
 

 

 

 

6208-1/2017 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-582/2016. számú határozata az ONEY Magyarország Pénzügyi Szolgáltató 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság számára átfogó csoportvizsgálat felügyeleti intézkedéssel történő 
lezárása és bírság kiszabása tárgyában 

A Magyar Cetelem Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1062 Budapest, Teréz krt. 55-
57.) (Bank), továbbá az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatánál, az ONEY Magyarország 
Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1027 Budapest, Tölgyfa utca 28.) 
(Társaság) lefolytatott átfogó csoportvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása alapján a következő 

h a t á r o z a t o t 

hozom. 

I. Kötelezem a Társaságot, hogy 2017. március 31. napjáig az informatikai biztonság tekintetében teljesítse 
és azt követően folyamatosan biztosítsa az alábbiakat. 
I.1 Az informatikai rendszerrel kapcsolatos adminisztráció hiányosságai vonatkozásában 

a) határozza meg a különféle munkakörök betöltéséhez szükséges IT ismereteket, ezeket 
rendszeresen aktualizálja és teljes körűen rögzítse azokat a szabályzatában,  

b) az adatgazda és a rendszergazda kijelölését tartalmazó dokumentumokban egyértelműen 
határozza meg a felelősségeket, és a dokumentumokat rendszeresen aktualizálja, 

c) folyamatosan biztosítsa az informatikai rendszer legfontosabb elemeinek egyértelmű és 
visszakereshető azonosítását. 

I.2 Az informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos hiányosságok vonatkozásában 
a) végezze el a már nem támogatott operációs rendszerek mielőbbi cseréjét és mindenkor csak a 

gyártó által még támogatott operációs rendszereket alkalmazzon, 
b) készítsen szabályzatot az adathordozók biztonságos kezelésére és selejtezésére, valamint tartassa 

be azt a Társaságnál kezelt adatokhoz hozzáférőkkel. 
I.3 Az informatikai rendszerhez történő hozzáférésekkel kapcsolatos hiányosságok vonatkozásában 

a) biztosítsa a rendszereiben a szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött felhasználói 
adminisztrációt (hozzáférési szintek, egyedi jogosultságok, engedélyezésük, felelősségi körök, 
hozzáférés naplózás, rendkívüli események), valamint a szabályzatában meghatározott 
időközönként végezze el a jelszavak megváltoztatását, 

b) vezessen be és folyamatosan alkalmazzon olyan kontrollokat, amelyekkel közvetlenül képes 
ellenőrizni a felhasználói jogosultságok beállítását. 

I.4 Az informatikai rendszer helyreállítási tesztjére vonatkozó hiányosság vonatkozásában feleljen meg a 
vonatkozó jogszabályi előírásoknak és teljes körű, adatközpont szintű helyreállítási teszt végrehajtásával 
biztosítsa az üzletmenet folytonosságát érintő rendkívüli helyzetek eredményes kezelését. 

II. Előírom a Társaság számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat rendelkező része I. 
pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a 
Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2017. május 31. napjáig küldje meg az MNB 
részére. 

III. Kötelezem a Társaságot a határozat I. pontjában felsorolt jogszabálysértések miatt 4 000 000,- Ft, azaz 
négymillió forint összegű bírság megfizetésére. 

Az MNB felhívja a Társaság 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. december 13. 

Dr. Kandrács Csaba s.k., 

az MNB ügyvezető igazgatója 
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