
 

 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 

21/2015. (VI. 29.) MNB rendelete 

egyes adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek 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 2. és a 3. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) 

bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el: 

 

 

1. § 

 

(1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 

érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet [a 

továbbiakban: 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet] a következő 8. §-sal egészül ki: 

„8. § Az adatszolgáltató a P47 MNB azonosító kódú adatszolgáltatást e rendeletnek az egyes 

adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról szóló 21/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. 

mellékletével megállapított rendelkezése szerint első alkalommal 2015. harmadik negyedévre mint 

tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.” 

 

(2) A 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.  

 

 

2. § 

 

A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 

Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről 

szóló 51/2014. (XII. 9.) MNB rendelet  

a) 12. mellékletében a P_01.01, P_01.02, P_01.03, P_02.01, P_02.02, P_02.03, P_02.06, P_02.07 és 

P_02.08 táblakódú tábláknál a „millió euro” szövegrész helyébe a „forint” szöveg, 

b) 13. melléklet I.3. pont 3.4. alpontjában az „eurótól” szövegrész helyébe a „forinttól” szöveg, az „euróra” 

szövegrész helyébe a „forintra” szöveg 

lép. 

 

 

3. § 

 

A tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank 

felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 52/2014. 

(XII. 9.) MNB rendelet [a továbbiakban: 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelet]  

a) 2. melléklete a 2. melléklet szerint, 

b) 3. melléklete a 3. melléklet szerint 

módosul. 

 

 

4. § 

 

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2015. július 1-jén lép hatályba. 
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(2) A 3. § 2015. augusztus 3-án lép hatályba. 

 

 

 

 

 

 

Dr. Matolcsy György 

a Magyar Nemzeti Bank elnöke 
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1. melléklet a 21/2015. (VI. 29.) MNB rendelethez 

 

A 48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában a P47 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás a következő 03. táblával egészül ki: 

 

„03. tábla: Az egyes fizetési módok forgalma a készpénzátutalási és postai számlabefizetési megbízás esetén

(db) (millió forint) (db) (millió forint) (db) (millió forint) (db) (millió forint)

a b c d e f g h

01

Készpénzátutalási és postai 

számlabefizetési megbízás "

Fizetési kártya 

csekkbefizető 

automatán keresztül

Mobiltelefonon 

keresztül
Sor-

szám
Megnevezés

Készpénz
Fizetési kártya POS 

terminálon
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2. melléklet a 21/2015. (VI. 29.) MNB rendelethez 

 

Az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelet 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” 7. sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

  (Táblakód Megnevezés Adatszolgáltató Gyakoriság 

Beküldési határidő  
(munkanapok száma a 

vonatkozási időhöz 
viszonyítva, illetve dátum)) 

„7 31D2 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken BV, BVF, HB, HBF N 
a tárgyidőszakot követő 2. 
munkanap, 18 óra” 
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3. melléklet a 21/2015. (VI. 29.) MNB rendelethez 

 

Az 52/2014. (XII. 9.) MNB rendelet 3. melléklet II.1. pontjában az „Idegen tulajdonú értékpapírok állománya 

piaci értéken” (táblakód: 31D2) megnevezésű felügyeleti jelentés kitöltési előírásai helyébe a következő 

rendelkezések lépnek: 

„31D2 Idegen tulajdonú értékpapírok állománya piaci értéken   

A tábla kitöltése 

A piaci érték meghatározásához a CRR-ben előírt értékelési szabályokat kell alkalmazni. A devizában 

denominált értékpapírok árát és ügyletértékét a 31D1 táblánál írtak szerint kell forintra átváltani.  

A 31D21 sor, hasonlóan a 31D1 táblakódú tábla 31D102 sorához, az idegen tulajdonú értékpapírok 

összesített állományát tartalmazza piaci értéken, csak a megbontásban különböznek egymástól. Ennek 

megfelelően, a nyilvántartásokban az alábbi elvi egyezőségeknek naponta teljesülniük kell:  

- a 31D102 sor 1. oszlopában szereplő adat egyenlő a 31D21 sor 1-6. oszlopáig terjedő 

részösszeggel, 

- a 31D102 sor 2. oszlopában szereplő adat egyenlő a 31D21 sor 7-12. oszlopáig terjedő 

részösszeggel, és 

- a 31D102 sor 3. oszlopában szereplő adat egyenlő a 31D21 sor 13. oszlopában szereplő adattal.  

 

A befektetési alapok besorolása a 31D3 táblánál megadott táblázatban szereplő, a BAMOSZ által használt 

kategóriákba történik, kiegészítve a kockázati tőke- és magántőkealappal.”  

 


