A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-B-750/2015. számú határozat az MKB Bank Zrt. felett gyakorolt felügyelet
során történő intézkedés alkalmazásáról és bírság kiszabásáról

H-FH-I-B-750/2015. számú határozat
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina
krt. 39.) (MNB) által az MKB Bank Zrt. (székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.) (Bank) felett gyakorolt
felügyelet keretében az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot

hozom:
I. Kötelezem a Bankot, hogy – a Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó
jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített
elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló 2014. évi XL. törvény 13. § (1) bekezdésében
foglalt kötelezettség elmulasztása miatt – az elszámolások megküldésére vonatkozó kötelezettségnek
haladéktalanul tegyen eleget.
II. A Bankkal szemben – az I. pontban hivatkozott kötelezettség határidőben történő teljesítésének
elmulasztására tekintettel – 4.000.000 Ft, azaz Négymillió forint összegű bírságot szabok ki.
A kiszabott bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül kell az MNB 1901700401678000-30900002 számú számlájára – „bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével
– befizetni.
A bírság önkéntes befizetésének elmaradása esetén a közigazgatási végrehajtás szabályai kerülnek
alkalmazásra. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett összeg 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 fizetési 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.
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