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HATÁROZAT

Tárgy: Bírság kiszabása

Az MKB Bank Zrt-nél (1056 Budapest, Váci u. 38.; cégjegyzékszám: 01-10-040952) - a továbbiakban:
hitelintézet - a PFE/80/2011. ügyszám alatt, az MNB/1804/2011. iktatószámú határozatában előírt
kötelezettség határidőre történő teljesítésének elmulasztása miatt intézkedés alkalmazása, illetve
bírság kiszabása tárgyában a hitelintézettel szemben hivatalból megindított hatósági eljárás alapján
az alábbi
határozatot
hozom:
I. Ismételten kötelezem a hitelintézetet, hogy
az EGT-n belüli, forintban, euróban és más EGT tagország pénznemében beérkező, konverziót
igénylő átutalások összegét a saját számláján történt jóváírását követően haladéktalanul
értéknappal lássa el és egyúttal haladéktalanul bocsássa ügyfelei rendelkezésére.
Határidő: 2011. november 30.
Az előírt kötelezettség teljesítésének igazolása érdekében a hitelintézet 2011. december 15-ig
írásban számoljon be az előírás szerinti gyakorlat érdekében meghozott intézkedéseiről, és küldje
be az MNB/009262/2010. iktatószámú végzés A) 3. pontjához előírt adattáblákat a 2011. december
1 - 10. közötti időszakra vonatkozóan. A hitelintézet a beszámolási kötelezettségét az MNB
Pénzforgalom és értékpapír-elszámolás szakterület részére köteles teljesíteni. Javasolom az előírt
adatokat elektronikus adathordozón megküldeni. Felhívom a hitelintézet figyelmét, hogy
amennyiben az előírt kötelezettség kapcsán az eljárás során törvény által védett adatokat (üzleti-,
bank-, biztosítási-, értékpapír- és fizetési titkokat) tartalmazó dokumentumokat küld elektronikus
formában az MNB részére, biztosítsa azok megfelelő védelmét (pl. megnyitási jelszó alkalmazásával
és a jelszónak az adatok átadásától elkülönülten történő közlésével).
II. A hitelintézetet
5.000.000 Ft, azaz ötmillió forint összegű
BÍRSÁG MEGFIZETÉSÉRE KÖTELEZEM.

A kiszabott bírságot jelen határozatom jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül kell a
Magyar Nemzeti Bank 19017004-00000309-00000000 számlájára történő átutalással – „bírság”
megjelöléssel, valamint a határozat iktatószámának feltüntetésével – megfizetni.
A bírság megfizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg
után késedelmi pótlék kerül felszámításra, amelynek mértéke minden naptári nap után a
felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öt része. A
késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi
pótlékot a Magyar Nemzeti Bank fent hivatkozott számú számlájára kell átutalással – „késedelmi
pótlék” megjelöléssel, valamint a határozat iktatószámának feltüntetésével – megfizetni.
A bírság önkéntes megfizetésének elmaradása esetén a Magyar Nemzeti Bank a hitelintézet nála
vezetett fizetési számlájával szemben, közvetlen kielégítés útján hajtja be a hitelintézet jelen
határozatból eredő lejárt tartozását.
A jelen határozatom ellen – közigazgatási eljárás keretében – fellebbezésnek helye nincs. A
határozat bírósági felülvizsgálata a közléstől számított harminc napon belül, jogszabálysértésre
hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérhető. A Fővárosi Bíróságnak címzett keresetlevelet
3 példányban a Magyar Nemzeti Banknál kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként részére
postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A
bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
A hitelintézet a tárgyalás tartása iránti kérelmét a keresetlevélben terjesztheti elő.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
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