, céltartalékok nélkül (19=20+21)

20

Hosszú lejáratú kötelezettségek kibocsátott értékpapírokból (kötvénytartozás)

21

Hosszú lejáratra kapott hitelek, kölcsönök, letétek, pénzügyi lízing tartozások

22
23

ebből külföldről felvett hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök, letétek, pénzügyi lízing tartozások
Rövid lejáratú kötelezettségek összesen, céltartalékok nélkül (23=24+25+27+29)

24

Vevőktől kapott előlegek

25

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben is) (25≥26)

26
27
28
29

ebből külfölddel kapcsolatos szállítói kötelezettségek
Rövid lejáratra kapott hitelek, kölcsönök, letétek, cash-pool, pénzügyi lízing (kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban álló vállalkozásokkal szemben is) (27≥28)
ebből külföldről felvett rövid lejáratú hitelek, kölcsönök, letétek, cash-pool, pénzügyi lízing
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

30

Passzív időbeli elhatárolások

31

Jegyzett tőke

32

Visszavásárolt saját részvény, részesedés névértéken

33

Tőketartalék

34

Eredménytartalék

35

Egyéb tartalékok és tőkeelemek

36

Évközi (előzetes) eredmény (éven belül halmozott, adózott eredmény, osztalékkal együtt)

37

Évközi (előzetes) saját tőke (37=31+33+34+35+36)

38

Céltartalékok (HAS és IFRS is)

39

Mérlegfőösszeg (39=01+03+07+14+16+18 és 39=19+23+30+37+38)

40

Tájékoztató adat: Belföldi vállalatnak adott forint kölcsön, letét, pénzügyi lízing, cash-pool (hosszú+rövid állomány) (40≤05+11)

41

Tájékoztató adat: Belföldi vállalatnak adott deviza kölcsön, letét, pénzügyi lízing, cash-pool (hosszú+rövid állomány) (41≤05+11)

42

Tájékoztató adat: Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete (egyéb követelésekből) (42<13)

43

Tájékoztató adat: Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete (egyéb rövid lejáratú kötelezettségekből) (43<29)

MNB azonosító kód: R19
Kitöltési előírások
Nem pénzügyi vállalatok tájékoztató mérlegadatai
I.

