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KÖZZÉTÉTEL 
 a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény –

továbbiakban: Hpt. - 122. § (4) bekezdés b) pontja 
1
 tárgyában 

 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt. (cégjegyzékvezető és cégjegyzékszám: Fővárosi 

Törvényszék Cégbírósága 01-10-046111, székhely: 1062 Budapest, Andrássy út 98. sz.) – 

továbbiakban: Bank – ezúton teszi közzé a Magyar Nemzeti Bank által meghozott H-FH-I-B-

595/2016. számú határozat rendelkező részét. 

 
„H-FH-I-B-595/2016. számú határozat 

A MagNet Magyar Közösségi Bank Zrt.-nél (1062 Budapest, Andrássy út 98.) (Bank) 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 

h a t á r o z a t o t  

hozom: 

I. Megállapítom, hogy a Bank a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel előírt 

elszámolással, valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásával összefüggésben fennálló kötelezettségeinek teljesítése 

során megsértette 

a) a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel előírt elszámolásból eredő, fogyasztó 

részére megfizetendő fogyasztói követelés után - a szerződés megszűnésétől az elszámolás fordulónapjáig-

felszámítandó, fogyasztót megillető késedelmi kamatra, valamint 

b) a fogyasztói követelés összegének kiszámítása során a késedelemmel érintett követelésrészek figyelembevételére 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket. 

II. Felhívom a Bankot, hogy a tevékenységére irányadó jogszabályokban előírt kötelezettségeinek mindenkor a 

jogszabályokban foglaltak szerint tegyen eleget. 

Ill/A. Kötelezem a Bankot, hogy a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül 

a) az I. a) pontban megjelölt jogszabálysértéssel érintett fogyasztók esetében a fogyasztói kölcsönszerződések 

érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel előírt elszámolás módszertanára vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseknek megfelelően határozza meg a fogyasztói követelés után az elszámolás fordulónapjáig 

felszámítandó késedelmi kamat összegét, és az elszámolás pénzügyi teljesítése során meg nem fizetett késedelmi 

kamat összegét bocsássa az érintett fogyasztók rendelkezésére, 

b) a 360 napos kamatozás számítási metódus 365 naposra történt utólagos módosításából eredően az 

I. b) pontban megjelölt jogszabálysértéssel érintett fogyasztók esetében: 

ba) a fogyasztói követelés összegének kiszámítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 

                                                 
1Hpt. 122. §(4)1 „A pénzügyi intézmény a honlapján közzéteszi 

b) a Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok megsértése miatt vele szemben hozott határozat rendelkező részét.” 
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számolja újra a fogyasztói követelés összegét akként, hogy csak azon követelésrészeket kezelje késedelemmel 

érintettként, amelyek esetében a fogyasztó az esedékes fizetési kötelezettsége teljesítésével a múltban 

ténylegesen késedelembe esett, 

bb) az érintett fogyasztók részére tértivevényes levélben küldjön a ba) pontban foglaltak szerint 

korrigált, új elszámolást, továbbá be) bocsássa a fogyasztók rendelkezésére a korrigált elszámolás alapján 

fizetendő és az elszámolást követően ténylegesen megfizetett törlesztőrészletek közötti különbözetet. 

Ill/B. Kötelezem a Bankot, hogy a lll/A. pontban foglaltak végrehajtására tett intézkedéseiről - az érintett fogyasztók egyedi 

azonosítást lehetővé tevő listájának, továbbá a lll/A. bb) pontban foglaltak szerinti korrigált elszámolás megküldésének 

időpontjára, az egyes fogyasztók részére megfizetendő lll/A. a) pont szerinti késedelmi kamat, illetőleg lll/A. be) pont szerinti, 

korrigált elszámolásból eredő különbözet összegére, valamint a teljesítés módjára és időpontjára vonatkozó nyilatkozatának 

megküldésével - a határozat kézhezvételétől számított 45 napon belül tájékoztassa az MNB-t. 

IV. A Bankkal szemben 
a)  az I. a) pontban megjelölt jogszabálysértésre tekintettel 100.000 Ft, azaz százezer forint, 

b)  az I. b) pontban foglalt jogszabálysértésre tekintettel 300.000 Ft, azaz háromszázezer forint, mindösszesen 

400.000 Ft, azaz négyszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szabok ki. 

Felhívom a Bank 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 fei 

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. 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében jogorvoslatnak nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó 
rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított harminc napon belül 
jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet - a Fővárosi 
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve - az MNB-nél kell három példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként 
postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. 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 nyolc napon 
belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.” 

Budapest, 2016. szeptember 30. 

 

MagNet Bank Zrt. 


