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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3.  § (1)  bekezdése és az  5.  § 1.  pontja tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § 
(1)  bekezdés i)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6) és 
(9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4.  § tekintetében a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (1)  bekezdésében és 18.  § f )  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. § (1) A  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) 
alapvető feladatai ellátása érdekében szolgáltatandó információk (a  továbbiakban: adatszolgáltatások) 
és az  adatszolgáltatások teljesítésére kötelezettek (a  továbbiakban: adatszolgáltatók) körét, valamint 
az adatszolgáltatások gyakoriságát, teljesítésének módját és határidejét az 1. melléklet tartalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltatásokhoz kapcsolódó táblákat és az  azok kitöltésére vonatkozó rendelkezéseket a  2.  melléklet 
tartalmazza.

 (3) Az  adatszolgáltatások teljesítéséhez szükséges – a  3.  mellékletben meghatározott – technikai segédleteket 
az MNB e rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a honlapján teszi közzé.

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2018. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az  1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 130. és 131. sora, valamint az  ott meghatározott, az „A BÉT hivatalos 

részvényindexének napi adatai, továbbá a BÉT-en forgalmazott részvények napi kereskedési adatai” (MNB azonosító 
kód: T02) megnevezésű és az „Állampapír árfolyamok” (MNB azonosító kód: T10) megnevezésű adatszolgáltatáshoz 
kapcsolódó, a 2. mellékletben foglalt táblák és kitöltési előírások 2018. március 1-jén lépnek hatályba.

 (3) Az  1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 47. sora szerinti „Negyedéves jelentés a  jelzáloghitel-finanszírozás 
megfelelési mutatóról” (MNB azonosító kód: L72) megnevezésű adatszolgáltatáshoz kapcsolódó, a 2. mellékletben 
foglalt táblák és kitöltési előírások 2018. október 1-jén lépnek hatályba.

3. § (1) Az  adatszolgáltató a  jegybanki információs rendszerhez a  hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, 
általános pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási 
kötelezettségekről szóló 20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet 1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 1–10. sora 
szerinti, 2018. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás teljesítése során a  jegybanki 
információs rendszerhez a  hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi információira 
és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 20/2016. (VI. 6.) 
MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) Az adatszolgáltató
a) a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 

érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet szerinti, 
2018. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó adatszolgáltatás, valamint
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b) a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet 
1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 47. sora szerinti „Negyedéves jelentés a  jelzáloghitel-finanszírozás 
megfelelési mutatóról” (MNB azonosító kód: L72) megnevezésű, 2018. I–III. negyedévre mint tárgyidőszakra 
vonatkozó adatszolgáltatás

teljesítése során a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai 
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet szabályait 
alkalmazza azzal, hogy az  L72 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 2018. I–III. negyedévre mint tárgyidőszakra 
vonatkozó teljesítési határideje 2018. május 12., 2018. augusztus 11. és 2018. november 11.

 (3) Az  adatszolgáltató az  1.  melléklet I.  pontjában foglalt táblázat 37. sora szerinti „Napi jelentés a  kamatderivatíva 
ügyletekre vonatkozóan” (MNB azonosító kód: K14) megnevezésű, 2018. január 2-ára mint tárgynapra vonatkozó 
adatszolgáltatásban a 2017. december 31-én élő kamatderivatíva ügyletek adatait is jelenti.

4. § (1) A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„11.  § Az  MNB a  tartalékköteles hitelintézet tartalékalapjának meghatározásakor a  jegybanki információs 
rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelet 4. § (2) bekezdésével módosított 3. §-t első 
alkalommal 2018. január hónap mint tartalékszámítási tárgyidőszak vonatkozásában alkalmazza.”

 (2) A kötelező jegybanki tartalék kiszámításáról, illetve képzésének és elhelyezésének módjáról szóló 10/2005. (VI. 11.) 
MNB rendelet 3.  § (1)  bekezdés a)  pontjában az  „a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános 
pénzügyi információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan” szövegrész helyébe az „elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank alapvető feladatai ellátása érdekében” szöveg lép.

5. §  Hatályát veszti
1. a  jegybanki információs rendszerhez a hitelintézetek egyes pénzügyi instrumentumaira, általános pénzügyi 

információira és tőkemegfelelésére vonatkozóan teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
20/2016. (VI. 6.) MNB rendelet,

2. a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 50/2016. (XII. 12.) MNB rendelet.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1–3. melléklet a 27/2017. (XI. 21.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–3. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_17_189_27MNBr_1_3_mell.pdf fájlnév alatt található. 
Az MNB rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 30086-tól 30656-ig oldalait képezik.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

Az emberi erőforrások minisztere 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelete
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 
módosításáról

Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24.  § 
(6)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 48. §-ában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  Az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről szóló 26/2016. (IX. 8.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  miniszter által elismerés, díj, emlékérem, cím (a  továbbiakban együtt: díj) és a  Miniszter Elismerő Oklevele 
adományozható.”