Általános előírások

1. Az adatszolgáltatásban szerepeltetendő adatok
Az adatszolgáltatás az előzetes – évközi negyedéves, illetve év végi – mérlegadatokra vonatkozik. Az adatszolgáltatást
a magyar számviteli előírások (HAS) szerinti éves egyedi beszámolót készítő adatszolgáltatónak a magyar számviteli
előírások szerinti mérlegadatok, az IFRS-ek szerinti éves egyedi beszámolót készítő adatszolgáltatónak az IFRS-ek
szerinti mérlegadatok alapján kell kitöltenie. Amennyiben az üzleti év végére vonatkozó adatok javítása válik
szükségessé, és a javítás idején az éves beszámoló adatai már rendelkezésre állnak, akkor a javítással együtt
az adatszolgáltatásban szereplő adatokat módosítani kell az éves beszámolóban szereplő adatokra. Egyéb esetben
az adatszolgáltatást az éves beszámoló végleges adatai alapján nem kell megismételni.
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2. Az adatok számbavétele
Az adatszolgáltatásban az állományi adatokat a tárgynegyedév (naptári negyedév) utolsó napjára, a forgalmi adatokat
pedig a negyedév egészére vonatkozóan kell megadni. A bekért állományi adatok az adatszolgáltató saját, nem
konszolidált, összesített (nem csak a külfölddel szemben fennálló), külföldi fióktelepekkel együttes, és hazai
fizetőeszközben kifejezett (átszámított) tételei. Amennyiben a külföldi fióktelepekkel rendelkező adatszolgáltató képes
külön, kizárólag a belföldi vállalatrészre vonatkozóan teljes mérleget készíteni úgy, hogy a külföldi fióktelepekkel való
kapcsolatát és az ezekhez kapcsolódó részesedési viszonyt a belföldi vállalatrész mérlegében kezeli (integrálja),
elektronikus úton tett előzetes bejelentést (e-mail cím: statadatszolg@mnb.hu) követően lehetősége van
az adatszolgáltatásban kizárólag a belföldi vállalatrész külföldi fióktelepek nélküli mérlegadatainak jelentésére.
Az adatokat millió forintban, egész számra kerekítve kell megadni.
A külföldi pénznemben nyilvántartott eszközöket és kötelezettségeket az adatszolgáltató által használt árfolyamon, ennek
hiányában az MNB által a tárgynegyedév utolsó napjára vonatkozóan közzétett hivatalos árfolyamon kell forintra
átszámítani. Így kell eljárni abban az esetben is, ha az adatszolgáltató nem forintban vezeti a könyveit.
3. A táblában és a jelen kitöltési előírásokban használt fogalmak magyarázatát e melléklet I. F. 5. pontja tartalmazza.
4. Az országkódok listáját, a hibátlan beküldést elősegítő ellenőrzési szabályokat, illetve a tábla kitöltését segítő
módszertani útmutatást a 3. melléklet 4.2, 5., illetve 9. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet
tartalmazza.
II. A TAJ tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
Az egyes sorok kitöltésére vonatkozó előírások:
01., 02. sor: a nem pénzügyi eszközök összesen kategória együttesen tartalmazza az immateriális javak, tárgyi eszközök
és készletek mérlegcsoportok összegét (állományát) az időszak végén, mérleg szerinti nettó értéken.
A 02. sorban a mérleg szerinti immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek eszközcsoportokban szereplő adott előlegek
együttes összegét (immateriális javakra adott előlegek, beruházásokra adott előlegek, készletekre adott előlegek együtt)
szükséges feltüntetni azon adatszolgáltatók esetében, melyek a magyar számviteli szabályok (HAS) szerint készítik el
az éves beszámolójukat. Az IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltatónak az immateriális javakra, beruházásokra,
készletekre adott előlegeket a befektetett pénzügyi eszközök (03. sor) között vagy követelésként elszámolt adott előlegek
között (08. sor) kell jelentenie. Ugyanakkor az IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltatónak a nem pénzügyi eszközök között
kell szerepeltetnie az operatív lízing keretében kölcsönadott eszközöket.
03. sor: az adatszolgáltató tulajdonában lévő, tartósan (egy éven túl) használni szándékozott pénzügyi eszközöket
tartalmazza. Idetartoznak a tartós befektetésnek számító részesedések, tartósan adott kölcsönök, értékpapírok, hosszú
lejáratú bankbetétek, illetve egyéb hosszú lejáratú követelések. Idetartoznak az IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltató
esetében a befektetések és a halasztott adókövetelések is. Ez utóbbi a 03. sor részét képezi, azonban azt a 03. sor
alábontásaiban már nem kell külön kiemelni. A befektetett pénzügyi eszközöket könyv szerinti nettó (értékhelyesbítéssel,
értékelési különbözettel vagy értékvesztéssel korrigált) értéken kell megadni.
04. sor: az adatszolgáltató tulajdonában lévő részvények, egyéb részesedések könyv szerinti nettó (értékhelyesbítéssel,
értékelési
különbözettel
vagy
értékvesztéssel
korrigált)
értékét
kell
megadni,
kiemelve
a befektetett pénzügyi eszközökből.
05., 06., 11. és 12. sor: az adott kölcsönök alatt a befektetett pénzügyi eszközök és a követelések között szereplő,
bármely belföldi vagy külföldi partnernek kölcsönadott pénzeszköz állományát kell érteni, ideértve a kapcsolt, illetve
bármely részesedési viszonyban lévő vállalkozásokat, illetve az adatszolgáltató munkavállalóit is. Kölcsönként kell
kimutatni az adott letétet, kauciót, fedezetet, óvadékot, a követelések között nyilvántartott, más vállalkozással szembeni
pozitív összegű cash-pool és elszámolási számla követelést, illetve a repó- és váltókövetelést, valamint a pénzügyi
lízingeket is. Amennyiben az adatszolgáltató a kölcsönök elhatárolt kamatát a befektetett pénzügyi eszközök vagy
a követelések között, nem pedig aktív időbeli elhatárolásként mutatja ki, azok összegét az adott kölcsönnél kell jelenteni.
Nem szerepeltetendő azonban az osztalékkövetelés, a jegyzett tőke emeléséből, illetve leszállításából adódó követelés,
az adott előleg és a vevőkövetelés. A 06. és 12. sorban a külfölddel kapcsolatos részt kell kiemelni.
08. sor: Követelésként elszámolt adott előlegként kell kimutatni azokat az üzleti partnereknek (szállítóknak) adott
előlegeket, amelyek nem szerepelnek a tárgyi eszközök, az immateriális javak vagy a készletek mérleg szerinti
értékében, azaz az adatszolgáltató a beszámolójában a követelések között szerepelteti ezeket. A magyar számviteli
előírásokat alkalmazó adatszolgáltatónak ebben a sorban az áruszállításra vagy szolgáltatásra adott előlegeket kell
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feltüntetnie. Az IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltatónak az immateriális javakra, beruházásokra, készletekre adott
előlegeket e soron kell kimutatnia, ha azok nem képezik a befektetett pénzügyi eszközök részét.
09., 10., 25. és 26. sor: az áruszállításból és szolgáltatásból származó követelések és kötelezettségek időszak végi
összesen állományába beleértendő a kapcsolt, illetve bármely részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szemben
fennálló ilyen típusú követelések, illetve kötelezettségek állománya is. A 10. és a 26. sorban a külfölddel kapcsolatos
részt kell kiemelni. A követeléseket mérleg szerinti nettó (értékvesztéssel csökkentett) értéken kell jelenteni.
13. sor: egyéb követelésként kell kimutatni minden olyan követelést, amely nem sorolható az adott előlegek,
a vevőkövetelések és az adott kölcsönök közé. Idetartozik különösen a munkavállalók felé fennálló egyéb követelés,
a visszaigényelt adó, az igényelt, de még nem teljesített támogatás értéke, a származékos ügyletek pozitív értékelési
különbözete, a követelések értékelési különbözete, illetve az osztalékkövetelés is. Az egyéb követeléseken belüli
származékos ügyletek pozitív értékelési különbözetét a 42. soron külön ki kell emelni.
14., 15. sor: az értékpapírok között kell feltüntetni az adatszolgáltató tulajdonában lévő valamennyi rövid lejáratra tartott
értékpapírt, részesedést, részvényt, üzletrészt. Ebből kiemelve, a 15. soron kell megadni a saját és az idegen részvények,
üzletrészek értékét.
16., 17. sor: pénzeszközként a bankszámlák pozitív egyenlege, a belföldi és külföldi bankbetétek és csekkek, illetve
a pénztári készpénz állománya mutatható ki, könyv szerinti nettó értéken. Az értékpapírok és a vállalati partnernél
vezetett elszámolási számlák, cash-pool számlák nem képezhetik részét a pénzeszközöknek. Ebből kiemelve,
a 17. sorban kell megadni az adatszolgáltató pénztári készpénz állományának adatait. A pénzeszközökből nem tartoznak
ide a számlák, bankbetétek és csekkek, csak a házipénztárban lévő forint és valuta készpénz.
18. sor: e soron kell szerepeltetni az aktív időbeli elhatárolások értékét. IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltató csak akkor
rögzíthet itt értéket, ha az aktív időbeli elhatárolást a számviteli mérlegében is elkülönítve tünteti fel.
19-21., 23. sor: a hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek összesen soron belül elkülönítve kell szerepeltetni
a hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségeket kibocsátott értékpapírokból (kötvénytartozás), illetve a hosszú lejáratra
kapott hiteleket, kölcsönöket, letéteket, pénzügyi lízing tartozásokat. A hátrasorolt, hosszú, illetve rövid lejáratú
kötelezettségek tartalmát a saját tőkével összhangban kell meghatározni oly módon, hogy a saját tőkében foglalt
tőkeelemek, tőkeinstrumentumok ne szerepeljenek a kötelezettségek között, továbbá e sorok értékét a céltartalékok
nélkül kell megadni (a magyar számviteli előírások, illetve az IFRS-ek alkalmazása esetén is).
22. sor: ezen a soron a hátrasorolt és hosszú lejáratú kötelezettségek között szereplő bármely külföldi partnertől felvett
hitel és kölcsön típusú tartozások, letétek, pénzügyi lízing tartozások együttes összegét kell szerepeltetni. Figyelembe
kell venni a részesedési viszonyban lévő vállalkozásoktól felvett kölcsönöket is.
24. sor: az alkalmazott számviteli előírások szerinti tartalommal kell kitölteni ezt a sort, ideértve a részesedési viszonyban
lévő vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú kötelezettségeket is.
27., 28. sor: a rövid lejáratú kötelezettségek között szereplő, bármely hitelezővel szemben fennálló hitelek, kölcsönök,
kapott letétek, cash-pool kötelezettségek, pénzügyi lízingek együttes állományát kell jelenteni. A kapcsolt és egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozásokkal szembeni ilyen típusú kötelezettségeket is figyelembe kell venni.
Az adatszolgáltató által kibocsátott értékpapírok (kötvények) állománya nem szerepelhet a hiteltartozások között.
A cash-pool-ból származó kötelezettségeket a 27. soron szükséges jelenteni, melyből az alábontó 28. soron kell kimutatni
a külföldről felvett rövid lejáratú hiteleket, kölcsönöket, kapott letéteket, cash-pool tartozásokat és pénzügyi lízing
kötelezettségeket.
29. sor: egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni minden olyan rövid lejáratú kötelezettséget, amely nem
tartozik a vevőktől kapott előlegek, a szállítói tartozások vagy a kapott hitelek, kölcsönök közé. Idetartozik különösen
a munkavállalókkal, a költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolások, valamint az utólag adott
engedmény miatti kötelezettség, az adatszolgáltatót terhelő egyéb kötelezettségek (biztosítóval szembeni kötelezettség,
kártérítés, pénzügyi intézmény felé fennálló egyéb kötelezettség) összege, továbbá a származékos ügyletek negatív
értékelési különbözete, a kötelezettségek értékelési különbözete és a jóváhagyott osztalékból származó tulajdonosokkal
szembeni kötelezettség. Az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken belüli származékos ügyletek negatív értékelési
különbözetét a 43. soron külön ki kell emelni.
30. sor: e soron kell szerepeltetni a passzív időbeli elhatárolások értékét. IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltató csak akkor
rögzíthet itt értéket, ha a passzív időbeli elhatárolást a számviteli mérlegében is elkülönítve tünteti fel.
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31-37. sor: a Számv. tv. által definiált saját tőkét és annak részeit kell ezeken a sorokon szerepeltetni. Az IFRS-eket
alkalmazó adatszolgáltatónak az IFRS-ek szerinti éves beszámolónak megfelelő saját tőkét kell a táblában
szerepeltetnie.
A visszavásárolt saját részvény, részesedés névértékénél (32. sor) az adatszolgáltató által visszavásárolt saját részvény,
részesedés névértékét kell feltüntetni a részvény, részesedés értékesítéséig vagy bevonásának cégbírósági
bejegyzéséig. A tájékoztató sort az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli előírásoktól függetlenül ki kell tölteni.
Az évközi (előzetes) eredmény (36. sor) az üzleti év első napjától a tárgynegyedév utolsó napjáig tartó időszak alatt
felhalmozódott,
tárgyidőszakra
vonatkozó,
eredményt
terhelő
adófizetési
kötelezettséggel
korrigált,
de osztalékfizetéssel nem csökkentett adózott eredmény. A jelentett eredményben − és így a számított saját tőkében is
− az üzleti évre vonatkozóan esetlegesen már megszavazott, vagy akár már (osztalékelőleg formájában) ki is fizetett
osztaléknak, tulajdonosi jövedelemnek benne kell lennie. Amennyiben év közben, illetve az adatszolgáltatás határidejéig
nem készül teljes körű zárás, az eredmény meghatározásánál becslést kell alkalmazni a pontosabb adatok megadása
érdekében.
38. sor: a céltartalékok között kell jelenteni az adatszolgáltató által a várható kötelezettségekre és a jövőbeni költségekre
és az egyéb célból képzett céltartalékok összegét, amennyiben az adatszolgáltató a magyar számviteli szabályokat
alkalmazza. Az IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltatónak is e sorban kell szerepeltetnie a céltartalékokat, nem pedig a
hosszú vagy a rövid lejáratú kötelezettségek között.
39. sor: a mérlegfőösszeg értéke az év közben az eszközök és a források egy részének esetleges becslése miatt becslést
is tartalmazhat. Fenn kell azonban állnia a táblán belül az alábbi összefüggéseknek:

