
 
 

lktat6szam:  15540-1/2017 

Ogyintezo: 

Targy: 

dr. Palos Zsuzsanna 

a Cofidis Magyarorszagi Fi6ktelepenel lefolytatott 

ellenorzesi eljaras intezkedes es bfrsag szankci6 

alkalmazasaval torteno lezarasa 

 

 
H-JE-I-B-12/2017.  szamu hatarozat 

 
 

A Magyar Nemzeti Bank (szekhely: 1054 Budapest, Szabadsag ter 9.) {MNB) altal a Cofidis Magyarorszagi 

Fi6ktelepenel (szekhely: 1066 Budapest, Mozsar utca 16.) (Fi6ktelep) lefolytatott ellenorzesi eljaras  soran  az 

MNB neveben eljar6 Penzi.igyi Stabilitasi Tanacs felhatalmazasa alapjan a k6vetkez6 

 
hatarozatot 

 
hozom. 

 
I. Kotelezem a Fi6ktelepet, hogy hitel es penzkolcson nyujtasi tevekenyseget a  vonatkoz6 jogszabalyi 

eloirasokkal osszhangban vegezze, e korben folyamatosan feleljen meg az alabbiaknak: 

1.1. hitelnyujtashoz kapcsol6d6 folyamatait oly m6don alakitsa ki, hogy azok mindenkor biztosftsak a 

jovedelemaranyos torlesztoreszlet meghatarozasara es a kapcsol6d6 limitek alkalmazasara vonatkoz6 

elofrasok  ervenyesuleset a hitelkivaltassal egyidejuleg foly6sftott penzeszkozok  eseteben is; 

1.2. gondoskodjon olyan analitikus nyilvantartas letrehozatalar61 es naprakesz vezeteserol, amely biztosftja 

a jovedelemaranyos torlesztoreszlet kiszamftasahoz szi.ikseges adatok rendelkezesre allasat; 

1.3. tartsa be a hitelkepesseg vizsgalataval 6sszefi.igg6 belso szabalyzati elofrasokat. 

 
II. Kotelezem a Fi6ktelepet, hogy legkesobb  2017. aprilis 30. napjaig tegyen eleget az alabbiaknak: 

11.1. gondoskodjon arr61, hogy az altala foly6sftott hitelekkel kapcsolatos informaci6k a jovedelemaranyos 

torlesztoreszlet mutat6  meghatarozasanal abban  az esetben  is figyelembe  vetelre keruljenek, ha  azok 

a Kozponti Hitelinformaci6s Rendszerben (KHR) meg nem szerepelnek, emellett hitelbfralati 

folyamatait egeszftse ki az ugyfel nyilatkozataban es a KHR-ben feltuntetett adatok kozotti 

ellentmondasok  vizsgalataval; 

11.2. gondoskodjon olyan belso eljarasok, folyamatok es rendszerek kialakftasar61  es  mukodteteserol, 

amelyek mindenkor biztosftjak a jovedelemaranyos torlesztoreszlettel 6sszefugg6 jogszabalyi elofrasok 

betartasat; 

11.3. az  altala  nyujtott  hitelek  hitelkockazati  adataira  vonatkoz6  felugyeleti  jelenteseket  a mindenkor 

hatalyos jogszabalyi elofrasoknak megfeleloen teljesftse, melynek erdekeben dolgozzon ki olyan 

eljarast es kontroll kornyezetet, amely biztosftja a megfelelo minosegu adatszolgaltatast. 

 
111. Rendkfvi.ili  adatszolgaltatas  kereteben  elofrom  a  Fi6ktelep  szamara,  hogy  az  I.  es  II.  pontban  foglalt 

intezkedesek  teljes  koru  vegrehajtasanak  ellen6rzeser61  keszftett   jelentest   a   2017.   11.  negyedeves 

rendszeres  adatszolgaltatas  bekuldesevel   egyidejuleg  kuldje  meg az  MNB reszere. 

 
IV. A Fi6ktelepet a jelen hatarozat indokolasanak 1.1., 1.2., 1.3., 11.1, 11.2. es 11.3. pontjaban megallapftott 

jogszabalysertesek miatt osszesen 20.000.000,-  Ft,  azaz  Huszmilli6  forint  osszegu  felugyeleti  bfrsag 

megfizetesere    kotelezem. 

 
Az MNB felhfvja a Fi6ktelep figyelmet, hogy amennyiben jelen hatarozati kotelezeseknek nem, vagy nem teljes 

koruen, illetve kesedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabalyban biztosftott tovabbi intezkedesek 

alkalmazasara van lehetosege. 

