
 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-314/2017. számú határozata a Budapest Lízing Zártkörűen Működő 
Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról. 
 
 
 
A Budapest Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) (Lízing) 
lefolytatott, a Budapest Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 
Budapest, Váci út 193.) (Bank) és az összevont alapú felügyelet alá tartozó egyes leányvállalatai, a Budapest 
Autófinanszírozási Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) (BAF), a 
Lízing és a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) 
(utóbbiak együtt Leányvállalatok, Bank és Leányvállalatok együtt Bankcsoport) tekintetében összevont alapú 
felügyeleti ellenőrzést is magában foglaló 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 Lízinget, hogy pénzügyi szolgáltatási tevékenységével összefüggésben 
 

1. működése során mindenkor gondoskodjon a felügyelő bizottság üléseiről készült jegyzőkönyvek 
hitelesítésére vonatkozó előírások betartásáról; 
 

2. a valós kamatállomány nyomon követésének biztosítása érdekében tartsa be a kamatok évközi 
elszámolására vonatkozó előírásokat, és a kamatok függővé tételét a jogszabályi rendelkezéseknek 
megfelelően – 2017. szeptember 30. napjáig – végezze el. 

 
II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírom a Lízing számára, hogy a határozat rendelkező részének 

I. pontjában foglalt intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az igazgatóság 
által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését 2017. október 31. 
napjáig küldje meg az MNB részére. 

 
III. A Lízinget a jelen határozat indokolásának I.1. pontjában megállapított jogsértés miatt összesen 

450.000,- Ft, azaz Négyszázötvenezer forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére kötelezem.  
 
Felhívom a Lízing figyelmét, hogy amennyiben a határozatban előírt kötelezettségeknek nem, vagy nem teljes 
körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további felügyeleti 
intézkedések alkalmazására, illetve bírság kiszabására van lehetősége. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2017. június 14. 
 
 
 Dr. Windisch László s.k. 
 az MNB alelnöke 
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