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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-4/2021. számú határozat 

rendelkező részét. 
 

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

folytatott fogyasztóvédelmi témavizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 

1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő  

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

 

I. Az MNB felhívja a Bankot, hogy  

a) a szerződés megszűnését követő 30 napon belül készítendő egyértelmű, közérthető és teljes körű 

írásbeli kimutatásra, 

b) az ügyfél kérésére, egyedi ügyletekről készítendő kimutatásra, 

c) a fizetési számlához kapcsolódó szolgáltatások igénybevételével kapcsolatban felmerülő díjakról 

készítendő díjkimutatásra, 

d) a számlaváltási szolgálatásra vonatkozó tájékoztatásra,  

e) a betétes éves tájékoztatására, 

f) az előtörlesztésre vonatkozó információk rendelkezésre bocsátására 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek mindenkor tegyen eleget. 

 

II. Az MNB a Bankkal szemben 

a) az I.a) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 2.000.000,- Ft, azaz 

kettőmillió forint,  

b) az I.c) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 1. 500. 000,- Ft, azaz 

egymillió-ötszázezer forint,  

c) az I.d) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500.000,- Ft, azaz 

ötszázezer forint,  

d) az I.e) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 500.000,- Ft, azaz ötszázezer 

forint,  

e) az I.f) pontban hivatkozott jogszabályi rendelkezés megsértése miatt 1.000.000,- Ft, azaz 

egymillió forint, 

mindösszesen 5.500.000,- Ft, azaz ötmillió-ötszázezer forint összegű fogyasztóvédelmi bírságot szab ki. 

 

Jelen határozat meghozatalával összefüggésben eljárási költség nem merült fel. 

 

 

 

Budapest, 2021. szeptember 15. 

 

MagNet Bank Zrt. 

 
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.” 

 


