H-JÉ-I-B-113/2018. számú határozat

A Raiffeisen Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.)
(Bank), továbbá az összevont alapú felügyelet alá tartozó leányvállalatánál, azaz a Raiffeisen Corporate
Lízing Zrt. Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.)
(Corporate Lízing Zrt.) [a Bank és a Leányvállalat együttesen: Raiffeisen csoport] lefolytatott utóvizsgálati
ellenőrzési eljárás (Utóvizsgálat), valamint a folyamatos felügyelet (Folyamatos felügyelet) során a Magyar
Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) a következő

határozatot
hozza.
I. Az Utóvizsgálat keretében az MNB kötelezi a Bankot, hogy mindenkor teljes körűen teljesítse a
felügyeleti hatóság határozatában foglaltakat.
II. Az Utóvizsgálat keretében az MNB ismételten kötelezi a Bankot, hogy jelen határozat kézhezvételét
követő kilencven (90) napon belül az informatikai biztonság érdekében gondoskodjon a biztonsági
osztályokba sorolási rendszer elkészítéséről és az adatgazdai felelősségek egyértelmű
meghatározásáról, továbbá a jogszabályban előírt dokumentumok mindenkor rendelkezésre állásáról.
III. Az Utóvizsgálat keretében feltárt új megállapodások tekintetében az MNB kötelezi a Bankot, hogy a jelen
határozat kézhezvételét követő kilencven (90) napon belül az alábbiakat teljesítse:
1.

végezze el az egy évnél régebben felülvizsgálat ingatlan-fedezetek felülvizsgálatát, valamint a
jövőben az ingatlan-fedezetek értékét a jogszabályban, és a belső szabályzataiban előírt
rendszerességgel vizsgálja felül,

2.

alakítson ki olyan biztonsági környezetet és szabályozást, melyek biztosítják az informatikai
biztonsági rendszer önvédelmét, kritikus elemei védelmének zártságát, és ennek keretében
vizsgálja felül, erősítse meg biztonsági ellenőrzési folyamatait, különösen a sérülékenységek
javításának gyakorlatát annak érdekében, hogy a szolgáltatások/szerverek ne fussanak több éve
ismert sérülékenységekkel,

3.

a biztonsági kockázatelemzés eredményének értékelése alapján a biztonsági kockázattal arányos
módon gondoskodjon a rendszerek szabályozott, ellenőrizhető és rendszeresen ellenőrzött
felhasználói adminisztrációjáról.

IV. A Folyamatos felügyelet keretében feltárt megállapítások tekintetében az MNB kötelezi a Bankot, hogy
az indokolásban foglalt dokumentumokat a jelen határozat kézhezvételét követő tizenöt (15) napon
belül küldje meg az MNB részére, valamint a jövőben mindenkor folyamatosan, teljes körűen, és
határidőben teljesítse az MNB rendkívüli adatszolgáltatásról szóló határozataiban előírt feladatokat.
V. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezi a Bankot, hogy a jelen határozat rendelkező
részének II-IV. pontjaiban foglalt felügyeleti intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről
készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri
jelentést küldje meg az MNB részére.
VI. Az MNB a Bankot a jelen határozat rendelkező részének II.-IV. pontjaiban elrendelt felügyeleti
intézkedések alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt 8.000.000,- Ft, azaz Nyolcmillió forint felügyeleti
bírság megfizetésére kötelezi.

