
20. melléklet az 51/2022. (XI. 29.) MNB rendelethez 

A hitelintézet PEPP szöveges felügyeleti jelentése kitöltésére vonatkozó részletes előírások 

I. 
A PEPP szöveges jelentésre vonatkozó általános szabályok 

1. Kapcsolódó jogszabályok, rövidítések
A PEPP szöveges jelentés teljesítése során alkalmazandó jogszabályok körét az 1. melléklet 1. pontja, a
táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmakat az 1. melléklet 2. pontja, a rövidítéseket az 1. 
melléklet 3. pontja tartalmazza. 

2. A PEPP szöveges jelentés formai követelményei
A PEPP szöveges jelentés formai követelményeit az 1. melléklet 4. pontja határozza meg. 

3. A PEPP szöveges jelentés tartalmi követelményei
A PEPP szöveges jelentés tartalmi követelményeit az 1. melléklet 5. pontja határozza meg. 

II. 

A PEPP szöveges jelentés tartalma

1. PEPP-üzletág

1.1. A PEPP-üzletág jellegének, a befektetési lehetőségeknek, valamint a referencia-időszakban történt
minden jelentős változást kiváltó eseménynek az ismertetése, a következőkre kiterjedően: 

a) az adatszolgáltató páneurópai egyéni nyugdíjtermék (a továbbiakban: PEPP) regisztrációs száma;

b) az adatszolgáltató könyvvizsgálójának neve és címe;

c) az adatszolgáltató által nyújtott befektetési lehetőségek, a nyújtott garanciák – beleérve a garanciák
árazásának ismertetését – és az érintett országok köre, ahol ezek a befektetési lehetőségek elérhetők,
kiemelve a tárgyidőszak alatt történt változásokat; 

d) a célpiac és a tényleges PEPP-megtakarítók bemutatása, ennek keretében a potenciális PEPP-
megtakarítók életkor szerinti összetételének, valamint annak ismertetése, hogy a PEPP-megtakarítók
pénzügyi helyzetét, pénzügyi ismereteit és veszteségviselő képességét az adatszolgáltató miként
veszi figyelembe a befektetési profil kialakítása szempontjából; 

e) minden olyan, a tárgyidőszakban történt, a PEPP-megtakarító célkitűzéseire, az adatszolgálatóra
vagy annak PEPP-üzletági modelljeire és PEPP-stratégiájára lényeges hatást gyakorló bármely
jelentős esemény, amennyiben erről az adatszolgáltató korábban nem számolt be; 

f) a tárgyidőszakban a PEPP fejlődésére, teljesítményére és pozíciójára pozitív vagy negatív hatást
gyakorló főbb trendek és tényezők; 

g) a PEPP forgalmazásához használt értékesítési csatornák és a megfelelő értékesítést biztosító
ellenőrzések bemutatása; 

h) a PEPP-üzletágban a tárgyidőszak alatt végrehajtott, váltásra irányuló eljárások;

i) beérkezett panaszok ismertetése, beleértve a panaszkezelés eredményét, a panaszokkal érintett
szerződések átlagos futamidejét, a panaszok témáját, továbbá arra vonatkozó információkat, hogy az
adatszolgáltató milyen lépéseket tett a konkrét panaszok kezelésére, illetve milyen általánosabb
intézkedéseket hozott a PEPP kialakításával és forgalmazásával kapcsolatos esetleges kérdések
kezelésére. 



 

  

1.2. A PEPP-üzletágra vonatkozó irányítási struktúra bemutatása, legalább az alábbiakra kitérve: 

a) a meglévő igazgatási és elszámolási eljárások, amelyek a PEPP-pel kapcsolatos befektetésekről 
és kötelezettségekről megbízható és valós képet adó jelentések elkészítését teszik lehetővé, és 
megfelelnek az összes alkalmazandó számviteli standardnak; 

b) a PEPP-üzletág tekintetében bevezetett megfelelés funkció főbb feladataira vonatkozó információ; 

c) a termékfelügyeleti és irányítási politikának való megfelelés biztosítására szolgáló rendszerekkel és 
ellenőrzésekkel kapcsolatos információk; 

d) annak bemutatása, hogy az aktuáriusi feladatkör főbb feladatait miként végzik el a PEPP-üzletág 
esetében; 

e) a PEPP-pel kapcsolatosan külső partnerekkel kötött együttműködések és szerződések, ezen 
együttműködések és szerződések működése, feltételei és teljesítménye az érintett PEPP-szerződések 
vonatkozásában. 

