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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-158/2021. számú határozata a MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen 
Működő Részvénytársaság számára teljesítési határidő meghosszabbítása iránti kérelem elbírálása tárgyában  
 
 
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 
31.) (Bank) kérelmére indult hatósági eljárásban, valamint egyidejűleg a Bank felett gyakorolt folyamatos 
felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő 

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

I. Az MNB a Bank által 2021. február 11. napján benyújtott, az MNB 2020. április 23. napján hozott H-JÉ-I-B-
141/2020. számú határozata (Határozat) rendelkező része I.5.4. pontjában – a Határozat indokolási 
részének [INF.12] alatti megállapítása vonatkozásában – (INF.12 Kötelezés) előírt, legkésőbb 2020. 
december 31. napjáig teljesítendő kötelezettség egyes részfeladatai teljesítési határidejének 2021. 
március 31. napjáig, illetve 2021. április 30. napjáig történő meghosszabbítására irányuló kérelmet 
(Kérelem) elutasítja. 

II. Az MNB a folyamatos felügyelet keretében kötelezi a Bankot, hogy mindenkor teljeskörűen teljesítse az 
MNB határozatában előírt kötelezettségeket. 

III. Az MNB a folyamatos felügyelet keretében az INF.12 Kötelezés vonatkozásában ismételten kötelezi a 
Bankot arra, hogy az informatika és információbiztonság területén teljeskörűen teljesítse és azt követően 
folyamatosan biztosítsa az alábbiakat: 

 3.1. legkésőbb 2021. március 31. napjáig az általa igénybe vett kritikus szolgáltatások teljes körére 
tekintve egészítse ki üzletmenetfolytonossági terveit; 

 3.2. legkésőbb 2021. április 30. napjáig gondoskodjon a gyártói támogatással már nem rendelkező 
eszközök cseréjének ütemezéséről. 

IV. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Bank számára, hogy a jelen határozat rendelkező 
részének III.3.1. és 3.2. pontjaiban foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos intézkedések teljes körű 
végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által 
jóváhagyott – belső ellenőri jelentését és az intézkedések végrehajtását alátámasztó dokumentumokat 
2021. június 30. napjáig küldje meg az MNB részére. 

V. Az MNB kötelezi a Bankot a jelen határozat rendelkező részének III.3.1. és 3.2. pontjaiban meghatározott 
kötelezettségeinek a Határozatban előírt teljesítési határidőre történő nem teljesítése miatt 3.000.000,- 
Ft, azaz Hárommillió forint összegű bírság megfizetésére. 

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozatban meghatározott kötelezettségeknek nem, 
vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított felügyeleti 
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is. 

Az MNB eljárása, illetőleg a döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 

Budapest, 2021. március 05. 
 
 
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 Vastag László 
 a Pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi 
 felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
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