
 

 

  
  
  

7972-78/2015 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-128/2015. számú határozata az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő 
Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról  

 

Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1082 Budapest, Üllői út 48.) 
(Jelzálogbank) folyamatban lévő témavizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő 

 

h a t á r o z a t o t 

hozom.  

I. Kötelezem a Jelzálogbankot, hogy legkésőbb 2015. december 31. napjáig a vizsgálati jelentésben 
ismertetett szempontrendszer szerint végezze el a vizsgálattal érintett portfolió (kereskedelmi 
ingatlanfinanszírozási ügyletek) minősítését és egyúttal számolja el az ezen szempontok alapján minősített 
ügyletekhez szükséges mértékű többlet értékvesztést, amennyiben az a határozat kézhezvételéig még 
nem, vagy nem teljes mértékben került elszámolásra, továbbá ezen szempontrendszer alapján vizsgálja 
felül a nemzetközi számviteli szabályok szerint elkészített konszolidált beszámolójában rögzített 
értékvesztés mértékét is.  

II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Jelzálogbank számára, hogy a határozat rendelkező része I. 
pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és 
a felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2016. január 31. napjáig küldje meg az 
MNB részére. 

III. Kötelezem a Jelzálogbankot 15.417.800,- Ft, azaz tizenötmillió-négyszáztizenhétezer-nyolcszáz forint 
összegű eljárási költség megfizetésére. 

Az MNB felhívja a Jelzálogbank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve bírság kiszabását is. 

Az eljárás során összesen 15.417.800,- Ft, azaz tizenötmillió-négyszáztizenhétezer-nyolcszáz forint összegű 
eljárási költség keletkezett, melynek viselésére a Jelzálogbank köteles. Az eljárási költséget a határozat jogerőre 
emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú 
számlájára – „eljárási költség” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. Az 
eljárási költség befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett eljárási költség 
után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás 
időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) 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.  

Budapest, 2015. augusztus 07. 

 

 

 

Dr. Windisch László sk.  
az MNB alelnöke 
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