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III. Kormányrendeletek

A Kormány 493/2022. (XII. 2.) Korm. rendelete
a veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, 
az ideiglenes védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos 
egyes szabályokról, valamint a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 
301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány az Alaptörvény 53.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a  védelmi 
és biztonsági tevékenységek összehangolásáról szóló 2021. évi XCIII. törvény 80. és 81.  §-ára, az Alaptörvény 15.  cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A veszélyhelyzet ideje alatt szomszédos országban fennálló humanitárius katasztrófára tekintettel, az  ideiglenes 
védelemre jogosultként elismert személyek foglalkoztatásával és juttatásaival kapcsolatos egyes szabályokról, 
valamint a  menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 301/2007. (XI. 9.) Korm. rendelet 
módosításáról szóló 106/2022. (III. 12.) Korm. rendelet 3/A. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az  igénylőnek az  (1)  bekezdés szerinti időtartamot követően benyújtott, a  Gyvt. 19.  §-a szerinti jogosultság 
iránti kérelme elbírálására – magyarországi lakó- vagy tartózkodási hely hiányában – a menekültügyi hatóság által 
nyilvántartott szálláshelye szerinti települési önkormányzat jegyzője illetékes.
(4) Ha az igénylő sem magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, sem a menekültügyi hatóság által nyilvántartott 
szálláshellyel nem rendelkezik, a  (3) bekezdés szerinti kérelme elbírálására azon települési önkormányzat jegyzője 
illetékes, ahol az (1) bekezdés szerinti ingyenes intézményi és szünidei gyermekétkeztetést utoljára igénybe vette.”

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,  
 valamint  az önálló szabályozó szerv vezetőjének  
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelete
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti 
Bank felügyeleti 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) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya a  Magyarország területén székhellyel rendelkező biztosítóra (a  továbbiakban: biztosító), 
az  Európai Unió másik tagállamán vagy az  Európai Gazdasági térségről szóló megállapodásban részes más 
államon kívüli országban székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepére (a  továbbiakban: harmadik 
országbeli biztosító fióktelepe), a  független biztosításközvetítőre (a  továbbiakban: alkusz), a  többes ügynökre, 
valamint a  Magyar Biztosítók Szövetségének a  Kártalanítási Alap és a  Kártalanítási Számla kezelője és a  Nemzeti 
Iroda feladatait ellátó elkülönített szervezeti egységére (a  továbbiakban: MABISZ elkülönített szervezeti egysége) 
(a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az adatszolgáltató az e rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a továbbiakban együtt: 
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

 (2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját az  adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint 
készített főkönyvi, analitikus és egyéb nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell 
megőrizni.

3. §  Az adatszolgáltató e rendelet szerinti felügyeleti jelentés teljesítésére vonatkozó kötelezettsége az MNB által kiadott 
tevékenységi engedélyről szóló határozat véglegessé válása napjától a tevékenységi engedély visszavonásáról szóló 
határozat véglegessé válása napjáig áll fenn.

4. § (1) A  biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Bit.) HATODIK RÉSZE hatálya alá 
tartozó kisbiztosító (a továbbiakban: kisbiztosító) a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában 
és határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet 
tartalmazza.

5. § (1) A  kisbiztosító – a  Bit. 230.  § (1)  bekezdése szerinti kisbiztosító-egyesület (a  továbbiakban: kisbiztosító-egyesület) 
kivételével – a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre éves aktuáriusi jelentést 
teljesít az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A  kisbiztosítónak nem minősülő biztosító a  6.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és 
határidőre napi, havi, negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet 
I–VI. pontja tartalmazza.
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 (3) A  kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az  (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet I.  melléklete szerinti 
S.16.01.01, S.19.01.01, S.20.01.01, S.21.01.01, S.21.03.01 és S.29.03.01 kódú táblákat a  7.  melléklet VII.  pontjában 
foglalt kitöltési előírásokat is figyelembe véve teljesíti.

 (4) A  kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikke szerinti éves 
adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16 héten belül teljesíti az MNB részére.

