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Az Access Befektet6si Alapkezel6' 26rtkiiriien

kSvetkez6

hatdrozatot
nozom.

t, Figyelmertetern

az Alapkezel6t, hogy prudens miikciddsdnek megleremtdse 6rdek€ben az informatikai

tevdkenys6ge keretdben

vizsg;ilja feliil iizletmenet-folytonossigi politiki*jiit, 6s biztositsa, hogy informatikai berendez€sei ds
dokument;ici6s rendszere, valamint az informadkai feladatok szemdlyi tdmogatottsdga egyrittesen legyenek
alkalmasak az ilzletmenet-folytonossdg rnindenkori, rnegbfzhat6 6s hibarnentes biztosftdsdra,

L.

2" telies kririlen tesztel.je a ment6sek visszatdlthet6sdgdt, valamint rendszereinek a mentdsekbdl t6rt6n6
visstailllithatSsigar ds e teljes kdrii tes*el6st a jov6ben a mentdsi rendjdben foglalt gyakorisiggal vdgezze el.

lt. Felsz6lftom az Alapkeret6t, hogy a jelen hatdrozat rendelke:d rdsz4nek 1.1. pontjdban et6irt feliigyeleti
int6zkedest a hatdrozat kdzhezv6tel6r6l szimitott 30 napon beliil, valamint ar t.2. pontban foglalt teljes korij
teszrel6st - a menr6si rendben foglalt tesztel*si gyakoris6g szdmdtdl fiiggetleniil, krilondlld teljes k6rfi teszteldsi
feladatk6nt - szint6n a jelen hatdrozat kdzhezvdtelAf6l szimitott 3S napon beliil v6gezze el.
ilt. Kotelezem az AIapkezel6t, hogy rendkfvijli adatszolgditat6s keretdben a hat:lrozat rendelkez6 rdsze l'1-2'

pontjaiban foglalt lelUgyeleti intdzkeddsek lt. pont szerinti teliesit€sdnek ellencirz6sdr6l k6szitett - az tgazgat6sdg
6ltal elfogadott 6s a Feltigyel6 BiuottsSg 6ltal j6v;ihagyott * bels6 ellen6ri jelentdst 2016. janudr 33". napjdig ktildje
meg az MNB rdsz6re.

jogszab;ilysdrt€sek miatt 3.000'000,IV. A Tdrsasdgot a jelen hatdrozat indokolSsdnak 1.1-2. pontjalban megjeldlt
k0telezemFt, azaz Hirommilli6 forint birsiig megfizet6s6re
Az MNB felhwja az Alapkezel$ figyelrn€r, hogy amennyiben a jelen hatdrozat rendelkezd r6szeben foglaltaknak
nem, vagy nem teljes k6r{ien, illetve kdsedelmesen tes: eleget, az MNB-nek jogszabdlyban biztositott intdzkeddsek
alkalmazisira van lehet6sdge, idedrtve a birsiig kiszabisdt is.
Az elji'rds sordn

eljiirisi kdlts6g nem meri:lt iel'

A hatdrozat ellen k6zigazgat;isi eljdrds keretdben fellebbezdsnek nincs helye' Az ugyf6l, illetve a kife.iezetten

rd

vonatkozd rendelkez6s tekintet€ben az eljiirds egy6b r€sztvev6je a hatdrozat fellilvizsgiilat.lt a kdzldstdl szdmitott
30 (harrninc) napon bel0l jogszabdlysdrt6sre hivatkoziissat a F6vdrosi Kdzigazgatdsi 6s Munkaugyi Bfros;igt6l
MNB-n6l kell
keresettel kerheti. n teresetievelet * a F6vjrosi Ktizigazgatdsi 6s Munkaiigyi Bir6sSgnak cfrnezve - az
a
benvrljtdsiinak
postira
A
keresetlevdl
adni.
kiildem6nykfnt
ajdnlott
vagy
3 {hiirom} p6lddnyban benyrijtani
pert tdrgyal6son
naidrozat v6grehajt6s6ra nincs halaszt6 hatiilya. A F6vdrosi Kozigazgatisi ds Munkarigyi Birdsiig a
kiviil bfrdlla el, a felek birmelyikdnek k€ielmdre azsnban ti*rgyaldrst tart- Tdrgyal6s tart6s6t az iigyfdl a
8
alperes kdzigazgatdsi szerv kereseti etlenk€relm€nek kdzherv€tel6tdl sziimitstt tnyolc)
keresetlev6lben vagy az
napon be[il frdsban kdrheti. Ennek elmulasztdsa miatt igazolisnak nincs helye
1013 Budapest, Kriszilna
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