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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-229/2015 számú határozata ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő
Részvénytársasággal szembeni felügyeleti intézkedés alkalmazásáról.
Az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u.
24-26., cégjegyzékszám:01-10-041054). (Bank) folyamatban lévő célvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank
(székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) a következő
határozatot
hozza.
I.
Kötelezem a Bankot, 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.
II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Bank 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 29. napjáig küldje meg az MNB
részére.
Az MNB felhívja a Bank 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.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől
számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az
MNB-nél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél
benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének
kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs
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