A Magyar Nemzeti Bank Fogyasztóvédelmi Jogérvényesítési Főosztályának
H-FKFK-IIII-5/2017. számú határozata a Generali Biztosító Zrt. számára.
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 8., telephelye: 1013
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) által S. K. (Békéscsaba) (Ügyfél) 2017. február 9. napján
érkeztetett kérelme alapján a Generali Biztosító Zrt.-nél (székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.)
(Biztosító) folytatott fogyasztóvédelmi eljárásban az MNB az alábbi
határozatot

hozza:
Az MNB az
az Ügyfél kérelmére lefolytatott fogyasztóvédelmi eljárás során jogszabálysértést nem tárt
fel,
fel, a kérelmet jogszabálysértés megállapítása hiányában elutasítja
elutasítja.
ja.
A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat
felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a
Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti.
Tekintettel arra, hogy a közigazgatási eljárás 2016. június 30. napját követően indult, a jogi
képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a
keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – az űrlapbenyújtás
támogatási szolgáltatás igénybevételével kell az MNB-nél benyújtania.
(Az
űrlapbenyújtás
támogatási
szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese) A jogi képviselővel eljáró fél és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet – ha
nem ügyvédi képviselettel jár el – az elektronikus benyújtás során a képviseletét ellátó személy teljes
körű azonosítását biztosító és az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével is eljárhat,
ha azzal rendelkezik. Ebben az esetben a per folyamatban léte alatt, az elektronikus kapcsolattarás
során ezt kell alkalmaznia.
Egyéb esetekben a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címzett keresetlevelet 3
(három) példányban kell az MNB-nél benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a
keresetlevélben a végrehajtás felfüggesztését kérheti. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi
Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart.
Tárgyalás tartását az ügyfél keresetlevélben vagy az alperes közigazgatási szerv kereseti
ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye.
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Indokolás
(…)
***
A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, az MNB tv. 42. § d) pontján, valamint a Ket. 71. §
(1) bekezdésén alapul.
A határozat 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 kerül sor.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés a) pontján, 100. § (2)
bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén, az MNB tv. 55. § (1) bekezdésén, valamint a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. §
(2) bekezdésén, 332. § (2a) bekezdésén, 338. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a 340/B. §. (2)
bekezdésén és 397/I. § (2) bekezdés 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, 2017. május 30.

Freisleben Vilmos
igazgató
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