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H-JÉ-I-221/2018. számú határozat 

 

A Polgári Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye:4090 Polgár, Hősök útja 8.) (Bank) felett 
gyakorolt folyamatos felügyelet során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., 
telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő 

 

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

I. Az MNB megállapítja, hogy a Bank megsértette a helyreállítási terv éves felülvizsgálatra vonatkozó 
jogszabályi előírásokat, egyúttal az MNB kötelezi a Bankot, hogy: 
a)  a helyreállítási terv felülvizsgálatra vonatkozó jogszabályi rendelkezésnek a jövőben mindenkor 

folyamatosan tegyen eleget, 
b) legkésőbb 2018. december 31. napjáig a határozat indokolási részében hivatkozott Helyreállítási 

terv véleményezése tárgyú MNB levelében javasolt kiegészítések és módosítások 
figyelembevételével végezze el a helyreállítási tervének éves felülvizsgálatát.  

II. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségként előírja a Bank számára, hogy a határozat I. b) 
pontjában foglalt felügyeleti intézkedés végrehajtásáról szóló, az Igazgatóság által megtárgyalt és a 
Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentést az intézkedések végrehajtását 
alátámasztó dokumentációval legkésőbb 2019. január 31. napjáig küldje meg az MNB-nek. 

 
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó 
rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) 
napon belül jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert indíthat. A perben a jogi képviselet kötelező. A 
keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: 
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese). 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali 
jogvédelmet kérhet. 
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben 
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 
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