 (5) A  kisbiztosítónak nem minősülő biztosító az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk 
(1)  bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést 
(a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal
a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18 héten belül, valamint
b) a  páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a  továbbiakban: PEPP üzletág)  bekövetkezett jelentős 

változás esetén, a változást követő 6 héten belül teljesíti az MNB részére.

7. § (1) A  harmadik országbeli biztosító fióktelepe a  9.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és 
határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 10. melléklet 
tartalmazza.

8. § (1) A  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméket terjesztő biztosító a  11.  mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában és határidőre negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 12. melléklet tartalmazza.

9. § (1) Az  alkusz és a  többes ügynök a  13.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre 
féléves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 14. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A  MABISZ elkülönített szervezeti egysége a  15.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és 
határidőre éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
a 16. melléklet tartalmazza.

11. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést és az  (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,  
az (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet, illetve az (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat, továbbá a  PEPP szöveges jelentést az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

 (2) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos 
bejelentését elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (3) Az  ERA rendszer használatára, valamint a  felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésében való akadályoztatás 
bejelentésére vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank 
alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021.  (XI.  23.) 
MNB  rendelet (a  továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet 
I.  B.  1.  pontja, az  ERA rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó 
adatszolgáltatási MNBr. 3.  melléklet 3.  pontja szerinti, az  MNB honlapján közzétett technikai segédletek 
tartalmazzák.

12. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az adatszolgáltató önellenőrzési, belső ellenőrzési stb. tevékenysége során megállapításra kerül, hogy a jelentett 
adatok korrekcióra szorulnak, mert a  Számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik, 
akkor a felügyeleti jelentést visszamenőleg is, az eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A jelen 
bekezdés szerint módosított felügyeleti jelentést az  eltérés feltárástól számított 15 munkanapon belül küldi meg 
az adatszolgáltató az MNB részére.
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13. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A  4. és 5.  §, a  6.  § (3)–(5)  bekezdése, a  7., 8. és 10.  §, a  2–5.  melléklet, a  6.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” 

megnevezésű táblázat 1–17., 19., 20., 22., 24–27. és 30–57. sora, az ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, 
a 7. melléklet I., II.1–18., II.20., II.21., II.23., II.25–28. és III–VII. pontja, a 8–12. melléklet, a 13. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ 
TÁBLA” megnevezésű táblázat 1. és 5–14. sora, az  ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a  14.  melléklet 
I., II.1., II.5–12. és III. pontja, valamint a 15. és a 16. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.

14. § (1) Az adatszolgáltató a biztosítási piaci szervezetek által a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar 
Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 
44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet [a továbbiakban: 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet] szerinti, 2023. január 1-jét 
megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti jelentés, adatszolgáltatás teljesítésére – a  44/2020. (XI. 20.) 
MNB rendelet 6.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 18., 19., 21. sorában és 10.  melléklet 
„ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 2–4. sorában meghatározott felügyeleti jelentés kivételével – 
a 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltató a  6.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 18., 21., 23., 28. és 29. sorában 
meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

 (3) Az  adatszolgáltató a  13.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 2–4. sorában meghatározott 
felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. II. félévre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

 (4) Az  adatszolgáltató a  PEPP szöveges jelentést első alkalommal a  PEPP regisztrációja évére mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan teljesíti.

15. §  E rendelet
1. 6. § (3) bekezdésében és 7. melléklet VII. pontjában a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 

megfelelően a  felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai 
standardok meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet 
II.  melléklet S.16.01.01, S.19.01.01, S.20.01.01, S.21.01.01, S.21.03.01 és S.29.03.01 kódú táblára vonatkozó 
rendelkezései,

2. 6. § (4) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak 
történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,

3. 6.  § (5)  bekezdésében, 14.  § (4)  bekezdésében, valamint 8.  mellékletében a  páneurópai egyéni 
nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
40. cikk (2) bekezdés a) pontja,

4. 11.  §-ában, valamint 1.  melléklet 3.1.  pontjában a  biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység 
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (Szolvencia II) 
kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/35 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet I. CÍM 
XIII. FEJEZETE és II. CÍM VI. FEJEZETE, a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek megfelelően 
a  felügyeleti hatóságoknak történő adatszolgáltatás táblái tekintetében végrehajtás-technikai standardok 
meghatározásáról szóló, 2015. december 2-i (EU) 2015/2450 bizottsági végrehajtási rendelet 2.  cikke, 
a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, valamint az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi 
rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes 
hatóságok közötti és az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és 
információcsere tekintetében történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági 
végrehajtási rendelet 3. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

16. §  Hatályát veszti a 44/2020. (XI. 20.) MNB rendelet.

