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felügyeleti intézkedések alkalmazása
és bírság kiszabása

H-JÉ-I-B-263/2021. számú határozat
Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci u. 38.) (Bank) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében
a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
(MNB) a következő
h a t á ro za t o t
hozza.
I.

Az MNB ismételten kötelezi a Bankot, hogy 2021. december 31. napjáig teljeskörűen tegyen eleget a HJÉ-I-B-284/2019. számú MNB határozat rendelkező részének I. 1.2.6. pontjában előírt kötelezettségének.

II.

Az MNB kötelezi a Bankot, hogy 2021. július 31. napjáig készítsen nem támogatott informatikai rendszerei
kiváltását bemutató olyan részletes ütemtervet, amely biztosítja az abban megfogalmazott intézkedések
legkésőbb 2021. december 31. napjáig történő maradéktalan végrehajtását azzal, hogy azon rendszerek
esetében, amelyeknél indokolással alátámasztott módon a kiváltás 2021. december 31. napjáig nem
valósítható meg, a Bank gondoskodjon a kiváltás előkészítése kapcsán szükséges intézkedések
végrehajtásáról, illetve a kiváltásra nem kerülő rendszerek kiegészítő kontrollokkal történő
megerősítéséről.

III.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében elrendeli a Bank számára, hogy
a) a jelen határozat rendelkező részének II. pontjával előírt részletes ütemtervet 2021. augusztus
31. napjáig,
b) a jelen határozat rendelkező részének I. és II. pontjaiban foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos
intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által
megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését és az
intézkedések végrehajtását alátámasztó dokumentumokat 2022. január 31. napjáig
küldje meg az MNB részére.

IV.

Az MNB kötelezi a Bankot a H-JÉ-I-B-284/2019. számú MNB határozat rendelkező részének I. 1.2.6. és
1.5.8. pontjaiban foglalt kötelezettségeinek nem teljes körű teljesítése miatt 7.500.000,- Ft, azaz
Hétmillió-ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére.

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozatban meghatározott kötelezettségeknek nem,
vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további
felügyeleti intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve bírság ismételt kiszabását is.
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.
Az MNB tv. 77. § (1) bekezdése szerint a bírságot a kiszabásáról hozott döntés véglegessé válásától számított
harminc napon belül kell a döntésben megjelölt számlára befizetni. A késedelmi pótlék MNB általi
felszámításának lehetőségét az MNB tv. 55/A. § (1) bekezdése és 169. § (3) bekezdése, illetve az Ákr. 135. §-a
Kapcsolattartás az E-ügyintézési tv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(https://era.mnb.hu/ERA.WEB/).
Kérjük, hogy a Pénzpiaci szolgáltatás megfelelő almappájában található űrlapon keresztül küldjék meg dokumentumaikat, és felhívjuk
figyelmüket, hogy az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni szíveskedjenek.

biztosítja. Az MNB által kiszabott bírságnak az állami adóhatóság útján történő behajtásának lehetősége az MNB
tv. 55/A. § (1) bekezdésén, illetve az Ákr. 132. §-án és 134. § (1) bekezdésén alapul.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az Ákr. 81. § (1)
bekezdésén, 82. §-án, 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, valamint a közigazgatási
perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (1) bekezdésén, 17. §-án,
27. § (1) bekezdésén, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdés ein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)-(2)
bekezdésein, 157. §-án, továbbá a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 72. § (1) bekezdésén,
608. § (1) bekezdésén, 630. §-án, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a) és b) pontján alapul.
A határozat az MNB tv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja értelmében az Ákr. 82. § (1)
bekezdése alapján annak közlésével végleges.
Budapest, 2021. június 08.
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró
Vastag László
a pénzpiaci szervezetek prudenciális és
fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető
igazgató
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT

Törvény által védett adatokat tartalmaz.
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