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Tárgy: intézkedések alkalmazása és bírság kiszabása 

 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina körút 55.; a továbbiakban: MNB) az MKB 

Bank Nyrt.-nél (székhelye: 1054 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952; a továbbiakban: 

Hitelintézet) lefolytatott ellenőrzési eljárás megállapításaira tekintettel a következő 

 

h a t á r o z a t o t 
 

hozza: 
 

I. kötelezi a Hitelintézetet, hogy 2022. április 1-jétől teljesítse és ezt követően folyamatosan 

biztosítsa 

 

1. a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 23. § (3) 

bekezdésének való megfelelés érdekében, hogy a forgalomból az MNB által bevont, törvényes 

fizetőeszköznek nem minősülő forintbankjegyeket (a továbbiakban: forgalomból bevont 

forintbankjegyek) a bevonás határnapjától számított 3 évig magyar törvényes fizetőeszközre 

átváltja; 

 

2. az MNB tv.23. § (8) bekezdésének való megfelelés érdekében, hogy az 50%-ot meg nem 

haladó felületű hiányos sérült forintbankjegyet az ügyféltől térítésmentesen átveszi, és az 

MNB-nek továbbítja bevonás és megsemmisítés céljából; 

 

3. a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével 

kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.) MNB rendelet (a továbbiakban: 

MNB rendelet) 21. § (5) bekezdésének való megfelelés érdekében, hogy amennyiben a 

hiányos forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét benyújtják, azt címletváltásra és átváltásra 

átveszi azzal, hogy a több – esetlegesen összeragasztott – darabból álló hiányos forintbankjegy 

címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes részek a pénztáros 
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által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen a 

forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét kiteszik; 

 

4. az MNB rendelet 23. § (1) bekezdésének való megfelelés érdekében, hogy a bevont, nehezen 

felismerhető és sérült forintbankjegyek átváltásának lehetőségéről és feltételeiről, valamint 

az átváltás végrehajtásával kapcsolatos információkról – különös tekintettel az átváltási igény 

MNB rendelet 21. § (4) bekezdése szerinti előzetes bejelentésének kötelezettségéről – 

ügyfeleit az átváltást ténylegesen végző valamennyi fiókjában, jól látható helyen, 

hirdetményben tájékoztatja. 

 

II. rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Hitelintézet számára, hogy a határozat rendelkező 

részének I. pontjában foglalt kötelezettségek teljes körű teljesítésének igazolása céljából 2022. 

április 15-ig dokumentumokkal alátámasztott módon számoljon be a megtett intézkedésekről. 

 

 
III. a Hitelintézetet 3 000 000 Ft, azaz hárommillió forint összegű bírság megfizetésére kötelezi.  

A kiszabott bírságot jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell az MNB 

19017004-01678000-30900002 számú számlájára történő átutalással – „bírság” megjelöléssel, 

valamint a határozat számának feltüntetésével – megfizetni.  

A bírság megfizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a meg nem fizetett 

bírságösszeg után a Hitelintézet késedelmi pótlékot köteles fizetni, amelynek mértéke minden 

naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd 

(háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem 

számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB fent hivatkozott számú számlájára 

kell átutalással – „késedelmi pótlék” megjelöléssel, valamint a határozat számának 

feltüntetésével – megfizetni.  

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.  
 

 

az MNB nevében eljáró 

 

 

 

Dr. Patai Mihály 

nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért,  

pénzügyi infrastruktúrákért, digitalizációért és hitelösztönzésért felelős alelnök 

 

Elektronikusan aláírt irat 

 


