
 

 

66164-26/2020. 
2020. július       
 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-47/2020. számú határozata az MKB Nyugdíjpénztárral szemben felügyeleti 
intézkedések alkalmazásáról 
 
Az MKB Nyugdíjpénztárral (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) (Pénztár) szembeni, hivatalból folytatott átfogó 
vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza. 
 
1. A Pénztár és az (…) között létrejött (…) szerződéssel összefüggésben felszólítja a Pénztárat, hogy 

a) a (…) díjat utólag ossza meg a két pénztári ágazat között a Pénztár 10/2018. sz. Önkéntes és 
magánnyugdíjpénztári ág elszámolási szabályzata előírásainak megfelelően, és ezt dokumentumokkal 
igazolja; 

b) a jövőben mindenkor tartsa be a két pénztári ágazata közötti költség megosztására vonatkozó szabályzata 
előírásait; 

c) kezdeményezze a (…)-vel (…) kötött (…) szerződésnek a felülvizsgálatát, és gondoskodjon arról, hogy a 
Pénztár vagyona, illetve tagsága számára hátrányos, az önkormányzati működés elvét sértő rendelkezései 
hatályon kívül helyezésre vagy módosításra kerüljenek. 

 
A Pénztár a jelen pont a) és c) alpontjában foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 45 napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
2. Felszólítja a Pénztárat, hogy  

a) a jövőben pénzügyi tervének készítésekor mindenkor tartsa be a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket, 
különös tekintettel arra, hogy az előre látható jövőbeni kötelezettségekre vonatkozó céltartalékok 
szerepeljenek a tervekben; továbbá a jövőben mindenkor gondoskodjon arról, hogy az előre látható 
jövőbeni kötelezettségekre vonatkozó céltartalékok a lehető legrövidebb időn belül megképzésre 
kerüljenek; 

b) a (…) szerződés jelen határozat 1. c) pontja szerinti felülvizsgálata eredményének megfelelően a (…) 
díjfizetési kötelezettsége fennmaradása esetén a 2020-2022. évi pénzügyi tervét módosítsa, a (…) 
díjfizetési kötelezettségnek megfelelő céltartalékot képezze meg és a felügyeleti jelentését módosítsa. 

 
A Pénztár a b) pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül –
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
3. Felszólítja a Pénztárat, hogy 

a) a jövőben gondoskodjon nyilvántartási és ellenőrzési rendszerében a Pénztár eszközeit tartalmazó 
negyedév végi letétkezelői nyilvántartásnak a Pénztár analitikus nyilvántartásaival történő összevetésére 
vonatkozó könyvvizsgálói feladat teljesítésének dokumentálásáról; 

b) írásban hívja fel a könyvvizsgálója figyelmét a jelen határozat indoklásának 3.1 pontjában szerepelő 
hiányosságokra, továbbá szólítsa fel arra, hogy a jövőben a jogszabályban és a szerződésben foglalt 
feladatainak dokumentált módon tegyen eleget. 

 
A Pénztár a b) pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 45 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
4. Felszólítja a Pénztárat, hogy az Igazgatótanácsban teremtse meg a magánnyugdíjpénztári tagok képviseletét, 

továbbá a jövőben mindenkor biztosítsa azt a jogszabályi előírásokkal összhangban. 
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A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
5. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben – a pénztári vezetők felelősségére vonatkozó jogszabályi előírásokkal 

összhangban – tartózkodjon attól, hogy a vezető tisztségviselők számára felmentvényt ad ki. 
 

6. Felszólítja a Pénztárat az arról való gondoskodásra, hogy  
a) ellenőrző bizottságának a kiszervezett tevékenységekre vonatkozó vizsgálata a jövőben – a jogszabályi 

előírásokkal összhangban − a kiszervezett tevékenységek szerződésben foglaltaknak megfelelő végzésére 
is terjedjen ki, továbbá a Pénztár ellenőrző bizottsága valamennyi, kiszervezett tevékenységnek minősülő 
szerződés tekintetében eleget tegyen – a jogszabályban előírt – ellenőrzési kötelezettségének; 

b) ellenőrző bizottsága a jogszabályi előírások, az alapszabályában és szabályzataiban foglaltak 
megvalósulása érdekében rendszeresen vizsgálja és ellenőrizze a pénztár gazdálkodását, számvitelét, 
ügyvitelét, a pénztár fizetőképességének, bevételeinek és kiadásainak, eszközeinek és 
kötelezettségvállalásainak összhangját, a pénztár működését, ennek keretében az elvégzett ellenőrzések 
terjedjenek ki a pénztári működés alábbi területeire is: 

ba) nem fizető tagoktól történő hozamlevonás gyakorlatának ellenőrzése, 
bb) pénztári adatszolgáltatások, működési alap terhére történő kifizetések megfelelősége, 
bc) hozamráta számítás ellenőrzése, 
bd) egyéni számlaértesítők és adóigazolások megküldésének megfelelősége, 
be) tagszervezési tevékenység. 

 
7. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben tartsa be a felügyeleti jelentések kitöltésére vonatkozó jogszabályi 

előírásokat. 
 

8. A megállapított számviteli jellegű hiányosságokkal kapcsolatban felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben  
a) tartsa be az éves beszámolók leltárral való alátámasztására vonatkozó jogszabályi előírásokat, 
b) a belépési nyilatkozatok nyilvántartási rendszerében történő rögzítési gyakorlatát vizsgálja felül és azt úgy 

alakítsa ki, hogy a tagi leltárak a tagsági jogviszonnyal rendelkező tagok létszámáról valós adatokat 
mutassanak az éves beszámoló, illetve a felügyeleti jelentések készítésének időpontjában. 

 
9. A Pénztári adatvagyonnal kapcsolatban felszólítja a Pénztárat, hogy  

a) mindenkor teljeskörűen mérje fel és sorolja be adatvagyonát a szabályozása szerinti megfelelő védelmi 
osztályokba,  

b) az adatbesorolási szabályozásában és gyakorlatában mindenkor határozza meg az adatok integritási és a 
rendelkezésre állási követelményeit, valamint megőrzési időtartamát.  

 
10. Felszólítja a Pénztárat, hogy mindenkor rögzítse belső szabályzatban az egyes munkakörök betöltéséhez 

szükséges informatikai ismeretet. 
 

11. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben rendszeresen vizsgálja felül és aktualizálja az informatikai vonatkozású 
szabályzatait, beleértve, de nem kizárólagosan a 35/2018. számú Informatikai Biztonsági Szabályzata (251) 
pontjában elvárt eljárásrendeket, a Mentési eljárásrendet, és a Rendszerfejlesztési és változáskezelési 
eljárásrendet, továbbá a jövőben mindenkor biztosítsa informatikai tevékenységeinek teljes körű 
szabályozását. 

 
12. Az informatikai vonatkozású kockázatok kezelése kapcsán felszólítja a Pénztárat, hogy  

a) az aktuális kockázatelemzés során felmerült kockázatokhoz mindenkor rendeljen intézkedési tervet, 
nevezzen ki felelőst és határozzon meg határidőket, 

b) a felmerült kockázatokról és azok kezeléséről a jövőben rendszeresen számoljon be a vezetőség számára, 
valamint az egyéb vizsgálatok folyamán felmerült kockázatokat mindenkor építse be az aktuális 
kockázatelemzésébe és készítsen hozzá intézkedési tervet, 

c) a jövőben a kockázatelemzésekhez mindenkor készítse el a szükséges intézkedési tervet, határidő és 
felelősök megjelölésével. 
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13. Az információbiztonságra vonatkozó szervezési-tervezési hiányosságokkal kapcsolatosan felszólítja a Pénztárat, 
hogy  
a) mindenkor gondoskodjon arról, hogy az informatikai biztonságért felelős személy vagy szervezet már a 

fejlesztések tervezésétől kezdődően (by design), a fejlesztés teljes életciklusába folyamatosan bevonásra 
kerüljön, 

b) mindenkor biztosítsa a megfelelő kontroll környezetet a program alapvető működését befolyásoló 
változtatásakor, 

c) a jövőben mindenkor gondoskodjon az informatikai biztonsági felelősi tevékenység dokumentálásáról, 
számonkéréséről, az informatikai biztonsági felelős rendszeres beszámoltatásáról az Igazgatótanács és 
Ellenőrző Bizottság felé, 

d) mindenkor gondoskodjon az összeférhetetlen informatikai és információbiztonsági feladatkörök 
szétválasztásáról. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
14. Az információbiztonsággal kapcsolatos folyamatbeli hiányosságokkal kapcsolatosan felszólítja a Pénztárat, 

hogy  
a) a jövőben folyamatosan biztosítsa az informatikai biztonsági rendszer önvédelmére, kritikus elemei 

védelmének zártságára vonatkozó ellenőrzés teljeskörűségét az internet irányából elérhető szolgáltatásai 
esetében, 

b) részletesen szabályozza és erősítse a biztonsági vizsgálatok folyamatát, beleértve a felelősségeket, a 
kockázatok kezelését és felvállalását, 

c) a kockázatokkal arányosan hozzon létre és tartson naprakészen a biztonsági beállítások erősítésére, 
egységesítésére szolgáló „hardening” eljárásokat és ellenőrzési folyamatot a hálózati eszközei, operációs 
rendszerei, adatbázisai és alkalmazásai esetében. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
15. Felszólítja a Pénztárat, hogy mindenkor gondoskodjon a rendszer biztonsági kockázattal arányos 