  Virág Barnabás s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1–16. melléklet az 53/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–16. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_199_53MNB_1_16_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
 A rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 8312/1–8312/492. oldalait képezik.

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelete
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez 
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti 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) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  E  rendelet hatálya az  önkéntes nyugdíjpénztárra, az  önkéntes kölcsönös egészségpénztárra (a  továbbiakban: 
egészségpénztár), az  önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztárra (a  továbbiakban: önsegélyező pénztár), 
az  önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztárra (a  továbbiakban: egészség- és önsegélyező 
pénztár), a  magánnyugdíjpénztárra és a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre (a  továbbiakban együtt: 
adatszolgáltató) terjed ki.

2. § (1) Az  adatszolgáltató az  e  rendeletben foglaltak szerint rendszeres és eseti adatszolgáltatást (a  továbbiakban: 
felügyeleti jelentés) teljesít a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) részére.

 (2) A  felügyeleti jelentés elkészítésének alapját a  magyar számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi, analitikus 
és egyéb nyilvántartások képezik.

 (3) A  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló dokumentumokat, a  számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben 
tárolt információkat a  felügyeleti jelentés esedékessége naptári  évének utolsó napjától számított öt  évig kell 
megőrizni.

3. § (1) Az  önkéntes nyugdíjpénztár – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  2.  mellékletben foglaltaknak megfelelő 
tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves,  éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít 
az MNB részére.

 (2) A felszámolás alatt álló önkéntes nyugdíjpénztár a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában 
a  felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet 
a fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az MNB részére. A felszámolás időtartama alatt az önkéntes 
nyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

 (3) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 3. melléklet 
tartalmazza.

4. § (1) Az  egészségpénztár, az  önsegélyező pénztár, valamint az  egészség- és önsegélyező pénztár – a  (2)  bekezdésben 
foglalt kivétellel – a  4.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában és határidőre 
negyedéves, éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A  felszámolás alatt álló egészségpénztár, önsegélyező pénztár, valamint egészség- és önsegélyező pénztár 
a  4.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a  felszámolás megkezdését megelőző nappal 
mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, amelyet a  fordulónapot követő 30 munkanapon belül 
küld  meg az  MNB részére. A  felszámolás időtartama alatt az  egészségpénztár, az  önsegélyező pénztár, valamint 
az egészség- és önsegélyező pénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

 (3) A  kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az  1.  melléklet, a  kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat 
az 5. melléklet tartalmazza.
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5. § (1) A  magánnyugdíjpénztár – a  (2) és a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel – a  6.  mellékletben foglaltaknak  
megfelelő tartalommal, formában és határidőre napi, havi, negyedéves,  éves és eseti felügyeleti jelentést teljesít 
az MNB részére.

 (2) A végelszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában 
és határidőre napi és negyedéves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (3) A  felszámolás alatt álló magánnyugdíjpénztár a  6.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában 
a  felszámolás megkezdését megelőző nappal mint fordulónappal negyedéves felügyeleti jelentést készít, 
amelyet a  fordulónapot követő 30 munkanapon belül küld meg az  MNB részére. A  felszámolás időtartama alatt 
a magánnyugdíjpénztár negyedéves felügyeleti jelentést nem teljesít.

 (4) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 7. melléklet 
tartalmazza.

6. § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a  8.  mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal, formában 
és határidőre negyedéves és éves felügyeleti jelentést teljesít az MNB részére.

 (2) A kitöltésre vonatkozó általános előírásokat az 1. melléklet, a kitöltésre vonatkozó részletes előírásokat a 9. melléklet 
tartalmazza.

 (3) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3.  cikke szerinti 
éves adatszolgáltatást a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 16 héten belül teljesíti az MNB részére.

 (4) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az  (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk 
(1)  bekezdése szerinti felügyelet ellátása céljából szükséges információkat tartalmazó szöveges jelentést 
(a továbbiakban: PEPP szöveges jelentés) a 10. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal
a) évente, a tárgyévi mérleg fordulónapját követő 18 héten belül, valamint
b) a  páneurópai egyéni nyugdíjtermék üzletágban (a  továbbiakban: PEPP üzletág)  bekövetkezett jelentős 

változás esetén, a változást követő 6 héten belül
teljesíti az MNB részére.

7. § (1) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentést, az  (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti 
adatszolgáltatásokat, valamint a  PEPP szöveges jelentést az  MNB által meghatározott elektronikus formában, 
fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok 
Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

 (2) Az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatásával kapcsolatos bejelentését 
elektronikus formában, az ERA rendszeren keresztül nyújtja be az MNB részére.

 (3) Az  ERA rendszer használatára, valamint a  felügyeleti jelentés teljesítésében való akadályoztatás bejelentésére 
vonatkozó szabályokat a  jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank alapvető 
feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 
(a  továbbiakban: alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási MNBr.) 2.  melléklet I. B. 1.  pontja, 
az  ERA  rendszer használatát segítő részletes útmutatást az  alapvető feladatokhoz kapcsolódó adatszolgáltatási 
MNBr. 3. melléklet 3. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédletek tartalmazzák.

8. § (1) Ha az MNB megállapítja, hogy a felügyeleti jelentés javítást igényel, az adatszolgáltató a javított felügyeleti jelentést 
az MNB javításra vonatkozó felszólítása kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül küldi meg az MNB részére.

 (2) Ha az  adatszolgáltató a  felügyeleti jelentés teljesítését követően olyan, az  adatszolgáltató által – Számviteli 
politikájában vagy egyéb módon – meghatározott jelentős mértékű eltérést tár fel, amely a  2.  § (2)  bekezdése 
szerinti, a  felügyeleti jelentés alapjául szolgáló nyilvántartások javítását teszi szükségessé, akkor a  felügyeleti 
jelentést visszamenőleg is, az  eltéréssel érintett teljes időszakra vonatkozóan módosítja. A  jelen bekezdés szerint 
módosított felügyeleti jelentést az eltérés feltárásától számított 15 munkanapon belül küldi meg az adatszolgáltató 
az MNB részére.

9. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 1–40. és 44–50. sora, az ott meghatározott felügyeleti 

jelentések táblái, a  3.  melléklet II–VII., IX. és X.  pontja, a  4. és 5.  melléklet, a  6.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” 
megnevezésű táblázat 1–38. és 40–51. sora, az  ott meghatározott felügyeleti jelentések táblái, a  7.  melléklet  
II–VI., VIII. és IX. pontja, valamint a 8–10. melléklet 2023. január 1-jén lép hatályba.
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10. § (1) Az  adatszolgáltató a  pénztárak és a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a  jegybanki információs 
rendszerhez elsődlegesen a  Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő 
adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet [a  továbbiakban: 57/2021. (XI.  24.) 
MNB  rendelet] 2.  melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 46–48. sorában, valamint 6.  melléklet 
„ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 43. sorában meghatározott felügyeleti jelentések kivételével 
az  57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet szerinti, 2023. január 1-jét megelőző tárgyidőszakra vonatkozó felügyeleti 
jelentés, adatszolgáltatás teljesítése során az 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet szabályait alkalmazza.

 (2) Az  adatszolgáltató a  PEPP szöveges jelentést első alkalommal a  PEPP regisztrációja  évére mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan teljesíti.

 (3) Az adatszolgáltató
a) a 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 41–43. sorában,
b) a 6. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA” megnevezésű táblázat 39. sorában
meghatározott felügyeleti jelentést első alkalommal 2022. évre mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.