2. §  Az R. 2. § (6) bekezdése a következő 3. ponttal egészül ki:
(A miniszter által adományozandó egyéb kulturális díjak a kulturális ágazatban a következők:)
„3. Művészeti életpálya elismerés,”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Miniszteri elismerés adományozását – e  rendelet eltérő rendelkezése hiányában – az  adományozási alkalmat 
legalább 3 naptári hónappal megelőzően, a jelölt életútjának, illetve tevékenységének rövid ismertetését tartalmazó 
indokolással bárki – különösen szakmai szervezet vagy korábbi díjazott – kezdeményezheti a  miniszternél. 
A  kezdeményezés formanyomtatványát a  3.  melléklet tartalmazza. Miniszteri elismerés adományozását 
önmaga, továbbá a  Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1.  § (1)  bekezdés 1.  pontja szerinti közeli 
hozzátartozója számára – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – senki nem kezdeményezheti.”

 (2) Az R. 4. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az elismeréssel járó pénzjutalom az 1. mellékletben meghatározott esetben, az ott meghatározott mértékben 
járadék formájában is nyújtható.”

4. §  Az R. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elismerések – e rendelet eltérő rendelkezése hiányában – posztumusz nem adományozhatóak. Posztumusz 
adományozásnak minősül az  is, amikor az  elismerésre jelölt a  döntés-előkészítési eljárás során, illetve a  miniszteri 
döntést követően, az elismerés átadása előtt elhalálozik.”

5. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

6. §  Az R. 5. § (1) bekezdésében az „ide nem értve a Pro Cultura Hungarica díjat” szövegrész helyébe az „ide nem értve 
a Pro Cultura Hungarica díjat, valamint a Művészeti életpálya elismerést” szöveg lép.

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A Művészeti életpálya elismeréssel járó járadék 2017. évben egy összegben kerül folyósításra.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere
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1. melléklet a 30/2017. (XI. 21.) EMMI rendelethez

 1. Az R. 1. melléklet II. Fejezete a következő 31/A. ponttal egészül ki:
„31/A. Művészeti életpálya elismerés
31/A.1. A  díj a  kulturális ágazatban jelentős művészi életpályával rendelkező művészek elismerésére 
adományozható.
31/A.2. A  díjban nem részesülhet az, aki a  Nemzet Színésze, a  Magyar Mozgókép Mestere, a  Nemzet Művésze, 
a  Magyar Állami Operaház Mesterművésze cím alapján folyósított havi juttatásban vagy a  Magyar Művészeti 
Akadémia rendes vagy levelező tagjait megillető életjáradékban részesül.
31/A.3. A díj egy országos szakmai szervezet ajánlásával kezdeményezhető.
31/A.4. A 4. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően a díj saját maga vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozó számára is kezdeményezhető.
31/A.5. A díj átadására az adományozó döntése alapján évente egy vagy több alkalommal kerül sor.
31/A.6. A díj adományozásáról a miniszter a kezdeményezés beérkezésétől számított 3 naptári hónapon belül dönt.
31/A.7. A díjra és az azzal járó járadékra egyidejűleg legfeljebb száztíz fő jogosult.
31/A.8. A díjban részesített adományozást igazoló oklevelet kap.
31/A.9. A díjhoz egy naptári év teljes időtartamára szóló, havonta folyósított járadék kapcsolódik, amelynek mértéke 
havonta az  illetményalap háromszorosának megfelelő összeg. A  tárgyévi járadék adományozási alkalomkor 
időarányosan esedékes része egy összegben kerül folyósításra.
31/A.10. A  járadék nyújtása időtartamának elteltét követően a  miniszter a  jogosultság felülvizsgálatát követően 
dönthet az  időtartam további egy évvel történő meghosszabbításáról. Meghosszabbítás esetén a  járadék 
folyósítására a 31/A. pont 9. alpontjában foglaltaknak megfelelően kerül sor.
31/A.11. A  díj posztumusz is adományozható, amely esetben a  díj és a  díjjal járó járadék átvételére az  elhunyt 
díjazott házastársa, annak hiányában a miniszter döntése szerinti leszármazója jogosult.”

 2. Az R. 1. melléklet V. Fejezet 53. pont 53.4. alpontja helyébe a következő alpont lép:
„53.4. A díjazott emlékérmet és az adományozást igazoló oklevelet kap. Az emlékérem kerek alakú, három részből 
áll, a  külső bronzgyűrű átmérője 80 mm, magassága 12 mm, ezen látható a  felirat: „MAGYAR FIATALOKÉRT DÍJ”. 
A bronzgyűrűbe egy gőzölt akácfa korong kerül belefoglalásra, jól látszó, koncentrikusan elhelyezkedő évgyűrűkkel, 
melynek közepén a  fa erezetét egyedileg lekövető kontúrvonalú ezüstintarzia szerepel. Az emlékérem tervezői és 
készítői Gelley Kristóf és Mátyás Zoltán ötvösművészek.”

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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