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H-PJ-III-41/2018. számú határozat 

 

Az ERSTE BANK HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 

Budapest, Népfürdő utca 24-26.; cégjegyzékszám: 01-10-041054) (Kibocsátó) feletti folyamatos 

felügyelet gyakorlása keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság 

tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina körút 39.) (MNB) az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t  

hozza. 

 

Az MNB figyelmezteti a Kibocsátót, hogy a jövőben teljeskörűen és határidőben tegyen eleget a 

rendszeres tájékoztatási kötelezettségére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek, ennek 

keretében minden esetben intézkedjen arról, hogy a jövőben az éves jelentés közzétételére a 

jogszabályi előírásoknak megfelelő tartalommal és határidőben kerüljön sor, és ezen 

információkról a közzététel útján tájékoztassa az MNB-t. 

 

A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel. 

  

A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy 

jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől 

számított 30 (harminc) napon belül, jogszabálysértésre hivatkozással, közigazgatási pert indíthat. 

 

A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az 

MNB-nél kell az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
1
 igénybevételével benyújtani. 

 

A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve hatályosulására nincs halasztó 

hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet kérhet. 

 

A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a 

keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs 

helye. 

 

Az MNB felhívja a Kibocsátó figyelmét, hogy a jelen határozat számát, rendelkező részét és a 

kiadmányozás dátumát, a közlést követően haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül 

a Kibocsátóra vonatkozó rendkívüli tájékoztatási kötelezettség szabályai szerint közzé kell tenni. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: http://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-

intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese 

Iktatószám: 128903-2/2018 

Ügyintéző: Dr. Kiss Anna Rita  

Tárgy: Figyelmeztetés intézkedés 

alkalmazása 



 

2 

 Törvény által védett titkot tartalmazhat!  

 

… 

 

 

Budapest, 2018. június 22. 

 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 

 

 Dr. Laki Gábor 

 igazgató helyett 

 Jenei Zoltán s.k., 

 főosztályvezető, kiadmányozó  
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