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H-JÉ-I-316/2021. számú határozat
Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) (Bank) folyamatos felügyelete keretében a
Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt.
39.) (MNB) a következő
határozatot
hozza.
I. Az MNB megállapítja, hogy a Bank a jelen határozat indokolásában részletezett kockázatvállalása
vonatkozásában megsértette:
a) a belső hitel nyújtására vonatkozó és
b) a belső hitelnek minősülő kockázatvállalásból eredő kitettség felső határértékére
vonatkozó (Belső hitel limit) jogszabályi előírásokat.
II. Az MNB Kötelezi a Bankot, hogy működése során folyamatosan és teljeskörűen feleljen meg a belső
hitel nyújtására vonatkozó jogszabályi előírásoknak, továbbá mindenkor tartsa be a Belső hitel limitre
vonatkozó előírásokat.
III. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat indokolásában részletezett kitettsége
vonatkozásában legkésőbb 2021. október 31. napjáig szüntesse meg a Belső hitel limit megsértését
eredményező jogszabálysértő állapotot.
IV. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségként előírja a Bank számára, hogy:
a) a III. pontban előírt kötelezettsége teljesítéseként megtett intézkedéseiről legkésőbb
2021. október 31. napjáig;
b) a 2021. december 31. napján fennálló belső hiteleinek összegéről, és ezen kitettségek
Belső hitel limit korlátokhoz viszonyított arányáról legkésőbb 2022. január 31. napjáig
számoljon be, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” (ERA)
rendszerén keresztül az „Elektronikus ügyintézés pénzpiac/Off-site felügyelés/Folyamatos
felügyelés során bekért adatok, folyamatos kapcsolattartás” űrlap használatával, a
60908/2021. iktatószámra hivatkozva.
Jelen döntés meghozatalakor eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a közléstől számított
harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert
indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt. A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi
Törvényszéknek címezve az MNB űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatása igénybevételével kell benyújtani.
(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).
Az E-ügyintézési tv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján kapcsolattartás elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(https://era.mnb.hu/ERA.WEB/) a Pénzpiaci szolgáltatás megfelelő almappájában található űrlapon azzal, hogy az MNB által adott
iktatószámot az űrlapon minden esetben fel kell tüntetni.
Törvény által védett titkot tartalmazhat!

A kereset benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali
jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az
ügyfél a keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs
helye.
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