
 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-147/2018. számú határozata az Oberbank AG Magyarországi Fiókteleppel 
szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról. 
 
 
Az Oberbank AG Magyarországi Fióktelepnél (székhely: 1062 Budapest, Váci út 1-3. Westend C épület) (Fióktelep) 
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 Fióktelepet, hogy legkésőbb 2018. augusztus 31. napjáig teljesítse és azt követően 
folyamatosan biztosítsa az alábbiakat: 

  
1. a jogszabállyal összhangban egészítse ki a vizsgált belső szabályzatait a kockázatvállalási döntés 

előkészítése és meghozatala során felmerülő kockázatok minél teljesebb körű azonosítása, az ellenőrzési 
folyamatok egységesítése és teljes körűvé tétele érdekében, és ennek keretében mind a szabályozásában, 
mind az alkalmazott gyakorlatában fordítson nagyobb figyelmet az ügyfél havi jövedelmére vonatkozó 
dokumentumok adatai közötti esetleges ellentmondások okainak feltárására és tisztázására; 

 
2. a kockázatvállalási döntéseinek előkészítése és meghozatala során a jogszabállyal összhangban és a saját 

belső szabályozásának megfelelően járjon el, ennek keretében végezze el a döntéselőkészítési 
folyamatainak rendszeres és dokumentált vezetői ellenőrzését; 

 
3. tartsa be a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató (JTM) számítására vonatkozó jogszabályi 

előírásokat, valamint a jogszabállyal összhangban egészítse ki az általa alkalmazott JTM számítási 
segédletet a vonatkozó vizsgálati megállapításban foglaltakat figyelembe vevő számítási módszertannal; 

 
4. a jogszabálynak megfelelően gondoskodjon a KHR-be történő adatátadásról;  

 
 5. 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, 
továbbá hajtson végre adatellenőrzést és pótolja a kifogásolt adatszolgáltatásából hiányzó adatokat; 

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

részének I.1-5. pontjaiban foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos intézkedések teljes körű végrehajtásának 
ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső 
ellenőri jelentését 2018. szeptember 30. napjáig küldje meg az MNB részére. 

 
III. Az MNB kötelezi a Fióktelepet a határozat rendelkező részének I.1-5. pontjaiban jelzett és a határozat 

indokolásának I.1-5. pontjaiban foglaltak szerint megállapított jogszabálysértések miatt összesen 
6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint összegű bírság megfizetésére. 

 
Az MNB felhívja a Fióktelep 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. június 27. 
 
 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 
 Dr. Kandrács Csaba 
 az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó helyett 
 
 Vastag László s. k. 
 az MNB igazgatója, kiadmányozó 
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