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I. Általános rész – az együttműködő szerv és az 

információátadási szabályzat alapadatai 

1. Az együttműködő szerv alapadatai 

Hivatalos teljes név Magyar Nemzeti Bank 

Adószám 10011953-2-44 

2. Az információátadási szabályzat alapadatai 
 

Az információátadási szabályzat egységes/egyedi jellegének megjelölése 

Egységes Egyedi 
 

2.1. Egyedi információátadási szabályzat alapadatai 

Egyedi információátadási szabályzat 
megnevezése 

MNB Információátadási Szabályzat 

Verzió V2 

Kiadás dátuma 2020. február 4. 

Hatályosság kezdete 2020. február 5. 

Hatályát vesztett eljárásrend 2018-1010. elnöki utasítás 

Irányító államigazgatási szerv/országos kamara 
vezetőjének jóváhagyása  

Igen/Nem 
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II. Különös rész – az egyes nyilvántartások és a hozzájuk tartozó 

adatátadási felületek adatai 

1. Együttműködő szerv szakterületei (ügycsoportjai) 

• Monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnökség 

• Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség 

• Nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és 

digitalizációért felelős alelnökség 

• Pénzügyi Békéltető Testület 
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2. Együttműködő szerv Monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és 

hitelösztönzésért felelős alelnökség 

2.1. Információforrások regiszterének tartalma 

2.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.)  4. § 

(1), (6), (7) és (8) bekezdései; 

o A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény; 

o a kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének 

módjáról szóló 10/2005. (VI.11.) MNB rendelet; 

o A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.); 

o Az MNBtv. 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott 

adatszolgáltatási MNB rendeletek; 

o Az MNBtv. 39. § (1) bekezdésében felsorolt, az MNB felé adatszolgáltatást elrendelő ágazati 

törvények; 

o A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 

továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (Szantv.); 

o Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

o A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. 

törvény; 

o A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet. 

 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

o MNBtv. 45. § b) Az MNB hatóságként ként jár el az MNBtv. 4. § (8) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát 

erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti jogosultság 

gyakorlása során;  

o MNBtv. 45. § e) Az MNB hatóságként jár el az MNBtv.-ben, az MNB elnöke rendeleteiben és 

az MNB határozataiban foglalt rendelkezések megtartásának ellenőrzése során. 

o MNBtv. 45. § f) pontja alapján az MNB hatóságként jár el az MNBtv. 4. § (7) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében a Hpt. 90. §-ában, valamint a Bszt. 110/E. §-ában 

meghatározottak szerint a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetekre, 

befektetési vállalkozásokra vonatkozó tőkepuffer, az MNBtv. 35/A. § (1) bekezdésében 

meghatározott rendszerkockázati tőkepuffer képzésére való kötelezés során. 

o Ellenőrzi a kötelező tartalék előírások végrehajtását, meghatározza a tartalék után fizetett 

kamatot, és – jellegétől függően hatósági eljárás keretében – ellátja a szankcionálással 

kapcsolatos feladatokat. 

o Szantv. 104. § (2) bekezdés alapján: 

a) szanálhatóság értékelésére irányuló eljárásban: 

− döntés eljárási határidő meghosszabbításáról (Szantv. 108. § (1)) 

− döntés eljárási költség megállapításáról és viseléséről 

− döntés iratbetekintési jog korlátozásáról (Szantv. 107. § (8)) 
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− döntés vizsgálat eljárás lezárásáról (Szantv. 108. § (5)) 

b) szanálhatóság akadályainak megszüntetésére irányuló eljárásban: 

− döntés szanálhatóság jelentős akadályának megállapításáról (Szantv. 11. § 

(1)) 

− döntés a szanálhatósági akadályok kiküszöbölésére vagy hatékony 

kezelésére javasolt lépések megtételére vonatkozó kötelezésről (Szantv. 11. 

§ (4)) 

− döntés a hatóság által a szanálhatósági akadályok kezelésére vagy 

megszüntetésére meghatározott intézkedés megtételére vonatkozó 

kötelezésről (Szantv. 11. § (5), 12. §) 

− döntés a csoport szanálhatóságának értékeléséről (Szantv. 13.§ (5)) 

− döntés a csoportszintű szanálhatóság akadályainak kezelése vagy 

megszüntetése érdekében (Szantv. 14.§ (9)) 

− leányvállalatokat érintő döntés szanálhatóság akadályainak kezelése vagy 

megszüntetése érdekében (Szantv. 15.§ (5)) 

c) szanálás lefolytatására irányuló eljárásban: 

− szanálási eljárás elrendelésére és megindítására vonatkozó döntés (Szantv. 

17. § (1) bekezdés) 

− szanálási intézkedés alkalmazására vonatkozó döntés; Szantv. 36. § (1) 

bekezdés, 44. § (1) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 57. § (1) bekezdés, 74. § (1) 

bekezdés, 84-91. §) 

− szanálási eszköz alkalmazására vonatkozó döntés (Szantv. 36. § (1) 

bekezdés, 44. § (1) bekezdés, 53. § (1) bekezdés, 57. § (1) bekezdés) 

− szanálási jogosultság alkalmazására vonatkozó döntés (Szantv. 84-91. §) 

− szanálási biztos kirendelésére hozott hatósági döntés (Szantv. 93. § (1) 

bekezdés, 94. § (1) bekezdés) 

− szanálási biztos kirendelésének megszüntetésére vonatkozó döntés (Szantv. 

93. § (1) bekezdés, 94. § (1) bekezdés;) 

− szanálási költség megállapítására, áthárítására vonatkozó döntés (Szantv. 

35. §) 

− szankció alkalmazására vonatkozó döntés (Szantv. 95. §) 

− szanálás megszüntetésére vonatkozó döntés (Szantv. 21. §) 

d) szanálási vagyonértékelés lefolytatására irányuló eljárásban: 

− szakértői díj megállapításáról szóló döntés (3/1986 (II. 21.) IM rendelet 1. § 

(1), 2016. évi XXIX. törvény (Isztv.) 49. § (1), (4), (5), 114. § (3)) 

− független értékelés jóváhagyásáról szóló döntés (Szantv. 23. § (8), 26. § (3a), 

78. §, 97. § (6)) 

e) tőkeelemek leírására vagy átalakítására irányuló eljárásban: 

− tőkeelemek leírására vagy átalakítására vonatkozó döntés (Szantv. 105. § 

(3)) 

o Szantv. 105. § (3) bekezdés alapján rendszeres vagy rendkívüli adatszolgáltatás előírására 

vonatkozó ügyben; 

o Szantv. 62. § és 65. § alapján minimumkövetelmény egyedi és összevont alapú 

meghatározására vonatkozó ügyben; 
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o Szantv. 71. § alapján reorganizációs terv készítésével és az abban foglaltak megvalósításával 

kapcsolatos ügyben. 

o  

 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági 

állásfoglalást): 

o A Monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnökség nem 

bocsát ki szakhatósági állásfoglalást. 

 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

A Monetáris politikáért, pénzügyi stabilitásért és hitelösztönzésért felelős alelnökség esetében: 

a 10/2005. (VII. 11.) MNB rendelet 5/A. §-ban megjelölt háromoldalú megállapodás, amely a 

levelezett tartalékköteles hitelintézet pénzforgalmi számlavezetési kötelezettségének történő 

megfelelés teljesítését teszi lehetővé. 



Információátadási szabályzat Magyar Nemzeti Bank 
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2.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás 
leírása 

Nyilvános 
(Igen/Részben/Nem) 

Közzététel 
helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

A nyilvántartás 
együttműködő 

szervnél 
használt 

megnevezése 

A nyilvántartás 
tartalmának/cé

ljának leírása 

   A nyilvántartást elrendelő 
jogszabály meghatározása 

Az egyéb 
rendszerszinte

n jelentős 
intézmények 

meghatározása 

az egyéb 
rendszerszinten 

jelentős 
intézmények és 

a globálisan 
rendszerszinten 

jelentős 
intézmények 

nevének 
naprakész 

listáját és ez 
utóbbiak 

alkategóriákba 
való 

besorolását 
tartalmazó 

nyilvántartás 

Igen mnb.hu Nem 
Hpt. 89. § (1), (3) és (9), Bszt. 
110/D. § (1), (3) és (9)  

Független 
értékelők 

névjegyzéke 

A független 
értékelőkről 

vezetett 
nyilvántartás, 

Részben 
https://www.mnb.hu/szanalas/kozzetetelek/fu

ggetlen-ertekelok  
Részben 

A pénzügyi közvetítőrendszer 
egyes szereplőinek biztonságát 
erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 

https://www.mnb.hu/szanalas/kozzetetelek/fuggetlen-ertekelok
https://www.mnb.hu/szanalas/kozzetetelek/fuggetlen-ertekelok
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amely 
tartalmazza a 

független 
értékelők 

Szantv. által a 
független 
értékelők 

névjegyzékébe
n feltűntetni 

rendelt adatait. 

2014. évi XXXVII. törvény 
(Szantv.) 22. § (2) bekezdés 

2.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) 

Átadható esetén az 
átadás módja 

(Egyszerű/Automatiku
s) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Az adat tartalmának 
leírása 

    

itt a 2.1.2. pont 1. 
oszlopában megadott 
megnevezést kérjük 

szerepeltetni 

 
 
 

Természetes és jogi 
személy esetén 

nyilvántartási száma 
 

A pénzügyi 
közvetítőrendszer 
egyes szereplőinek 
biztonságát erősítő 
intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről 

szóló 2014. évi XXXVII. 
törvény 22. § 

Igen Igen Egyszerű 
Független értékelők 

névjegyzéke 

Természetes és jogi 
személy esetén 

ua. 
 

