
59419-137/2022 
 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-274/2022. számú határozata a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság számára rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének előírásáról 
 
A MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 
31.) (Intézmény) felett gyakorolt folyamatos felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) a következő 
 
 

h a t á r o z a t o t  
 

hozza. 

 
I.  Az MNB jelen határozat (Határozat) közlésének napjával rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség 
keretében előírja az Intézmény számára a 2022. évre vonatkozóan a Határozat 1. számú melléklete szerinti, 
negyedéves rendszerességgel történő adatszolgáltatás 
a) 2022. június 30. napjára és 2022. szeptember 30. napjára vonatkozóan legkésőbb 2022. november 21. 
napjáig, 
b) 2022. december 31. napjára vonatkozóan legkésőbb 2023. február 20. napjáig 
történő benyújtását. 
 
II. Az Intézménynek a Határozat rendelkező részének I. pontjában előírt rendkívüli adatszolgáltatást teljes 
terjedelmében elektronikus formában, excel vagy csv file formátumban, az MNB „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” (ERA) rendszerén keresztül a „Folyamatos felügyelés” űrlap használatával, az 
59419/2022. 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 Határozatban előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítés nem érinti az Intézmény számára 
jogszabályban és határozatban előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek egyidejű maradéktalan 
teljesítését. 
 
Az MNB felhívja az Intézmény figyelmét, hogy amennyiben a 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. 
 
Az MNB döntésének alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2022. október 11. 
 

 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
Vastag László 

a pénzpiaci szervezetek prudenciális és 
fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető 

igazgató 
      ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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