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Iktatószám: 164064-8/2020 

Ügyintéző:  
Tárgy: folyamatos felügyelet keretében 
felügyeleti intézkedés alkalmazása az OTP 
Bank Nyrt.-vel szemben 

 
H-PM-I-11/2020. számú határozat 
 
Az OTP Bank Nyrt. (székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 16., cégjegyzékszám: 01-10-041585) (Bank) 
felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő  
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza: 
 
Az MNB figyelmezteti a Bankot, hogy  

1. biztosítsa a mindenkor hatályos pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi 
rendelkezések által előírt határidőn belül a szűrőrendszer által kiszűrt ügyfél, illetve ügylet 
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő elemzését és értékelését és 
szükséges esetben az intézkedések haladéktalan megtételét; 

2. vizsgálja felül bejelentési gyakorlatát és biztosítsa a mindenkor hatályos pénzmosás és 
terrorizmus finanszírozása elleni jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően a bejelentések és 
ismételt bejelentések teljes körű és haladéktalan megtételét, különös tekintettel a Bank által 
korábban már bejelentett, valamint felmondással érintett ügyfelei bejelentést követő, illetve 
a felmondási időszakban teljesített tranzakcióira. 

 
A Bank köteles a jelen határozat rendelkező részét haladéktalanul a honlapján közzétenni. 
 
Jelen határozat meghozatalával összefüggésben eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor akinek jogát vagy jogos érdekét a 
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a 
Fővárosi Törvényszék előtt. 
 
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-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese. A perben a 

jogi képviselet kötelező. 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat véglegessé válására nincs halasztó hatálya, ugyanakkor az, 
akinek jogát, jogos érdekét a közigazgatási tevékenység vagy az azzal előidézett helyzet fenntartása 
sérti, a közvetlenül fenyegető hátrány elhárítása, a vitássá tett jogviszony ideiglenes rendezése, 
illetve a jogvitára okot adó állapot változatlan fenntartása érdekében azonnali jogvédelmet kérhet. 

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese


Törvény által védett titkot tartalmazhat! 
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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. 
 
Budapest, 2020. október 21. 
 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 
 

Dr. Kandrács Csaba s.k., 
Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és 

fogyasztóvédelemért felelős alelnök 
 
 ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 

 
 

 


