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KÖZZÉTÉTEL 
 a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény –

továbbiakban: Hpt. - 122. § (4) bekezdés b) pontja 
1
 tárgyában 

 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága 01-10-046111, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz.) – 

továbbiakban: Bank – ezúton teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank által meghozott H-JÉ-I-B-

115/2016. számú határozat rendelkező részét. 

 
„H-JÉ-l-B-115/2016. számú határozat 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1062 Budapest, 

Andrássy út 98.) (Bank) lefolytatott utóvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, 

Szabadság tér 8-9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő 

h a t á r o z a t o t  

hozom 

 
I. Kötelezem a Bankot, hogy mindenkor teljes körűen teljesítse a felügyeleti hatóság határozataiban foglaltakat. 

II: Ismételten kötelezem a Bankot, hogy - a 4. pont kivételével, melynek teljesítési határideje 2016. június 30. 

napja és a 7. pont kivételével, melynek teljesítési határideje 2016. december 31. napja - 2016. szeptember30. 

napjáig teljesítse és azt követően folyamatosan feleljen meg az alábbiaknak: 

1. A felmerülő kockázatok hatékonyazonosítása, mérése, kezelése, nyomon követése érdekében biztosítsa 

a kockázatvállalásokhoz kapcsolódó belső szabályozás és a gyakorlat összhangját, gondoskodjon 

döntései megalapozottságáról és azok dokumentálásáról, dolgozzon ki olyan eljárásrendet és kontrollt, 

ami biztosítja, hogy az ügyletek nagyságával, kockázatosságával arányosan mérlegeli, illetve a 

döntéshozatal során figyelembe veszi a kockázatkezelő által feltárt kockázatokat. 

2. Végezze el az ingatlanfedezetek jogi érvényesíthetőségének felülvizsgálatát, a biztosítások meglétének, 

engedményezésének ellenőrzését, továbbá a fedezetek értékének felülvizsgálatát. Az ügyletminősítés és 

a monitoring alapjául szolgáló dokumentum elkészítését negyedéves gyakorisággal végezze, 

kiállításának határidejét pedig hozza összhangba a területi utasításban szereplő, illetve az 

ügyletminősítés folyamatát szabályozó belső utasításban foglalt és a gyakorlatban alkalmazott 

határidővel. Ennek megfelelően módosítsa vonatkozó szabályzatait, betartására megfelelő 

kontrollrendszert dolgozzon ki. 

3. A negyedéves minősítés elvégzésekor csökkentse a manuális korrekcióból származó kockázatot a 

késedelmes napok figyelembevételénél, megteremtve a belső szabályzatában előírtak szerinti megfelelő 

minőségű adatok rendelkezésre állását. Készítsen a késedelmes napok figyelembevételére vonatkozó 

kockázatok csökkentésére szolgáló akciótervet. 

4. A határozat indokolásában tett megállapítások figyelembe vételével számolja el a szükséges mértékű 

értékvesztést az ott megjelölt ügyletekre. Az értékvesztések elszámolását követően végezze el a 

szavatoló tőke jogszabály szerinti korrekcióját. 

5. Az N H P  hitelek esetén is erősítse a döntést előkészítő anyagok kockázati szempontú elemzését, 

illetve vizsgálja azok mérséklésének lehetőségeit, szabályozza az előterjesztések/kockázatkezelői 

vélemény minimálisan elvárt tartalmát, illetve annak megfelelőségét a munkafolyamatba épített 

ellenőrzéssel biztosítsa, továbbá a fedezetek esetén tartsa be a kockázatvállalásra vonatkozó általános 

jogszabályi előírásokat. 

                                                 
1Hpt. 122. §(4)1 „A pénzügyi intézmény a honlapján közzéteszi 

b) a Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt vele szemben hozott határozat rendelkező részét.” 
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6. Befektetései kockázati súlyozását a határozat indokolásában megjelölt szempontoknak megfelelően 

végezze, a belső ellenőrzése folyamatosan ellenőrizze az erre vonatkozó adatszolgáltatási táblák 

kitöltésének folyamatát. 

7.  Végeztesse el az informatikai rendszere módosítását annak érdekében, hogy az képes legyen az 

ügyfelek szektorának jogszabályoknak megfelelő meghatározására, továbbá alakítson ki az 

adatszolgáltatás jogszabályi előírásoknak megfelelő teljesítését előmozdító és kontroláló folyamatokat. 