39. sor = 01. sor + 03. sor + 07. sor + 14. sor + 16. sor + 18. sor és

39. sor = 19. sor + 23. sor + 30. sor + 37. sor + 38. sor
40-41. sor: az adatszolgáltató által belföldi vállalatnak adott forint és deviza kölcsön, letét, pénzügyi lízing és cash-pool
(hosszú és rövid állományi) adatokat kell jelenteni. Ezek a sorok kiemelést jelentenek a befektetett pénzügyi eszközök,
illetve a követelések között szerepeltetett adott kölcsönökből (a 05. és 11. sorok együttes adatából) (40 ≤ 05 + 11 és
41 ≤ 05 + 11).
42. sor: az egyéb követeléseken (13. sor) belül fennálló származékos ügyletek (pénzügyi derivatívák) pozitív értékelési
különbözetét kell jelenteni.
43. sor: az egyéb rövid lejáratú kötelezettségeken (29. sor) belül fennálló származékos ügyletek (pénzügyi derivatívák)
negatív értékelési különbözetét kell jelenteni.”
28. A Rendelet 2. melléklet II. pontjában az R38 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblája és kitöltési előírásai
helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ MNB

azonosító kód: R38
Rezidens, nem-bank ügyfelek határon átnyúló (forint és deviza) fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései

01. tábla
Sorszám

Rezidens ügyfél törzsszáma
a

01
02
..
nn

Határon átnyúló fizetési fizetési forgalomban
történt jóváírások

Határon átnyúló fizetési forgalomban történt
terhelések

száma (db)

összege (millió forint)

száma (db)

összege (millió forint)

b

c

d

e
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MNB azonosító kód: R38
Kitöltési előírások
Rezidens, nem-bank ügyfelek határon átnyúló (forint és deviza) fizetési forgalom miatti jóváírásai és terhelései
Általános előírások
A táblában a hitelintézetek rezidens, törzsszámmal rendelkező ügyfelei szerint bontva kell megadni a határon átnyúló
fizetési forgalomban a negyedév során történt jóváírások és terhelések darabszámát és millió forintra átszámított
összegét. A darabszám és millió forintra átszámított forgalom adatok esetén a forintban és a devizában összesítve
végrehajtott fizetéseket kell figyelembe venni.
Az adatszolgáltatást azokra a rezidens, törzsszámmal rendelkező, nem-bank ügyfelekre kell törzsszámonként kitölteni,
akiknek a negyedéves terhelési vagy jóváírási forgalma meghaladja a 250 millió forintot. Ezen kívül
az adatszolgáltatásban 00000004 kódon összesítve – összeghatártól függetlenül – kell szerepeltetni a rezidens lakossági
ügyfelek terhelés és jóváírás forgalmát.
Határon átnyúló fizetési forgalomnak kell tekinteni azt a fizetési forgalmat, amelynél vagy a megbízó pénzforgalmi
szolgáltatója vagy a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója Magyarországon kívül nyújtja pénzforgalmi
szolgáltatását, függetlenül a fizetési művelet devizanemétől, azaz egy Magyarországon székhellyel vagy fiókteleppel
rendelkező pénzforgalmi szolgáltató és egy külföldön székhellyel vagy fiókteleppel rendelkező pénzforgalmi szolgáltató
között megvalósult fizetési műveletet.”
29. A Rendelet 2. melléklet
a) I. A. 4. pontjában a „szervezetekről is listát publikál az 5.2.2. alpontban foglaltak szerint” szövegrész helyébe
a „szervezeteket is felteszi a 3. melléklet 1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett listára” szöveg,
b) I. A. 5. pont 5.2.3. alpontjában az „egy listán sem” szövegrész helyébe az „a listán” szöveg,
c) I. A. 6. pont 6.2. alpontjában a „listákon” szövegrészek helyébe a „listán” szöveg,
d) II. pontjában az E65 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II. pontjában
az „eredeti ügylet paramétereit” szövegrész helyébe az „eredeti ügylet – annak módosítása esetén az utolsó állapot
szerinti ügylet – paramétereit” szöveg,
e) II. pontjában a P68 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II. pontjában
a „3-42” szövegrészek helyébe a „3–43” szöveg
lép.
30. Hatályát veszti a Rendelet 2. melléklet
a) I. A. 6.pont 6.2.1. alpontjában a „61,” szövegrész,
b) II. pontjában a D24, D25 és R27 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai,
c) II. pontjában a P51 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások I. 2. és 3. pontja.
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 39/2022. (XI. 22.) BM rendelete
a belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet és
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet
módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(6) bekezdésében, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról
szóló 2015. évi XLII. törvény 341. § (1) bekezdés 22. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladatés hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 8., 16., 25., 26., 29. és 30. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet
(a továbbiakban: R.) a következő 6. alcímmel egészül ki:

„6. Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj
6. § (1) Az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj a belügyminiszter által vezetett minisztériumnál, valamint
a belügyminiszter irányítása, felügyelete alatt álló szerveknél foglalkoztatott személyek részére, az adományozás
évét megelőző évben nyújtott kiemelkedő, a rendvédelmi, az egészségügyi és a köznevelési ágazat terén
informatikai tevékenység magas szintű művelése során elért szakmai eredménye elismerésére, évente ágazatonként
egy fő részére adományozható.
(2) A miniszteri díj átadására Magyarország nemzeti ünnepe (március 15.) alkalmából kerül sor.”
2. §

(1) Az R. a következő 9/A. alcímmel egészül ki:

„9/A. Vásárhelyi Pál-díj
9/A. § (1) Vásárhelyi Pál-díj adományozható a vízügy érdekében végzett kimagasló, példamutató tevékenység,
valamint életmű elismeréseként.
(2) Évente öt díj adományozható, a március 22-ei Víz Világnapja alkalmából.”
(2) Az R. 9/B. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„9/B. Hőgyes Endre-díj
9/B. § (1) A Hőgyes Endre-díj a kiemelkedő orvos-szakmai életmű elismeréseként adományozható, különös
tekintettel az orvostudományi kutatásban végzett jelentős tevékenységre, illetve ennek eredményére.
(2) A Hőgyes Endre-díj átadására minden évben Hőgyes Endre születése napja (november 30.) alkalmából kerül sor.
(3) A Hőgyes Endre-díjból évente legfeljebb egy adományozható.
(4) A Hőgyes Endre-díjjal díjazott emlékérmet, és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú,
70 milliméter átmérőjű, egyoldalas emlékérem, amely 150 × 100 milliméteres márványlapra van szerelve.
Az emlékérem Hőgyes Endre domború arcképét ábrázolja, amely Kampfl József alkotása.
(5) A Hőgyes Endre-díjhoz pénzjutalom jár. A Hőgyes Endre-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
tízszeresének megfelelő összeg.”
(3) Az R. a következő 9/C–9/S. alcímmel egészül ki:

„9/C. Semmelweis Ignác-díj
9/C. § (1) A Semmelweis Ignác-díj annak adományozható, aki az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és
a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, illetve tevékenységével jelentősen
hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.
(2) A Semmelweis Ignác-díj azon önkormányzati, egyházi és civil szervezeteknek, egészségügyi intézményeknek
és gazdálkodó szervezeteknek is adományozható, amelyek az egészség megőrzése, a betegségek megelőzése és
a gyógyítás terén kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt értek el.
(3) A Semmelweis Ignác-díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.) alkalmából kerül sor.
(4) A Semmelweis Ignác-díjból évente legfeljebb öt adományozható.
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(5) A Semmelweis Ignác-díjjal díjazott emlékszobrot és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékszobor
bronzból készült, 400 milliméter magasságú kisplasztikai alkotás. A Semmelweis Ignác alakját megformáló
emlékszobor Domonkos Béla szobrászművész alkotása.
(6) A Semmelweis Ignác-díjhoz természetes személy díjazott esetén pénzjutalom jár. A Semmelweis Ignác-díjjal járó
pénzjutalom mértéke az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/D. Batthyány-Strattmann László-díj
9/D. § (1) A Batthyány-Strattmann László-díj annak adományozható, aki szakmai vagy közszolgálati munkájával
a betegellátás során vagy a tudományos kutatás során hozzájárult az egészségügyi ellátás fejlesztéséhez,
e tevékenysége során elért kimagasló teljesítménye elismeréseként.
(2) A Batthyány-Strattmann László-díj átadására minden évben Semmelweis Ignác születése napja (július 1.)
alkalmából kerül sor.
(3) A Batthyány-Strattmann László-díjból évente legfeljebb harminc adományozható.
(4) A Batthyány-Strattmann László-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem
kerek alakú, bronzból készül, átmérője 85 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása, egyoldalas,
Batthyány-Strattmann László domború arcképét ábrázolja, és rajta a „BATTHYÁNY-STRATTMANN LÁSZLÓ-DÍJ” felirat
található.
(5) A Batthyány-Strattmann László-díjhoz pénzjutalom jár. A Batthyány-Strattmann László-díjjal járó pénzjutalom
mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/E. Pro Sanitate díj
9/E. § (1) A Pro Sanitate díj az egészségügyi ellátás érdekében kifejtett kiemelkedő szakmai vagy közszolgálati
tevékenységért adományozható.
(2) A Pro Sanitate díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából
kerül sor.
(3) A Pro Sanitate díjból évente legfeljebb ötven adományozható.
(4) A Pro Sanitate díjjal díjazott emlékérmet, és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú,
bronzból készült, átmérője 98 milliméter. Az emlékérem egyoldalas, a gyógyító orvost és a betegét ábrázolja.
(5) A Pro Sanitate díjhoz pénzjutalom jár. A Pro Sanitate díjjal járó pénzjutalom összege az illetményalap
hatszorosának megfelelő összeg.

