A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-B-706/2016. számú határozata a Budapest Autófinanszírozási Zrt.-vel
szemben
A Budapest Autófinanszírozási Zrt.-nél (1138 Budapest, Váci út 193.) (Pénzügyi vállalkozás) hivatalból
folytatott fogyasztóvédelmi témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (1054 Budapest,
Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási Tanácsának a
felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot
hozom:
I. Megállapítom, hogy a Pénzügyi vállalkozás az egyes fogyasztói kölcsönszerződésekből eredő követelések
forintra váltásával összefüggésben fennálló kötelezettségeinek teljesítése során megsértette
a) a törvényben meghatározott árfolyam és a módosítással érintett szerződés szerint alkalmazható
árfolyam eltéréséből eredő különbözet elszámolására,
b) a forintra váltásról és az ahhoz kapcsolódó szerződésmódosításról szóló tájékoztatásra,
c) a forintra váltással összefüggő, központi hitelinformációs rendszerbe történő adatszolgáltatásról
nyújtandó tájékoztatásra,
d) a devizaalapú kölcsönszerződések esetében alkalmazandó kamatváltoztatási mutató
meghatározására és az arról való tájékoztatásra, valamint
e) a szerződésmódosítást követően meghatározott törlesztőrészletek megállapítására
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
II. Felhívom a Pénzügyi vállalkozást, hogy a tevékenységére irányadó jogszabályokban előírt
kötelezettségeinek mindenkor a jogszabályokban foglaltak szerint tegyen eleget.
III/A. Kötelezem a Pénzügyi vállalkozást, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül az I.d)
pontban meghatározott jogszabálysértéssel összefüggésben a feltárt hibáról igazolható módon megküldött
levélben nyújtson tájékoztatást az érintett ügyfélkör részére. A korrekcióról szóló tájékoztatásban térjen ki a
módosított tartalom részletes bemutatására, így a megfelelő kamatváltoztatási mutató részletes leírására,
továbbá a Pénzügyi vállalkozás általi, korábbi téves tájékoztatásra.
III/B. Kötelezem a Pénzügyi vállalkozást, hogy a III/A. pontban foglaltak végrehajtására tett intézkedéseiről
– az érintett fogyasztók egyedi azonosítást lehetővé tevő listájának, valamint az egyes fogyasztók részére
megküldött tájékoztatások mintájának és a postázás időpontjának megküldésével – a határozat
kézhezvételétől számított 45 napon belül tájékoztassa az MNB-t.
IV. A Pénzügyi vállalkozással szemben az I.d) pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 500.000 Ft,
azaz ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki.
Felhívom a Pénzügyi vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem
teljeskörűen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége.
A kiszabott fogyasztóvédelmi bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell
az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetésére szolgáló 19017004-01678000-30900002 számú számlájára –
„fogyasztóvédelmi bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni.
A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai
kerülnek alkalmazásra. A fogyasztóvédelmi bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a
be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, melynek 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 kötelezettség haladéktalanul végrehajtásra kerül. Az MNB által
jogerősen kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy késedelmesen megfizetett
bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság adók módjára hajtja be.
(…)
Budapest, 2016. december 09.

Freisleben Vilmos s.k.,
az MNB igazgatója
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