Nem Nem Egyszerű 
Független értékelők 

névjegyzéke 
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nyilvántartásba-vétel 
időpontja 

Természetes és jogi 
személy esetén 

független értékelői 
tevékenység végzésére 

való jogosultság 

ua. 
 

Igen Igen Egyszerű 
Független értékelők 

névjegyzéke 

 

2.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/Má
sodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Az adat tartalmának 
leírása 

      

itt a 2.1.2. pont 1. 
oszlopában 
megadott 

megnevezést kérjük 
szerepeltetni 

A globálisan és egyéb 
rendszerszinten 

jelentős hitelintézetek 
köre (név) és előbbiek 

alkategóriákba 
sorolása 

 

Magyarországon 
székhellyel 
rendelkező, 

globálisan és 
egyéb 

rendszerszinten 
jelentős 

hitelintézetek 
köre és előbbiek 
alkategóriákba 

sorolása 

Elsődleges - Igen Igen Egyszerű 

Az egyéb 
rendszerszinten 

jelentős 
intézmények 

meghatározása 



 

12 
 

független értékelő 
neve 

természetes 
vagy jogi 

személy neve 
elsődleges - Igen Igen egyszerű 

Független értékelők 
névjegyzéke 

független értékelő 
lakcíme / székhelye 

természetes 
személy lakcíme, 

jogi személy 
székhelye 

másodlagos 
Okmányiroda, 

Cégbíróság 
Nem Nem - 

Független értékelők 
névjegyzéke 

független értékelő 
postai és elektronikus 

levelezési címe 

természetes 
vagy jogi 

személy postai 
és elektronikus 
levelezési címe 

másodlagos 

Okmányiroda, 
elektronikus 

levelezési 
szolgáltató 

Nem Nem - 
Független értékelők 

névjegyzéke 

független értékelő 
nyilvántartási 

számának kelte 

természetes 
vagy jogi 
személy 

nyilvántartási 
számának kelte 

másodlagos 
Igazságügyi 

Minisztérium 
Nem Nem - 

Független értékelők 
névjegyzéke 

annak a jogi 
személynek a neve, 

székhelye, 
nyilvántartási száma, 
amelyben a független 
értékelő természetes 

személy közvetlen 
vagy közvetett 
részesedéssel 
rendelkezik 

ua. elsődleges - Nem Nem - 
Független értékelők 

névjegyzéke 

jogi személy esetén a 
telephelye 

ua. másodlagos Cégbíróság Nem Nem - 
Független értékelők 

névjegyzéke 

jogi személy esetén 
fióktelepe (működési 

terület) 
ua. másodlagos Cégbíróság Nem Nem - 

Független értékelők 
névjegyzéke 
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jogi személy esetén 
ügyvezetőjének neve, 

lakóhelye 
ua. másodlagos Cégbíróság Nem Nem - 

Független értékelők 
névjegyzéke 

jogi személy esetén 
könyvvizsgálójának 

neve, lakóhelye 
ua. másodlagos Cégbíróság Nem Nem - 

Független értékelők 
névjegyzéke 

jogi személy esetén 
főtevékenysége a 

Központi Statisztikai 
Hivatal által kiadott 

nómenklatúra szerint 

ua. másodlagos Cégbíróság Nem Nem - 
Független értékelők 

névjegyzéke 

jogi személy esetén 
további tevékenységi 

körei a Központi 
Statisztikai Hivatal 

által kiadott 
nómenklatúra szerint 

ua. másodlagos Cégbíróság Nem Nem - 
Független értékelők 

névjegyzéke 

jogi személy esetén 
minden közvetlen vagy 

közvetett 
részesedéssel 

rendelkező tagjának 
(részvényesének) neve 
(cégneve) és lakóhelye 

(székhelye), 
amennyiben a 

független értékelő 
külföldi székhelyű 

vállalkozás 
magyarországi 

fióktelepe, akkor a 
külföldi székhelyű 
vállalkozás neve 

ua. elsődleges - Nem Nem - 
Független értékelők 

névjegyzéke 
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(cégneve) székhelye, 
nyilvántartási száma 

jogi személy esetén 
annak a jogi 

személynek a neve, 
székhelye, 

nyilvántartási száma, 
amelyben a független 

értékelő közvetlen 
vagy közvetett 
részesedéssel 
rendelkezik 

ua. elsődleges - Nem Nem - 
Független értékelők 

névjegyzéke 
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3. Együttműködő szerv Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és 

fogyasztóvédelemért felelős alelnökség 

3.1. Információforrások regiszterének tartalma 

3.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezések megjelölése: 

o MNBtv.4. § (9); 

o Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény; 

o A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 

Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény; 

o A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény; 

o A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény, 

o A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény; 

o A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény; 

o A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény; 

o A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény; 

o A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény; 

o A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 

2005. évi XXV. törvény; 

o A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény; 

o A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk 

végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény; 

o A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 

módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény; 

o A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény; 

o A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény; 

o A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény; 

o A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről 

szóló 2003. évi XXIII. törvény; 

o Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény; 

o A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény; 

o a bizalmi vagyonkezelőkről és tevékenységük szabályairól szóló 2014. évi XV. törvény; 

o A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény; 

o Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni 

korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény; 

o A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi 

XLVIII. törvény 

o Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal 

összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 

o A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi 

XLVII. törvény 

o Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 
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o A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény; 

o A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet. 

 

 

 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést a 

szakterület): 

MNBtv. 45. § a) és 48. § szerint:   

o folyamatos felügyelés  

o engedélyezési eljárások; 

o ellenőrzési eljárások; 

o fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárások; 

o piacfelügyeleti eljárások; 

o felügyeleti ellenőrzés. 

A Bvk.tv. 13. § (1) bekezdése alapján  

az MNB (Hivatal) nyilvántartást vezet a bizalmi vagyonkezelő vállalkozásokról; 

valamint a 22. § (1) bekezdése alapján a bizalmi vagyonkezelési jogviszonyokról. 

 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági 

állásfoglalást): 

o A Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség nem 

bocsát ki szakhatósági állásfoglalást. 

 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

o A Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnökség esetében 

a fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásokhoz kapcsolódóan az MNBtv. 95. § szerinti 

hatósági szerződések. 
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3.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás megnevezése Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel 

helye 
Közhiteles 

(Igen/Részben/Nem) 
Jogszabályi 
hivatkozás 

A nyilvántartás 
együttműködő szervnél 
használt megnevezése 

A nyilvántartás 
tartalmának/céljának leírása 

   A nyilvántartást 
elrendelő 
jogszabály 

meghatározása 

Központi törzsadattár – 
KTA 

Az MNBtv. 39. § alapján az 
MNB-nek a felügyeleti 

hatáskörébe utalt 
szervezetekről, személyekről 
és tevékenységekről vezetett 

nyilvántartása. Tartalmára 
vonatkozóan A pénzügyi 

közvetítőrendszer felügyelete 
alá tartozó személyek és 
szervezetek törzsadat-

bejelentési kötelezettségéről 
szóló 

58/2015. (XII. 22.) MNB 
rendelet az irányadó. 

Részben 
https://intezmen
ykereso.mnb.hu/ 

 

Részben 
(következő sorokban 

részletezve) 

MNBtv.39-43. § 
58/2015. (XII. 22.) 

MNB rendelet 

Központi törzsadattár – 
Biztosításközvetítők 

nyilvántartása  

A biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. 
törvény (Bit.) 369. § (2) 

bekezdése alapján 
biztosításközvetítői 

tevékenységet Magyarország 
területén kizárólag olyan 

személy végezhet, aki - a Bit-
ben foglalt kivételekkel - aktív 

Igen 
https://intezmen
ykereso.mnb.hu/ 

 

Igen 
(Bit. 409. § szerint) 

 

A biztosítási 
tevékenységről 
szóló 2014. évi 

LXXXVIII. törvény 
407. § 

https://intezmenykereso.mnb.hu/
https://intezmenykereso.mnb.hu/
https://intezmenykereso.mnb.hu/
https://intezmenykereso.mnb.hu/
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státuszban szerepel az MNB 
által vezetett 

nyilvántartásban. 
A Bit. 407. § (2) bekezdése 

értelmében a nyilvántartás a 
biztosításközvetítést végző 

természetes személyek 
nyilvántartásából és a 

biztosításközvetítő gazdálkodó 
szervezetek nyilvántartásából 
és a törölt biztosításközvetítők 

nyilvántartásából áll. A 
részletes adatok tekintetében 
a hivatkozott jogszabályhely 

(3)-(4) bekezdései az 
irányadók. 

