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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-309/2016. számú határozata az MKB Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal szemben intézkedés alkalmazásáról 
 
Az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.) (Bank) 
folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) 
(MNB) nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő 
 

h a t á r o z a t o t 

hozom.  

I. Kötelezem a Bankot, hogy a határozat kézhezvételét követően folyamatosan feleljen meg a 
javadalmazási politikára vonatkozó jogszabályi előírásoknak, ennek érdekében mindenkor tegye meg a 
szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testülete által 
elfogadott javadalmazási politikával rendelkezzen.  

II. Kötelezem a Bankot, hogy a határozat kézhezvételét követően legkésőbb 2016. december 31. napjáig 
és azt követően folyamatosan a jogszabályi előírásoknak megfelelően dokumentáltan végezze el a kockázati 
profiljára jelentős hatást gyakorló munkavállalók kategorizálásának felülvizsgálatát az MKB csoport 
vonatkozásában, továbbá a javadalmazási politikájában az azonosított személyek teljes körét lényeges 
kockázatvállalóként határozza meg, és a jogszabályi előírásoknak megfelelő teljes körű, egyértelmű és átlátható 
nyilvántartást vezessen a kiemelt személyekről. 

III. Kötelezem a Bankot, hogy a határozat kézhezvételét követően 2016. december 31. napjáig és azt 
követően folyamatosan a javadalmazási politikára vonatkozó jogszabályi előírások maradéktalan betartása 
érdekében tegyen intézkedéseket, továbbá alakítson ki megfelelő ellenőrzési folyamatot a javadalmazási 
politika csoportszintű érvényesülésének megteremtése érdekében. 

IV. Kötelezem a Bankot, hogy a határozat kézhezvételét követően folyamatosan tegyen eleget a 
javadalmazási politika nyilvánosságra hozatalára vonatkozó jogszabályi előírásoknak 

V. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Bank számára, hogy a határozat rendelkező része I.-IV. 
pontjában foglaltak teljes körű teljesítésének ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a 
felügyelő bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2017. február 28. napjáig küldje meg az MNB 
részére. 

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 bírság kiszabását is. 

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.  

Budapest, 2016. augusztus 15. 

Dr. Windisch László s.k. az MNB 
alelnöke 
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