
 

 

 

 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-164/2018. számú határozata a CITY HITELBRÓKER Korlátolt Felelősségű 
Társaságnál lefolytatott célvizsgálat intézkedés alkalmazásával és bírság kiszabásával történő lezárásáról 
 
 
A CITY HITELBRÓKER Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 2233 Ecser, Kálvária utca 38., fióktelepek: 
1088 Budapest Rákóczi út 51., 1084 Budapest, Fecske utca 9 I. em.) (Többes Ügynök) folyamatban lévő 
ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő 
 
 

h a t á r o z a t o t 
 
 
hozza. 
 
 
I. Az MNB kötelezi a Többes Ügynököt, hogy mindenkor tartsa be a pénzpiaci közvetítői tevékenységre 

vonatkozó jogszabályi előírásokat, ennek érdekében legkésőbb a jelen határozat kézhezvételét követő 
hatvan napon belül teljesítse az alábbiakat:  
I.1.  rendelkezzen az irányadó jogszabályi rendelkezések szerinti minimális számú megbízóval; 
I.2. gondoskodjon arról, hogy a jövőben közvetítési tevékenységet kizárólag olyan személy végezzen, 

aki megfelel a jogszabályban előírt személyi és szakmai követelményeknek, 
I.3. a közvetítési tevékenységet végző személyekről a jogszabályi előírásoknak megfelelően vezesse 

nyilvántartásait; 
I.4. gondoskodjon a közvetítést végző személyek esetében a vonatkozó jogszabályban előírt szakmai 

és egyéb személyi követelmények meglétének és megfelelőségének ellenőrzéséről; 
I.5.  az oktatásairól, képzéseiről olyan nyilvántartást vezessen, amely hitelt érdemlően igazolja a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezésben foglalt kötelezettség teljesítését, és amely alkalmas arra, 
hogy a szakmai továbbképzéseken való részvételt mind a Többes Ügynök, mind pedig az MNB 
képes legyen ellenőrizni; 

I.6.  mindenkor gondoskodjon a közvetítői tevékenységgel összefüggő iratok jogszabályban 
meghatározott ideig történő megőrzéséről, emellett 

  I.6.1. az ügyfeleket teljes körűen tájékoztassa a jogszabályban előírt információkról; 
I.6.2. dokumentált módon mérje fel az ügyfelek igényeit és szükségleteit; 
I.6.3. igazolható módon tegyen eleget az ajánlatok elemzésére és az ügyfelek részére történő 

átadási kötelezettségének; 
I.7. a beérkező panaszokról szóló nyilvántartását mindenkor teljes körűen, a vonatkozó jogszabályi 

előírásoknak megfelelően vezesse; 
I.8. a panaszkezelés során nyújtott jogorvoslati tájékoztatása mindenkor feleljen meg a hatályos 

jogszabályi rendelkezéseknek; 
I.9. adatszolgáltatási kötelezettségét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak, valamint a 

kitöltési útmutatónak megfelelően határidőben teljesítse. 
 
II. Rendkívüli adatszolgáltatás keretében az MNB előírja a Többes Ügynök számára, hogy a határozat 

rendelkező része I. pontjában foglalt intézkedés teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről készített 
jelentést a jelen határozat kézhezvételét követő kilencven napon belül küldje meg az MNB részére. 

 
III. Az MNB a Többes Ügynököt a jelen határozat rendelkező részének I. pontjában foglalt intézkedés alapjául 

szolgáló jogszabálysértések miatt összesen 30.000.000,- Ft, azaz harmincmillió forint összegű felügyeleti 
bírság megfizetésére kötelezi. 

 
 
Az MNB felhívja a Többes Ügynök figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljes körűen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további intézkedések alkalmazására van 
lehetősége. 
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Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2018. július 31. 
 
 
 

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
Dr. Kandrács Csaba s.k., 

az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó 
 

 