 
Az eljaras soran  eljarasi koltseg nem merult fel. 
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KerjUk  valaszaban  hivatkozzon iktat6szamunkra. 



A kiszabott bfrsagot  a kiszabasar6I hozott hatarozat  jogerore emelkedesetol  szamftott  harminc napon belul 

kell az MNB 19017004-01678000-30900002 szamu szamlajara - ,,felugyeleti bfrsag" megjelolessel, valamint a 

hatarozat szamanak feltuntetesevel - befizetni. A bfrsag onkentes befizetesenek elmaradasa eseten a 

kozigazgatasi vegrehajtas szabalyai kerulnek alkalmazasra. A bfrsag befizetesere meghatarozott hatarido 

elmulasztasa eseten, a be nem fizetett bfrsagosszeg utan kesedelmi potlek felszamftasara kerul sor, amelynek 

merteke minden naptari nap utan a felszamftas idopontjaban ervenyes jegybanki alapkamat ketszeresenek 

haromszazhatvanoti:id resze. A kesedelmesen megfizetett kesedelmi potlek utan nem szamfthato fel kesedelmi 

potlek. A kesedelmi potlekot az MNB hivatkozott szamu szamlajara kell befizetni, a hatarozat szamanak 

feltuntetesevel ,,kesedelmi potlek"  megjeli:ilessel. A jogerosen  kiszabott  es meg nem  fizetett  bfrsagot,  

valamint a meg nem fizetett vagy kesedelmesen megfizetett bfrsag miatt felszamftott kesedelmi potlekot az 

allami ad6hat6sag adok modjara hajtja be. 

 
A hatarozat ellen ki:izigazgatasi eljaras kereteben fellebbezesnek nines helye. Az ugyfel, illetve a kifejezetten 

ra vonatkoz6 rendelkezes tekinteteben az eljaras egyeb resztvevoje a hatarozat felulvizsgalatat a  ki:izlestol 

szamftott 30 (harminc) napon belul jogszabalysertesre hivatkozassal a Fovarosi Ki:izigazgatasi es Munkaugyi 

Bfr6sagt6I keresettel kerheti. Tekintettel arra, hogy a ki:izigazgatasi eljaras 2016. junius 30-at ki:ivetoen indult, 

a jogi kepviselovel eljaro felnek es a belfoldi szekhellyel rendelkezo gazdalkodo szervezetnek a keresetlevelet - 

a Fovarosi Ki:izigazgatasi es Munkaugyi Bfrosagnak cfmezve - az urlapbenyujtas tamogatasi szolgaltatas 

igenybevetelevel   kell   az  MNB-nel   benyujtania.   (Az  urlapbenyujtas  tamogatasi   szolgaltatas  

elerhetosege: 

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfel ugyeles/hata rozatok-es-vegzesek-keresese.)     

A 

jogi kepviselovel eljaro fel es a belfoldi szekhellyel rendelkezo gazdalkod6 szervezet - ha nem ugyvedi 

kepviselettel jar el - az elektronikus benyujtas soran a kepviseletet ellat6 szemely teljes ki:iru azonosftasat 

biztosft6 es az urlapbenyujtas tamogatasi szolgaltatas igenybevetelevel is eljarhat, ha azzal rendelkezik. 

Ebben az esetben a per folyamatban lete alatt, az elektronikus kapcsolattartas soran ezt kell alkalmaznia. 

Egyeb esetekben a Fovarosi Ki:izigazgatasi es Munkaugyi Bfrosagnak cfmzett keresetlevelet 3 (harom) 

peldanyban kell az MNB-nel benyujtani vagy ajanlott kuldemenykent postara adni. 

 
A keresetlevel benyujtasanak a hatarozat vegrehajtasara nines halaszto hatalya, a felperes azonban a 

keresetlevelben a vegrehajtas felfuggeszteset kerheti. A Fovarosi Ki:izigazgatasi es Munkaugyi Bfrosag a pert 

targyalason kfvul bfralja el, a felek barmelyikenek kerelmere  azonban  targyalast  tart.  Targyalas  tartasat  az 

ugyfel a keresetlevelben vagy az alperes ki:izigazgatasi szerv kereseti ellenkerelmenek kezhezveteletol 

szamftott  8 (nyolc) napon belul frasban kerheti. Ennek elmulasztasa miatt igazolasnak nines helye. 
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