A Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsának H-FH-I-B-1111/2015. számú határozata a Díjbeszedő
Faktorház Zrt. számára

A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina
krt. 39.) (MNB) által a Díjbeszedő Faktorház Zrt.-nél (székhelye: 1117 Budapest, Budafoki út 107-109.)
(Társaság) lefolytatott fogyasztóvédelmi témavizsgálatban (Vizsgálat) a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054
Budapest, Szabadság tér 8–9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) Pénzügyi Stabilitási
Tanácsának felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot

hozom:
I.

Felhívom a Társaságot, hogy – a határozat kézhezvételének napjával – a banktitok kiadásának
tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezést tartsa be.

II. A banktitok kiadásának tilalmára vonatkozó jogszabályi rendelkezés megsértése miatt a Társasággal
szemben 1.500.000 Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot
szabok ki.

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.
(…)
Indokolás
(…)
***

A határozatot a felügyeleti hatóság a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján, a Psztv. 4. § (1) bekezdése c) pontjában
biztosított hatáskörében eljárva, továbbá az MNBtv. 178. § (1) bekezdésére figyelemmel hozta meg.
A késedelmi pótlék felügyeleti hatóság általi felszámításának lehetőségét a Ket. 132. §-a biztosítja. A
közigazgatási végrehajtás szabályainak a felügyeleti hatóság által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási
lehetősége a Psztv. 46. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdésének a) pontján alapul.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNBtv. 55. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 100. § (1)
bekezdés a) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1)-(2) bekezdésén, valamint a polgári perrendtartásról

szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 326. § (7) bekezdésén, a 327. § (1)-(2) bekezdésein és 330. § (2) bekezdésén
alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és a 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés napjával
jogerős.
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