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H-STA-I-B-23/2022 számú határozat 
 
 
Tárgy: intézkedések alkalmazása és bírság kiszabása 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) az MKB 

Bank Nyrt.-nél (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38., cégjegyzékszám: 01-10-040952; a 

továbbiakban: Hitelintézet) lefolytatott ellenőrzési eljárás (ügyszám az ellenőrzési eljárás 

megindításáról szóló értesítéskor 595540/2021, 2022. évtől 415/2022) megállapításai alapján az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t 

 
hozza: 

 
 

I. kötelezi a Hitelintézetet, hogy a 2021. január – 2021. december hónapra mint tárgyidőszakra 

vonatkozó – havi gyakoriságú – „A hitelintézetek statisztikai mérlege és eredménykimutatása” 

(MNB azonosító kód: M01) megnevezésű adatszolgáltatás (a továbbiakban: M01 MNB 

azonosító kódú adatszolgáltatás) 03. tábláját a jegybanki információs rendszerhez 

elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő 

adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló, a tárgyidőszakban hatályban volt 41/2020. (XI. 18.) 

MNB rendelet [a továbbiakban: 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet] előírásainak megfelelően 

módosítsa, és a módosított adatszolgáltatásokat jelen határozat véglegessé válásától számított 

15 munkanapon belül a 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet előírásainak megfelelő formában és 

módon küldje meg az MNB részére; 

 

II. felhívja a Hitelintézetet, hogy a jövőben a jegybanki információs rendszerhez jogszabállyal vagy 

az MNB hatósági határozatával elrendelt adatszolgáltatási kötelezettségeinek maradéktalanul 

tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást; 

 

III. megállapítja, hogy a Hitelintézet a 2021. június havi M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 

01. táblájában, valamint az ott jelentett adatok részletezésére szolgáló, „A hitelintézetek 

statisztikai mérlegének részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb 

pénzügyi eszközök” (MNB azonosító kód: M02), „A hitelintézetek statisztikai mérlegének 

részletezése – hitelek, hitel jellegű követelések és egyes egyéb pénzügyi eszközök – nem 
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pénzügyi vállalatok, háztartások és háztartásokat segítő nonprofit intézmények” (MNB 

azonosító kód: M03), „A hitelintézetek statisztikai mérlegének részletezése – betétek, betét 

jellegű kötelezettségek és egyes egyéb források” (MNB azonosító kód: M04) megnevezésű 

adatszolgáltatásokban (a továbbiakban együtt: M02-M04 MNB azonosító kódú 

adatszolgáltatások) egyes adatokat hibásan, nem a 41/2020. (XI. 18.) MNB rendelet 

előírásainak megfelelően jelentett. 

 

Az I. pontban foglalt kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmaradása vagy az MNB 

ellenőrzési hatáskörébe tartozó jogszabályok és az MNB hatósági határozatai ismételt megsértése 

esetén az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 

75. §-a alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. törvény (a 

továbbiakban: Hpt.) 183-198. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, így ismételten bírságot 

szabhat ki. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) bekezdése értelmében százezer forinttól kétmilliárd 

forintig vagy a Hitelintézet részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó díj összege) 

kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot. 

 

IV. a Hitelintézetet 2 000 000 Ft, azaz kettőmillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

 
 

Jelen határozat az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó Ákr. 82. § (1) bekezdése alapján 

a közlés napjával végleges. 

 

 

az MNB nevében eljáró 

 
 
Virág Barnabás 
monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért  
felelős alelnök 
 

elektronikusan aláírt irat 