9/F. Védőnői Szolgálatért díj
9/F. § (1) A Védőnői Szolgálatért díj annak a természetes személynek adományozható, aki a területi védőnői
munkában és a védőnők oktatásában egyaránt kivételesen magas színvonalú, példaértékű eredményt ért el, és
tevékenységével jelentősen hozzájárult ilyen eredmény eléréséhez.
(2) A Védőnői Szolgálatért díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.)
alkalmából kerül sor.
(3) A Védőnői Szolgálatért díjból évente legfeljebb egy adományozható.
(4) A Védőnői Szolgálatért díjjal díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.
(5) A Védőnői Szolgálatért díjhoz pénzjutalom jár. A Védőnői Szolgálatért díjjal járó pénzjutalom összege
az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/G. Elige Vitam díj
9/G. § (1) Az Elige Vitam díj a szenvedélybetegségek elleni küzdelem területén végzett kiemelkedő tevékenység
elismerésére adományozható.
(2) Az Elige Vitam díj átadására minden évben Batthyány-Strattmann László születése napja (október 28.) alkalmából
kerül sor.
(3) Az Elige Vitam díjból évente legfeljebb három adományozható.
(4) Az Elige Vitam díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek
alakú, bronzból készült, átmérője 70 milliméter. Az emlékérem Szabó Géza ötvösmester alkotása, egyoldalas,
térben kétfelé megosztott fát ábrázol, és rajta az „ELIGE VITAM” felirat található.
(5) Az Elige Vitam díjhoz pénzjutalom jár. Az Elige Vitam díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
tízszeresének megfelelő összeg.
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9/H. Eötvös József-díj (köznevelési tagozat)
9/H. § (1) Az Eötvös József-díj azoknak a kiemelkedő munkát végző pedagógusoknak adományozható,
akik nevelő-oktató munkájuk során életpályájukkal kifejezték elkötelezettségüket a pedagógus élethivatás mellett.
(2) Az Eötvös József-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
(3) Az Eötvös József-díjból évente legfeljebb hat adományozható.
(4) Az Eötvös József-díjjal díjazott kisplasztikát, és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj bronzból készült
kisplasztika, magassága 200 milliméter. A kisplasztika Kutas László szobrászművész alkotása. A kisplasztika
Eötvös József álló alakját ábrázolja.
(5) Az Eötvös József-díjhoz pénzjutalom jár. Az Eötvös József-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
tízszeresének megfelelő összeg.

9/I. Apáczai Csere János-díj (köznevelési tagozat)
9/I. § (1) Az Apáczai Csere János-díj a nevelő-oktató, gyógypedagógiai, valamint idegen nyelvi oktatás területén
nyújtott kiemelkedő munkáért adományozható.
(2) Az Apáczai Csere János-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
(3) Az Apáczai Csere János-díjból évente legfeljebb harminckettő adományozható.
(4) Az Apáczai Csere János-díjjal díjazott emlékérmet, és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban
elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter,
vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Apáczai Csere János dombormű mellképe, hátoldalán
a „Köznevelési Apáczai Csere János Díj” körfelirat található.
(5) Az Apáczai Csere János-díjhoz pénzjutalom jár. Az Apáczai Csere János-díjjal járó pénzjutalom mértéke
az illetményalap tízszeresének megfelelő összeg.

9/J. Németh László-díj
9/J. § (1) A Németh László-díj azoknak a köznevelés területén nevelő-oktató pedagógiai munkát végző
pedagógusoknak adományozható, akik munkásságuk során a gyermekek harmonikus személyiségformálásában,
a különleges gondoskodást igénylő gyermekek, tanulók segítésében elkötelezetten, kiemelkedő eredményességgel,
odaadással hosszú időn át tevékenykedtek.
(2) A Németh László-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
(3) A Németh László-díjból évente legfeljebb harmincöt adományozható.
(4) A Németh László-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban
elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter,
vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Németh László dombormű mellképe, a hátoldalán a „Németh
László Díj” körfelirat látható.
(5) A Németh László-díjhoz pénzjutalom jár. A Németh László-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/K. Trefort Ágoston-díj (köznevelési tagozat)
9/K. § (1) A Trefort Ágoston-díj azoknak az állami és egyházi fenntartású intézményben dolgozóknak
adományozható, akik a nevelés-oktatás érdekében hosszabb időn át kiemelkedő munkát végeznek.
(2) A Trefort Ágoston-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
(3) A Trefort Ágoston-díjból évente legfeljebb tizenkettő adományozható.
(4) A Trefort Ágoston-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban
elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter,
vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Trefort Ágoston dombormű mellképe, a hátoldalán a „Köznevelési
Trefort Ágoston Díj” körfelirat látható.
(5) A Trefort Ágoston-díjhoz pénzjutalom jár. A Trefort Ágoston-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
hatszorosának megfelelő összeg.

9/L. Brunszvik Teréz-díj
9/L. § (1) A Brunszvik Teréz-díj kiemelkedő óvodapedagógiai munkáért és az óvodapedagógus képzésben
kiemelkedő munkát végző oktatók elismerésére, a szakma fejlesztéséért, a családok és a gyermekek jólétének
növelése érdekében tett közszolgálati tevékenység elismeréseként adományozható.
(2) A Brunszvik Teréz-díj átadására Pedagógusnap (június első vasárnapja) alkalmából kerül sor.
(3) A Brunszvik Teréz-díjból évente legfeljebb húsz adományozható.

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2022. évi 191. szám

7759

(4) A Brunszvik Teréz-díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj díszdobozban
elhelyezett kerek alakú, felületén ezüstözött, rézötvözetből készült emlékérem, amelynek átmérője 60 milliméter,
vastagsága 4 milliméter. Az emlékérem előlapján Brunszvik Teréz dombormű mellképe, hátoldalán a „Brunszvik Teréz Díj”
körfelirat látható.
(5) A Brunszvik Teréz-díjhoz pénzjutalom jár. A Brunszvik Teréz-díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/M. Pro Caritate díj
9/M. § (1) A Pro Caritate díj a szociális ellátás fejlesztéséhez való hozzájárulásért, a szociális szakmák területén
végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére, a gyermekvédelem, a fogyatékossággal élő és megváltozott
munkaképességű emberek rehabilitációja érdekében, illetve az ezzel foglalkozó intézményekben végzett, továbbá
a belügyminiszter feladatkörébe tartozóan az esélyteremtés előmozdítása területén végzett kiemelkedő szakmai,
közszolgálati, karitatív tevékenységért adományozható.
(2) A Pro Caritate díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
(3) A Pro Caritate díjból évente legfeljebb tizenöt adományozható.
(4) A Pro Caritate díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, bronzból
készült emlékérem, amelynek átmérője 97 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása,
egyoldalas, egészalakos figurákat ábrázol: földön ülő férfialaknak fiatal nő bögrében vizet ad, a köriratban
a „PRO CARITATE” felirat található.
(5) A Pro Caritate díjhoz pénzjutalom jár. A Pro Caritate díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
tízszeresének megfelelő összeg.

