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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-

182/2019. számú határozat rendelkező részét. 

 
„A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (székhelye: 1062 Budapest, Andrássy út 98.) (Bank) lefolytatott témavizsgálat 
során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) 
a következő  

h a t á r o z a t o t 
hozza. 

 
I. Az MNB kötelezi a Bankot a vállalatirányítására vonatkozó szabályzatok, eljárások megerősítésére, valamint 
mindezen területeken a gyakorlatban az irányadó jogszabályok szerinti működésre, amelynek keretében a Bank 
az alábbi felügyeleti intézkedéseknek tegyen eleget: 
 

1. 2020. március 31. napjáig a Bank úgy módosítsa belső szabályzatait, hogy azok mindenkor, 
teljeskörűen összhangban legyenek egymással, és biztosítsák az egyes szervezeti egységek, vezetők 
feladatkörének, felelősségének pontos meghatározását és számonkérhetőségét, továbbá a Bank 
alakítson ki szabályzatot a Helyreállítási Terv éves felülvizsgálatára vonatkozóan is, amelyben 
részletesen, határidőkkel és felelősségi körökkel szabályozza a felülvizsgálati folyamatot. 

 
2. 2019. december 31. napjáig a Bank hozza összhangba tényleges gyakorlatát a Helyreállítási Tervében 
foglaltakkal.  
 

 
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Bank számára, hogy a jelen határozat rendelkező 
részének  

a) I.1. pontjában foglalt felügyeleti intézkedés teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készült – az 
Igazgatóság által elfogadott, és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2020. 
április 30. napjáig,  
b) I.2. pontjában foglalt felügyeleti intézkedés teljes körű végrehajtásnak ellenőrzéséről készült – az 
Igazgatóság által elfogadott, és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2020. 
január 31. napjáig  

küldje meg az MNB részére. 
 
Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a határozatban előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem 
teljeskörűen, illetve 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. 
 
 
 
 

 
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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A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a 
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a közléstől számított harminc 
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a 
Fővárosi Törvényszék előtt. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve az MNB űrlapbenyújtás 
támogatási szolgáltatása igénybevételével kell benyújtani. Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-
keresese  
 
A benyújtott kereset alapján a határozat jogszabályszerűsége tárgyában a Fővárosi Törvényszék egyszerűsített 
perben, főszabály szerint tárgyaláson kívül dönt. Utóbbi esetben tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 
kérheti, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. A kereset benyújtásának a határozat 
hatályosulására halasztó hatálya nincs, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet.  
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 
 

Budapest, 2019. október 29. 

 

MagNet Bank Zrt. 
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