
A TERVEZETT ÁTALAKULÁSSAL KAPCSOLATBAN, AZ ERA EGYES TERMÉKBEJELENTŐ FELÜLETEIN (BETÉT, HITEL/LÍZING 
ÉS SZÁMLA) KERESZTÜL JELENTETT TERMÉKADATOKKAL ÖSSZEFÜGGŐ, VALAMINT FIÓK ÉS ATM ADATOKKAL ÖSZ-
SZEFÜGGŐ FELADATOK  
 
I. Az összeolvadó intézmények termékei migrációjának előkészítésével és az átalakulással kapcsolatos teendők az 
alábbiak:  
 
Üzletpolitikai döntés függvényében:  
 
A.  Amennyiben a befogadó intézmény az átalakulást követően is forgalmazza a korábbi elődintézmény termé-
keit, abban az esetben jellemzően a cégbírósági bejegyzésen szereplő összeolvadás dátumával megegyező nappal a 
termékek a befogadó intézmény ERA-termékbejelentő felületeire migrálásra kerülnek. Tekintettel arra, hogy a migrá-
ció elvégzése informatikai előkészítést igényel, kérjük, az igényt időben jelezzék. A migráció megtörténtéről a megje-
lölt kapcsolattartónak az MNB illetékes szakterülete értesítést küld.  
 
Az összeolvadást követően az ERA-rendszerben 2 munkanapon belül szükséges ellenőrizni/javítani a migrált termékek 
kondíciós feltételeit, hiperhivatkozásait, illetve az űrlapon szereplő egyéb információkat (pl. kapcsolattartó neve, elér-
hetősége) és javítás esetén a szokásos eljárás szerint publikációra beküldeni. Kérjük, hogy abban az esetben, ha mig-
rációból eredő problémát észlelnek, haladéktalanul jelezzék az MNB részére. Amennyiben a teljeskörű ellenőrzésre/ak-
tualizálásra rendelkezésre álló határidő nem bizonyul elégségesnek, még határidőn belül, indoklással ellátva jelezzék 
azt az MNB részére.  
 
FONTOS: Amennyiben az átalakulás során új törzsszámmal új intézmény jön létre, célszerű időben igényelni a jogo-
sultságokat az ERA-rendszerhez A cégbírósági bejegyzésben szereplő határnapot követően a korábbi intézményi felü-
letek nem lesznek elérhetőek, így kezelésük sem lesz lehetséges. 
 
B.  Amennyiben a befogadó intézmény az átalakulást követően a továbbiakban nem forgalmazza az elődintéz-
mény termékeit (csak a meglévő állományát kezeli):  

• a betéti és hiteltermékek vonatkozásában az összeolvadást megelőző nappal kérjük, hogy az „érvényesség 
vége” cella kitöltésével zárják le a termékek érvényességét. Ez esetben a termékek nem kerülnek migrálásra 
az új felületre;  

• a fizetési számla termékeik vonatkozásában, mivel azok kondíciós feltételeit addig az időpontig szükséges 
frissíteni, amíg egyetlen élő szerződés is tartozik hozzájuk, intézményi jelzés alapján – cégbírósági bejegyzés 
szerint, az abban szereplő határnapon vagy azt követően –az MNB elvégzi a termékmigrációt, a befogadó 
intézmény ERA-felületére. Az összeolvadást követően az ERA-rendszerben 2 munkanapon belül a termékeket 
tegyék „nem forgalmazottá”, abban az esetben, ha azokra a jövőben új szerződést nem kötnek.  

o Az információt, hogy korábban, melyik intézménynél volt elérhető az érintett termék, tüntessék fel a 
termék megnevezésében (pl.: Lakossági számlacsomag – „elődintézmény konkrét neve”);  

o a termékek kondícióit továbbra is aktualizálják;  
o a szolgáltatáscsomagot igénybe vevők számát a továbbiakban is jelentsék!  

 
FONTOS: Abban az esetben, ha az adott számlatermék vonatkozásában már nem rendelkeznek egyetlen élő szerző-
déssel sem, ezen termékeket úgy lehet lezárni (megszüntetni), hogy a „szolgáltatáscsomagot igénybe vevők száma” 
adathoz nullát jelentenek. Ennek visszaállítására a későbbiekben nincs lehetőség! 
 
Felhívom továbbá, hogy az összeolvadást követően változó elérhetőségi adatokat (kapcsolattartókra vonatkozó e-
mail cím, telefonszám, illetve egyéb adatok, pl. honlaphivatkozások, stb.) frissítsék valamennyi (hitel-, betéti-, ill. fi-
zetési számla) termék adatlapján is. 
 
II. Az összeolvadó intézmények Fiók és ATM adataival kapcsolatos teendők az alábbiak:  
 
Amennyiben a befogadó intézmény az átalakulást követően is működteti az elődintézmény fiókjait, valamint ATM-
jeit, abban az esetben az összeolvadást megelőző nappal az „érvényesség vége” cella kitöltésével zárják le a fiókok, 
valamint ATM-ek érvényességét, majd a befogadó intézmény azokat nyissa meg a vonatkozó rendeletben foglaltak 
szerint (amennyiben valamely fiókot, ATM-et az átalakulást követően nem kíván működtetni, abban az esetben ne 
nyissa meg újra). 
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Amennyiben a beolvadó intézmény valamely hálózati egysége a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgál-
tatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 5. § szerinti tevé-
kenységet végez, úgy a 123. § (1) bekezdés f) pontja szerint bejelentési kötelezettségének a Magyar Nemzeti Bank 
előtti egyes engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi eljárásokban, valamint bejelentéseknél alkalmazandó 
formanyomtatványokról szóló 4/2016. (III. 1.) MNB rendelet 2. § 18. pontja szerinti formanyomtatvány benyújtásával 
előzetesen eleget kell tennie (a megjegyzés rovatban feltüntetni, hogy a hálózati egység megfelel a vonatkozó tárgyi, 
technikai és biztonsági jeltételeknek). A nyilvántartásba vételt követően szükséges a ERA-rendszerben a hálózati egy-
séget lejelenteni (a fenti formanyomtatvány benyújtását követő 30 nap elteltével). 
 
Adatrögzítési, vagy nyilvántartás technikai kérdésekkel kapcsolatosan: 
eform@mnb.hu  
 
ERA regisztrációval kapcsolatosan:  
Helpdesk  
Tel.: (+36 1) 550-1853 
e-mail: mnb@1818.hu  
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