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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-616/2016. számú határozata a CIB Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról és bírság kiszabásáról 
 
 
A CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14.) (Bank) 
továbbá az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatainál, azaz a CIB Lízing Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságnál, a CIB Faktor Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, a CIB 
Ingatlanlízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál, valamint a Recovery Ingatlanhasznosító és 
Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál lefolytatott összevont alapú ellenőrzést is magában 
foglaló átfogó vizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) 
Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a következő 
 
 h a t á r o z a t o t  

hozza. 

I. Kötelezi a Bankot, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenysége során – kivéve a 3.3.1., 3.3.2. és a 6. pontokat, 
amelyeknek a teljesítési határideje legkésőbb 2017. március 31. napja – a határozat kézhezvételét követő hat 
hónapon belül teljesítse és azt követően folyamatosan biztosítsa az alábbiakat. 
 
1. Vállalatirányításra vonatkozó jogszabályi előírások és belső szabályzatok betartása érdekében  

1.1. a Kockázatkezelési és Kockázatvállalási Bizottság teljes körűen végezze el a jogszabályban számára 
kötelezően előírt feladatait, 
1.2. a tervezési folyamatok, az erőforrások és a belső eljárások összehangolásával a Bank mindenkor 
biztosítsa, hogy a belső ellenőrzési terület ellenőrzési tevékenysége - a belső szabályozásban foglaltak 
szerint - legalább háromévente minden banki területre terjedjen ki. 
 

2. A hitelkockázat kezelése során a Bank  
2.1. az ügyfél- és partnerminősítés felülvizsgálatát a jogszabályban meghatározott gyakorisággal végezze, és 
erősítse tovább a vezetői kontrollokat az adósminősítések határidőben történő felülvizsgálata érdekében, 
2.2. gondoskodjon arról, hogy a fedezeti diszkontráták a vonatkozó előírásoknak megfelelően 
fedezettípusonként meghatározott, tapasztalati adatok alapján gyűjtött és rendszeresen visszamért 
megtérülési adatokon alapuljanak, 
2.3. mindenkor teljes körűen biztosítsa a fedezetek érvényesíthetőségét és a fedezetekre vonatkozó adatok 
folyamatos kontrolljának megerősítését, 
2.4. a vonatkozó belső szabályozással összhangban gondoskodjon a work out tevékenyég során megbízott 
társaságok munkavégzésének rendszeres ellenőrzéséről, valamint ösztönzési rendszerének visszaméréséről, 
2.5. biztosítsa azon erőforrásokat és erősítse meg azon folyamatokat, amelyek a nemteljesítő jelzáloghitel 
állomány kezelése során lehetővé teszik a lejárt követelésállomány mind teljesebb körben történő 
behajtását, 
2.6. az ügyletminősítés kapcsán a késedelmes napok számítása során a jogszabály előírásai szerint járjon el 
és alakítson ki olyan folyamatot, amely a kombinált termékeknél biztosítja a biztosítási díj megfizetésének 
folyamatos monitorigját, 
2.7. az átstrukturált hitelek beazonosítását teljes körűen, valamint minősítésüket és a kapcsolódó 
értékvesztés elszámolását az átstrukturált ügyletek minősítési szabályainak megfelelően végezze el, 
2.8. a jogszabályi előírásokra tekintettel a határozat indokolásában nevesített ügyfeleket sorolja át a 
nemteljesítő ügyfél kategóriába, 
2.9. vizsgálja felül a határozat indokolásában, Jelentés 3. sz. mellékletében részletezett ügyletek minősítését 
és a soron következő ügyletminősítés alkalmával – az MNB által rögzített szempontrendszer alapján és az 
aktuálisan rendelkezésre álló információk birtokában – számolja el a szükséges értékvesztést és képezze 
meg a céltartalékot, 
2.10. dolgozzon ki módszertant a csoportosan minősített nemteljesítő kitettségek értékvesztés 
szükségletének becslésére, biztosítsa, hogy a becslés valós behajtási adatokon alapuljon, továbbá vegye 
figyelembe a térülés várható időtartamát és annak költségét is. 
2.11. a jogszabályban meghatározottak szerint végezze el a default ügyletek speciális hitelezési kitettségek 
körébe való átsorolását, az éves adósminős során teljes körűen vizsgálja felül az ügyfelek kockázati 
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szegmentációját annak érdekében, minden kitettség vonatkozásában biztosított legyen a tényleges 
kockázati szegmensbe történő besorolás. 
 

3. A számviteli előírásoknak való teljes körű megfelelés érdekében a Bank  
3.1. konszolidált könyveiben az anyavállalatától kapott pótbefizetést sorolja át a kötelezettségek közé, 
figyelembe véve az indokolásban hivatkozott Nemzetközi Számviteli Sztenderd (IAS) hibajavításra vonatkozó 
szabályait. 
3.2 teljes körűen feleljen meg a pénzügyi intézmények könyvvezetésére és a számviteli bizonylatokra 
vonatkozó előírásoknak, ennek keretében 

a) a felügyeleti ellenőrzés során biztosítsa a könyvvezetését alátámasztó bizonylatok, dokumentumok és 
információk késedelem nélküli rendelkezésre állását, 
b) az előtörlesztési díjra vonatkozóan transzferár dokumentációt nyújtsa be az MNB-nek.  

3.3 konszolidált mérlegében a visszavett ingatlanok könyv szerinti értékét mindenkor a számviteli 
előírásokkal összhangban határozza meg. 
 

