A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-120/2018. számú határozata az MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató
Zártkörűen Működő Részvénytársasággal szemben felügyeleti intézkedések és bírság szankció alkalmazásáról.

Az MKB-Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1134 Budapest,
Lőportár utca 24.) (Társaság) lefolytatott ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054
Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő
határozatot
hozza.
I.

Az MNB kötelezi a Társaságot, hogy az I.1.a) pont tekintetében a határozat közlését követően
haladéktalanul, az I.1.b), az I.1.c) és az I.3. pontok tekintetében legkésőbb 2018. július 31. napjáig, az I.2.
és az I.4. pontok tekintetében pedig legkésőbb 2018. október 31. napjáig teljesítse és azt követően
folyamatosan biztosítsa az alábbiakat:
1.

a) a jogszabálynak megfelelően vegye figyelembe a már fennálló pénzügyi lízing kezesre jutó
adósságterhét az újabb hitelnyújtás esetében a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató számításánál;
b) a jogszabálynak és a saját szabályozásának megfelelően az adósok és adóstársak havi jövedelmének és
adósságterhének megállapítása során a valóságnak megfelelő adatokon alapuló jövedelemarányos
törlesztőrészlet mutató számítási módszert alkalmazzon;
c) építsen be további kontrollpontokat a közvetítőkhöz kötődő tulajdonosok, vezető tisztségviselők és
azok családtagjainak ügyletei kezelésére és azt a belső szabályozásában is rögzítse;

2.

a) a hitelbírálat során előforduló hibák bekövetkezésének elkerülése érdekében erősítse meg az
ellenőrzési folyamatát és szükség esetén végezze el a szükséges informatikai fejlesztést;
b) végezzen adattisztítást az ellenőrzési eljárás során fel nem tárt, esetlegesen téves adatokkal a KHR-be
továbbított ügyletek azonosítására és amennyiben szükséges, végezze el az adatok javítását;

3.

a belső szabályozásában és a folyamattámogató informatikai rendszerében rögzített módon alakítson ki
olyan kontroll folyamatot, amely mindenkor biztosítja, hogy használt gépjármű esetében a finanszírozási
összeg ne léphesse túl a jogszabályban meghatározott hitelfedezeti arányt;

4.

a jogszabállyal összhangban gondoskodjon arról, hogy a közvetítő partnerek és a Társaság által használt
munkáltatói jövedelemigazolás formanyomtatványok mindenkor tartalmazzák a jogszabályi előírásnak és
a saját belső szabályzatának megfelelő szükséges nyilatkozatokat, valamint a belső szabályozásában is
rögzítse a munkáltatói jövedelemigazolásokkal szemben támasztott minimum elvárásokat;

II.

Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező
részének I.1-4. pontjaiban foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos intézkedések teljes körű végrehajtásának
ellenőrzéséről készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső
ellenőri jelentését 2018. november 30. napjáig küldje meg az MNB részére.

III.

Az MNB kötelezi a Társaságot a határozat rendelkező részének I.1-4. pontjaiban jelzett és a határozat
indokolásának II.1-4. pontjaiban foglaltak szerint megállapított jogszabálysértések miatt összesen
10.000.000,- Ft, azaz Tízmillió forint összegű bírság megfizetésére.

Az MNB felhívja a Társaság 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, 2018. április 13.
A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója
Dr. Kandrács Csaba s. k.
az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó

