
 

 

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 

62/2021. (XII. 9.) MNB rendelete 

a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásról szóló, 

valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB rendeletek 

módosításáról 

 

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) 

bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,  

a 2. és 3. § 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) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 

a következőket rendelem el: 

 

1. § (1) A hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang szabályozásáról 

szóló 25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 2. § (2) bekezdésében a „mutatójának abszolút értéke nem haladhatja 

meg a 0,15-os szintet” szövegrész helyébe a „mutatójának értéke nem haladhatja meg a 0,15-os szintet, és 

nem lehet alacsonyabb a -0,30-os szintnél” szöveg lép. 

(2) Hatályát veszti a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang 

szabályozásáról szóló 25/2015. (VII. 30.) MNB rendelet 1. melléklet 1. pontjában az „abszolút értéken 

kifejezett” szövegrész. 

 

2. § (1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai 

ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 

[a továbbiakban: 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet] 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki: 

„(7) Az adatszolgáltató az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 58. sora szerinti L73 MNB azonosító kódú 

adatszolgáltatást a hitelintézetek eszközei és forrásai közötti általános denominációs összhang 

szabályozásáról szóló, valamint a kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettséget meghatározó MNB 

rendeletek módosításáról szóló 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelet 1. mellékletével módosított kitöltési előírások 

szerint első alkalommal 2021. december hónapra mint tárgyidőszakra vonatkozóan teljesíti.” 

(2) A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 

 

3. § A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 

érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. 

melléklete a 2. melléklet szerinti tartalommal lép hatályba. 

 

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba. 

(2) A 3. § és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba. 

 

 

 
 
 
 

Dr. Matolcsy György 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke  
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1. melléklet a 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelethez 

 
A 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az L73 MNB azonosító kódú, „Havi jelentés a 
devizaegyensúly mutatóról” megnevezésű adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II. pontja helyébe 
a következő rendelkezések lépnek:  
 
„II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások 
 
DEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról 
 
1. A táblát a Demr. 1. § (1) bekezdése szerinti, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: 
hitelintézeti csoport) hitelintézet tagjának nem kell kitöltenie. 
 
2. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások: 
 
005. sor: ebben a sorban a Demr. szerinti devizaegyensúly mutató (DEM) értékét kell megadni, amely a 
deviza eszközök és források közötti denominációs eltérés, valamint a mérlegfőösszeg hányadosaként 
számítandó ki. Az adatszolgáltató a mutató értékét három tizedesjegy pontossággal (például 0,123) jelenti. 
 
KONSZDEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról – konszolidált tételek 
 
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és 
a Hpt.-től eltérően – a Demr. 2. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni. 
 
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a DEM táblára vonatkozó kitöltési 
előírások szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoporton belüli hitelintézet tagokkal konszolidált adatokat 
tartalmazza. 
 
3. Amennyiben a teljeskörű konszolidáció nem megoldható, az adatszolgáltató a DEM táblában jelentendő 
konszolidált mérlegfőösszeget a csoporton belüli hitelek tőkeösszegének konszolidálásával, vagyis az 
adósságkonszolidáció egyszerűsített módszerével is meghatározhatja.” 
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2. melléklet a 62/2021. (XII. 9.) MNB rendelethez 

 
A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása 
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 54/2021. (XI. 23.) MNB rendelet 2. 
melléklet II. pontjában az L73 MNB azonosító kódú, „Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról” 
megnevezésű adatszolgáltatásra vonatkozó kitöltési előírások II. pontja a következő tartalommal lép 
hatályba:  
 
„II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások 
 
DEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról 
 
1. A táblát a Demr. 1. § (1) bekezdése szerinti, hitelintézetet is tartalmazó csoport (a továbbiakban: 
hitelintézeti csoport) hitelintézet tagjának nem kell kitöltenie. 
 
2. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások: 
 
005. sor: ebben a sorban a Demr. szerinti devizaegyensúly mutató (DEM) értékét kell megadni, amely a 
deviza eszközök és források közötti denominációs eltérés, valamint a mérlegfőösszeg hányadosaként 
számítandó ki. Az adatszolgáltató a mutató értékét három tizedesjegy pontossággal (például 0,123) jelenti. 
 
KONSZDEM tábla: Havi jelentés a devizaegyensúly mutatóról – konszolidált tételek 
 
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli jogszabályoktól és 
a Hpt.-től eltérően – a Demr. 2. § (3) bekezdése szerint kell értelmezni. 
 
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a DEM táblára vonatkozó kitöltési 
előírások szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoporton belüli hitelintézet tagokkal konszolidált adatokat 
tartalmazza. 
 
3. Amennyiben a teljeskörű konszolidáció nem megoldható, az adatszolgáltató a DEM táblában jelentendő 
konszolidált mérlegfőösszeget a csoporton belüli hitelek tőkeösszegének konszolidálásával, vagyis az 
adósságkonszolidáció egyszerűsített módszerével is meghatározhatja.” 