KTA - Pénzpiaci közvetítők 
nyilvántartása 

A hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról 
szóló 2013. évi CCXXXVII. 
törvény (Hpt.) 21. § (2) 

bekezdése, valamint a 202. § 
alapján a megbízó pénzügyi 

intézmény a pénzpiaci 
közvetítőkkel (függő ügynök, 

többes ügynök, közvetítői 
alvállalkozó, ideértve a függő 

ügynökként vagy többes 
ügynökként engedélyezett 
jelzáloghitel-közvetítőt is),  

valamint az alkusz által 
megbízott közvetítői 

alvállalkozó) kapcsolatos 

Részben 
https://intezmen
ykereso.mnb.hu/ 

 
Nem Hpt. 202. § 

https://intezmenykereso.mnb.hu/
https://intezmenykereso.mnb.hu/
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bejelentései alapján vezetett 
nyilvántartás 

Bizalmi vagyonkezelési 
jogviszonyok nyilvántartása 

A bizalmi vagyonkezelőkről és 
tevékenységük szabályairól 
szóló 2014. évi XV. törvény  

22. § (1) bekezdése alapján a 
hivatal (MNB) a bizalmi 

vagyonkezelési szerződések 
alapján átruházott kezelt 

vagyonokra vonatkozó adatok 
felkutathatósága, valamint a 
pénzmosás és a terrorizmus 

finanszírozása megelőzésével 
és megakadályozásával 
összefüggő vizsgálatok 

lefolytatása  céljából,  nyilvánt
artást vezet a nem 

üzletszerűen eljáró bizalmi 
vagyonkezelőkről, a velük 

szerződő vagyonrendelőkről 
és a közöttük létrejött 

szerződésben meghatározott 
kedvezményezettekről. 

nem nincs közzététel Nem 

2014. évi XV. 
törvény 

a bizalmi 
vagyonkezelőkről 
és tevékenységük 

szabályairól 

KTA-Bizalmi vagyonkezelő 
vállalkozások 
nyilvántartása 

 
A bizalmi vagyonkezelőkről és 

tevékenységük szabályairól 
szóló 2014. évi XV. törvény 13. 
§ (1) alapján a hivatal (MNB) a 

bizalmi vagyonkezelő 
vállalkozások ügyfeleinek és 

leendő ügyfeleinek 
tájékoztatása, a bizalmi 

vagyonkezelési tevékenység 

igen 
https://intezmen
ykereso.mnb.hu/ 

 
részben 

2014. évi XV. 
törvény 

a bizalmi 
vagyonkezelőkről 
és tevékenységük 

szabályairól 

https://intezmenykereso.mnb.hu/
https://intezmenykereso.mnb.hu/
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végzéséhez szükséges 
feltételek teljesülésének 

vizsgálata céljából 
nyilvántartást vezet a bizalmi 

vagyonkezelő vállalkozásokról. 
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3.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) 
Átadható esetén az átadás 

módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

Az adat tartalmának leírása     

itt a 3.1.2. pont 1. 
oszlopában megadott 
megnevezést kérjük 

szerepeltetni 

• a biztosításközvetítő 
természetes személy 
vagy gazdálkodó 
szervezet neve, 

• a nyilvántartási szám és 
annak kelte, valamint 

• a függő vagy független 
biztosításközvetítői 
tevékenység végzésére 
való jogosultság 

A biztosítási 
tevékenységről szóló 

2014. évi LXXXVIII. 
törvény 409. § 

Igen Igen Egyszerű 
Központi törzsadattár – 

Biztosításközvetítők 
nyilvántartása 

• a) a bizalmi 
vagyonkezelő 
vállalkozás 

• af) nyilvántartási száma 

• b)  a bizalmi 
vagyonkezelő 
vállalkozás 
tevékenység-végzési 
engedélyét kiadó 
határozat véglegessé 
válásának napja, 

A bizalmi 
vagyonkezelőkről és 

tevékenységük 
szabályairól szóló 

2014. évi XV. törvény 
13. § (1) bekezdés 

Igen (a d) pont 
kivételével) 

Igen Egyszerű 
KTA-Bizalmi vagyonkezelő 

vállalkozások nyilvántartása 
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• c)  az engedély 
visszavonását elrendelő 
határozat véglegessé 
válásának a napja, 

• d) a nyilvántartásba 
vétel feltételeinek 
vizsgálatával összefüggő 
- 31. § (1) bekezdése 
szerinti - körülmények. 
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3.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/
Másodlagos 

Másodlagos 
esetén az 
elsődleges 

forrás jelölése 

Nyilván
os (I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

Az adat tartalmának leírása       

itt a 3.1.2. pont 1. 
oszlopában 
megadott 

megnevezést kérjük 
szerepeltetni 

Az MNB által kiadott 
tevékenységi engedéllyel 
rendelkező, illetve 
nyilvántartásba vett szervezetek 
és személyek jegyzéke, ideértve 
az engedély típusát. 
Adattartalom: 

• Piaci szereplő neve; 

• Azonosító száma; 

• Címe; 

• Típusa; 

• Státusza. 

MNBtv. 43. § 
(2) bekezdés 

a) pont 
Elsődleges - Igen Igen Egyszerű 

Központi 
törzsadattár – KTA 

A pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyelete alá tartozó 
személyek és szervezetek 
törzsadat-bejelentési 
kötelezettségéről szóló 
58/2015. (XII. 22.) MNB rendelet 
mellékletében szereplő – az 
MNBtv. 43. § (2) a) szerinti 

A pénzügyi 
közvetítőrends
zer felügyelete 

alá tartozó 
személyek és 
szervezetek 
törzsadat-
bejelentési 

Elsődleges - Nem Igen Egyszerű 
Központi 

törzsadattár – KTA 
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adatokon túli nem nyilvános 
adatok. 
 
 
 
 
 
Adattartalom, 
kód, illetve adatkör 
megnevezésével: 
 
KTA1 - Intézményi alapadatok: 
KTA101  Az intézmény teljes neve 
KTA102  Az intézmény rövid neve 
KTA103  Névváltozás időpontja 
KTA104  Cégforma/Ágazat 
KTA105  Törzsszám 
KTA106  Intézmény jogi státusza 
KTA107  Jogi státusz változás 
időpontja 
KTA108  Székhely 
KTA109  Levelezési cím 
KTA110  Telefon 
KTA111  Telefax 
KTA112  E-mail 
KTA113  Weblap 
KTA114  Cégjegyzékszám 
/Bírósági végzés száma 
KTA115  Bírósági bejegyzés kelte 
KTA116  Alapítás időpontja 
KTA117 Jegyzett/Dotációs tőke 
összesen 

kötelezettségé
ről szóló 

58/2015. (XII. 
22.) MNB 

rendelet és 
annak 

mellékletei 
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KTA118  A jegyzett tőke pénzbeli 
értéke 
KTA119  Szolgáltatás/ 
tevékenység kezdete 
KTA120 Szolgáltatás/ tevékenység 
vége 
KTA121  Az MNB felé teljesítendő 
adatszolgáltatásért felelős 
személy neve 
KTA122  Mandátumának kezdete 
KTA123  Mandátumának vége 
KTA124  Telefonszáma 
KTA125  E-mail címe 
KTA126  Az MNB-vel való 
kapcsolattartásért felelős személy 
neve 
KTA127  Mandátumának kezdete 
KTA128  Mandátumának vége 
KTA129  Telefonszáma 
KTA130  E-mail címe 
KTA131  Fogyasztóvédelmi 
kapcsolattartó neve 
KTA132  Mandátumának kezdete 
KTA133  Mandátumának vége 
KTA134  Telefonszáma 
KTA135  E-mail címe 
KTA136  Hivatalos levél 
címzettjének neve 
KTA137  Mandátumának kezdete 
KTA138  Mandátumának vége 
KTA139  Telefonszáma 
KTA140  E-mail címe 
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KTA150  Jogalany-azonosító (a 
továbbiakban: LEI-kód) 
Az intézmény LEI-kód kibocsátója 
LEI-kód beszerzésének dátuma 
LEI-kód lejáratának dátuma    
 
KTA2 Vezető állású személyek, 
vezető tisztségviselők, egyéb 
vezetők és kötelező 
alkalmazottak: 
KTA201  Bejelentés oka 
KTA202  Engedélyköteles tisztség 
esetén az engedély száma 
KTA203  Engedély-, 
bejelentésköteles tisztség esetén 
az engedély, nyilvántartásba vétel 
iktatószáma 
KTA203  Név 
KTA204  Születési név 
KTA205  Anyja neve 
KTA206  Születési helye 
KTA207  Születési ideje 
KTA208  Személyi igazolvány 
száma 
KTA209  Útlevélszám 
KTA210  Egyéb azonosító 
dokumentum megnevezése 
KTA211  Egyéb azonosító 
dokumentum száma 
KTA212  Állampolgársága 
KTA213  Legmagasabb iskolai 
végzettsége 
KTA214  Lakcíme 
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KTA215  Tisztség 
megnevezése/Alkalmazotti 
pozíció megnevezése 
KTA216  Tisztség betöltésének 
kezdete 
KTA217  Tisztség betöltésének 
vége  
KTA218  Újraválasztás dátuma 
KTA219  Első számú vezető 
KTA220  Vezető 
tisztségviselő/Vezető 
beosztásúnak minősülő tisztség 
KTA221  Képviseleti joggal 
rendelkezik 
KTA222  Cégjegyzési joggal 
rendelkezik 
KTA223  Tisztség betöltésének 
alapja 
KTA224  Az intézmény 
alkalmazottja 
KTA225  Tisztségviselő-mentesítés 
jogcíme 
KTA226  Mentesítés kezdő 
időpontja 
KTA227  Mentesítés végének 
időpontja 
KTA228  Tisztségviselő email címe 
KTA229  Tisztségviselő telefonos 
elérhetősége 
 
