
Tájékoztatás a MiFIR tranzakciós jelentés tesztelésének előkészítéséről 

 

 

Tisztelt Adatszolgáltató! 

 

Az MNB tesztrendszerén 2017. december 11-től biztosítunk lehetőséget az új, ISO20022 formátumú MiFIR tranzakciós 

jelentések beküldésének tesztelésére. 

Kérjük, hogy a tesztelés megkezdése előtt a tesztelésben résztvevő személyek regisztráljanak az ERA TESZTrendszer 

(ERA Oktató) felületén (https://erateszt.mnb.hu) a „Tranzakciós jelentés beküldése” szolgáltatáshoz, valamint ahhoz 

az intézményhez, amelynek nevében tesztelni szeretnének. A sikeres regisztráció előfeltétele a regisztráló felhasználó 

nevére szóló fokozott vagy minősített elektronikus aláíró tanúsítvány rendelkezésre állása. Amennyiben már rendel-

keznek érvényes regisztrációval, a szükséges jogosultság bővítést bejelentkezést követően a Regisztrációs adatbázis\In-

tézmények-szolgáltatások\Szolgáltatások bővítése útvonalon kezdeményezhetik. 

Az ERA rendszerrel, valamint az aláíró tanúsítvánnyal kapcsolatos információk a következő oldalon érhetők el:  

https://era.mnb.hu/ERA.WEB/contents/sugo 

Kérjük, hogy a teszt rendszerben történő regisztrációhoz tartozó - regisztráció során keletkező - regisztrációs adatlapot 

cégszerű aláírással ellátva, szkennelve küldjék el az adatszolgaltatas@mnb.hu e-mailcímre. Ez alapján az MNB teszt-

rendszerében jóváhagyásra kerül az adott személy számára a „Tranzakciós jelentés beküldése” szolgáltatáshoz történt 

regisztráció, így jogosulttá válik a jelentés beküldésére.  

Az éles rendszerhez történő regisztráció az MNB éles ERA rendszerében (https://era.mnb.hu) ugyanilyen módon tör-

ténik azzal a különbséggel, hogy a jogosultság beállításához az eredeti, cégszerűen aláírt regisztrációs adatlap bekül-

dése szükséges (személyesen vagy postai úton). 

Annak érdekében, hogy egy ARM adott befektetési szolgáltató nevében tudjon eljárni, számára szükséges egy másik 

adatlap küldése (https://era.mnb.hu/ERA.WEB/contents/meghatalmazas). Ezt annak a szolgáltatónak kell beküldenie 

számunkra, aki az ARM-et megbízza ezzel a feladattal. 

Az adatlapot – a regisztrációs laphoz hasonlóan kell eljuttatni az MNB-be – tesztrendszeri igénylés esetében elég az e-

mailben küldött szkennelt verzió, az éles rendszerben történő rögzítéshez az adatlap eredeti példányát kérjük postai 

úton vagy személyesen eljuttatni az MNB részére. 

A regisztráció egységes, nem függ a tervezett beküldés módjától (kézi küldés vagy webservice használata). 

2018. januártól a regisztrációs folyamat az elektronikus ügyintézés bevezetésével a változó jogszabályi követelmények-

nek megfelelően módosulni fog. 

A MiFIR tranzakciós jelentés beküldésének tesztelése 

2017. december 11-én feltöltjük a teszt ERA felületére a KAP új, MiFIR tranzakciós jelentés beküldésére szolgáló funk-

cióval bővített verzióját, amely feltelepítését követően beküldhetik tranzakciós jelentésüket  

Az elektronikus beküldéshez szükséges wsdl-t az MNB honlapján publikáljuk 

(https://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/mifid-mifir). 

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük merülne fel, a transactionreporting@mnb.hu e-mailcímen várjuk 

megkereséseiket. 
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