
A Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-62/2022. számú határozata az MKB Bank Nyrt. tekintetében 

elrendelt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség előírásáról 

 

 

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 

55.; a továbbiakban: MNB) nevében eljáró Szanálási igazgatóság igazgatója az MKB Bank Nyrt. 

(székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952; a továbbiakban: Intézmény) 

vonatkozásában rendszeres adatszolgáltatási kötelezettség elrendelése tárgyában az alábbi 

 

H A T Á R O Z A T O T 

hozza. 

Kötelezi az Intézményt, hogy a határozat 1. melléklete szerinti 9BGE, 9BGK és 9BK MREL 
adatszolgáltatási táblákat (a továbbiakban: MREL éves adatszolgáltatás) 2022. december 31. 
napi referenciaidőpontra vonatkozóan a határozat 2. mellékletében foglalt kitöltési 
útmutatónak megfelelően küldje meg az MNB részére 2023. április 30. napjáig; továbbá azt 
követően az MREL éves adatszolgáltatást minden év december 31. napi referenciadátumra 
vonatkozóan a referenciaidőpontot követő év április 30. napjáig teljesítse.  
 
Kötelezi az Intézményt, hogy a határozat 1. melléklete szerinti 9BGK, 9BIE és 9BIK MREL 
adatszolgáltatási táblákat (a továbbiakban: MREL negyedéves adatszolgáltatás) a határozat 2. 
mellékletében foglalt kitöltési útmutatónak megfelelően minden év március 31., június 30., 
szeptember 30. és december 31. napi referenciaidőpontra vonatkozóan, a referenciaidőpontot 
követő hónap utolsó napjáig küldje meg az MNB részére.  
 
Az Intézménynek a 2022. október 27. napján kelt H-SZN-I-22/2022. számú határozatban foglaltak 
helyett az MREL éves adatszolgáltatást és az MREL negyedéves adatszolgáltatást jelen határozat 
szerint kell teljesíteni azzal, hogy a 2022. december 31. napi referenciaidőpontra vonatkozó 
MREL negyedéves adatszolgáltatást az Intézménynek a 2022. október 27. napján kelt H-SZN-I-
22/2022. számú határozatban foglaltaknak megfelelően kell megküldenie 2023. január 31. 
napjáig. 

A rendszeres adatszolgáltatást fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással 
ellátva a Statisztikai és Felügyeleti Integrált Befogadó Rendszeren (a továbbiakban: STEFI) 
keresztül kell az MNB részére megküldeni, amely az „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszer (a továbbiakban: ERA) „Adatszolgáltatás” szolgáltatása 
alatt érhető el. 
    
Az MNB a kapcsolattartás formáját elektronikus kapcsolattartásban határozza meg, melyről az 
ügyfél más kapcsolattartási módra nem térhet át. 
 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről 
rendelkezni nem kellett. 
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Az MNB tájékoztatja az Intézményt, hogy a jelen határozattal előírt adatszolgáltatási 
kötelezettség késedelmes, hiányos, illetve hibás teljesítése, valamint nem teljesítése esetén az 
MNB a Szantv. 95. § (1) bekezdése szerinti szankciókat alkalmazhatja. 
 

Budapest, 2022. december 21. 