KTA3 Befolyással rendelkezők: 
KTA3A Befolyásoló adatai 
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KTA3A01 Befolyásoló 
természetes személy neve 
KTA3A02 Születési név 
KTA3A03 Születési helye 
KTA3A04 Születési ideje 
KTA3A05 Anyja neve 
KTA3A06 Lakcím 
KTA3B01 Befolyás típusa: 
Közvetlen tulajdonláson alapuló 
befolyás 
KTA3B02 Befolyás-változás 
időpontja 
KTA3B03 Befolyás-változás iránya 
KTA3B04 Tulajdoni rész (%) 
KTA3B05 Tulajdoni rész (Ft) 
KTA3B06 Értékpapír neve 
KTA3B07 Értékpapír ISIN 
azonosítója 
KTA3B08 Értékpapír mennyisége 
(db) 
KTA3B09 Szavazati jog (%) 
KTA3C01 Befolyás típusa: 
Közvetett tulajdonláson alapuló 
befolyás 
KTA3C02 Befolyás-változás 
időpontja 
KTA3C03 Befolyás-változás iránya 
KTA3C04 Közvetett tulajdonlás 
esetén a köztes vállalkozás 
azonosító adatai 
KTA3C05 Név 
KTA3C06 Törzsszám 
KTA3C07 Székhely 
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KTA3C08 Befolyásoló köztes 
vállalkozásban fennálló közvetlen 
tulajdoni része (%) 
KTA3C09 Befolyásoló köztes 
vállalkozásban fennálló közvetlen 
szavazati joga (%) 
KTA3D01 Befolyás típusa: Közeli 
hozzátartozón keresztüli 
közvetett befolyás 
KTA3D02 Befolyás-változás 
időpontja 
KTA3D03 Befolyás-változás iránya 
KTA3D04 A közeli hozzátartozó 
adatai 
KTA3D05 Név 
KTA3D06 Születési helye 
KTA3D07 Születési ideje 
KTA3D08 Anyja neve 
KTA3D09 Lakcím 
KTA3D10 Közeli hozzátartozó 
tulajdoni része (Ft) 
KTA3D11 Közeli hozzátartozó 
tulajdoni része (%) 
KTA3D12 Közeli hozzátartozó 
szavazati joga (%) 
KTA3E01  Befolyás típusa: 
Szavazat-átruházási 
megállapodáson alapuló befolyás 
KTA3E02 Befolyás-változás 
időpontja  
KTA3E03 Befolyás-változás iránya 
KTA3E04 A megállapodásban 
részes másik fél adatai 
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KTA3E05 Átadó vagy átvevő 
KTA3E06 Név 
KTA3E07 Születési helye 
KTA3E08 Születési ideje 
KTA3E09 Anyja neve 
KTA3E10 Törzsszám 
KTA3E11 Székhely/Lakcím 
KTA3E12 Átadott/átvett szavazat 
mértéke (%) 
KTA3F01 Befolyás típusa: 
Együttszavazási megállapodáson 
alapuló befolyás 
KTA3F02 Befolyás-változás 
időpontja 
KTA3F03 Befolyás-változás iránya 
KTA3F04 Megállapodó fél adatai 
KTA3F05 Név 
KTA3F06 Születési helye 
KTA3F07 Születési ideje 
KTA3F08 Anyja neve 
KTA3F09 Törzsszám 
KTA3F10 Székhely/Lakcím 
KTA3F11 A megállapodás alapján 
gyakorolható plusz szavazati jog 
(%) 
KTA3G01 Egyéb befolyás 
KTA3G02 Befolyás jogalapja 
KTA3H01 Befolyásoló adatai 
KTA3H02 Befolyásoló neve 
KTA3H03 Törzsszám 
KTA3H04 Székhely 
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KTA3I01 Befolyás típusa: 
Közvetlen tulajdonláson alapuló 
befolyás 
KTA3I02 Befolyás-változás 
időpontja 
KTA3I03 Befolyás-változás iránya 
KTA3I04 Tulajdoni rész (%) 
KTA3I05 Tulajdoni rész (Ft) 
KTA3I06 Értékpapír neve 
KTA3I07 Értékpapír ISIN 
azonosítója 
KTA3I08 Értékpapír mennyisége 
KTA3I09 Szavazati jog (%) 
KTA3J01 Befolyás típusa: 
Közvetett tulajdonláson alapuló 
befolyás 
KTA3J02 Befolyás-változás 
időpontja (éééé.hh.nn) 
KTA3J03 Befolyás-változás iránya 
KTA3J04 Közvetett tulajdonlás 
esetén a köztes vállalkozás 
azonosító adatai 
KTA3J05 Név 
KTA3J06 Törzsszám 
KTA3J07 Székhely 
KTA3J08 Befolyásoló köztes 
vállalkozásban fennálló közvetlen 
tulajdona (%) 
KTA3J09 Befolyásoló köztes 
vállalkozásban fennálló közvetlen 
szavazati joga (%) 
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KTA3K01 Befolyás típusa: 
Szavazat-átruházási 
megállapodáson alapuló befolyás 
KTA3K02 Befolyás-változás 
időpontja 
KTA3K03 Befolyás-változás iránya 
KTA3K04 A megállapodásban 
részes másik fél adatai 
KTA3K05 Átadó vagy átvevő 
KTA3K06 Név 
KTA3K07 Születési helye 
KTA3K08 Születési ideje 
KTA3K09 Anyja neve 
KTA3K10 Törzsszám 
KTA3K11 Székhely/ Lakcím 
KTA3K12 Átadott/átvett szavazat 
mértéke (%) 
KTA3L01 Befolyás típusa: 
Együttszavazási megállapodáson 
alapuló befolyás 
KTA3L02 Befolyás-változás 
időpontja 
KTA3L03 Befolyás-változás iránya 
KTA3L04 Megállapodó fél adatai 
KTA3L05 Név 
KTA3L06 Születési helye 
KTA3L07 Születési ideje 
KTA3L08 Anyja neve 
KTA3L09 Törzsszám 
KTA3L10 Székhely/Lakcím 
KTA3L11 A megállapodás alapján 
gyakorolható plusz szavazati jog 
(%) 
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KTA3M01 Befolyás típusa: Egyéb 
befolyás 
KTA3M02 Befolyás jogalapja 
 
KTA4 Könyvvizsgáló 
KTA4A01 Könyvvizsgáló társaság 
neve 
KTA4A02 Megbízás kezdete 
KTA4A03 Megbízás vége 
KTA4A04 Törzsszám 
KTA4A05 Székhely 
KTA4A06 Telefon 
KTA4A07 Telefax 
KTA4A08 E-mail 
KTA4A09 Weblap 
KTA4A10 Kamarai tagság száma 
KTA4A11 Kamarai státusz 
KTA4A12 Pénzügyi intézményi 
minősítés száma 
KTA4A13 Biztosítási minősítés 
száma 
KTA4A14 Pénztári minősítés 
száma 
KTA4A15 Befektetési vállalkozási 
minősítés száma 
KTA4A16 IFRS minősítés száma 
KTA4A17 Kamarai tagság kezdete 
KTA4A18 Kamarai tagság vége 
KTA4B01 Könyvvizsgáló személy 
neve 
KTA4B02 Megbízás kezdete 
KTA4B03 Megbízás vége 
KTA4B04 Születési név 
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KTA4B05 Anyja neve 
KTA4B06 Születési helye 
KTA4B07 Születési ideje 
KTA4B08 Lakcím 
KTA4B09 Kamarai tagság száma 
KTA4B10 Kamarai státusz 
KTA4B11 Pénzügyi intézményi 
minősítés száma 
KTA4B12 Biztosítási minősítés 
száma 
KTA4B13 Pénztári minősítés 
száma 
KTA4B14 Befektetési vállalkozási 
minősítés száma 
KTA4B15 IFRS minősítés száma 
KTA4B16 Kamarai tagság kezdete 
KTA4B17 Kamarai tagság vége 
KTA4B18 Könyvvizsgáló 
elérhetősége 
KTA4C01 Helyettes könyvvizsgáló 
személy neve 
KTA4C02 Megbízás kezdete 
KTA4C03 Megbízás vége 
KTA4C0  Születési név 
KTA4C05 Anyja neve 
KTA4C06 Születési helye 
KTA4C07 Születési ideje 
KTA4C08 Lakcím 
KTA4C09 Kamarai tagság száma 
KTA4C10 Kamarai státusz 
KTA4C11 Pénzügyi intézményi 
minősítés száma 
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KTA4C12 Biztosítási minősítés 
száma 
KTA4C13 Pénztári minősítés 
száma 
KTA4C14 Befektetési vállalkozási 
minősítés száma 
KTA4C15 IFRS minősítés száma 
KTA4C16 Kamarai tagság kezdete 
KTA4C17 Kamarai tagság vége 
 
KTA5 Kiszervezés/megbízás 
KTA5A01  
Kiszervezés/Megbízás 
KTA5A02 Kiszervezett 
tevékenységet végző 
intézmény/Megbízott intézmény 
neve 
KTA5A03 Törzsszám 
KTA5A04 Székhely 
KTA5A05 Telefon 
KTA5A06 Telefax 
KTA5A07 E-mail 
KTA5A08 Weblap 
KTA5A09 Kiszervezett 
tevékenység 
megnevezése/Megbízás típusa 
KTA5A10 Kiszervezés kezdete 
KTA5A11 Kiszervezés vége 
KTA5B01 Kiszervezett 
tevékenységet végző egyéni 
vállalkozó/Kiszervezett 
tevékenységet végző személy 
neve / Megbízott személy neve 
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KTA5B02 Születési neve 
KTA5B03 Adószám 
KTA5B04 Anyja neve 
KTA5B05 Születési helye 
KTA5B06 Születési ideje 
KTA5B07 Lakcím 
KTA5B08 Kiszervezett 
tevékenység megnevezése/ 
Megbízás típusa 
KTA5B09 Megbízás/kiszervezés 
kezdete 
KTA5B10 Megbízás/kiszervezés 
vége 
 
KTA6 Belső ellenőrzési szervezet 
vezetője/belső ellenőr 
KTA6A01 Belső ellenőrzési 
szervezet vezetője/belső ellenőr 
neve 
KTA6A02 Foglalkoztatási 
jogviszony jellege 
KTA6A03 Foglalkoztatási 
jogviszony tartamának jellege 
KTA6A04 Foglalkoztatási 
jogviszony kezdete 
KTA6A05 Foglalkoztatási 
jogviszony vége 
 
