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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-129/2018. számú határozata a CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
számára célvizsgálat felügyeleti intézkedéssel történő lezárása és bírság kiszabása tárgyában 

 

A CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) (Bank) 
lefolytatott célvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő 

 

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

I. Kötelezi a Bankot, hogy 2018. július 31. napjáig készítse el  

a) az adatszolgáltatásokért felelős szervezeti egységek együttműködését, feladatait, az adatátadás tartalmi 
és formai követelményeit, valamint azok határidejét tartalmazó belső szabályzatát, 

b) az adatszolgáltatási jelentések összeállítására vonatkozó belső szabályozását. 

II. Kötelezi a Bankot, hogy 2018. szeptember 30. napjáig alakítson ki olyan adatszolgáltatási rendszert, amely 
alkalmas a felügyeleti adatszolgáltatás határidőben és hibamentesen való teljesítésére, valamint a hibás 
adatok 2017. január 1. napjától történő visszamenőleges korrigálására. 

III. Kötelezi a Bankot, hogy 2018. július 31. napjáig  

III.1. Szavatoló tőke számítását a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze el annak 
érdekében, hogy az mindig a valós tőkeszintet tükrözze. 

III.2. Hitelezési kockázatának tőkekövetelmény számítása során építsen be hatékony kontroll funkciókat a 
tőkeszámítási folyamataiba annak érdekében, hogy 

a) minden kitettsége teljes körűen figyelembe vételre kerüljön a tőkeszámítás folyamatában, 
b) mindig a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően végezze a kitettségek besorolását. 

III.3. A piaci kockázat tőkekövetelmény számítása során 

a) mindenkor biztosítsa, hogy az anyavállalati rendszerekben számolt tőkekövetelményekre vonatkozó 
analitikus információk, kockázati paraméterek a Bank számára elérhetőek, ellenőrzöttek legyenek, 
illetve az MNB adatbekérése esetén azok maradéktalanul rendelkezésre álljanak az ellenőrzés 
lefolytatásához, 

b) vizsgálja felül és megfelelően szerepeltesse az egyes instrumentumokban fennálló bruttó és nettó 
pozícióit, a megfelelő soron jelentse a kereskedési könyvben megjelölt származtatott ügylet 
pozícióit és erősítse meg a folyamatba épített kontrolljait a jelentett állományok ellenőrzése 
tekintetében, 

c) a vonatkozó adatszolgáltatási táblákat mindenkor a hatályos kitöltési útmutató előírásai szerint 
töltse ki. 

IV. Kötelezi a Bankot, hogy az SF18, SF07HT-HA-HB, E22, K14, M-es és H3403 adatszolgáltatási táblák esetén 
2018. szeptember 30. napjáig  

a)  
- alakítson ki olyan adatszolgáltatási rendszert, amely alkalmas a jelentések alapjául szolgáló analitikus 

dokumentációk előállításra és megőrzésére,  
- vizsgálja felül a beküldött jelentéseket és gondoskodjon arról, hogy azok alapját a főkönyv és az 

analitikus rendszerek képezzék,  
- alakítson ki és működtessen hatékony kontrollfunkciókat annak érdekében, hogy az általa 

összeállított adatszolgáltatások mindenkor a valós és ellenőrzött adatokat tartalmazzák, 
b) az SF18, SF07HT-HA-HB, E22, K14 és H3403 adatszolgáltatási táblák esetén vizsgálja felül a 2017. január 1. 

napja óta beküldött adatszolgáltatási jelentéseket, jelentős összegű hiba esetén azokat 
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visszamenőlegesen módosítsa és a 2017-2018. évre vonatkozó javított jelentéseket küldje meg az MNB 
részére, 

c) az M-es táblák esetén  
- a 2017. januári vonatkozási idejű jelentéseket vizsgálja felül, visszamenőlegesen módosítsa és a 

módosított jelentéseket 2018. június 30. napjáig küldje meg az MNB részére, 
- a fennmaradó, 2017-2018. évre vonatkozó felülvizsgált és visszamenőlegesen javított jelentéseket 

legkésőbb 2018. december 31. napjáig küldje meg az MNB részére,  
- az M02 adatszolgáltatási tábla esetén mindenkor biztosítsa a megfelelő országkódok szerepeltetését. 

V. Az MNB előírja a Bank számára, hogy rendkívüli adatszolgáltatás keretében a határozat rendelkező része  

a) I. és III. pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített, az Igazgatóság által 
megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést az intézkedések 
végrehajtását alátámasztó dokumentációval együtt 2018. augusztus 31. napjáig, 

b) II. és IV.a) pontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásáról készített, az Igazgatóság által 
megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést az intézkedések 
végrehajtását alátámasztó dokumentációval együtt 2018. november 30. napjáig küldje meg az MNB 
részére. 

VI. Az MNB kötelezi a Bankot a határozat rendelkező része I-IV. pontjában foglalt jogszabálysértések miatt 
48.000.000,- Ft, azaz Negyvennyolcmillió 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 intézkedések alkalmazására van 
lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 

Budapest, 2018. május 11. 

 

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
Dr. Windisch László s.k. 

  alelnök, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja 
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