
 

 

 

 Iktatószám: 184975-1/2015 
 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-155/2015. számú határozata a Commerzbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnál folyamatban lévő átfogó vizsgálat felügyeleti intézkedésekkel és bírság szankcióval történő 
lezárásáról 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által a Commerzbank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1054 Budapest, Széchenyi rkp. 8.; cégjegyzékszám: 01-10-042115) 
(Bank) lefolytatott átfogó vizsgálat során az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása 
alapján az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozom. 
 
I. Kötelezem a Bankot, hogy ügyleteinek minősítését a jogszabályi előírások szerint végezze, és a jelen 

határozat indokolásában megjelölt ügyletek tekintetében – a vizsgálati megállapítások figyelembe 
vételével és az aktuális helyzetnek megfelelően – a határozat kézhezvételét követő minősítés során, de 
legkésőbb 2015. szeptember 30. napjáig végezze el a jogszabályi előírásoknak megfelelő átminősítést, és 
számolja el a szükséges mértékű értékvesztést. 
 

II. Kötelezem a Bankot, hogy legkésőbb 2015. december 31. napjáig, és azt követően folyamatosan teljesítse 
az alábbiakat: 

 

1. a hitelezési kockázat kapcsán: 
 

a) tartsa be a fedezetértékelési- és kezelési szabályzatában foglaltakat, különös tekintettel a 
fedezetek (újra)értékelésére, a fedezetek állapotának és meglétének ellenőrzésére, a fedezetek 
nyilvántartására, valamint felszabadítására vonatkozó előírásokat; 

b) vizsgálja felül az ügyletminősítés folyamatát, és vonatkozó szabályzatában megfelelő 
részletezettséggel indokolja az értékvesztés elszámolás, céltartalék képzés során figyelembe vett 
szempontokat, továbbá azt, hogy az egyes szempontok milyen mértékben és módon határozzák 
meg a várható veszteség mértékét; 

c) gondoskodjon arról, hogy az ügyletminősítés, így különösen a várható veszteség kiszámításának 
levezetése és az értékvesztés meghatározása dokumentált formában, teljes körűen nyomon 
követhető legyen; 

d) teremtse meg az összhangot az ügyletminősítésre vonatkozó belső szabályzatai között; 
e) biztosítsa az ügyletminősítésre vonatkozó belső szabályozása és az alkalmazott gyakorlat közötti 

összhangot; 
f) mérlegen kívüli állományára a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően képezzen céltartalékot; 
g) tartsa be az átstrukturált ügyletekre vonatkozó jogszabályi előírásokat, ennek körében pedig 

gondoskodjon az átstrukturáltnak minősülő ügyletek megfelelő átminősítéséről és 
nyilvántartásáról; 

h) tartsa be az ügyfélcsoport-képzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket; 
i) gondoskodjon a hitelezési tevékenysége során keletkező kitettségeiből, így különösen az 

ügyfélcsoportokkal szembeni kitettségekből eredő kockázatok azonosítására, mérésére és 
kezelésére alkalmas hatékony eljárások alkalmazásáról; 

j) a Központi Hitelinformációs Rendszer felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettségének a 
jogszabályi határidőn belül tegyen eleget; 

k) biztosítsa az ügyfelei pénzügyi, gazdasági helyzetében, valamint a biztosítékok meglétében, valós 
értékében és érvényesíthetőségében bekövetkezett változások nyomon követését és 
dokumentálását; 

l) belső szabályzatait a változó jogszabályi környezetre való tekintettel vizsgálja felül és aktualizálja; 
 

2. a tőkeszámítás kapcsán: 
 

a) a tőkekövetelmény meghatározásakor a felügyeleti mérlegben kimutatott eszközállományt vegye 
figyelembe, és ennek megfelelően teljesítse felügyeleti adatszolgáltatását; 
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b) biztosítsa a tőkekövetelmény meghatározásához szükséges adatszolgáltatási táblák közötti 
konzisztenciát; 

c) a lakóingatlannal fedezett kitettségeit a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően súlyozza; 
d) kockázati kitettséget csökkentő tételként csak a jogszabályi feltételeknek megfelelő fedezeteket 

vegyen figyelembe; 
e) tartsa be az egyéb előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetekre vonatkozó jogszabályi 

előírásokat; 
f) a le nem hívott hitelkeretek tőkekövetelményét a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével 

határozza meg; 
g) részvényjellegű kitettségei hitelezési kockázatának tőkekövetelményét a jogszabályi előírásoknak 

megfelelő számítsa ki. 
  

3. a vállalatirányítás kapcsán: 
 

a) biztosítsa, hogy a belső ellenőr feladatköre kizárólag a jogszabályban előírt feladatokra 
korlátozódjon az összeférhetetlenségi helyzetek elkerülése érdekében; 

b) a belső ellenőr a vonatkozó jogszabályban és belső szabályzatában rögzített kockázat alapú 
tervezés alapján folytassa le vizsgálatait; 

c) a belső ellenőrzés a jogszabály által megkövetelt gyakorisággal vizsgálja meg a kiszervezett 
tevékenységek szerződésben foglaltaknak megfelelő végzését; 

d) belső ellenőrzési rendszerét az általa végzett tevékenységekben és az alkalmazott üzleti modellben 
rejlő kockázatok jellegével, nagyságrendjével, összetettségével arányosan alakítsa ki.  
 

4. a számvitel kapcsán: 
 

a) gondoskodjon a lejárt és meg nem fizetett tartozások jogszabály szerinti függővé tételéről, és belső 
szabályozását ennek megfelelően alakítsa ki; 

b) a felügyeleti adatszolgáltatást alátámasztó főkönyvi kivonatát a jogszabályi előírások 
figyelembevételével készítse el. 
 

5. felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. 
 
III. Felszólítom a Bankot, hogy legkésőbb 2015. december 31. napjáig, és azt követően folyamatosan a 

jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően tegyen eleget az értékpapírok fedezettségére, az értékpapírok 
és a pénzszámlák számára, valamint a MiFID tranzakciós jelentésekre vonatkozó felügyeleti 
adatszolgáltatási kötelezettségének. 

 
IV. Előírom a Bank számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében  

a) a rendelkező rész I. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által 
megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2015. október 15. 
napjáig, 

b) a rendelkező rész II-III. pontjában foglaltak teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság 
által megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2016. február 
15. napjáig 

 küldje meg az MNB részére. 
 

V. Kötelezem a Bankot a JÉ-I-321/2011. számú felügyeleti határozat rendelkező részének 1., 2. a), bc), c) 
pontjaiban meghatározott kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, valamint a vállalatirányítási, 
számviteli és hitelezési területben rejlő kockázatok hatékony kezelésére szolgáló eljárások, kontrollok 
elégtelensége miatt összesen 20.000.000,- Ft, azaz Húszmillió forint összegű bírság megfizetésére. 

 
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 további intézkedések alkalmazására van 
lehetősége. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2015. szeptember 08.         
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Dr. Windisch László s.k., 
az MNB alelnöke 
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