A Magyar Nemzeti Bank rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítést előíró határozata a Mellékletben
meghatározott adatszolgáltatásra kötelezett felügyelt intézmények számára.

A/az … (székhely: …) (Intézmény) felett gyakorolt folyamatos felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhely:
1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő

határozatot
hozza.
I. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében az alábbiakban meghatározottaknak az MNB
részére történő teljesítését írja elő – a felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségek mindenkor hatályos jogszabály
szerinti változatlan teljesítése mellett, beleértve a nevezett felügyeleti jelentéstáblákat is – az Intézmény számára:
1. Az L11 MNB azonosító kódú felügyeleti jelentés egyszeri alkalommal történő benyújtását, a jelen határozat
1. melléklete szerint, 2020. I. negyedévre vonatkozóan, legkésőbb 2020. május 8. napjáig.
2. A V01 MNB azonosító kódú felügyeleti jelentés heti rendszerességgel történő benyújtását, a jelen határozat
2. melléklete szerint, első alkalommal a 2020. március 23-29. napjai közötti időszakra, utolsó alkalommal
pedig a 2020. december 28. napja és 2021. január 3. napja közötti időszakra vonatkozóan, mindenkor
legkésőbb a tárgyidőszakot követő hét második munkanapján 10:00 óráig.
3. Az SF1901 táblakódú felügyeleti jelentés havi rendszerességgel történő benyújtását első alkalommal 2020.
március hónapra, utolsó alkalommal pedig 2020. december hónapra vonatkozóan, mindenkor legkésőbb a
tárgyhónapot követő 15. munkanapig.
4. A jelen határozat 3. mellékletében feltett kérdésekre választ adó szöveges jelentés heti rendszerességgel
történő benyújtását, első alkalommal legkésőbb 2020. március 26. napján 15:00 óráig, ezt követően
legkésőbb minden héten csütörtökön 15:00 óráig, utolsó alkalommal pedig 2020. december 31. napján
15:00 óráig.
II. Az Intézménynek a jelen határozat rendelkező részének I.1-I.3. pontjaiban előírt rendkívüli adatszolgáltatásokat
a jogszabály szerint, míg I.4. pontjában foglalt adatszolgáltatást teljes terjedelmében, szöveg kereshető, OCR-ezett
(Optical Character Recognition) pdf file formátumban, az MNB hitelesített adatok fogadására szolgáló,
„Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (ERA rendszer) keresztül a
„Folyamatos felügyelés” űrlap használatával elektronikusan, a 138588/2020. iktatószámra hivatkozva, magyar
nyelven kell megküldenie az MNB részére. Amennyiben a dokumentum mérete meghaladja a 12 MB-ot, úgy azt az
Intézménynek a „Nagyméretű állományok kezelése” (NAK) szolgáltatás igénybevétele mellett kell megküldenie az
MNB részére. A NAK-ra vonatkozó felhasználói segédlet és felhasználói kézikönyv elérési útvonala:
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/contents/sugo.
A jelen határozat rendelkező részében előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek nem érintik az Intézmény
számára előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek egyidejű maradéktalan teljesítését.
Az MNB felhívja az Intézmény figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt kötelezettségeknek nem,
vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított felügyeleti
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Budapest, 2020. március 23.
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Freisleben Vilmos
az MNB Hitelintézeti felügyeleti igazgatóságért felelős igazgatója
helyett
Pataki Tibor s. k.
az MNB Hitelintézeti felügyeleti főosztályának osztályvezetője

Melléklet
Adatszolgáltatásra kötelezettek

Adatszolgáltatásra kötelezett neve
MFB Magyar Fejlesztési Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Magyar Export-Import Bank
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Fundamenta-Lakáskassza Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő
Részvénytársaság

Adatszolgáltatásra kötelezett székhelye

Határozat száma

1051 Budapest, Nádor utca 31.

H-JÉ-I-119/2020.

1065 Budapest, Nagymező u. 46-48.

H-JÉ-I-118/2020.

1123 Budapest, Alkotás utca 55-61.

H-JÉ-I-117/2020.
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