
 

 

 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 a 

figyelmüket, hogy az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni szíveskedjenek.  

 

 
   
  

 
H-JÉ-I-B-10/2022. számú határozat 
 
Az MKB Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) (Bank) 
lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephely: 

1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) a következő 

 

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

I. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy a jogszabálynak való maradéktalan megfelelés érdekében legkésőbb 2022. június 
30. napjáig és azt követően folyamatosan biztosítsa az elektronikus szerződéskötés/ügyfélazonosítás témakör 
vonatkozásában általa és számára üzemeltetett szerverek biztonsági frissítésének rendszeres és időben történő 
telepítését, ellenőrzését, továbbá e körben mindenkor feleljen meg a belső szabályozási rendszerében foglalt 
előírásoknak.  

II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Bank számára, hogy a jelen határozat rendelkező 
részének I. pontjában foglalt felügyeleti intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készült – az 
Igazgatóság által elfogadott és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést és az intézkedések 

végrehajtását alátámasztó dokumentumokat 2022. július 31. napjáig küldje meg az MNB részére.  

III. Az MNB kötelezi a Bankot a határozat rendelkező része I. pontjában foglalt intézkedések alapját képező 
jogszabálysértés miatt 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére. 

Az MNB felhívja a  Bank figyelmét, hogy amennyiben a határozatban előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem 
tel jeskörűen, i l letve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további felügyeleti 

intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége. 

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 

Budapest, 2022. február 21. 
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 Dr. Kandrács Csaba 
 a Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős 
 alelnök 
 ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 

https://era.mnb.hu/ERA.WEB/