 
KTBIZ Biztosítók speciális adatai 
KTBIZ101 Számlavezető 
intézmény neve 
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KTBIZ102 Pénzforgalmi számla 
száma 
KTBIZ103 Számlanyitás dátuma 
KTBIZ104 Számla 
megszüntetésének dátuma 
KTBIZ105 Letétkezelő intézmény 
neve 
KTBIZ106 Befektetési számla 
száma 
KTBIZ107 Számlanyitás dátuma 
KTBIZ108 Számla 
megszüntetésének dátuma 
    
KTBI Biztosító egyesületek 
speciális törzsadatai 
KTBI101 Éves átlagos taglétszám 
 
KTBK Biztosítási többes ügynök 
és biztosítási alkusz 
(biztosításközvetítők) speciális 
törzsadatai 
KTBK1 Intézményi alapadatok 
KTBK101 Külföldi fiók neve 
KTBK102 Külföldi fiók címe 
KTBK103 Külföldi képviselet neve 
KTBK104 Külföldi képviselet címe 
KTBK105 Egyéb tényleges 
tevékenység végzésére szolgáló 
hely címe 
KTBK2 Tulajdoni részesedés más 
biztosításközvetítőben 
KTBK201 Tulajdonolt intézmény 
adatai 
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KTBK202 Tulajdonolt intézmény 
neve 
KTBK203 Törzsszám 
KTBK204 Székhely 
KTBK205 Tulajdonszerzés 
időpontja 
KTBK206 Tulajdon 
megszűnésének időpontja 
KTBK207 Tulajdoni rész (%) 
KTBK208 Tulajdoni rész (Ft) 
 
KTPT Pénztárak speciális 
törzsadatai 
KTPT1 Intézményi alapadatok 
KTPT101 Pénztárt alapító 
intézmény neve 
KTPT102 Törzsszám 
KTPT103 Székhely 
KTPT104 Tevékenység típusa 
KTPT105 Kiegészítő vállalkozási 
tevékenység 
KTPT106 Számlavezető intézmény 
neve 
KTPT107 Törzsszám 
KTPT108 Pénzforgalmi számla 
száma 
KTPT109 Számlanyitás dátuma 
KTPT110 Számla 
megszüntetésének dátuma 
KTPT2 Jogutódlás adatok 
KTPT201 Bejelentő intézmény 
neve 
KTPT202 Törzsszám 
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KTPT203 Érintett intézmény 
szerepe 
KTPT204 Átalakulásról határozó 
közgyűlés időpontja 
KTPT205 Átalakulás napja 
KTPT206 Jogutódlás típusa 
KTPT207 Jogutódlásban érintett 
másik intézmény neve 
KTPT208 Törzsszám 
KTPT209 Székhelye 
KTPT210 Másik érintett 
intézmény szerepe 
KTPT211 Átalakulásról határozó 
közgyűlés időpontja 
KTPT3 Telephely, iók, 
kirendeltség adatok 
KTPT301 Telephely neve 
KTPT302 Címe 
KTPT303 Telefon 
KTPT304 Telefax 
KTPT305 E-mail 
KTPT306 Weblap 
KTPT307 Tevékenység 
megkezdésének időpontja 
KTPT308 Tevékenység 
befejezésének időpontja 
KTPT4 Pénztár tagdíjmegosztása 
KTPT41 Fedezeti tartalék/alap 
KTPT411 Tagdíj-megosztási arány 
(%) 
KTPT412 Megosztás elve 
KTPT413 Értéksáv alsó határa 
KTPT414 Értéksáv felső határa 
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KTPT415 Érvényesség kezdete 
KTPT416 Érvényesség vége 
KTPT42 Működési tartalék/alap 
KTPT421 Tagdíj-megosztási arány 
(%) 
KTPT422 Megosztás elve 
KTPT423 Értéksáv alsó határa 
KTPT424 Értéksáv felső határa 
KTPT425 Érvényesség kezdete 
KTPT426 Érvényesség vége 
KTPT43 Likviditási tartalék/alap 
KTPT431 Tagdíj-megosztási arány 
(%) 
KTPT432 Megosztás elve 
KTPT433 Értéksáv alsó határa 
KTPT434 Értéksáv felső határa 
KTPT435 Érvényesség kezdete 
KTPT436 Érvényesség vége 
KTPT44 Egyéb tartalék/alap 
KTPT441 Tagdíj-megosztási arány 
(%) 
KTPT442 Megosztás elve 
KTPT443 Értéksáv alsó határa 
KTPT444 Értéksáv felső határa 
KTPT445 Érvényesség kezdete 
KTPT446 Érvényesség vége 
 
KTFNY Foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmények 
speciális törzsadatai 
KTFNY1 Intézményi alapadatok 
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KTFNY101 Foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézmény 
alapítója 
KTFNY102 Törzsszám 
KTFNY103 Székhely 
KTFNY104 Számlavezető 
intézmény neve 
KTFNY105 Törzsszám 
KTFNY106 Pénzforgalmi számla 
száma 
KTFNY107 Számlanyitás dátuma 
KTFNY108 Számla 
megszüntetésének dátuma 
KTFNY2 Jogutódlás adatok 
(átalakulás, egyesülés, szétválás 
esetén töltendő ki) 
KTFNY201 Bejelentő intézmény 
neve 
KTFNY202 Törzsszám 
KTFNY203 Érintett intézmény 
szerepe (Jogelőd) 
KTFNY204 Átalakulásról, 
egyesülésről, szétválásról 
határozó közgyűlés időpontja 
KTFNY205 Átalakulás, egyesülés, 
szétválás napja 
KTFNY206 Jogutódlás típusa 
KTFNY207 Jogutódlásban érintett 
másik intézmény neve 
KTFNY208 Törzsszám 
KTFNY209 Székhelye 
KTFNY210 Másik érintett 
intézmény szerepe (Jogutód) 
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KTFNY211 Átalakulásról, 
egyesülésről, szétválásról 
határozó közgyűlés időpontja 
KTFNY3 Telephely adatok 
KTFNY301 Telephely neve 
KTFNY302 Címe 
KTFNY303 Telefon 
KTFNY304 Telefax 
KTFNY305 E-mail 
KTFNY306 Weblap 
KTFNY307 Tevékenység 
megkezdésének időpontja 
KTFNY308 Tevékenység 
befejezésének időpontja 
 
KTBV Befektetési vállalkozások 
és befektetési vállalkozások 
fióktelepe speciális törzsadatai 
KTBV101 KELER kód 
KTBV102 KELER kód 2 
KTBV103 BEVA tagság kezdete 
KTBV104 Intézmény típus 
  
KTHPV Hitelintézetek, 
hitelintézeti fióktelepek, 
pénzügyi vállalkozások és 
pénzügyi vállalkozások 
fióktelepei speciális törzsadatai 
KTHPV1 Telephelyek száma 
KTHPV101 Belföld 
KTHPV102 Budapest 
KTHPV103 Vidéki város 
KTHPV104 Egyéb település 
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KTHPV105 Külföld 
KTHPV2 Szervezeti tagság 
kezdete 
KTHPV201 OBA 
KTHPV202 Bankszövetség 
KTHPV203 Integrációs Szervezet 
 
KTPI Elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény, pénzforgalmi 
intézmény, elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény és 
pénzforgalmi intézmény 
fióktelepe, valamint a PEKMI 
speciális törzsadatai 
KTPI1 Telephelyek száma 
KTPI101 Belföld 
KTPI102 Budapest 
KTPI103 Vidéki város 
KTPI104 Egyéb település 
KTPI105 Külföld 
KTPI2 Intézményi alapadatok 
KTPI201 Főtevékenységi kör 
KTPI202 TEÁOR kód 
KTPI203 Megnevezés 
KTPI204 Tevékenység kezdete 
KTPI205 Tevékenység vége 
KTPI206 Egyéb tevékenységi kör 
KTPI207 TEÁOR kód 
KTPI208 Megnevezés 
KTPI209 Tevékenység kezdete 
KTPI210 Tevékenység vége 
KTPI211 Pénzforgalmi szolgáltatás 
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KTPI212 Megnevezés [Hpt. 6. § 
87. pont a)-g) alpontjai szerinti 
megnevezés] 
KTPI213 Pénzforgalmi szolgáltatás 
kezdete 
KTPI214 Pénzforgalmi szolgáltatás 
vége  
KTPI215 Elektronikus pénz 
kibocsátás 
KTPI216 Tevékenység kezdete  
KTPI217 Tevékenység vége  
 
