
 

 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-93/2016. számú határozata a Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő 
Rt. részére utóvizsgálat felügyeleti intézkedéssel történő lezárása és bírság kiszabása tárgyában 
 

 
A Porsche Bank Hungaria Zártkörűen Működő Rt.-nél (székhelye: 1139 Budapest, Fáy utca 27.) (Bank) 
lefolytatott utóvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) 
nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanácsa 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 2016. szeptember 30. napjáig teljesítse és azt követően 

folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:  
1. a hitelezési kockázat kezelése területén 

1. gondoskodjon az ügyfélcsoportokkal szembeni kitettségekből eredő kockázatok hatékony 
kezelésére alkalmas belső szabályozás és eljárás kialakításáról, és tartsa be az ügyfélcsoport-
képzésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket; 

2. biztosítsa az átstrukturált hitelek jogszabályi előírásoknak megfelelő kezelését, e körben az 
átstrukturált hitelek nyilvántartásában teljes körűen rögzítse a módosulásra kerülő szerződéses 
feltételeket; 

3. kintlévőségeinek mérlegen belüli és kívüli tételeit az ügyletminősítési szabályzatban rögzített 
előírásoknak megfelelően minősítse; 

4. a jelen határozat indokolásában megjelölt ügylet tekintetében – a Vizsgálat megállapításainak 
figyelembe vételével és az aktuális helyzetnek megfelelően – képezze meg a szükséges mértékű 
céltartalékot; 

2. számviteli kötelezettségeinek teljesítése során könyvviteli nyilvántartását a jogszabályi előírásoknak 
megfelelően vezesse; 

3. az adatszolgáltatás területén a határozat indokolásában foglalt adatszolgáltatási hiányosságokat javítsa 
ki, illetve az adatszolgáltatás megbízható működtetése érdekében gondoskodjon a szükséges 
informatikai háttérről, a folyamatok megfelelő kialakításáról, különös tekintettel a beépített 
kontrollokra. 

 
III. Kötelezem a Bankot, hogy 2016. szeptember 30. napjáig teljesítse és azt követően folyamatosan 

biztosítsa az alábbiakat:  
1. a hitelezési kockázat kezelésével összefüggésben 

1. dolgozza ki az általa korábban átstrukturált ügyletek nyilvántartásának, értékvesztés-számításának, 
illetve azokhoz kapcsolódó kontrollpontok sajátos szabályait és eljárásrendjét; 

2. vizsgálja felül ügyletminősítési és értékvesztési szabályzatait, és a vonatkozó jogszabályi előírások 
figyelembe vételével teljes körűen rögzítse az ügyfélcsoportba tartozó ügyfelek ügyleteinek 
minősítéséhez, az ügyfélcsoportok együttes kockázatának értékeléséhez szükséges belső 
eljárásrendet; 

3. belső szabályzataiban – az ügyletek sajátosságaival összhangban – egyértelműen határozza meg az 
egyedi minősítés összeghatárát, az eszközök minősítése során annak megfelelően járjon el, és 
kizárólag a kisösszegűnek minősíthető követeléseket vonja csoportos értékelés alá; 

4. rögzítse szabályzataiban a függő kötelezettségekre képzendő céltartalék mértékét, és a 
továbbiakban ennek megfelelően járjon el; 

2. a prudenciális követelményeknek megfelelő adminisztratív rend kialakítása érdekében gondoskodjon az 
ügyfél-törzsadatok konzisztens nyilvántartásáról informatikai rendszereiben; 

3. számviteli kötelezettségeivel összefüggésben az analitikus nyilvántartások és a főkönyvi könyvelés 
egyeztetését, a különbségek összevezetését mindenkor a hatályos jogszabályi előírások figyelembe 
vételével végezze el, továbbá – a technikai- és átvezetési számlákon lévő egyenlegek adatinak 
tisztázásával – teremtse meg a főkönyv és analitika közti egyezőséget; 
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4. a tőkeszámítás kapcsán 
1. mindenkor feleljen meg a tőkekövetelmény meghatározására vonatkozó hatályos jogszabályi 

előírásoknak, és fokozott figyelmet fordítson a kitettségek értékének meghatározására; 
2. nyilvántartásait úgy alakítsa ki, hogy a tőkekövetelmény meghatározása szempontjából kiemelten 

kockázatosnak számító többszörösen átstrukturált állomány mindenkor megállapítható legyen; 
3. a szavatolótőke-követelményekre vonatkozó mutatókat a mindenkor hatályos jogszabályi 

előírásoknak megfelelően határozza meg; 
5. adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabályi előírásoknak megfelelően teljesítse. 
 
IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Bank számára, hogy a határozat rendelkező része II. és 

III. pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által 
megtárgyalt és a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2016. október 31. napjáig 
küldje meg az MNB részére. 

 
V. A Bankot a I., II. és III. pontban megjelölt jogszabálysértések miatt 11.000.000,- Ft, azaz Tizenegymillió 

forint összegű 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. 
 
 
Budapest, 2016. március 25. 
 
 

Dr. Windisch László s.k., 
 az MNB alelnöke 

 


