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A Magyar Nemzeti Bank rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség pótlására felszólító határozatai a 

mellékletben meghatározott adatszolgáltatásra kötelezett intézmények számára  

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a/az … 

(székhely: ...; cégjegyzékszám: …; a továbbiakban: Adatszolgáltató) szemben, a Magyar Nemzeti 

Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 62. §-a, valamint 63. § (3) bekezdése 

alapján, az adatszolgáltatások hivatalból végzett folyamatos ellenőrzésének (a továbbiakban: 

folyamatos ellenőrzés) megállapításai alapján az alább 

 

h a t á r o z a t o t  

hozza: 

 

I. kötelezi az Adatszolgáltatót, hogy a … számú határozattal (a továbbiakban: Rendkívüli 

Adatszolgáltatási Határozat) előírt, 2019. november 8-án esedékessé váló rendkívüli 

adatszolgáltatási kötelezettségeinek a Rendkívüli Adatszolgáltatási Határozatban előírtak 

szerinti formában, tartalommal és módon, jelen határozat véglegessé válását követő 

munkanapon, 8:00 óráig hiánytalanul tegyen eleget.  

 

II. kötelezi az Adatszolgáltatót, hogy a jövőben az MNB felé fennálló – az MNB hatósági 

határozatával vagy jogszabállyal elrendelt – adatszolgáltatási kötelezettségeinek 

maradéktalanul tegyen eleget, és tanúsítson jogszerű magatartást, ennek során 

teljeskörűen, minden kérdés vonatkozásában teljesítse a Rendkívüli Adatszolgáltatási 

Határozatban előírt adatszolgáltatási kötelezettségét. 

 

Az I. pontban foglalt kötelezettségek határidőre történő teljesítésének elmaradása vagy a Rendkívüli 

Adatszolgáltatási Határozattal előírt adatszolgáltatási kötelezettség ismételt megsértése esetén az 

MNB az MNB tv. 75. §-a alapján, a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. CCXXXVII. 

törvény (a továbbiakban: Hpt.) 183-185. §-a szerint további intézkedést alkalmazhat, valamint bírságot 

szabhat ki. A bírság összege az MNB tv. 76. § (1) és (2) bekezdése értelmében százezer forinttól 

kétmilliárd forintig vagy az Adatszolgáltató részére megállapított éves felügyeleti díj (alapdíj és változó 

díj összege) kettőszáz százalékáig terjedhet, ha ez utóbbi összeg meghaladja a kétmilliárd forintot. 

 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.  

… 

Budapest, 2019.12.18. 

 

az MNB nevében eljáró 

 

Dr. Patai Mihály 

nemzetközi kapcsolatokért, készpénzlogisztikáért,  

pénzügyi infrastruktúrákért és digitalizációért felelős alelnök 
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 melléklet: Hiánypótlásra felszólított intézmények 

 

Pénzügyi intézmény neve Pénzügyi intézmény székhelye  Határozat kelte Határozat száma 

MFB Magyar Fejlesztési 
Bank Zrt. 

1051 Budapest, Nádor utca 31. 2019.11.18 H-PIF-I-265/2019 

KDB Bank Európa Zrt. 
1054 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky 

út 42-46. 
2019.11.18 H-PIF-I-264/2019 

Duna Takarék Bank Zrt. 9022 Győr, Árpád út 93. 2019.11.18 H-PIF-I-263/2019 

 


