
 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-138/2018. számú határozata a SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen 
Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról. 
 
 
 
A SOPRON BANK BURGENLAND Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 9400 Sopron, Kossuth L. 
utca 19.) (Bank) lefolytatott ellenőrzési eljárás 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. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy az I.1-2. pontok tekintetében legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig, az 
I.3-4. pontok tekintetében pedig legkésőbb 2018. december 31. napjáig teljesítse és azt követően 
folyamatosan biztosítsa az alábbiakat: 

  
1.  a jogszabálynak megfelelően gondoskodjon a kockázatvállalási döntéselőkészítő és döntéshozatali 

folyamatainak belső szabályozásáról, ennek keretében a jogszabályoknak megfelelő adattartalommal 
aktualizálja az általa alkalmazott munkáltatói jövedelemigazolás formanyomtatványt, valamint egészítse ki 
a Lakossági Hitelezési Szabályzatát az ügyfél nyilatkoztatásával a közterhek megfizetéséről; 

 
2. a kockázatvállalási döntéselőkészítő folyamatait a jogszabállyal és a saját belső szabályozásával 

összhangban alakítsa át és alkalmazzon hatékony és belső szabályozásában is rögzített eljárást a 
finanszírozást megelőzően felmerülő kockázatok minél teljesebb körű azonosítására, fordítson nagyobb 
figyelmet a kockázatvállalási döntés előkészítésére és meghozatalára, ennek keretében a kockázatvállalási 
döntéselőkészítés és döntéshozatal során a jogszabálynak megfelelően minden esetben vizsgálja meg az 
ügyfél által tett KHR nyilatkozat tartalmát és törekedjen a minél teljesebb körű adósságszolgálati adatok 
megismerésére, és további kontrollpontok beépítésével erősítse meg a hitelbírálat ellenőrzési folyamatát; 

 
 3. a jogszabályi követelménynek megfelelően a jelzett informatikai fejlesztés révén valósítsa meg az egyes 

finanszírozási ügyletek létrejöttekor már fennálló, a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató 
számításához szükséges valós jövedelmi és adósságszolgálati adatok teljes körű nyilvántartását; 

 
 4. a hitelkockázati adatokra vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét a jogszabály szerint 

teljesítse, ennek érdekében alakítson ki és hatékonyan működtessen olyan eljárást, nyilvántartást és 
folyamatba épített belső kontrollfunkciót, amely biztosítja a megfelelő minőségű adatszolgáltatást; 

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

részének I.1-4. pontjaiban foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos intézkedések teljes körű végrehajtásának 
ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső 
ellenőri jelentését az I.1-2. pontok vonatkozásában 2018. szeptember 30. napjáig, az I.3-4. pontok 
vonatkozásában pedig 2019. január 31. napjáig küldje meg az MNB részére. 

 
III. Az MNB kötelezi a Bankot a határozat rendelkező részének I.1-4. pontjaiban jelzett és a határozat 

indokolásának I.1-4. pontjaiban foglaltak szerint megállapított jogszabálysértések miatt összesen 
8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint összegű bírság megfizetésére. 

 
Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a határozatban előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem 
teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további felügyeleti 
intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2018. május 31. 
 
 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
  
 Dr. Kandrács Csaba s. k. 
 az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó 
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