
 

 
   
   

   
  
 
H-JÉ-I-B-132/2019. számú határozat 
 
 
Az ERSTE Bank Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő utca 24-
26.) (Bank) lefolytatott ellenőrzési eljárás 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 kötelezi a Bankot, hogy az I.1., az I.2., az I.3.a), az I.5. és az I.6. pontok tekintetében legkésőbb 2019. 
július 31. napjáig, az I.4. pont tekintetében legkésőbb 2019. december 31. napjáig, az I.3.b) pont tekintetében 
pedig 2020. június 30. napjáig teljesítse és azt követően folyamatosan biztosítsa a következőket: 
 

1. A jövőben fordítson kiemelt figyelmet a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutatóra (JTM) vonatkozó MNB 
rendelet és a belső szabályozás rendelkezéseinek teljes körű betartására. 

2. A jelzáloghitelezés során az adósra, illetve adóstársra vonatkozó - a Bank rendszereiben rendelkezésre álló - 
adósságszolgálati adatokat teljes körűen rögzítse a hiteldokumentációban és mutassa be a döntéshozó 
számára Lakossági kockázatvállalási eljárásrendben leírtak szerint.  

3. A körültekintőbb hitelezés érdekében a KHR-ből való lekérdezés során 
a) az ellentmondásos KHR adatok kiszűrése érdekében egészítse ki eljárásrendjét, folyamataiba építsen be 
kontrollpontokat és szükség esetén írja elő további információk kötelező beszerzését, 
b) a lekérdezés folyamatában használt számítástechnikai rendszereiben építsen ki olyan automatizált 
kontrollpontokat, amelyekkel megakadályozza az ellentmondásos KHR adatok ellenőrzés és megerősítés 
nélküli felhasználását a hitelezési folyamatban.  

4. A jogszabály által előírt határidőben biztosítsa a KHR részére történő adatátadást, a manualitásból eredő 
hiányosságok kiküszöbölése érdekében hajtson végre rendszerfejlesztést, folyamataiba építsen be 
kontrollpontokat és erősítse a vezetői ellenőrzést.  

5. Alaprendszereiben rögzítse a hitelbírálatkori JTM értékét és ezzel egyező információt jelentsen felügyeleti 
adatszolgáltatásában. A jogszabálynak megfelelő adatszolgáltatás biztosítása érdekében vizsgálja felül az 
L11 MNB azonosító kódú adatszolgáltatásban jelentett JTM értékeket és hibás jelentés esetén – a legutóbbi 
jelentés ismételt megküldésével - korrigálja a JTM értéket.  

6. Gondoskodjon arról, hogy mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően – az igazolt jövedelem 
felhasználásával - kerüljön meghatározásra a JTM értéke.  

 
II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a határozat rendelkező részének I. 
főpontjában foglalt felügyeleti intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által 
megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést az I.1., az I.2., az I.3.a), az I.5. és az 
I.6. pontok tekintetében legkésőbb 2019. augusztus 30. napjáig, az I.4. pont tekintetében legkésőbb 2020. január 
31. napjáig, az I.3.b) pont tekintetében pedig 2020. július 31. napjáig küldje meg az MNB részére. 
 
III. Az MNB kötelezi a Bankot a határozat rendelkező része I. pontban foglalt felügyeleti intézkedések alapjául 
szolgáló jogszabálysértések miatt 5.500.000,- Ft, azaz Ötmillió-ötszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére. 

 
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 további bírság kiszabását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
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A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az 
MNB 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat 
számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási 
végrehajtás szabályai kerülnek alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a 
be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, amelynek mértéke minden naptári 
nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének háromszázhatvanötöd része. A 
késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az 
MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével „késedelmi pótlék” 
megjelöléssel. A jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen 
megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. 
 
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a 
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a közléstől számított harminc 
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi 
Törvényszék előtt. A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve az 
MNB űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatása igénybevételével kell benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási 
szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-
vegzesek-keresese). A kereset benyújtásának a határozat 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. 
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