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témavizsgálat felügyeleti intézkedések
alkalmazásával történő lezárása

H-JÉ-I-231/2020. számú határozat

Az OTP Jelzálogbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 21.)
(Jelzálogbank) hivatalból lefolytatott témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely:
1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő
határozatot
hozza.
I.

Az MNB kötelezi a Jelzálogbankot, hogy mindenkor teljes körűen feleljen meg az informatikai rendszerek
védelmére vonatkozó előírásoknak és a Jelzálogbank által használt szoftverek esetében a jelen határozat
közlésének napjától számított 90 napon belül gondoskodjon a megfelelő számú licenc folyamatos
rendelkezésre állásáról.

II.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Jelzálogbank számára, hogy a határozat
rendelkező részének I. pontjában foglalt kötelezettséggel kapcsolatos intézkedés teljes körű
végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által
jóváhagyott – belső ellenőri jelentését legkésőbb 2020. november 30. napjáig küldje meg az MNB
részére.

Az MNB felhívja a Jelzálogbank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozatban előírt kötelezettségnek nem,
vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további
felügyeleti intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az,
akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, jogszabálysértésre hivatkozással
a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat
a Fővárosi Törvényszék előtt. A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez
címezve az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-esintezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese). A keresetlevél 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.

***
A határozat a már hivatkozott jogszabályhelyeken, az MNB tv. 42. § d) és e) pontjain, továbbá az MNB tv. 49/C.
§ (1), (2) és (5) bekezdésein alapul.

Kapcsolattartás az E-ügyintézési tv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján elektronikus ügyintézés keretében lehetséges
(https://era.mnb.hu/ERA.WEB/).
Kérjük, hogy a Pénzpiaci szolgáltatás megfelelő almappájában található űrlapon keresztül küldjék meg dokumentumaikat, és felhívjuk
figyelmüket, hogy az MNB által adott iktatószámot az űrlapon minden esetben feltüntetni szíveskedjenek.

A határozat meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés c)
pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. § (1) bekezdésére és (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel,
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet (45/2019. MNB
Rendelet) 2. § (3) bekezdés a) pont, aa) alpontja, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (1) bekezdés a) pontja
alapján került sor. A határozat aláírására a 45/2019. MNB rendelet 6. §-a alapján került sor.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, az általános
közigazgatási rendtartásról szóló (Ákr). 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 4. § (1) bekezdésén és a (3) bekezdés aa) pontján, 6. §án, 12. § (1) bekezdésén, 13. § (3) bekezdés ad) pontján, 17. § a) pontján, 18. § (1) bekezdésén, 27. § (1)
bekezdés b) pontján, 28. §-án, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1)(2) bekezdésein, 157. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 72. § (1) bekezdésén, 114.
§-án, 608. § (1) bekezdésén, 630. §-án, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános
szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul.
A határozat véglegessége az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, illetve az Ákr. 82. § (1) bekezdés értelmében a
határozat közlésével áll be.
Budapest, 2020. 2020. augusztus 14.
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