
 

 

  
 

H-JÉ-IV-B-14/2018 számú határozat 
 
A Vasutas Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál (székhely: 1144 Budapest, Kőszeg u. 26.) (Pénztár) hivatalból folytatott 
átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza. 

 
1. Felszólítja a Pénztárat, hogy mérje fel és osztályozza adatvagyonát, határozza meg az adatköreinek védelmi 

intézkedéseit és gondoskodjon az adatgazdák adatkörök szerinti kijelöléséről, továbbá hozza létre az informatikai 
rendszer elemeinek biztonsági osztályait, rendeljen hozzájuk védelmi intézkedéseket, hajtsa végre az informatikai 
rendszerek osztályba sorolását. 
 
A Pénztár a fenti felszólítás érdekében tett intézkedéseiről a határozat kézhezvételét követő 180 (száznyolcvan) 
napon belül – dokumentumokkal alátámasztva –  számoljon be az MNB részére.  
 

2. Felszólítja a Pénztárt, hogy  
 
a) a jövőben az informatikai folyamatok, fenyegetések és kockázatok teljes körét mérje fel, különös tekintettel a 
nem támogatott operációs rendszerek használatából eredő kockázatokra, és gondoskodjon a megfelelő 
kockázatcsökkentő intézkedésekről is; 
 
b) az informatikai kockázatelemzést a jogszabályban előírt rendszerességgel végezze el.  

 

3. Felszólítja a Pénztárt, hogy szabályzatban rögzítse az informatikai igénykezelés, fejlesztés, tesztelés és élesbe állítás 
folyamatait és kontrolljait. Gondoskodjon a szabályozásban elvárt kontrollok bevezetéséről és működtetéséről, 
dolgozza ki az általa használt, egyedi fejlesztésű rendszerek esetében a fejlesztő megszűnésekor alkalmazandó 
eljárásokat, biztosítsa az ezekhez szükséges feltételeket, és gondoskodjon arról, hogy az általa használt, egyedi 
fejlesztésű rendszerek leírásai, szintaktikai szabályai folyamatosan elérhetőek legyenek. 

 
A Pénztár a fenti felszólítás érdekében tett intézkedéseiről a határozat kézhezvételét követő 180 (száznyolcvan) 
napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – számoljon be az MNB részére.  
 

4. Felszólítja a Pénztárt, hogy készítse el az informatikai eszközök műszaki célú nyilvántartását, és a megfelelő 
dokumentummal igazolja a telepített és megvásárolt szoftverek jogtisztaságát. 

 
A Pénztár a fenti felszólítás érdekében tett intézkedéseiről a határozat kézhezvételét követő 180 (száznyolcvan) 
napon belül – dokumentumokkal alátámasztva –  számoljon be az MNB részére.  
 

5. Felszólítja a Pénztárt, hogy a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal végezze el az üzletmenet-
folytonossági terv felülvizsgálatát és a kulcsfontosságú üzleti folyamatokat érintő események bekövetkezése esetén 
alkalmazandó helyreállítási akciótervek dokumentált tesztelését. 

 
6. Felszólítja a Pénztárt, hogy csak a jogszabályi előírásoknak maradéktalanul megfelelő tartalmú számlák alapján 

teljesítsen szolgáltatáskifizetést. 
 
7. Felhívja a Pénztárt, hogy a panaszkezelési szabályzatát mindenkor a hatályos jogszabályoknak megfelelően alakítsa 

ki. 
 



 

2 

 

8. Felhívja a Pénztárt, hogy a pénztártitok megtartását előíró jogszabályi rendelkezést mindenkor tartsa be, és 
gondoskodjon arról, hogy pénztártitoknak minősülő adatok kiadása harmadik személy részére csak a törvényben 
meghatározott feltételek fennállása esetén történjen.  

 
9. Felhívja a Pénztárt, hogy a panasz elutasítása esetén a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően adjon 

tájékoztatást a pénztártagoknak a jogorvoslati lehetőségekről. 
 
10. Kötelezi a Pénztárt 2.000.000,- Ft, azaz kétmillió forint összegű bírság megfizetésére. 

 
A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 
hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság” 
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének elmaradása 
esetén azokat az MNB megkeresésére az állami adóhatóság hajtja be. A bírság befizetésére meghatározott határidő 
elmulasztása esetén a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke 
minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A 
késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB 
hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha 
a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, a fizetési kötelezettséget az MNB rendeli el, 
és a végrehajtást az adóhatóság foganatosítja. 
 
11. Felszólítja a Pénztárt, hogy az igazgatótanács elnöke e határozatot az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság ülésén 

a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő küldöttközgyűlésen ismertesse. 
 
Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak nem, vagy nem teljeskörűen, 
illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, 
ideértve további, magasabb összegű bírság kiszabását, illetve a tevékenységi engedély visszavonását is. 
 
Az e határozat által elrendelt adatszolgáltatást elektronikusan olvasható módon, az MNB „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszer (ERA rendszer) Elektronikus ügyintézés/ Pénztári 
piac/Folyamatos felügyelés/Felügyeléssel kapcsolatos dokumentumok beküldése űrlapon (PFOF_1006_v1) keresztül kell 
megküldeni az MNB részére. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a közigazgatási tevékenység 
közvetlenül érinti, a határozat ellen annak közlésétől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással 
közigazgatási pert indíthat. 
 
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve − az MNB-nél − kell benyújtani azzal, hogy a perben a jogi képviselet 
kötelező, és a keresetlevelet űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kell benyújtani. (Az űrlapbenyújtás 
támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-
intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese). 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására, illetve 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. 
 

 
Budapest, 2018. szeptember 11. 
 
      A Pénzügyi Stabilitási Tanács mint a hatáskör gyakorlója 
 
           Dr. Kandrács Csaba 
       az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó 
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