9/N. Idősekért díj
9/N. § (1) Az Idősekért díj az idősek emberi méltósága, anyagi, fizikai, lelki egészsége, jóléte, az időskori
aktivitás megőrzése érdekében kifejtett munka, valamint az idősgondozás területén az ápolásra szoruló idősek
életminőségének, méltóságának, tartalmas mindennapjainak érdekében végzett kiemelkedő tevékenység
elismerésére adományozható.
(2) Az Idősekért díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
(3) Az Idősekért díjból évente legfeljebb három adományozható.
(4) Az Idősekért díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú, bronzból
készült emlékérem, amelynek átmérője 126 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész alkotása,
egyoldalas, nagylombú fát körbetáncoló fiatalokat ábrázol, és rajta az „IDŐSEKÉRT DÍJ” félkörívű felirat található.
(5) Az Idősekért díjhoz pénzjutalom jár. A Idősekért díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/O. ÉRTÉK VAGY! díj
9/O. § (1) Az ÉRTÉK VAGY! díj olyan munkáltatónak, foglalkozási rehabilitációs szolgáltatónak, valamint
magánszemélynek adható, aki a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő személyek
foglalkoztatása érdekében tett tevékenységével kimagasló eredményt ért el, vagy ezen a területen olyan
teljesítményt nyújtott, amely a társadalom számára példaértékkel szolgál.
(2) Az ÉRTÉK VAGY! díj az alábbi kategóriákban kerül átadásra:
a) nyílt munkaerőpiaci munkáltatónak az Év Befogadó Munkáltatója díj;
b) akkreditált munkáltatónak az Év Rehabilitációs Munkáltatója díj;
c) fejlesztőfoglalkoztatónak az Év Fejlesztő Foglalkoztatója díj;
d) akkreditált foglalkozási rehabilitációs szolgáltatóknak az Év Foglalkozási Rehabilitációs Szolgáltatója díj;
e) a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő, valamint a megváltozott munkaképességű vagy
fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek a Mindennap Hős díj.
(3) Az ÉRTÉK VAGY! díj átadására minden év első negyedévében megrendezésre kerülő ÉRTÉK VAGY! konferencia
keretében kerül sor.
(4) A (2) bekezdés a)–d) pontja szerinti kategóriákban a díjból évente, kategóriánként legfeljebb egy-egy díj
osztható ki.
(5) A (2) bekezdés e) pontja szerinti kategóriában évente legfeljebb négy díj osztható ki, azzal, hogy három díj
a megváltozott munkaképességű vagy fogyatékossággal élő természetes személynek, és egy díj a megváltozott
munkaképességű vagy fogyatékossággal élők foglalkoztatását példaértékűen segítő természetes személynek
adományozható.
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(6) A díjjal díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap. A kisplasztika tölgyfából és átlátszó
plexiből készült, oldalán ledes világítással és ujjlenyomatot mintázó tükör plexi berakással. A kisplasztika bal oldalán
római számokkal jelenik meg az átadás éve, a jobb oldalán az ÉrtékVagy! logó, az alapzaton pedig a díjazott neve és
az „ÉrtékVagy! Díj” felirat található. A kisplasztika a Lámpás ’92 Közhasznú Alapítvány alkotása.
(7) A (2) bekezdés e) pontja szerinti díjhoz pénzjutalom jár. A díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/P. Szent Kristóf a Gyermekekért díj
9/P. § (1) A Szent Kristóf a Gyermekekért díj a gyermekvédelem, gyermek- és ifjúságügy területén végzett
kiemelkedő szakmai tevékenység elismerésére adományozható.
(2) A Szent Kristóf a Gyermekekért díj átadására minden év decemberében kerül sor.
(3) A Szent Kristóf a Gyermekekért díjból évente legfeljebb három adományozható.
(4) A Szent Kristóf a Gyermekekért díjjal díjazott az adományozást igazoló oklevelet és plakettet kap.
A bronz kisplasztika 33 cm magas, gyermeket a vállán hordozó Szent Kristófot ábrázolja. A szobor talapzatán
„SZENT KRISTÓF A GYERMEKEKÉRT DÍJ” (Kampfl J. és az adományozás évszáma) felirat található.
(5) A Szent Kristóf a Gyermekekért díjhoz pénzjutalom jár. A Szent Kristóf a Gyermekekért díjjal járó pénzjutalom
mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/Q. Esélyteremtésért díj
9/Q. § (1) Az Esélyteremtésért díj az esélyteremtés terén elért kiemelkedő eredmények, valamint
a hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó személyek jogainak érvényesítéséhez és e jogok, valamint
az emberi méltóság védelmében való fellépés, és a védelem minél szélesebb körű érvényesítése és népszerűsítése
területén végzett kiemelkedő tevékenységért adományozható.
(2) Az Esélyteremtésért díj természetes személyeknek, önkormányzati, egyházi vagy civil szervezeteknek,
közintézményeknek adományozható.
(3) Az Esélyteremtésért díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
(4) Az Esélyteremtésért díjból évente legfeljebb négy adományozható.
(5) Az Esélyteremtésért díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú,
bronzból készült emlékérem, amelynek átmérője 95 milliméter. Az emlékérem Kampfl József szobrászművész
alkotása, egyoldalas, rajta az „ESÉLYTEREMTÉSÉRT DÍJ” félkörívű felirat található.
(6) Az Esélyteremtésért díjhoz pénzjutalom jár. Az Esélyteremtésért díjjal járó pénzjutalom mértéke az illetményalap
nyolcszorosának megfelelő összeg.

9/R. Szociális Munkáért díj
9/R. § (1) A Szociális Munkáért díj a szociális szakmák területén végzett kiemelkedő tevékenység elismerésére
adományozható.
(2) A Szociális Munkáért díj átadására a Szociális Munka Napja (november 12.) alkalmából kerül sor.
(3) A Szociális Munkáért díjból évente legfeljebb tíz adományozható.
(4) A Szociális Munkáért díjjal díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. A díj kerek alakú,
bronzból készült emlékérem, amelynek átmérője 102 milliméter. Az emlékérem egyoldalas, cirkuszi arénában
kifeszített háló felett egyensúlyozó légtornászt ábrázol, alatta három sorban a „SZOCIÁLIS MUNKÁÉRT DÍJ” félkörívű
felirat található.
(5) A Szociális Munkáért díjhoz pénzjutalom jár. A Szociális Munkáért díjjal járó pénzjutalom mértéke
az illetményalap hatszorosának megfelelő összeg.