4. A tőkeszámítás során a Bank 
4.1. a szavatoló tőke kalkuláció kapcsán mindenkor teljes körűen vegye figyelembe a jogszabályi 
előírásokat, továbbá az indokolásban említett COREP tábla kitöltése során a vonatkozó útmutatóban 
foglaltak szerint járjon el, 
4.2. belső ellenőrzése által feltárt hitelkockázati kalkulációs hibákat teljes körűen szüntesse meg annak 
érdekében, hogy tőkeszámítás során meg tudjon felelni a vonatkozó előírásoknak, 
4.3. a default státuszú ügyfelek mérlegen kívüli kitettségét is a nemteljesítő kitettségek szegmensben 
mutassa ki, és annak hitelkockázati tőkekövetelményét a vonatkozó előírások szerint számolja, 
4.4. a kedvezményes lakossági súlyok vállalati ügyletekhez rendelésekor vegye figyelembe a finanszírozás 
módját, és a 75%-os súlyt csak szabály (termék) alapú finanszírozásnál alkalmazza. 
 

5. Az informatikai biztonság tekintetében  
5.1. a tesztkörnyezet alkalmazása során teljes körűen feleljen meg a belső szabályzatában és 
jogszabályban foglaltaknak és tesztelésre csak személytelenített adatokkal feltöltött adatbázisokat 
használjon, továbbá a kialakítandó anonimizációs megoldás megvalósításáig alkalmazzon kompenzáló 
kontrollokat az éles adatokat tartalmazó teszt adatbázisokat elérő külső fejlesztők esetében, 
5.2. a jogszabályi előírásoknak megfelelően gondoskodjon az informatikai biztonsági rendszer 
önvédelmére, kritikus elemei védelmének zártságára vonatkozó ellenőrzés teljes körűségének 
kialakításáról internetbanki (pl.: Business Terminal, eBroker) rendszerei esetében, 
5.3. a biztonsági kockázatelemzése eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos 
módon gondoskodjon rendszerei szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói 
adminisztrációjáról, 
5.4. a kiszervezett tevékenysége vonatkozásában gondoskodjon olyan kockázatcsökkentő kontrollokat 
tartalmazó kiegészítő megállapodást megkötéséről, amely megfelelő garanciát jelent a jogszabályoknak 
való teljes körű megfelelés biztosítására. 
 

6. Az MNB felé teljesítendő adatszolgáltatás során mindenkori a vonatkozó adatszolgáltatási rendeleteknek 
megfelelően járjon el.  

 
 
II. Felszólítja a Bankot, hogy befektetési szolgáltatási tevékenysége során haladéktalanul – a II.3. és a II.4. 
pontok vonatkozásában pedig legkésőbb 2017. március 31. napjáig - teljesítse, ezt követően folyamatosan 
biztosítsa az alábbiakat.  

1. Nyilvántartásában mindenkor teljes körűen biztosítsa  
1.1 az értékpapír nyilvántartási rendszerben rögzített, illetve a letétkezelői kivonatokon szereplő adatok 
egyezőségét, 
1.2. a nyitott határidős pozíciók fedezetének folyamatos figyelemmel kísérhetőségét és 
ellenőrizhetőségét, valamint az erre vonatkozó riportok teljes körű visszamenőleges lekérdezhetőségét. 
 

2. A megbízáskezelés vonatkozásában a megbízás végrehajtását követő tájékoztatási kötelezettségének 
teljesítése során mindenkor tegyen eleget a visszaigazolás tartalmi követelményeire vonatkozó előírásoknak. 
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3. Mindenkor rendelkezzen a lezáratlan tőzsdén kívüli származtatott ügyletek jelentésére vonatkozó belső 
eljárásrenddel. 

4. Az EMIR rendeletből fakadó kötelezettségei teljesítése érdekében mindenkor feleljen meg az elkülönített 
számlavezetésre vonatkozó előírásoknak. 

 
5. Az ügyfelek pénzügyi eszközeinek letéti őrzésére kiválasztott személyt, valamint a pénzügyi eszközök letéti 
őrzésére általa alkalmazott megoldásokat a tőle elvárható gondossággal rendszeresen, de legalább évente 
vizsgálja felül. 
 
6. Az ügyfelek minősítése során mindenkor a jogszabályban foglalt előírások szerint járjon el. 
 
7. Adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor a hatályos adatszolgáltatási rendeletben foglaltaknak 
megfelelően teljesítse. 

8. Belső eljárásrend kialakítása révén mindenkor biztosítsa az értékpapírszámla kivonatok előállításának 
ellenőrizhetőségét és nyomon követhetőségét, valamint a folyamat teljes körű informatikai zártságát. 

III. Előírja a Bank számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat rendelkező része I.-II. 
pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a 
Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést az adott pontokhoz rendelt teljesítési határidő 
lejártát követő két hónapon belül, de legkésőbb 2017. július 31. napjáig küldje meg az MNB részére. 

IV. Kötelezi a Bankot a határozat rendelkező része  
a) I. pontjában foglalt jogszabálysértések miatt 51.000.000,- Ft, azaz Ötvenegymillió forint összegű bírság, 
b) II. pontjában foglalt jogszabálysértések miatt 16.000.000,- Ft, azaz Tizenhatmillió forint összegű bírság, 

azaz összességében 67.000.000,- Ft, azaz Hatvanhétmillió forint összegű bírság megfizetésére. 

Az eljárás során összesen 1.760.474,-Ft, azaz egymillió hétszázhatvanezer négyszázhetvennégy forint összegű 
eljárási költség keletkezett, amely a CBRE Corporate Outsourcing Kft.-t (1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78., 
cégjegyzékszám: 01-09-952284) (Szakértő) részére kifizetett munkadíj és általános forgalmi adó, amelyet az 
MNB a Szakértő számára megelőlegezett és visel. 
 

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 
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.  

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. 

 
Budapest, 2016. december 27. 

 

Dr. Kandrács Csaba s.k. 
az MNB ügyvezető igazgatója 
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