A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-84/2015. számú határozata az FHB Jelzálogbank Nyrt. részére új rendkívüli
adatszolgáltatási kötelezettség előírása és korábbi kötelezettség megszüntetése tárgyában
Az FHB Jelzálogbank Nyrt. (Székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (Hitelintézet) felett gyakorolt felügyelet
keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) nevében eljáró
Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő
határozatot
hozom.
I.

Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Hitelintézet számára, hogy 2015. december 31. napjáig
a) az igazgatósági és a felügyelőbizottsági ülésekre készített előterjesztéseket teljes terjedelemben az
ülések időpontját követő 5 (öt) napon belül,
b) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 110. §-a szerinti
kockázatvállalási-kockázatkezelési bizottság, az eszköz-forrás bizottság (ALCO), valamint ezek
valamennyi albizottságának, továbbá az egyedi vállalati hitelekről, az egyedi értékvesztésekről döntő, a
problémás eszközök kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó (ideértve a követelések értékesítését, a
fedezetek visszavételét, a követelések leírását), az árazással, a szabályozással, a tőkemegfelelés belső
értékelésével, valamint a működési kockázatok kezelésével kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti
egységek, bizottságok, illetve azok valamennyi albizottságának
ba)

üléseire szóló meghívókat és az azokra vonatkozó előterjesztéseket teljes terjedelemben az
ülések időpontját követő 5 (öt) napon belül,

bb)

üléseiről szóló jegyzőkönyveket, emlékeztetőket pedig az üléstől számított 10 (tíz) napon belül
teljes terjedelemben,

elektronikus adathordozó formájában, jelszóval védett fájlként, vagy az MNB „Elektronikus Rendszer
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (ERA rendszer) keresztül, eredeti nyelven küldje
meg az MNB részére.
II. A Hitelintézetet számára jelen határozat kézhezvételének napjától kezdődően megszüntetem az MNB 2015.
február 10. napján kiadmányozott H-JÉ-I-23/2015. számú határozat (Határozat) rendelkező részének I.
pontjában előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségeit.
A Határozat II-III. pontjaiban előírt adatszolgáltatási kötelezettségeket jelen határozat nem érinti.
A jelen határozattal előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek nem érintik a Hitelintézet számára előírt
egyéb adatszolgáltatási kötelezettségeket.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
Budapest, 2015. június 08.
Kisgergely Kornél s.k.,
az MNB ügyvezető igazgatója