KTNYK Nyilvánosan forgalomba 
hozott értékpapír kibocsátó 
KTNYK1 Kibocsátó vezető állású 
személyében bekövetkezett 
változás és az újonnan 
megválasztott vezetőnek a 
kibocsátó bármely 
értékpapírjából tulajdonában lévő 
mennyisége 
KTNYK101 Név 
KTNYK102 Születési név 
KTNYK103 Anyja neve 
KTNYK104 Születési hely 
KTNYK105 Születési idő 
KTNYK106 Lakcím 
KTNYK107 Részvény kibocsátója 
esetén a kibocsátó által 
kibocsátott, a vezető állású 
személy tulajdonában álló 
bármely értékpapírra vonatkozó 
adatok 
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KTNYK108 Értékpapír 
megnevezése 
KTNYK109 Értékpapír ISIN 
azonosítója 
KTNYK110 A vezető állású 
személy tulajdonában álló 
értékpapír állomány 
KTNYK2 Kibocsátó vezető állású 
személyének értékpapír-tulajdon 
változása a kibocsátó által 
kibocsátott értékpapírokból 
KTNYK201 Név 
KTNYK202 Születési név 
KTNYK203 Anyja neve 
KTNYK204 Születési hely 
KTNYK205 Születési idő 
KTNYK206 Részvény kibocsátója 
esetén a kibocsátó által 
kibocsátott, a vezető állású 
személy tulajdonában álló 
bármely értékpapírra vonatkozó 
adatok 
KTNYK207 Értékpapír 
megnevezése 
KTNYK208 Értékpapír ISIN 
azonosítója 
KTNYK209 A vezető állású 
személy tulajdonában álló 
értékpapír állományában 
bekövetkezett változás 
KTNYK210 Változás időpontja 
KTNYK211 Mennyiség 
KTNYK212 Árfolyam 
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KTNYK213 Ügylet pénzneme 
KTNYK214 Igénybe vett 
befektetési vállalkozás 
KTNYK215 Teljes neve 
KTNYK216 Törzsszám 
KTNYK217 A vezető állású 
személy tulajdonában álló 
értékpapír állománya az ügyletet 
követően 
KTNYK3 A kibocsátó saját 
kibocsátású értékpapírjának 
tulajdonlásában bekövetkezett 
változás 
KTNYK301 Értékpapír 
megnevezése és fajtája 
KTNYK302 Értékpapír ISIN 
azonosítója 
KTNYK303 A kibocsátó saját 
kibocsátású értékpapírjának 
tulajdonlásában bekövetkezett 
változás 
KTNYK304 Ügyletkötés jellege 
KTNYK305 Ügyletkötés dátuma 
KTNYK306 Mennyiség 
KTNYK307 Ár/Átlagár 
KTNYK308 Ügylet pénzneme 
KTNYK309 Ügyletkötés helye 
KTNYK310 Ügyletet követően 
birtokolt összmennyiség 
KTNYK5 A Tpt. 61. §-a szerinti, 
szavazati jogot biztosító részvény, 
illetve szavazati jog 
megszerzéséről vagy 
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elidegenítéséről kibocsátóhoz 
érkező tájékoztatás Tpt. 55. § (2) 
bekezdése szerinti bejelentése 
KTNYK501 Olyan meglévő 
részvények kibocsátójának vagy 
eredeti kibocsátójának 
megnevezése, amelyhez szavazati 
jog kapcsolódik 
KTNYK502 A bejelentés oka (1. 
szavazati jogok megszerzése vagy 
elidegenítése 2. pénzügyi 
eszközök megvásárlása vagy 
értékesítése, amely olyan, már 
kibocsátott részvények 
megszerzését eredményezheti, 
amelyekhez szavazati jogok 
kapcsolódnak 3. a szavazati jogok 
megoszlását megváltoztató 
esemény) 
KTNYK503 A bejelentésre 
kötelezett személy teljes neve 
KTNYK504 A részvényes teljes 
neve (ha eltér a 3. pontban 
említett személytől) 
KTNYK505 Az ügylet időpontja és 
a küszöbérték átlépésének vagy 
elérésének időpontja 
KTNYK506 Az átlépett vagy elért 
küszöbérték 
KTNYK507 Bejelentett adatok a 
részvényekhez kapcsolódó 
szavazati jogok esetén 
KTNYK508 Értékpapír adatok 
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KTNYK509 ISIN azonosító 
KTNYK510 Részvények 
osztálya/típusa 
KTNYK511 A kiváltó ügyletet 
megelőző helyzet 
vonatkozásában: 
KTNYK512 részvények száma 
osztályonként/típusonként 
KTNYK513 részvények száma 
összesen 
KTNYK514 közvetlen és közvetett 
szavazati jogok száma 
osztályonként/típusonként 
KTNYK515 közvetlen és közvetett 
szavazati jogok száma összesen 
KTNYK516 A kiváltó ügylet utáni 
helyzet vonatkozásában: 
KTNYK517 közvetlenül birtokolt 
részvények száma 
osztályonként/típusonként 
KTNYK518 közvetlenül birtokolt 
részvények száma összesen 
KTNYK519 közvetlen szavazati 
jogok száma 
osztályonként/típusonként 
KTNYK520 közvetett szavazati 
jogok száma 
osztályonként/típusonként 
KTNYK521 közvetlen és közvetett 
szavazati jogok száma összesen 
KTNYK522 közvetlen szavazati 
jogok %-a 
osztályonként/típusonként 
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KTNYK523 közvetett szavazati 
jogok %-a 
osztályonként/típusonként 
KTNYK524 közvetlen és közvetett 
szavazati jogok %-a összesen 
KTNYK525 Bejelentett adatok 
pénzügyi eszközök esetén, a 
kiváltó ügylet utáni helyzetre 
vonatkozóan: 
KTNYK526 a pénzügyi eszköz, 
illetve megállapodás típusa 
KTNYK527 a lejárat időpontja 
KTNYK528 felhasználási/átváltási 
időszak/határidő 
KTNYK529 az eszköz 
felhasználása/átváltása esetén 
megszerezhető szavazati jogok 
száma 
KTNYK530 szavazati jogok %-a 
KTNYK531 az eszköz 
felhasználása/átváltása esetén 
megszerezhető szavazati jogok 
száma összesen, az összes lejárati 
dátum vonatkozásában 
KTNYK532 szavazati jogok %-a 
összesen, az összes lejárati dátum 
vonatkozásában összesen 
KTNYK533 Szavazati jogok száma 
összesen a kiváltó ügylet után 
KTNYK534 Szavazati jogok %-a 
összesen a kiváltó ügylet után 
KTNYK535 Az ellenőrzött 
vállalkozások láncolata, 
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amelyeken keresztül a szavazati 
jogokat, illetve a pénzügyi 
eszközöket ténylegesen 
birtokolják 
KTNYK536 az ellenőrzött 
vállalkozás teljes neve 
KTNYK537 az ellenőrzött 
vállalkozás által birtokolt 
szavazati jogok száma 
KTNYK538 az ellenőrzött 
vállalkozás által birtokolt 
szavazati jogok %-a 
KTNYK539 Meghatalmazott útján 
történő szavazás esetében 
KTNYK540 meghatalmazott teljes 
neve 
KTNYK541 részvények 
darabszáma, amelyre a 
meghatalmazás vonatkozik 
KTNYK542 szavazati jog 
birtoklására szóló meghatalmazás 
lejáratának dátuma 
KTNYK543 További információ 
KTNYK6 A kibocsátó 
értékpapírjainak szabályozott 
piacra történő bevezetése, 
kivezetése, átvezetése 
KTNYK601 Értékpapír 
megnevezése KTNYK602 
Értékpapír ISIN azonosítója 
KTNYK603 Döntéssel kapcsolatos 
információk KTNYK604 
Kivezetés/Átvezetés 
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KTNYK606 Azon szabályozott piac 
megnevezése, amelyről az 
értékpapír ki lesz vezetve 
KTNYK607 Azon szabályozott piac 
megnevezése, amelyre az 
értékpapír át lesz vezetve 
KTNYK608 Kivezetés/átvezetés 
tervezett időpontja 
KTNYK609 Döntést tartalmazó 
határozat (csatolmány) 
KTNYK610 Az értékpapír 
szabályozott piacra történő 
tényleges bevezetése, kivezetése 
KTNYK611 Szabályozott piac 
megnevezése 
KTNYK612 Szabályozott piacra 
történő bevezetés dátuma 
KTNYK613 Szabályozott piacról 
történő kivezetés dátuma 
 
 

Pénzpiaci közvetítő 

• neve,  

• székhelye, 

•  tevékenység végzésének 
helye, 

• a tevékenység 
engedélyezésének, 
bejelentéshez kötött 
tevékenység esetén a 
bejelentés időpontja, 

• az az adat, hogy a 
nyilvántartásba vett 

Hpt. 202. § Elsődleges - Igen Igen Egyszerű 
Központi 

törzsadattár – KTA 
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kiemelt közvetítő, függő 
ügynök, többes kiemelt 
közvetítő, többes 
ügynök, alkusz vagy 
közvetítői alvállalkozó, 

• illetve az az adat, hogy a 
közvetítő jelzáloghitel 
közvetítői tevékenységet 
végez, a közvetítői 
alvállalkozó jelzáloghitel 
közvetítői tevékenységet 
végző közvetítő 
alvállalkozója, 

• a közvetítőt megbízó 
pénzügyi intézmény, 
illetve a közvetítői 
alvállalkozót megbízó 
közvetítő neve, 

• a közvetített szolgáltatás 
típusa, 

• a közvetítői alvállalkozó 
esetén a közvetítő neve, 

• a független közvetítőnél, 
jelzáloghitel közvetítői 
tevékenységet végző 
függő közvetítőnél 
vezető állású személynek 

o a tisztsége, 
o a 2. mellékletben 

meghatározott 
azonosító adatai 
közül a vezető 
állású személy 
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neve, születési 
helye, ideje és 
anyja neve, 

• a 288. § (15) 
bekezdésben 
meghatározott 
fogyasztóvédelmi 
ügyekért felelős 
kapcsolattartó azonosító 
adatai közül a neve, 
postai és elektronikus 
elérhetősége, 

• azon EGT-államok, 
amelyben a jelzáloghitel 
közvetítői tevékenységet 
végző fióktelepet 
létesített vagy határon 
átnyúló szolgáltatást 
végez. 

• a) a 20. § (1) és (2) 

bekezdésében foglalt adatok, 

• b) a bejelentés napja és a 

nyilvántartásba vétel napja, 

• c) a nyilvántartásból való törlés 

ténye, oka és napja, 

d) a nyilvántartásba vétel 
feltételeinek vizsgálatával összefüggő 
- 31. § (1) bekezdése szerinti - 
körülmények. 