2. Befektetési stratégia és teljesítmény 

2.1. Az alkalmazott befektetési stratégia ismertetése a PEPP valamennyi befektetési lehetősége 
vonatkozásában, legalább a következőkre kiterjedően: 

a) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet 41. cikkének való megfelelés érdekében 
létrehozott rendszerek bemutatása; 

b) a befektetési stratégia kockázati tényezőinek és hozamforrásainak beazonosítása; 

c) annak bemutatása, hogy a befektetési stratégia hogyan veszi figyelembe a PEPP-megtakarítók 
érdekeit, figyelembe véve azok konkrét profilját és a fenntarthatósági (ESG) tényezőket; 

d) a PEPP befektetési stratégia ellenőrzésére létrehozott rendszerek, valamint a stratégia szükség 
szerinti módosítására vonatkozó politika; 

e) a likviditáskezelési terv és azon lépések bemutatása, amelyeket ilyen esemény bekövetkezése 
esetén az adatszolgáltató megtehet. 

2.2. A PEPP-pel kapcsolatos befektetések pénzügyi teljesítményével kapcsolatos részletes információk 
bemutatása, beleértve az alábbiakat: 

a) az igazgatási vagy irányítótestület elemzése a PEPP-pel kapcsolatos befektetések általános 
teljesítményéről; 

b) a PEPP-pel kapcsolatos befektetések nyeresége, vesztesége és az ezen bevételek összetétele a 
befektetési kategóriák megfelelő alcsoportjai szerint; 

c) a származtatott termékek hatása a PEPP befektetési teljesítményére; 

e) a tárgyidőszak alatti PEPP befektetési kiadások és a korábbi évekhez viszonyított lényeges 
változások okai. 

3. Kockázatkezelés és kockázatcsökkentési technikák 

3.1. A PEPP-szolgáltatással kapcsolatos kockázatok, a PEPP-szolgáltatással kapcsolatos 
kockázatkezelési rendszer ismertetése, beleértve az adatszolgáltató kockázatkezelési stratégiáját és a 
stratégiának való megfelelés biztosítására szolgáló szabályzatokat. 

3.2. Annak bemutatása, hogy a kockázatkezelési rendszer hogyan képes folyamatosan beazonosítani, 
mérni, ellenőrizni, kezelni és jelenteni azokat a kockázatokat és kockázati kölcsönhatásokat, amelyeknek 
a PEPP-megtakarítók ki vannak vagy ki lehetnek téve. E körben a PEPP szöveges jelentésnek a 
következőkre kell kiterjednie: 



 

  

a) a PEPP-üzletág kockázatkezelési keretrendszere, a kockázatok kezelésére vonatkozó 
szabályzatok alapján, az ajánlott PEPP jellegére, volumenére és összetettségére tekintettel; 

b) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek való megfelelés 
érdekében létrehozott rendszerek; 

c) a kockázatkezelési rendszerek köre és jellege a kockázatkezelésre vonatkozó szabályzatok alapján, 
beleértve a PEPP nyújtásával kapcsolatos kockázatok beazonosításához, méréséhez, 
ellenőrzéséhez, kezeléséhez és jelentéséhez használt irányítási eszközök bemutatását, kitérve 
legalább arra, hogy a PEPP adatszolgáltató hogyan közelíti meg a pénzügyi és a likviditási kockázatok, 
a piaci kockázatok, a kamatkockázatok, a reputációs kockázatok, valamint a környezeti, társadalmi és 
irányítási (ESG) kockázatok kezelését; 

d) a kockázatkezelési és belső ellenőrzési rendszerek hatékonysága, tekintettel a PEPP-pel 
kapcsolatos kockázatokra, amelyeket ellenőrizni hivatottak; 

e) az igazgatási vagy irányítótestület elé benyújtott, PEPP-pel kapcsolatos vezetői információk 
körének, gyakoriságának és követelményeinek részletes felülvizsgálata; 

f) annak részletes ismertetése, ahogyan a PEPP-szolgáltató a származtatott pozíciókból eredő 
esetleges kockázatokat ellenőrzi. 

3.3. Az alkalmazott kockázatcsökkentési technikákra vonatkozó részletes információk, legalább az 
alábbiakra kiterjedően: 

a) allokációs mechanizmusok és megközelítések részletei, a PEPP befektetési lehetőségek esetén 
alkalmazott kockázatcsökkentési technikák módszertanai és tényleges teljesítménye; 

b) a kockázatcsökkentési gyakorlatok folyamatos hatékonyságának ellenőrzésére szolgáló eljárások. 

4. Az adatszolgáltató prudenciális keretrendszerével kapcsolatos szempontok bemutatása 

a) a fizetőképesség céljából alkalmazott értékelési elvek; 
b) a tőkeszerkezet, a tőkehányadosok és a tőkeáttétel szintje. 

 




