
 

 

 

 

  
  
  

Ikt. szám: 1110-68/2017. 
 
Az MNB H-JÉ-I-63/2017. számú határozata az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
számára témavizsgálat felügyeleti intézkedés alkalmazásával történő lezárása tárgyában 
 
Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.) 
(Bank) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás 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 Bankot, hogy a határozat kézhezvételét követően, de legkésőbb 2017. szeptember 30. napjáig 
teljesítse és azt követően is folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:  
 

a) a jogszabályi előírásoknak megfelelően dolgozzon ki részletes közép- és hosszú távú leépítési 
stratégiát és terveket a nem teljesítő lakossági jelzálog hitelállományára vonatkozóan, 

b) tegyen meg mindent a lejárt követelései mind teljesebb körben történő behajtása érdekében.  
 

II. Előírom a Bank számára, hogy Rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat rendelkező része I. 
pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a 
Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést legkésőbb 2017. november 30. napjáig küldje 
meg az MNB részére. 

Felhívom 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 a bírság kiszabását is. 
 
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá 
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a végzés felülvizsgálatát a közléstől számított 
30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól 
kérheti. A kérelmet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az MNB-nél kell 3 (három) 
példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.  
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a 
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert 
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az 
ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 
8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
 
Budapest, 2017. április 10. 
 

Dr. Windisch László sk. az MNB 
alelnöke 
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