A Magyar Nemzeti Bank Biztosítók, Pénztárak, Tőkepiaci szolgáltatók Fogyasztóvédelmi
Főosztályának V-FKFK-IIII-5/2018
/2018. számú határozata a Generali Biztosító Zrt. számára.
B. I. (Pécs) (Ügyfél) 2017. augusztus 23. napján érkeztetett kérelme alapján a Generali Biztosító Zrt.nél (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) (Biztosító) folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban a
Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi

végzést

hozza:
Az MNB az eljárást megszűnteti.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az Ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó
rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a végzés ellen annak közlésétől számított 30
(harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat.
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszéknek címezve az MNB-nél
kell benyújtani. A keresetlevelet az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatása igénybevételével kell
benyújtani.
(Az
űrlapbenyújtás
támogatási
szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese)
A benyújtott kereset alapján a végzés jogszabályszerűsége tárgyában a Fővárosi Törvényszék
egyszerűsített perben, főszabály szerint tárgyaláson kívül dönt. Utóbbi esetben tárgyalás tartását a
felperes a keresetlevélben kérheti, a kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
A kereset benyújtásának a végzés hatályosulására halasztó hatálya nincs, a felperes azonban
azonnali jogvédelmet kérhet.

Indokolás
(…)
***

A Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatóság az eljárást megszünteti, ha a 30. § alapján a
kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasításának lett volna hely, az elutasítási ok azonban az eljárás
megindítását követően jutott a hatóság tudomására. A Ket. 31. § (1) bekezdés a) pontja által
hivatkozott Ket. 30. „ b) pontja kimondja, hogy a hatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül nyolc
napon belül elutasítja, ha a kérelem tartalmából megállapítható, a hatóságnak nincs hatásköre vagy
nem illetékes, és a kérelem áttételének nincs helye. A Ket. 31. § (1) bekezdés e) pontja szerint a
hatóság az eljárást megszünteti, ha az eljárás folytatására okot adó körülmény már nem áll fenn.
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A III. pontban foglaltak alapján az MNB megállapította, hogy a szerződéskötés előtti tájékoztatás
vizsgálatára az Fttv.-ben foglalt időkorlátra tekintettel, míg a biztosítási szerződésekből eredő
elszámolás felülvizsgálata, valamint a Kérelmező által kért kimutatás vizsgálata tekintetéven az MNB
hatáskör hiányában nem folytathat le eljárást.
Fentiekre figyelemmel az MNB a rendelkező részben foglalt döntést hozta.
A végzést a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, az MNB tv. 42. § d) pontján, valamint a Ket. 71. § (1)
bekezdésén alapul.
A végzés kiadmányozására az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörben, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott
kiadmányozási jogkörben került sor.
A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, a Ket. 96. §-án, 98.
§ (2) és (3) bekezdésén, 100. § (1) bekezdésének a) pontján, 100. § (2) bekezdésén, 109. § (1)
bekezdés a) pontján, valamint a közigazgatás perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 6. § (1)
bekezdésén, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (1) bekezdésén, 17. §-án, 27. § (1) bekezdésén, 29.
§ (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1) és (2) bekezdésén, 124.
§ (2) bekezdés c) pontján, 157. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 72. § (1)
bekezdésén, 608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a). illetve b) pontján alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és a 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés
napjával jogerős.
Budapest, 2018. január 5.

dr. Kardos Gyula s.k
főosztályvezető, kiadmányozó
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