9/S. Szent Anna a Nevelőszülőkért díj
9/S. § (1) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj a nevelőszülői hivatás példamutató, kiemelkedő szakmai színvonalú
teljesítésének elismerésére adományozható.
(2) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj átadására minden év decemberében kerül sor.
(3) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjból évente legfeljebb hat adományozható, ebből kettő fogyatékossággal élő
gyermek, vagy fogyatékossággal élő fiatal felnőtt kiemelkedő színvonalon történő gondozásáért adható.
(4) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjjal díjazott kisplasztikát és az adományozást igazoló oklevelet kap.
A kisplasztika Józsa Pál Gyula szobrászművész alkotása. A kompozíció bronzból, cizellált gesztenyebarna patinázott
felületkialakítással készül, teljes magassága 33 cm. Szent Annát ábrázolja, kezében tartva Máriát, akinek az ölében ül
Jézus, kezében a Világot jelképező gömbbel. A szobor hengeres, zöld márvány talapzaton áll, amelyen a „Szent Anna
a Nevelőszülőkért Díj” felirat található.
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(5) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjhoz pénzjutalom jár. A Szent Anna a Nevelőszülőkért díjjal járó pénzjutalom
mértéke az illetményalap nyolcszorosának megfelelő összeg. A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj házaspárok közös
teljesítményének elismerésére is kezdeményezhető és adományozható. A házaspárok részére történő adományozás
esetén mindkét házastársnak a díjjal járó pénzjutalom teljes összege jár.
(6) A Szent Anna a Nevelőszülőkért díj adományozása a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. §
(1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.”
3. §		
Az R. 10. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 6. §-ban meghatározott díjjal járó pénzjutalomnak az összege díjazottanként nettó 500 000 forint.”
4. §		
Az R. III. fejezete a következő 24/C. alcímmel egészül ki:

„24/C. Pedagógus Szolgálati Emlékérem
26/C. § (1) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem azoknak a nyugállományba vonuló, köznevelési intézményben
dolgozó pedagógusoknak adományozható, akik legalább 25 éven keresztül a gyermekek, tanulók nevelése-oktatása
érdekében tevékenykedtek, és kiemelkedő munkát végeztek.
(2) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem átadására az év során folyamatosan sor kerülhet.
(3) A Pedagógus Szolgálati Emlékérem évente korlátlan számban adományozható.
(4) A Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel jutalmazott emlékérmet és az adományozást igazoló
oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, bronzból készült vertérem, átmérője 42 milliméter. Az emlékérem
Fritz Mihály szobrászművész alkotása, egyoldalas, iniciálés P betűben könyvet tartó tudós pedagógus portréját
ábrázolja, és rajta a „PEDAGÓGUS SZOLGÁLATI EMLÉKÉREM” felirat található.”
5. §		
Az R. 27. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szolgálati idő számítása szempontjából kizárólagosan az ugyanazon rendvédelmi feladatokat ellátó szervnél
eltöltött szolgálati idő vehető figyelembe.”
6. §

(1) Az R. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Pénzjutalomban kell részesíteni a belügyminiszter irányítása alatt álló szervek személyi állományának tagját,
ha a belügyi szerveknél bármely foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött legalább 10 szolgálati évvel rendelkezik, és
minden további 5 foglalkoztatási jogviszonyban eltöltött szolgálati év után is.”
(2) Az R. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (3) bekezdés alkalmazásában a belügyminiszter irányítása alatt álló szerveknél és jogelőd szerveinél eltöltött
szolgálati időt lehet figyelembe venni.”

7. §		
Az R. V. fejezete a következő 31/B. alcímmel egészül ki:

„31/B. Pro Vita oklevél
36/B. § (1) Pro Vita oklevél adományozható:
a) annak a teljes vért adó önkéntes véradónak, aki nők esetében legalább 60 alkalommal, férfiak esetében legalább
80 alkalommal adott vért,
b) az élő önkéntes szerv- vagy szövetdonornak.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja esetén a Pro Vita oklevél adományozását a Magyar Vöröskereszt és
az Országos Vérellátó Szolgálat kezdeményezi.
(3) A Pro Vita oklevél átadására az (1) bekezdés a) pontja esetén a Véradók Világnapja (november 27.),
az (1) bekezdés b) pontja esetén a Transzplantációs Világnap (október 10.) alkalmából kerül sor.
(4) A Pro Vita oklevéllel díjazott az adományozást igazoló oklevelet kap.”
8. §		
Az R. 37. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A külhoni magyar nyelvű nevelés-oktatás megerősítése érdekében, a magyar nyelvű nevelés-oktatás
értékeinek megismertetésében és terjesztésében végzett kiemelkedő tevékenysége elismeréseként
a 9/H–9/L. alcímben, valamint a 24/C. alcímben szereplő belügyminiszteri elismerés a magyarországi és
a külföldi pedagógusok részére is adományozható.”
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9. §		
Az R. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Belügyminisztériumban lehetőség szerint központi ünnepséget, illetve rendezvényt kell tartani Magyarország
nemzeti és állami ünnepei, valamint a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.)
Korm. rendelet alapján a belügyminiszter feladat- és hatáskörébe tartozó szakterületek szakmai napja alkalmából.”
10. §

(1) Az R. 50. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 9/B–9/S. alcímben, valamint a 24/C. alcímben szereplő elismerések adományozását az adományozási
alkalmat megelőzően, legalább 3 naptári hónappal korábban kell kezdeményezni a szakterületért felelős
államtitkárnál, oly módon, hogy a kezdeményezést az elismerés adományozását megelőzően legalább
egy hónappal korábban fel kell terjeszteni a BM Személyügyi Főosztályához.”
(2) Az R. 50. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Miniszteri elismerés, kitüntetés adományozását önmaga, továbbá a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozója számára – e rendelet eltérő rendelkezése
hiányában – senki nem kezdeményezheti.”

11. §

(1) Az R. 51. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az állami, nemzeti ünnep alkalmából felterjesztett elismerési javaslatokat a Belügyminisztérium Elismerési
Bizottsága (a továbbiakban: Bizottság) véleményezi. Az elismerés adományozásáról, illetve a kitüntetésre
előterjesztésről a Bizottság javaslata alapján a belügyminiszter dönt.”
(2) Az R. 51. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nem állami, nemzeti ünnep alkalmából felterjesztett elismerési javaslatokra a szakterületért felelős államtitkár
a személyügyi helyettes államtitkár útján tesz javaslatot a belügyminiszternek.”