vírusvédelméről. Ennek megteremtésére mindenkor biztosítsa a kártékony kód elleni védelmi megoldásának 
teljes körű telepítettségét, és a biztonsági kockázatokkal arányosan alakítson ki és működtessen olyan 
folyamatot, mely biztosítja a hálózatán üzemelő eszközökön a kártékony kód elleni védelmi rendszer 
telepítettségének rendszeres ellenőrzését, jelentését. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
16. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben biztosítsa a hardverek, valamint a szoftverek és licencek teljes körű és 

naprakész nyilvántartását, valamint erősítse a szoftver és licenc ellenőrzési folyamatát annak érdekében, hogy 
a szoftverek jogtisztasága, valamint használatuk szükségessége, jogossága mindenkor teljeskörűen és 
naprakészen bizonyítható legyen. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
17. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben biztosítsa a rendszerek szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen 

ellenőrzött felhasználói adminisztrációját. Ennek keretében a Pénztár rendszeresen vizsgálja felül 
jogosultságkezelési gyakorlatát és szabályozását, valamint erősítse a jogosultságok nyilvántartásának, 
összeférhetetlenségek meghatározásának és kezelésének, visszavonásának és ellenőrzésének folyamatait, 
illetve gondoskodjon a szükségtelen jogosultságok visszavonásáról.  

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 
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18. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben gondoskodjon a mentési rend szabályozásának felülvizsgálatáról és 
betartásáról, oly módon, hogy az adott rendszer helyreállíthatóságát a rendszer által nyújtott szolgáltatás 
kritikus helyreállítási időn belül lehetővé tegye, valamint gondoskodjon a mindenkori adatgazdák bevonásáról 
az archívumok megőrzési idejének meghatározásánál. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
19. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben gondoskodjon a kritikus rendszerei tekintetében a „Recovery Time 

Objective” és „Recovery Point Objective” értékek meglétéről, valamint a rendszeres üzletmenet-folytonossági 
tervek felülvizsgálatáról és dokumentált teszteléséről. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
20. Az informatikai monitoringgal kapcsolatosan felszólítja a Pénztárat, hogy  

a) a jövőben a biztonsági kockázattal arányosan tartson fent olyan biztonsági környezetet, amely az 
informatikai rendszer működése szempontjából kritikus folyamatok eseményeit naplózza, alkalmas a 
naplózás rendszeres (esetleg önműködő) és érdemi értékelésére, valamint lehetőséget nyújt a nem 
rendszeres események kezelésére is, 

b) gondoskodjon arról, hogy a végfelhasználók és a kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység 
naplózása megvalósuljon, a naplófájlok sérthetetlensége és rendelkezésre állása biztosított legyen, 
valamint a kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódjanak, 

c) a fentiek érdekében a Pénztár készítsen tervet és valósítsa meg az infrastruktúra elemek, szerverek, 
alkalmazások, adatbázisok biztonsági naplózását, azok naplóállományainak gyűjtését, valamint 
kockázatokkal arányosan mindenkor biztosítsa a központi automatikus biztonsági naplóelemzési és 
riasztási képességeit. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 180 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
21. A kiszervezett tevékenységek beazonosításával és az azokra vonatkozó szerződésekkel kapcsolatban felszólítja 

a Pénztárat, hogy  
a) vizsgálja felül valamennyi megkötött szerződését, azonosítsa azokat, amelyek kiszervezésnek minősülnek, 
b) a kiszervezésnek minősülő szerződéseiben rögzítse és a gyakorlatban érvényesítse a jogszabályi 

előírásokat, ideértve a közreműködőkkel kapcsolatos jogszabályi előírásokat is, 
c) a jövőben a Pénztár részére tevékenységet végző szolgáltatókkal kötött szerződéseket azok tartalma 

szerint minősítse, ennek keretében − a jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – biztosítsa, hogy azon 
szerződéseket, melyek esetében a tevékenység kihelyezése során adatkezelés vagy adatfeldolgozás is 
megvalósul, a működése során kiszervezésként kezelje, 

d) a jövőben kizárólag írásos formában megkötött, aláírt szerződés alapján vegyen igénybe szolgáltatást. 
 

