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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-331/2022. számú, rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő határozata az MFB 
Magyar Fejlesztési Bank Zrt. számára 
 
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.) 
(Hitelintézet) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, 
Krisztina körút 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina körút 6.) (MNB) a következő 

 

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

I.  Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Hitelintézet számára, hogy jelen határozat 
kézhezvételétől 2023. december 31. napjáig bezárólag  

a) jelen határozat 1. Mellékletet szerinti adatszolgáltatását folyamatosan, 

b) a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatot (SzMSz), valamint a Hitelintézetben működő aktuális, teljes 
bizottsági kört és feladataikat részletező, 2023. október 15. napjára vonatkozó listát 2023. november 2. 
napjáig,  

c) a belső ellenőrzés által a jelen határozat kézhezvételét követően elrendelt rendkívüli vizsgálatok 
megindításáról történő tájékoztatását a vizsgálat megindítását követő 2 (kettő) napon belül 

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 a belépést követően az „Elektronikus-ügyintézés pénzpiac” szolgáltatáson belül az „Offsite 
felügyelés” mappában a „Testületi bizottsági anyagok” mappát kiválasztva a „Bizottsági ülésekről szóló 
adatszolgáltatás1” elnevezésű űrlaphoz a jelen határozat rendelkező része I. b) és I. c) pontjaiban, valamint jelen 
határozat 1. Mellékletében felsorolt .pdf kiterjesztésű állományokat csatolva. 

II.  Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében előírja a Hitelintézet számára, hogy 2023. 
december 31. napjáig bezárólag a jelen határozat 2. Mellékletében szereplő szabályzatokat és azok mellékleteit 
(Szabályzatok), valamint a kapcsolódó jóváhagyási dokumentumokat a létrehozás vagy módosítás jóváhagyását 
követő 10 (tíz) napon belül szöveg kereshető, OCR-ezett (Optical Character Recognition) pdf formátumban, az 
ERA rendszeren keresztül küldje meg az MNB részére a belépést követően az „Elektronikus-ügyintézés pénzpiac” 
szolgáltatáson belül az „Offsite felügyelés” mappában a „Testületi bizottsági anyagok” mappát kiválasztva a 
„Szabályzatokról szóló adatszolgáltatás” elnevezésű űrlaphoz csatolva. 

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 
teljeskörűen, 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, 2022. december 16.   
 
 
                   

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
                      Vastag László  

                                                                                                    a Pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi  
                                                                                                        felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató  

  
           ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT  
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