12. §		
Az R. a következő 51/A–51/C. §-sal egészül ki:
„51/A. § A 9/B. §-ban meghatározott, Hőgyes Endre-díj adományozására irányuló javaslatát az Egészségügyi
Tudományos Tanács Elnöke az egészségügyi államtitkár szakmai véleményének a kikérését követően a személyügyi
helyettes államtitkáron keresztül terjeszti fel a belügyminiszternek.
51/B. § (1) A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a 9/I. §, a 9/J. § és a 9/L. § szerinti díjak esetében az adományozható
díjak számának megfelelő számú, a 9/K. § (3) bekezdése szerinti díj esetében az adományozható díjak legfeljebb
kétszeresének megfelelő számú díjazottra tehet javaslatot.
(2) A köznevelési államtitkár az elismerés adományozását megelőzően 60 nappal felkéri a Nemzeti Pedagógus
Kar elnökét a javaslattételi jogának gyakorlására. A Nemzeti Pedagógus Kar – a beérkezett kezdeményezések
megismerését követően tett – javaslatát írásba foglalja és a köznevelési államtitkár rendelkezésére bocsátja.
51/C. § Az Esélyteremtésért díj adományozására irányuló javaslat előkészítése során az ágazatért felelős
államtitkárság a Család, Esélyteremtési és Önkéntes Házak Hálózatának véleményét kikéri.”
13. §		
Az R. 55. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„55. § (1) Nem lehet elismerésben részesíteni, kitüntetésre, kitüntető címre vagy magasabb vezetői elismerésre
felterjeszteni azt a személyt, aki
a) ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban;
b) etikai büntetés hatálya alatt áll;
c) fegyelmi fenyítés, fegyelmi büntetés hatálya alatt áll;
d) ellen a bíróság felfüggesztett szabadságvesztés büntetést szabott ki, a próbaidő eredményes leteltéig;
e) ellen a bíróság pénzbüntetést szabott ki, a jogerőre emelkedéstől számított legalább hat hónapig, illetve
ha a bíróság próbára bocsátotta, a próbaidő tartama alatt.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól kiemelkedő helytállás esetén el lehet tekinteni. A különösen kiemelkedő
helytállást írásban részletesen indokolni kell.”
14. §		
Az R. VII. fejezete a következő 57/C. §-sal egészül ki:
„57/C. § A díjazott részére ugyanaz a díj többször nem adományozható. Ettől eltérően ugyanaz a díj kivételesen,
ismételten is adományozható abban az esetben, ha az előző díj adományozását követően szerzett, az annak alapjául
szolgáló érdemeket felülmúló, kimagasló érdemek ezt indokolják.”
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15. §		
Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
16. §		
Az R.
a)
10. § (1) bekezdésében az „5. §-ban, valamint a 8., 9. és 9/B. §-ban” szövegrész helyébe az „5–6. §-ban, valamint
a 8., 9. és 9/A. §-ban” szöveg,
b)
10/A. § (2) bekezdésében a „9/B. §-ban” szövegrész helyébe a „9/A. §-ban” szöveg,
c)
12. § a) pontjában az „a 4–5. §-ban” szövegrész helyébe az „az 5–6. §-ban” szöveg,
d)
12. § h) pontjában a „9/B. §-ban” szövegrész helyébe a „9/A. §-ban” szöveg,
e)
29. §-ában az „irányítása” szövegrész helyébe a „vezetése, irányítása” szöveg,
f)
34. § (4) bekezdésében a „kormánymegbízott” szövegrész helyébe a „főispán” szöveg,
g)
52/B. § (1) bekezdésében a „9/B.” szövegrész helyébe a „9/A.” szöveg
lép.
17. §		
Hatályát veszti az R.
1.
31. § (3) bekezdés a) pontjában a „vagy repült órát,” szövegrész, valamint az „ ; a repült órák száma” szövegrész,
2.
37. § (5) bekezdése,
3.
49. § (3) bekezdése,
4.
51. § (2) bekezdés f ) pontja.
18. §		
Hatályát veszti az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.)
EMMI rendelet
1.
2. § (1), (7) és (11) bekezdése,
2.
5. § (3) és (4) bekezdése,
3.
16/A. §-a,
4.
1. melléklet I., III. és V. fejezete.
19. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Dr. Pintér Sándor s. k.,

		

belügyminiszter

1. melléklet a 39/2022. (XI. 22.) BM rendelethez
Az R. 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az Év Rendőre, az Év Tűzoltója, a „Szolgálunk és Védünk”, valamint az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése
Miniszteri díj emlékplakett kör alakú, bronzból készült, átmérője 110 milliméter, vastagsága 12 milliméter. A plakett
egyik oldalát a címer díszíti.
Az Év Rendőre Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és a díjazás
időpontja kerül rávésésre.
Az Év Tűzoltója Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata és a díjazás
időpontja kerül rávésésre.
A SZOLGÁLUNK ÉS VÉDÜNK Miniszteri Díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve, rendfokozata
és a díjazás időpontja kerül rávésésre.
Az Év Belügyi Informatikai Fejlesztése Miniszteri díj plakettjének hátoldalára a díj megnevezése, a díjazott neve,
rendfokozata (hivatásos állományú jogviszony esetén) és a díjazás időpontja kerül rávésésre.”
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IX. Határozatok tára

A köztársasági elnök 323/2022. (XI. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagykövet külképviselet-vezetői megbízás alóli felmentéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés b) pontja alapján – a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztésére –
dr. Pintér Attila rendkívüli és meghatalmazott nagykövetet – érdemei elismerése mellett – felmentem Magyarország
belgrádi nagykövetségének a vezetésére kapott megbízása alól.
Budapest, 2022. szeptember 29.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. október 5.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6026-2/2022.

A köztársasági elnök 324/2022. (XI. 22.) KE határozata
rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rang adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – dr. Bán Janka
részére rendkívüli követ és meghatalmazott miniszteri rangot adományozok.
Budapest, 2022. október 19.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. november 3.
		
		

KEH ügyszám: KEH/6097-2/2022.

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter
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A köztársasági elnök 325/2022. (XI. 22.) KE határozata
rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rang adományozásáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló
2016. évi LXXIII. törvény 13. § (1) bekezdése alapján – a külgazdasági és külügyminiszter javaslatára – Gyurta Dániel
részére rendkívüli és meghatalmazott nagyköveti rangot adományozok.
Budapest, 2022. október 19.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. november 3.
		
		

Szijjártó Péter s. k.,
külgazdasági és külügyminiszter

KEH ügyszám: KEH/6679-2/2022.

A köztársasági elnök 326/2022. (XI. 22.) KE határozata
államtitkár megbízatása megszűnése időpontjának megállapításáról
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja, valamint a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi
CXXV. törvény 203. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá a 204. § (1) és (2) bekezdése alapján, a miniszterelnök
javaslatára megállapítom, hogy Vitézy Dávidnak, a Technológiai és Ipari Minisztérium államtitkárának e megbízatása
– lemondására tekintettel – 2022. november 21-ei hatállyal megszűnt.
Budapest, 2022. november 22.
		
		

Novák Katalin s. k.,
köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2022. november 22.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

KEH ügyszám: KEH/7433-2/2022.
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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.