A Pénztár a jelen pont a) és b) alpontjában foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 
napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
22. A kiszervezett tevékenységek bejelentésével kapcsolatban felszólítja a Pénztárat, hogy  

a) a szerződéseit vizsgálja felül, és az ezidáig be nem jelentett kiszervezett tevékenységeit utólag jelentse be 
az MNB-nek, 

b) a jövőben tartsa be a kiszervezett tevékenységek bejelentésére vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
A Pénztár a jelen pont a) alpontjában foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 30 napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 
 

23. Felszólítja a Pénztárat, hogy a szerződéseit vizsgálja felül, és az alapszabályában teljeskörűen tüntesse fel a 
kiszervezett tevékenységeket, ennek érdekében módosítsa az alapszabályát. 

 



5 

 

A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő első küldöttközgyűlés 
után 30 napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 
 

24. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben fordítson kiemelt figyelmet az alapszabálya módosítására, hogy az 
mindenkor megfeleljen a jogszabályi előírásoknak, kiemelt tekintettel a tagdíjfizetéssel kapcsolatos 
rendelkezésekre. 

 
25. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben a Pénztárba történő belépések/átlépések során a vonatkozó jogszabályi 

előírásokat tartsa be, ideértve azt is, hogy a belépő vagy átlépő pénztártagok részére a Pénztár alapszabályát 
nyomtatott formában, vagy a pénztártag kérésére elektronikus iratként – minden esetben dokumentált és 
ellenőrizhető módon – adja át. 

 
26. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben az egyéni tagdíjbefizetés és munkáltatói hozzájárulás tartalékok szerinti 

felosztásánál minden esetben a vonatkozó jogszabályokban és az alapszabályában meghatározott előírások 
szerint járjon el. 

 
27. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben az elszámoló egységek árfolyamának közzétételével kapcsolatos eljárása 

tekintetében tartsa be a jogszabályi rendelkezéseket a nyilvántartási és ellenőrzési rendszer megfelelőségével 
és a Felügyelet általi ellenőrizhetőségével kapcsolatban. 

 
28. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben az elhunyt önkéntes nyugdíjpénztári tagok kedvezményezettjei/örökösei 

részére történő kifizetéseknél a vonatkozó jogszabályi előírásokat minden esetben tartsa be. 
 

29. Felszólítja a Pénztárat, hogy a nyugdíjkorhatárt elérő pénztártagok számára a jövőben teljeskörűen biztosítsa a 
tagdíjfizetéssel és szolgáltatás kifizetéssel kapcsolatosan a jogszabályban előírt lehetőségeket. 

 
30. Felszólítja a Pénztárat, hogy az önkéntes nyugdíjpénztári tagok részére történő járadékszolgáltatások 

kifizetésénél a vonatkozó jogszabályi előírásokat a jövőben minden esetben tartsa be. 
 
31. Felszólítja a Pénztárat, hogy a tagi kifizetéseknél a vonatkozó jogszabályi előírásokat a jövőben minden esetben, 

maradéktalanul tartsa be.  
 

32. A tagi kölcsönökkel kapcsolatos eljárások vonatkozásában felszólítja a Pénztárat, hogy a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően  
a) alakítsa ki a Tagi Kölcsön szabályzatát, valamint 
b) alkalmazott gyakorlatát minden tekintetben feleltesse meg a jogszabályi előírásoknak. 
 

A Pénztár a jelen pont a) alpontjában foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 

33. Felszólítja a Pénztárat, hogy hozza összhangba a befektetési politikában meghatározott megcélzott portfólió 
összetételt a hozzá rendelt referencia indexszel. 

 
A Pénztár a jelen pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül – 
dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
34. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben a befektetési korlátokra vonatkozó limiteket, valamint limitsértés esetén 

a limitek visszaállítására vonatkozó határidőket tartsa be. 
 

35. Felhívja a Pénztárat, hogy a hozamok kereskedelmi kommunikációja során tegyen eleget a jogszabályi 
előírásoknak. 

 
36. Kötelezi a Pénztárat a határozat rendelkező részének 1-35. pontjaiban foglalt jogszabálysértésekre tekintettel 

9.500.000,- Ft, azaz kilencmillió-ötszázezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére. 
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A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 
hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság” 
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének 
elmaradása esetén azokat az MNB megkeresésére az állami adóhatóság hajtja be. A bírság befizetésére 
meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására 
kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi 
pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának 
feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, a fizetési kötelezettséget az MNB rendeli el, és a végrehajtást az adóhatóság foganatosítja. 
 
37. Felszólítja a Pénztárat, hogy az Igazgatótanács elnöke e határozatot az Igazgatótanács és az Ellenőrző Bizottság 

ülésén a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő küldöttközgyűlésen 
ismertesse.   

  
Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak, illetve felhívásoknak nem, 
vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve magasabb összegű bírság kiszabását is. 
 

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 

(…) 
 

Budapest, 2020. július 22. 
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

 
 

Szeniczey Gergő 
Tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi 

felügyeletéért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató, 
s.k., 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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