A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-60/2019. számú határozata az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. számára rendkívüli
adatszolgáltatás elrendeléséről
14256-80/2019Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest,
Nádor u. 31.) (Hitelintézet) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054
Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) a következő
határozatot
hozza.
I.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Hitelintézet számára, hogy jelen határozat
kézhezvételétől 2019. december 31. napjáig bezárólag
a)

az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság
aa) üléseinek időpontjait, napirendi pontjait és az azokra vonatkozó előterjesztéseket teljes terjedelemben,
a résztvevőknek történő megküldéssel egyidejűleg,
ab) üléseiről szóló jegyzőkönyveket teljes terjedelemben, az üléstől, illetve a döntéstől számított 15
(tizenöt) napon belül,

b) az alapítói határozatokat és előterjesztéseket a döntéstől számított 15 (tizenöt) napon belül,
c)

az Ügyvezető Testület és az Eszköz-forrás Gazdálkodási Bizottság
ca) üléseinek időpontjait, napirendi pontjait és az azokra vonatkozó előterjesztéseket teljes terjedelemben,
a résztvevőknek történő megküldéssel egyidejűleg,
cb) üléseiről szóló jegyzőkönyveket, emlékeztetőket teljes terjedelemben, az üléstől, illetve a döntéstől
számított 10 (tíz) napon belül,

d) a jelen határozat rendelkező részének I. a) és I. c) pontjaiban meghatározott testületek, bizottságok
(albizottságok, szervezeti egységek) ülés tartása nélkül tárgyalt előterjesztéseit teljes terjedelemben, a
döntésben résztvevőknek történő megküldéssel egyidejűleg, a határozatokat pedig azok meghozatalától
számított 10 (tíz) napon belül,
e) a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz), valamint a Hitelintézetnél működő aktuális, teljes
bizottsági kört és feladataikat részletező listát jelen határozat kézhezvételétől számított 10 (tíz)
munkanapon belül, továbbá e listát 2019. október 15. napjára vonatkozóan is 2019. október 31. napjáig,
f)

a belső ellenőrzés által a jelen határozat kézhezvételét követően indított rendkívüli vizsgálatok
megindításáról történő haladéktalan tájékoztatását

szöveg kereshető, OCR-ezett (Optical Character Recognition) pdf formátumban az MNB „Elektronikus Rendszer
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (ERA rendszer) keresztül, eredeti nyelven küldje
meg az MNB részére.
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Hitelintézet számára, hogy a jelen határozat rendelkező
részének I. pontjában felsorolt, 2019. január 1. napjától a jelen határozat kézhezvételének időpontjáig keletkezett
valamennyi dokumentumot jelen határozat kézhezvételétől számított 10 (tíz) munkanapon belül szöveg
kereshető, OCR-ezett (Optical Character Recognition) pdf formátumban, az ERA rendszeren keresztül küldje meg
az MNB részére.
A jelen határozat rendelkező részének I. és II. pontjaiban előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek nem
érintik a Hitelintézet számára előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítését.
Az MNB felhívja a Hitelintézet 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 MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

Budapest, 2019. február 21.
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