A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-180/2022 számú határozata a CIB Bank Zrt.-vel szemben felügyeleti
intézkedések alkalmazása és bírság kiszabása tárgyában
A CIB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027 Budapest, Medve utca 4-14.) (Bank)
felett gyakorolt folyamatos felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina
körút 55., telephelye: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) a következő
határozatot
hozza.
I. Az MNB kötelezi a Bankot, hogy mindenkor teljeskörűen teljesítse a felügyeleti hatóság határozataiban
foglaltakat.
II. Az MNB ismételten kötelezi a Bankot, hogy a 2020. február 5. napján kiadmányozott H-JÉ-I-B-5/2020.
számú határozat (Átfogó Határozat) rendelkező részének I.6.3. pontjában foglalt felügyeleti intézkedés
teljes körű végrehajtása érdekében 2022. december 31. napjáig biztosítsa a már nem támogatott
operációs rendszerek, adatbázisok, alkalmazások cseréjét, illetve a kiváltásra nem kerülő rendszerek
esetében gondoskodjon azok kiegészítő kontrollokkal történő megerősítéséről, valamint mérje fel és
készítsen tervet a 2025-ig elavulttá váló rendszerek kivezetésére vonatkozóan.
III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB előírja a Bank számára, hogy
a) 2022. augusztus 31. napjáig számoljon be a már nem támogatott operációs rendszerek kezelésének
státuszáról, előrehaladásáról,
b) a jelen határozat rendelkező részének II. pontjában elrendelt felügyeleti intézkedések teljes körű
végrehajtásáról készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott –
belső ellenőri jelentést – az intézkedések végrehajtását alátámasztó dokumentációval együtt
legkésőbb 2023. február 28. napjáig küldje meg az MNB részére.
IV. Az MNB kötelezi a Bankot a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt felügyeleti
intézkedés alapjául szolgáló jogsértés miatt 6.000.000,- Ft, azaz Hatmillió forint összegű bírság
megfizetésére.
Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Budapest, 2022. június 24.
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