21158-9/2016
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-III-14/2016. számú határozata a Magyar Posta Befektetési Szolgáltató Zrt.
célvizsgálatának felügyeleti intézkedések alkalmazásával történő lezárása tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által a Magyar Posta Befektetési
Szolgáltató Zrt.-nél (székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 105.; cégjegyzékszám: 01-10-047536) (Társaság)
lefolytatott célvizsgálat során az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a
következő
határozatot
hozom.
I. Felszólítom a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során haladéktalanul, azt követően pedig
folyamatosan, feleljen meg az ügyfelek eszközeinek és pénzeszközeinek a kezelésére vonatkozó jogszabályi
előírásoknak, amelynek keretében tegyen eleget a saját és megbízói eszközök és pénzeszközök
elkülönítésére vonatkozó jogszabályi kötelezettségének, továbbá mindenkor biztosítsa az ügyfelet megillető
pénzeszközök maradéktalan rendelkezésre állását.
II. Felszólítom a Társaságot, hogy a tevékenysége végzése során mindenkor feleljen meg az informatikai
rendszerek biztonsági követelményeire, nyilvántartásaira vonatkozó jogszabályi előírásoknak és ennek
keretében folyamatosan, de legkésőbb 2016. május 31. napjáig teljesítse az alábbiakat:
1. gondoskodjon az informatikai rendszerének kockázatokkal arányos védelméről, ide értve különösen az
Inforex rendszernek a Társaság informatikai szolgáltatója által biztosított naplógyűjtésbe és a
naplófigyelés kontrollkörnyezetébe történő bevonását, annak érdekében, hogy a Clavisra alkalmazott
kontrollok erre a nyilvántartó rendszerre is érvényesüljenek, továbbá támogassa a félig manuális
Inforex-Clavis adatáramlás kiegészítő kontrolljainak kiépítését;
2. alakítsa ki a főkönyvi feladásra vonatkozó kontrollkörnyezetét, amely biztosítja az átadott adatok
teljeskörűségét, sértetlenségét, eredetiségét, valamint bizalmasságának megőrzését és valódiságát.
III. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében kötelezem a Társaságot, hogy a határozat rendelkező részének I. és II.
pontjaiban előírt intézkedések végrehajtásának ellenőrzéséről készített – az Igazgatóság által megtárgyalt és
a Felügyelő Bizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését a rendelkező rész I. pont tekintetében
2016. április 30., a II. pont tekintetében 2016. június 30. napjáig küldje meg az MNB részére.
Az MNB felhívja a Társaság figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak és kötelezéseknek
nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
(…)

Budapest, 2016. március 16.

Szeniczey Gergő s.k.
az MNB igazgatója