III: Kötelezem a Bankot, hogy - az 1. pont kivételével, melynek teljesítési határideje 2016. június 30. napja -
2016. szeptember 30. napjáig teljesítse és azt követően folyamatosan biztosítsa az alábbiakat: 

 

1. A határozat indokolásában tett megállapítások figyelembe vételével számolja el a szükséges mértékű 

értékvesztést az ott megjelölt ügyletekre. Az értékvesztések elszámolását követően végezze el a 

szavatoló tőke jogszabály szerinti korrekcióját. 

2. A kihelyezések és kötelezettségvállalások megalapozottságának, áttekinthetőségének, a kockázatok 

felmérése ellenőrzésének és csökkentésének érdekében olyan folyamatokat és kontrollt alakítson ki, 

mely biztosítja a limitszabályzatban foglalt előírások mindenkori betartását és azt, hogy limiten felüli 

finanszírozást csak kivételesen, megfelelő indoklással vállaljon. Alakítsa ki továbbá a csoport szintű 

limit meghatározásának egyértelmű szabályozását és azt a gyakorlatban is alkalmazza. 

3. A számviteli nyilvántartásai teljességének és a mérlegen kívüli tételek megfelelő nyilvántartásának 

érdekében a kockázatvállalást tartalmazó szerződéseit a nyilvántartási rendszerében a kötelezettség 

létrejöttének napján rögzítse és dolgozzon ki ezt biztosító kontrollfolyamatokat. 

4. Az ügyletminősítés során a fedezetek értékelésénél vegye figyelembe a fedezetek 

érvényesíthetőségében, mobilizálhatóságában bekövetkezett változást, ennek érdekében dolgozzon ki 

eljárásrendet illetve kontrollrendszert. Továbbá a fedezetek rögzítése és allokációja során tartsa be a 

belső szabályzatában előírtakat. 

5. Az ügyfélcsoport fogalmát a jogszabálynak megfelelően határozza meg, az ügyfélcsoport vizsgálatot 

értékhatár nélkül, valamennyi ügyfele esetében végezze el. 

6. Dolgozza át ügyletminősítési szabályozását akként, hogy a teljes szempontú ügyletminősítés az 

ügyfélminősítés eredményét is vegye figyelembe és azt a gyakorlatban is alkalmazza. 

7. A kamatok függővé tételét a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően kezelje, ennek érdekében 

gondoskodjon a folyamatába épített kontrollok erősítéséről. 

8. A határozat indokolásában megjelölt adatszolgáltatási táblákra vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettségének a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget. 

9. A megfelelő ügyfélbesorolás érdekében informatikai rendszerében rögzítse a szükséges gazdasági 

adatokat, építsen ki erre vonatkozó megfelelő kontrollrendszert. 

IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Bank számára, hogy 

a) a határozat rendelkező része 11.4. és III.1 pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének igazolását 2016. 

július 31. napjáig, 

b) a határozat rendelkező része II. és III. pontjában - kivéve a 11.7. pontot - foglaltak teljes körű 

teljesítésének ellenőrzéséről készített - az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelő bizottság által 

jóváhagyott - belső ellenőri jelentést, 2016. november 30. napjáig, 

c) a határozat rendelkező része 11.7. pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített 

- az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott - belső ellenőri jelentést 

2017. február 28. napjáig küldje meg az MNB részére. 

V. A Bankot az l.-lll. pontban megjelölt kötelezettségek teljesítésének elmulasztása miatt 12.600.000,- Ft, azaz 
Tizenkétmillió-hatszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem. 

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes 

körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van 

lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

A kiszabott felügyeleti bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) 

napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú számlájára - „felügyeleti bírság" 

megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével - befizetni. A felügyeleti bírság befizetésére 



 

3 

 

meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására 

kerül sor, melynek 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 hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a 

határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék" megjelöléssel. A kiszabott és meg nem fizetett bírságot, 

valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az 

állami adóhatóság adók módjára hajtja be. 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá 

vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől 

számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve - 

az MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél 

benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 

Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás 

tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének 

kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs 

helye.” 

 

 

Budapest, 2016. június 06.. 

 

MagNet Bank Zrt. 


