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H-PIF-I-B-191/2019
Tárgy: Bírság kiszabása
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.; a továbbiakban: MNB) a
Takarék Jelzálogbank Nyrt.-vel (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.; cégjegyzékszám: 01-10-043638;
a továbbiakban: Adatszolgáltató) szemben a 410418/2019 ügyszám alatt elrendelt rendkívüli
adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének elmulasztására tekintettel az alábbi
határozatot
hozza:
I.

az Adatszolgáltatót 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint összegű bírság megfizetésére
kötelezi és

II.

kötelezi az Adatszolgáltatót, hogy a H-PIF-I-143/2019 számú határozatban előírt
rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségének az ott írt formában, tartalommal és
módon 2019. október 28-ig maradéktalanul tegyen eleget és

III.

kötelezi az Adatszolgáltatót, hogy a H-PIF-I-143/2019 számú határozattal elrendelt
adatszolgáltatási kötelezettségének a jövőben maradéktalanul tegyen eleget és
tanúsítson jogszerű magatartást.

A kiszabott bírságot jelen határozat véglegessé válásától számított 30 napon belül kell az MNB
19017004-01678000-30900002 számú számlájára történő átutalással – „bírság” megjelöléssel,
valamint a határozat számának feltüntetésével – megfizetni.
A bírság megfizetésére meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg
után az Adatszolgáltató késedelmi pótlékot köteles fizetni, amelynek mértéke minden naptári nap
után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd
(háromszázhatvanötöd) része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható
1

fel késedelmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB fent hivatkozott számú számlájára kell átutalással
– „késedelmi pótlék” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – megfizetni.
Az eljárás során eljárási költség nem merült fel.
Jelen határozat ellen fellebbezésnek helye nincs. Az Adatszolgáltató a határozat ellen – annak
közlésétől számított harminc napon belül – jogszabálysértésre hivatkozással közigazgatási pert
indíthat. A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az
MNB-nél kell benyújtani, az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével (az
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezeses-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-keresese).
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására halasztó hatálya nincs, azonban az
Adatszolgáltató a benyújtott keresetlevelében azonnali jogvédelmet kérhet. A bíróság a pert –
főszabály szerint – tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az Adatszolgáltató keresetlevelében
kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
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