A bizalmi 
vagyonkezelők

ről és 
tevékenységük 

szabályairól 
szóló 2014. évi 

XV. törvény 
22. § (1) 

  nem igen egyszerű 

Bizalmi 
vagyonkezelési 

jogviszonyok 
nyilvántartása 

• a) a bizalmi vagyonkezelő 
vállalkozás 

• aa) elnevezése, 

• ab) székhelye, 

A bizalmi 
vagyonkezelők

ről és 
tevékenységük 

  részben igen egyszerű 

KTA-Bizalmi 
vagyonkezelő 
vállalkozások 
nyilvántartása 
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• ac) telefonszáma, elektronikus 
levélcíme, honlapjának címe, 

• ad) ügyintézésre szolgáló 
helyiségének címe, ahol 
tevékenységet folytat, 

• ae) cégjegyzékszáma vagy 
ügyvédi kamarai nyilvántartási 
száma, 

ag) vezető állású személyének, 
tagjának, és tényleges 
tulajdonosának neve, születési neve, 
anyja neve, születési helye és ideje, 
jogi személy vagy nem jogi személy 
szervezet esetén név, székhely, 
nyilvántartási száma 

szabályairól 
szóló 2014. évi 

XV. törvény 
13. § (1) és (3) 
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4. Együttműködő szerv Nemzetközi kapcsolatokért, 

készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért 

felelős alelnökség 

4.1. Információforrások regiszterének tartalma 

4.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o MNBtv.4. § (2) és (5); 

o A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény; 

o A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről 

szóló 2003. évi XXIII. törvény; 

o A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény; 

o Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény; 

o a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 35/2017. (XII. 14.) MNB rendelet; 

o a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 

kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet; 

o az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 

kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB rendeletaz egyes kiegészítő 

pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályozásairól szóló 536/2013. 

(XII.30.) Korm. rendelet; 

o A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 

2017. évi LIII. törvény; 

o a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető 

feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 

38/2018. (XI.14.) MNB rendelet; 

o a Magyar Nemzeti Bank által a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete keretében, valamint 

a bizalmi vagyonkezelő vállalkozások tekintetében lefolytatott egyes engedélyezési és 

nyilvántartásba vételi eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 14/2015. (V.13.) MNB 

rendelet; 

o a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról szóló 2/2010. (I.28.) MNB rendelet 

o a forint- és az euroérmék utánzatáról, valamint a forint- és az eurobankjegyek utánzatáról 

szóló 2/2010. (I.28.) MNB rendelet módosításáról szóló 36/2014. (IX.25.) MNB rendelet; 

o A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény; 

o Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény; 

o A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény; 

o A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet.    

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

o MNBtv. 45. § a) pontja a fizetési rendszer működtetése tevékenység, valamint a 

pénzforgalmi szolgáltatás, mint pénzügyi szolgáltatási tevékenység vonatkozásában: 4. § 

(9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a 39. § (1) és (3) bekezdésében 
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meghatározott törvények hatálya alá tartozó személyek, szervezetek, valamint 

tevékenységek feletti folyamatos felügyelet gyakorlása; 

o MNBtv. 45. § c) pontja alapján az MNB hatóságként jár el az MNBtv. 4. § (5) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében a fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben 

történő teljesítés véglegességéről szóló törvény szerinti kijelölés, valamint annak 

visszavonása során; 

o MNBtv. 45. § d) Az MNB hatóságként jár el az MNBtv.  4. § (2) bekezdésében 

meghatározott feladatkörében a forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről, 

valamint az MNB által forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre átváltható 

bankjegyről és érméről utánzat készítésének és készíttetésének engedélyezése és 

ellenőrzése során. 

o MNBtv. 45. § e) pontja alapján az MNB hatóságként jár el az MNB törvényben, az MNB 

elnöke rendeleteiben és az MNB határozataiban foglalt rendelkezések megtartásának 

ellenőrzése során. 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági 

állásfoglalást): 

o  MNBtv. 26. § (5) szerint, ha az MNB észleli, hogy 

a) az MNB-vel, az érmék gyártását és forgalmazását végző szervezettel, annak 

cégnevével vagy az érmékkel való összetévesztésre vezető, vagy 

b) az utánzat, valamint az utánzatnak nem minősülő emlékérem 

forgalmazójának jogállását, az MNB-vel és az érmék gyártását és forgalmazását 

végző szervezettel való kapcsolatát illetően valótlan információt tartalmazó 

vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - 

megtévesztő vagy megtévesztésre alkalmas módon megjelenítő kereskedelmi 

gyakorlat a fogyasztót valószínűsíthetően olyan ügyleti döntés meghozatalára 

készteti, amelyet egyébként nem hozott volna meg, vagy erre alkalmas, 

kezdeményezi a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló törvényben meghatározott hatóság eljárását. 

(6) Az (5) bekezdésben meghatározott kezdeményezéssel egyidejűleg az MNB 

megküldi a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat 

tilalmáról szóló törvény alapján 

a) az MNB-vel, az érmék gyártását és forgalmazását végző szervezettel, annak 

cégnevével vagy az érmékkel való összetévesztésre vezető, vagy 

b) az utánzat, valamint az utánzatnak nem minősülő emlékérem 

forgalmazójának jogállását, az MNB-vel és az érmék gyártását és forgalmazását 

végző szervezettel való kapcsolatát illetően valótlan információt tartalmazó 

vagy valós tényt - figyelemmel megjelenésének valamennyi körülményére - 

megtévesztő vagy megtévesztésre alkalmas módon megjelenítő kereskedelmi 

gyakorlattal kapcsolatos szakhatósági állásfoglalását az eljáró hatóság részére. 

➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

o A Nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért, pénzügyi infrastruktúrákért és 

digitalizációért felelős alelnökség nem köt jogszabály alapján előírt szerződéseket.
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4.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

A nyilvántartás 
együttműködő szervnél 
használt megnevezése 

A nyilvántartás 
tartalmának/céljának leírása 

   A nyilvántartást 
elrendelő jogszabály 

meghatározása 

MNB jegyzékek a sikeresen 
bevizsgált 

bankjegyvizsgáló 
géptípusokról 

Az MNB a bevizsgáláson az 
elvárt követelményeknek 

megfelelt bankjegyvizsgáló 
géptípust felveszi az MNB 
jegyzékbe, és azt az MNB 

jegyzékbe való felvétel 
hónapjának utolsó napjától 

számított 1 évig ott 
szerepelteti, amennyiben a 
bankjegyvizsgáló géptípus 
továbbra is képes az MNB 

számára ezen idő alatt 
ismertté váló valamennyi 

forintbankjegy-hamisítvány 
típus felismerésére.  

Igen mnb.hu nem 

a bankjegyek 
feldolgozásáról, 
forgalmazásáról, 

valamint hamisítás 
elleni védelmével 

kapcsolatos 
technikai 

feladatokról szóló 
19/2019. (V. 13.) 

MNB rendelet 
   14. § (1) 

4.1.3.  A nyilvántartások által közhitelesen nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közhiteles adatait. 

Közhiteles adat rövid, 
köznapi neve 

Közhiteles adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) 
Átadható esetén az átadás 

módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 
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Az adat tartalmának leírása 

    itt a 4.1.2. pont 1. 
oszlopában megadott 
megnevezést kérjük 

szerepeltetni 

A szakterület nem kezel 
közhitelesnek minősülő 

nyilvántartást 
- - - - - 

 

4.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/Má
sodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

 
Az adat tartalmának 

leírása 

      itt a 4.1.2. pont 1. 
oszlopában 
megadott 

megnevezést kérjük 
szerepeltetni 

 Az MNB jegyzék az 
alábbiakat 
tartalmazza: 
a) a bevizsgált 
bankjegyvizsgáló gép 
adatai: név, funkció, 
típus, hardver- és 
szoftver-verzió, 
 b) a gyártóra, illetve a 
forgalmazóra 
vonatkozó információk: 

19/2019. (V.13) 
MNB rendelet 

14. § (2) 
Elsődleges - Igen Igen Egyszerű 

MNB jegyzékek a 
sikeresen bevizsgált 

bankjegyvizsgáló 
géptípusokról 
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név, székhely, 
levelezési cím, 
elektronikus levél- és 
honlap cím, 
c) az MNB jegyzékbe 
való felvétel időpontja, 

d) a (3) bekezdés 
szerinti, esetleges 

záradék.    
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5. Együttműködő szerv Pénzügyi Békéltető Testület szakterülete 

5.1 Információforrások regiszterének tartalma 

5.1.1. Az együttműködő szervnél rendelkezésre álló dokumentumok felsorolása 

➢ az iratok kezelését elrendelő jogszabályi rendelkezés megjelölése: 

o MNBtv.4. § (10); 

o A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi 

LXVI. törvény; 

o A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. 

(XII. 29.) Korm. rendelet. 

 

➢ az együttműködő szerv hatásköri feladatainak felsorolása (milyen ügyben hoz döntést): 

o MNBtv. 103. § (1) A 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy 

szervezet a Pénzügyi Békéltető Testületnél írásban, visszavonásig érvényes általános 

alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és 

egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési 

nyilatkozatában a szervezet vagy személy kötelezettségvállalásának mértékét, illetve 

hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy más módon is 

korlátozhatja. (2) A Pénzügyi Békéltető Testület a nála megtett alávetési nyilatkozatokról 

nyilvántartást vezet. 

o MNBtv. 111. § (1) Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a 

felek között. Ha az egyezség megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal 

jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség hiányában az eljárást folytatja a 

méltányossági kérelmeket tartalmazó ügyek kivételével. 

o MNBtv. 113. § (1) Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében 

a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a 39. 

§-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet 

általános alávetési nyilatkozatában, kereskedelmi kommunikációjában közölt 

vagy az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig tett 

nyilatkozatában a Pénzügyi Békéltető Testület döntését magára nézve 

kötelezőként elismerte, vagy 

b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a 39. §-ban meghatározott 

törvények hatálya alá tartozó személy vagy szervezet az eljárás kezdetekor úgy 

nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a 

tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott. 

c) A tanács egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó   határozatot 

hozhat, ha a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó személy 

vagy szervezet alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és 

a kérelmező érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést 

tartalmazó határozat meghozatalakor – nem haladja meg az egymillió forintot. 

