
 

Az E-ügyintézési tv. és az MNB tv. vonatkozó előírásai alapján kapcsolattartás elektronikus ügyintézés keretében lehetséges 
(https://era.mnb.hu/ERA.WEB/) a Pénzpiaci szolgáltatás megfelelő almappájában található űrlapon azzal, hogy az MNB által adott iktatószámot 

az űrlapon minden esetben fel kell tüntetni.  
 

Törvény által védett titkot tartalmazhat! 
 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-449/2021. számú határozata a CIB Bank Zrt.-vel szemben felügyeleti 
intézkedések alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013, Budapest, Krisztina krt. 55. telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) 
(MNB) a CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) (Bank) 
felett gyakorolt folyamatos felügyelet során az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
I. Az MNB megállapítja, hogy a Bank – a jelen határozat indokolásában részletezettek szerint – a jelzáloghitelezési 
tevékenységéhez kapcsolódó online jelzáloghitel igénylési folyamat során a felhasználók hitelesítésénél nem 
alkalmazza a jogszabályi előírásnak megfelelő erős ügyfél-hitelesítést. 

II. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy legkésőbb 2021. december 31. napjáig gondoskodjon az online jelzáloghitel 
igénylési folyamatában a jogszabályi előírásnak megfelelő erős ügyfél-hitelesítés bevezetéséről, és alkalmazza azt. 

III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségként előírja a Bank számára, hogy a II. pontban megtett 
intézkedését alátámasztó az MNB „Elektronikus úton megkötött írásbeli szerződésekről, megtett írásbeli 
jognyilatkozatokról” tárgyú vezetői körlevelében (Körlevél) előírt dokumentumokat az MNB „Elektronikus 
Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” (ERA) rendszerén keresztül az „Elektronikus ügyintézés pénzpiac/Off-
site felügyelés/Folyamatos felügyelés során bekért adatok, folyamatos kapcsolattartás” űrlap használatával, a 
9405/2021. iktatószámra hivatkozva 2021. december 31. küldje meg az MNB részére. 

IV. Az MNB a Bankot a határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt megállapítás alapjául szolgáló, a 
határozat indokolási részének I. pontjában megállapított jogszabálysértés miatt 1.000.000, -Ft, azaz Egymillió forint 
összegű bírság megfizetésére kötelezi. 

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a határozatban előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem 
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további felügyeleti 
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a további bírság kiszabását is. 
 
Budapest, 2021. december 17. 
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