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H-FK-l-B-130/2017. számú határozat
A Magyar Nemzeti Bank (telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) által
Tiba Péter (lakhelye: 2509
Eszetrgom-Kertváros, Blaha L. Út 19.) (Ügyfél) 2017. május 17. napján érkeztetett
kérelme alapján a Budapest
Hitel- ás Fejlesztési Bank Zrt.-nél (székhelye: 1138 Budapest, Váci Út 193.) (Bank)
lefolytatott fogyasztóvédelmi
eljárás megállapításai alapján az MNB a következő
határozatot
hozza:
I. Az MNB felhívja a Bankot, hogy a panaszok teljes körű megválaszolására
vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket mindenkor tartsa be.

II. Az MNB kötelezi a Bankot, Hogy az Ügyfél 2017. február 23. napján érkeztetett
panas7t teljeskörűen
váiaszolja Meg, S a panaszra adott válaszát oiy módon küldje meg az Ügyfél
részére, amely kétséget
kizáróan igazolja a küldemény elküldésének tényét, valamint időpontját, ás erről
a válaszlevél, továbbá az
annak postára adását igazoló dokumentum másolatának megküldésével
jelen határozat kézhezvételét
követő 30 napon belül tájékoztassa az MNB-t.
Ill. Az MNB a Bankkal szemben
a panaszok teljes körű megválaszolására vonatkozó jogszabályi
rendelkezések megsértése miatt 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint összegű
fogyasztóvédelmi bírságot
szab ki.
—

Az MNB felhívja a Bank figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezésekn
ek nem, vagy nem teljes
körűen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazásár
a van lehetősége.
A kiszabott fogyasztávédelmi bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított
harminc napon belül kell
az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetésére szolgáló 19017004-01678000-30900002
Számú számlájára
„fogyasztávédelmi bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésév
el befizetni.

—

—

A fogyasztóvédelmi bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatás
i 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 kétszereséne
k 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
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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.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, Illetve a kifejezetten rá
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől
számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróságtól keresettel kérheti.
Tekintettel arra, hogy a közigazgatási eljárás 2016. Június 30-át követően indult, a jogi képviselővel eljáró félnek
ás a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a keresetlevelet
a Fővárosi Közigazgatási ás
Munkaügyi Bíróságnak címezve az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével kell az MNB-nél
benyújtania.
(Az
űrlapbenyújtás
támogatási
szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnbhu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese)
A
Jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet
ha nem ügyvédi
képviselettel jár el
az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes körű azonosítását
biztosító ás az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével Is eljárhat, ha azzal rendelkezik. Ebben
az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattartás során ezt kell alkalmaznia.
—

—

—

Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3 (három)
példányban kell az MNB-nél benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert
tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az
ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől Számított
8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Indokolás
Ügyfél a 2017. május 17. napján érkeztetett, a Magyar Nemieti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB
tv.) 81. 5 (1) bekezdésében meghatározott fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatására irányuló kérelemmel
(Kérelem) kereste meg az MNB-t.
A Kérelemben Ügyfél a Bank eljárását kifogásolta az alábbiak szerint:
I. KÉRELEM

Ügyfél a Kérelemhez csatolt, 2017. február 11. napján kelt, 2017. február 16. napján postára adott 26 oldalas,
110 kérdést, illetve kérést, kifogást tartalmazó levélben fordult a Bankhoz (Panasz). A Panaszt a Bank 2017.
február 21. napján átvette.
A Kérelem szerint a Bank a Panaszra nem válaszolt.
Ügyfél a Kérelemben a Panasz kapcsán kérte a Bank panaszkezelésének MNB általi vizsgálatát.
I L A KÉRELEMBEN FOGLALTAK VIZSGÁLATA

Az MNB a tényállás teljes körű tisztázása érdekében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 50. 5-a alapján bizonyítási eljárást folytatott le.
Az MNB a Kérelemben foglaltakra tekintettel a fogyasztóvédelmi eljárás során azt vizsgálta, hogy a Bank
betartotta-e a hitelintézetekről ás a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.), a 2017.
január 1. napjától hatályos, a befektetési vállalkozások, a pénzforgalmi intézmények és a független Pénzügyi
szolgáltatás közvetítők panaszkezelésének eljárásával, valamint panaszkezelési szabályzatával kapcsolatos
részletes szabályokról szóló 435/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet (Korm. rendelet), valamint a pénzügyi
szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet (Rendelet)
panaszkezelésre vonatkozó előírásait.
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