 

➢ kiadott szakhatósági állásfoglalások tárgyának felsorolása (milyen ügyben ad ki szakhatósági 

állásfoglalást): 

o A Pénzügyi Békéltető Testület szakterület nem bocsát ki szakhatósági állásfoglalást. 
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➢ szerződési kötelezettség(ek) felsorolása (azon szerződések tárgya, amelyek tekintetében 

jogszabály szerződéskötési kötelezettséget ír elő). 

o A Pénzügyi Békéltető Testület szakterületen nincs jogszabály által előírt szerződéskötési 

kötelezettség.  
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5.1.2. Nyilvántartások összefoglaló táblázata 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által a megjelölt ügycsoportban kezelt nyilvántartásokat.  

Nyilvántartás 
megnevezése 

Nyilvántartás leírása 
Nyilvános 

(Igen/Részben/Nem) 
Közzététel helye 

Közhiteles 
(Igen/Részben/Nem) 

Jogszabályi 
hivatkozás 

A nyilvántartás 
együttműködő szervnél 
használt megnevezése 

A nyilvántartás 
tartalmának/céljának leírása 

   A nyilvántartást 
elrendelő jogszabály 

meghatározása 

Pénzügyi Békéltető 
Testület tagjairól 

nyilvántartás 

A Pénzügyi Békéltető Testület 
tagjairól a testület elnöke 
névjegyzéket vezet, mely 

tartalmazza a tagok nevét, 
felsőfokú végzettségük 

oklevél szerinti 
megnevezését, szakterületük 

és a tagot jelölő szervezet 
megjelölését. 

 

Igen 
PBT honlap 

www.mnb.hu/bekelt
etes 

Nem MNBtv. 101/A . § 

A Pénzügyi Békéltető 
Testület előtt általános 

alávetést tett szolgáltatók 
nyilvántartása 

 
A Pénzügyi Békéltető Testület 

a nála megtett alávetési 
nyilatkozatokról 

nyilvántartást vezet. 

 
 

Igen 
PBT honlap 

www.mnb.hu/bekelt
etes 

Nem 
MNBtv. 103.§ (2) 

bek. 
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5.1.3.  A nyilvántartások által közérdekből nyilvános adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartás közérdekből nyilvános adatait. 

Közérdekből nyilvános adat 
rövid, köznapi neve 

Közérdekből 
nyilvános adat 

jogszabályi 
megnevezése, 
értelmezése 

Nyilvános (I/N) Átadható (I/N) 
Átadható esetén az átadás 

módja 
(Egyszerű/Automatikus) 

Melyik nyilvántartásban 
szerepel 

 
Az adat tartalmának leírása 

    itt a 8.1.2. pont 1. 
oszlopában megadott 
megnevezést kérjük 

szerepeltetni 

PBT tagok neve, 
végzettsége, szakterülete. 

MNBtv. 101/A . § 
Tagok névjegyzéke 

Igen Igen Egyszerű 
Pénzügyi Békéltető 
Testület tagjairól 

nyilvántartás 
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5.1.4. A nyilvántartások által közhitelesnek nem minősülő, egyéb nyilvántartott adatok köre 

A táblázat célja, hogy felsorolja az együttműködő szerv által kezelt nyilvántartások közhitelesnek nem minősülő adatait. 

Adat rövid, köznapi 
neve 

Adat 
jogszabályi 

megnevezése, 
értelmezése 

Elsődleges/Má
sodlagos 

Másodlagos 
esetén az 

elsődleges forrás 
jelölése 

Nyilvános 
(I/N) 

Átadható 
(I/N) 

Átadható esetén 
az átadás módja 

(Egyszerű/ 
Automatikus) 

Melyik 
nyilvántartásban 

szerepel 

 
Az adat tartalmának 

leírása 

      itt a 8.1.2. pont 1. 
oszlopában 
megadott 

megnevezést kérjük 
szerepeltetni 

PBT előtt általános 
alávetést tett 
szolgáltatók: 

Neve 
Alávetés tartalma 
o Szolgáltatások 

tekintetében 
▪ terjedelme 
▪ korlátozás 

tartalma 
o Összeghatár 

tekintetében 
▪ terjedelme 
▪ korlátozás 

tartalma 

MNBtv. 103.§ 
(2) bek.  
A szolgáltatók 
és az alávetés 
tartalmáról 
vezetett 
nyilvántartás. 
 

Elsődleges - Igen Igen Egyszerű 

A Pénzügyi 
Békéltető Testület 

előtt általános 
alávetést tett 
szolgáltatók 

nyilvántartása 
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6. Az információátadási felületek, szolgáltatások 
 

Az MNB a 3.1.2 pontban ismertetett Központi törzsadattár (KTA) rendszerben szereplő egyes 

adatkörök tekintetében végez együttműködési megállapodáson alapuló és elektronikus úton 

(interfész) történő információátadást. 

6.1. Az információátadási felületek összefoglaló táblázata 

A táblázat az információátadási felületek általános adatait tartalmazza, amelyeken keresztül az 

együttműködő szerv információkat nyújthat. 

Azonosító Együttműködés 
formája 

Gyakoriság Nyilvános/
Nem 

nyilvános 

Nem nyilvános esetén a 
jelölés indoklása 

MNB-MÁK 
interfész 

Egyszerű Szakaszos 

(1 napi 
rendszerességgel) 

Nem 
nyilvános 

 

Az állami és 
önkormányzati szervek 

elektronikus 
információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. 
törvény alapján 

MNB-NAV 
interfész 

Egyszerű Szakaszos 

(1 napi 
rendszerességgel) 

Nem 
nyilvános 

 

Az állami és 
önkormányzati szervek 

elektronikus 
információbiztonságáról 

szóló 2013. évi L. 
törvény alapján 
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6.1.1. „MNB-MÁK interfész” elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 

alapján. 

6.1.1.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 

alapján. 

6.1.2. „MNB-NAV interfész” elektronikus információátadási felület, szolgáltatás műszaki 

leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 

alapján. 

6.1.2.1. Az elektronikus információátadási felületen keresztül átadható adatok, információk 

köre, leírása 

A fejezetben feltüntetett adatok nyilvánossága: Nyilvános / Nem nyilvános 

„Nem nyilvános” jelölés esetén annak indoklása: 

Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény 

alapján. 

6.2. Az adatátadás igénylésének és teljesítésének feltételei  

Az MNB a vonatkozó szabályozás értelmében automatikus információátadásra nem kötelezett. A 6.1.1. 

és 6.1.2. pontokban ismertetett interfész útján történő átadások hatályos együttműködési 

megállapodásokon alapulnak. További együttműködő szervek a részükről felmerülő egyszerű 

információátadási igényeket elektronikus úton, az MNB Hivatali kapujára (MNB) küldött megkereséssel 

kezdeményezhetik. 

 



 

67 
 

6.3. Az informatikai együttműködési szolgáltatás (adatátadás) rendelkezésre állása 

Az MNB által működtetett „MNB-NAV interfész”, illetve „MNB-MÁK interfész” esetében az MNB 

rendszerek irányából nem történik automatikus adatátadás, az adatok átadása minden esetben a hívó 

fél kezdeményezésére történik. A rendelkezésre állásnak célértéke, hogy a hívó fél naponta egyszer le 

tudja kérdezni az adatokat, amelyeket az MNB-nek egyszer kell biztosítania. 

6.4. Az átadott információ hitelességének biztosítása 

Az MNB által működtetett „MNB-NAV interfész”, illetve „MNB-MÁK interfész, mint információátadási 

szolgáltatás esetében az átadott információ hitelességét a mögöttes alapnyilvántartó rendszer 

(Központi törzsadattár - KTA) biztosítja. 

6.5. Az információátadás kezdeményezésének leírása elsődleges adat változása esetén 

Az MNB által működtetett „MNB-NAV interfész”, illetve „MNB-MÁK interfész”, mint információátadási 

szolgáltatás esetében az átadott adatok változása esetén a hívó fél a naponta egyszer történő 

lekérdezésekor a frissített adatkörök kerülnek továbbításra, amelyet a hívó fél által paraméterben 

megadott relevancia dátum alapján továbbít az MNB, azaz ahhoz a naphoz képest történt változásokat 

biztosítja. 

6.6. „MNB-NAV interfész”, valamint az „MNB-MÁK interfész” elektronikus 

információátadási felület, szolgáltatás ügyrendi leírása 

6.6.1. Az információátadási szabályzat módosítása esetén követendő eljárás, ezen belül az 

információátadási szolgáltatás igénybe vevői tájékoztatásának rendje 

Az „MNB-NAV interfész”, valamint az „MNB-MÁK interfész” hatályos együttműködési megállapodáson 

alapuló információátadások. A módosítás következtében az Információátadási szabályzat 

módosításáról az érintett együttműködő szervek tájékoztatása a hatályos együttműködési 

megállapodásban foglaltak szerint történik. 

6.6.2. Az információátadási szolgáltatás megszüntetésének rendje 

Az „MNB-NAV interfész”, valamint az „MNB-MÁK interfész” hatályos együttműködési megállapodáson 

alapuló információátadások. Az információátadás megszüntetése a kapcsolódó együttműködési 

megállapodás módosításával is együtt jár. A szolgáltatás megszüntetése következtében az 

Információátadási szabályzat módosításáról az érintett együttműködő szervek tájékoztatása a hatályos 

együttműködési megállapodásban foglaltak szerint történik. 


