
 

 

 3225-33/2016 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-120/2016. számú határozata a Gránit Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról és bírság szankció kiszabásáról  

 
 
A Gránit Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 8.) 
(Bank) lefolytatott utóvizsgálat során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) 
(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 mindenkor teljes körűen teljesítse a felügyeleti hatóság határozataiban 
foglaltakat. 
 

II. Ismételten kötelezem a Bankot, hogy 2016. szeptember 30. napjáig a tőkeszámításra vonatkozó 
adatszolgáltatását az indokolásban foglaltak szerint javítsa ki, valamint az adatszolgáltatást a jövőben 
is mindenkor pontosan, a valós adatok alapján teljesítse.  
 

III. Kötelezem a Bankot, hogy 2016. szeptember 30. napjáig teljesítse és azt követően folyamatosan 
biztosítsa az alábbiakat: 
 
1. a befektetésekre, valamint az ügyfélcsoportokra vonatkozó adatszolgáltatását a jelen határozat 

indokolásában foglaltak szerint javítsa ki, valamint az adatszolgáltatását mindenkor pontosan, a 
valós adatok alapján jelentse az MNB részére,  
 

2. a jelen határozat indokolásában foglaltak alapján végezze el a fedezetek érték-felülvizsgálatát, 
valamint a hitelkockázat csökkentése, az ügyletminősítés és az értékvesztés szükségességének 
megállapítása érdekében mindenkor a fedezetek aktuális értékét vegye alapul, amelynek 
megállapításához a fedezetek értékének felülvizsgálatát a jogszabályban előírt időközönként 
végezze el. 

 
IV. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Bank számára, hogy a jelen határozat rendelkező 

részének II-III. pontjaiban előírt intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az 
Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést 2016. 
október 31. napjáig küldje meg az MNB részére. 
 

V. Kötelezem a Bankot 3.500.000,- Ft, azaz Hárommillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére a 
határozat rendelkező részének II-III. pontjaiban foglalt felügyeleti intézkedések alapjául szolgáló 
jogszabálysértések miatt. 

 
Felhívom a Bank figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt intézkedéseknek nem, vagy nem 
teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések 
alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége. 
 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
(…) 
 
Budapest, 2016. június 20. 

 

  

 

 
Dr. Windisch László s.k. 
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