11. §  E rendelet
1. 6. § (3) bekezdésében az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az illetékes hatóságoknak 

történő felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai 
Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében 
történő alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke,

2. 6.  § (4)  bekezdésében, 10.  § (2)  bekezdésében, valamint 10.  mellékletében a  páneurópai egyéni 
nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 
40. cikk (2) bekezdés a) pontja,

3. 7.  §-ában, valamint 1.  melléklet 3.6.  pontjában a  páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 
2019. június 20-i (EU)  2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 40.  cikk (2)  bekezdés a)  pontja, 
valamint az  (EU)  2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az  illetékes hatóságoknak történő 
felügyeleti adatszolgáltatás formátuma, valamint az  illetékes hatóságok közötti és az  Európai Biztosítás- 
és Foglalkoztatóinyugdíj-hatósággal folytatott együttműködés és információcsere tekintetében történő 
alkalmazására vonatkozó, 2021. március 4-i (EU) 2021/897 bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

12. §  Hatályát veszti az 57/2021. (XI. 24.) MNB rendelet.

  Virág Barnabás s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

1–10. melléklet az 54/2022. (XII. 2.) MNB rendelethez*

* Az MNB rendelet 1–10. melléklete jelen Magyar Közlöny mellékleteként, az MK_22_199_54MNB_1_10_melleklet.pdf fájlnév alatt található.  
 A rendelet ezen részei jelen Magyar Közlöny 8314/1–8314/283. oldalait képezik.



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2022. évi 199. szám 8315

V. A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 40/2022. (XII. 2.) BM rendelete
az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló  
55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról

Az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a  gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló  
2005. évi XCV. törvény 32. § (5) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről 
szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendelet 66. § (1) bekezdés 26. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket 
rendelem el:

1. §  Az új pszichoaktív anyaggá minősített anyagokról vagy vegyületcsoportokról szóló 55/2014. (XII. 30.) EMMI rendelet 
(a továbbiakban: R.) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

3. §  E rendelet tervezetének a  műszaki szabályokkal és az  információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó 
szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i  
(EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv 5–7. cikke szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

  Dr. Pintér Sándor s. k.,
  belügyminiszter

1. melléklet a 40/2022. (XII. 2.) BM rendelethez

  Az R. 1. melléklet 5.1. pontjában foglalt táblázat a következő 365. és 366. sorral egészül ki:

[A B

1.

Hivatalos elnevezés (illetve más név vagy 

rövidítés, illetve külföldön gyakran használt 

más írásmód)

Kémiai név]

365. ADB-4en-P-5Br-INACA 
N-(1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl)-5-bromo-1-(pent-4-en-1-yl)-
1H-indazole-3-carboxamide

366. desalkylgidazepam 7-bromo-5-phenyl-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one
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IX. Határozatok Tára

A miniszterelnök 98/2022. (XII. 2.) ME határozata
helyettes államtitkárok kinevezéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234.  § (1)  bekezdésében foglalt jogkörömben eljárva, 
az építési és közlekedési miniszter javaslatára

dr. Bói Lorándot,
Gombos Márkot,
dr. Kerékgyártó Jánost,
Kikina Artúrt,
Kondrik Kornél Pétert,
dr. Módos Istvánt és
Pántya Józsefet

az Építési és Közlekedési Minisztérium helyettes államtitkárává

– 2022. december 1-jei hatállyal –

kinevezem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 99/2022. (XII. 2.) ME határozata
helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozat módosításáról

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 234. § (1) bekezdésében biztosított jogkörömben eljárva, 
a  kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 20.  § (5)  bekezdésében, valamint a  Kormány tagjainak 
feladat- és hatásköréről szóló 182/2022. (V. 24.) Korm. rendeletben foglaltakra tekintettel az alábbi miniszterelnöki 
határozatot

– 2022. november 22-ei hatállyal – akként módosítom, hogy

a helyettes államtitkár kinevezéséről szóló miniszterelnöki határozatok módosításáról szóló 44/2022. (VI. 11.) 
ME határozattal módosított, helyettes államtitkár kinevezéséről szóló 53/2020. (VII. 13.) ME határozatban

Dobos Balázs

tekintetében a  „Kulturális és Innovációs Minisztérium” megnevezés helyett a  „Miniszterelnöki Kabinetiroda” 
megnevezést kell érteni.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 100/2022. (XII. 2.) ME határozata
helyettes államtitkár felmentéséről

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 228. § (2) bekezdés b) pontja alapján – a Miniszterelnöki 
Kabinetirodát vezető miniszter javaslatára –

Dobos Balázst,

a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkárát e tisztségéből

– 2022. december 2-ai hatállyal –

felmentem.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
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