Tisztelt Ügyfelünk!

A Magyar Nemzeti Bank Stabilitási Tanácsa 2014. március 10. napján kelt, H-FH-I-B25/2014. számú határozatában a Mohácsi Takarék Bank Zrt.-nél a pénzforgalmi
szerződések módosításával összefüggésben díj számítási módjának ügyfél számára
hátrányos, egyoldalú módosításának tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértését
állapította meg, és a fogyasztóvédelmi bírság megfizetésén felül a jogsértő állapot
megszüntetésére, a fogyasztókkal szemben felszámított díjtöbblet visszafizetésére
kötelezte bankunkat.
I. A Magyar Nemzeti Bank az alábbi esetekben az alkalmazott számítási mód
megváltoztatását kifogásolta:
• az Alapszámla, TakarékPont Rajt, Rajt Xtra, Haladás, Lazítás számlacsomagok
esetében a csoportos beszedési megbízások – 2013. január 1-jét megelőzően
érvényes – fix 40,- Ft összegű díjtételét bankunk pontosan a tranzakciós illeték
mértékével, azaz százalékos értékkel növelte.
• A TakarékPont Gyorsítás, Gyorsítás Xtra, és Célegyenes számlacsomagok
esetében a tartós megbízások (rendszeres átutalások) – 2013. január 1-jét
megelőzően érvényes – fix 50,- Ft összegű díjtételét bankunk pontosan a
tranzakciós illeték mértékével, azaz százalékos értékkel növelte.
II. A Magyar Nemzeti Bank a hirdetményekben korábban díjmentesnek jelölt tételeknél
a tranzakciós illeték mértékének megfelelő díj meghatározását új díj bevezetésének
minősítette az alábbiak szerint:
• A 2013. január 1-jét megelőzően kötött TakarékPont Gyorsítás, Gyorsítás
Xtra, és Célegyenes számlacsomag szerződések esetében a csoportos
beszedési megbízásokért és a 2013. január 1-jét megelőzően kötött
TakarékPont Gyorsítás, Gyorsítás Xtra, Célegyenes valamint Lazítás
számlacsomag szerződések esetében a bankon belüli elektronikus
átutalásokért felszámított díjakat.
• Az Alapszámla, a TakarékPont Rajt, Rajt Xtra, Gyorsítás, Gyorsítás Xtra,
Haladás, Lazítás, Célegyenes és Koktél számlacsomagok esetében a
bankkártyás vásárlásokért felszámított díjakat.
Az - MNB határozata szerint - jogsértő díjak felszámítására a fent felsorolt
számlacsomagok és pénzforgalmi megbízások esetében 2013.01.01.-2014.03.31 között,
a bankkártyás vásárlási tranzakciók esetében pedig 2013.01.01-2014.04.30. között
került sor. A határozatban feltárt hiba kijavítása érdekében a Mohácsi Takarék Bank Zrt.
2014. május 1-jei illetve 2014. július 1-jei hatállyal módosította a hirdetményeit, erről a
honlapon (www.mohacsitakarek.hu) a Közlemények között a „Tájékoztató a
hirdetményváltozásról” szóló dokumentumban és a hirdetményekben adott részletes
információt.
Hitelintézetünk a Magyar Nemzeti Bank határozatának bírósági felülvizsgálatát
kezdeményezte és ezen eljárás alatt a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósága
határozat, így a felszámított díjtöbblet visszafizetésének végrehajtását felfüggesztette.
A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság, mint elsőfokú bíróság a Mohácsi Takarék
Bank Zrt. keresetét a 2015. szeptember 24. napján kelt 26.K.31/534/2014/22. sz.
ítéletében elutasította, azonban a Fővárosi Törvényszék, mint másodfokú bíróság a 2016.
június 1. napján kelt 1.Kf.650.150/2015/5.számú ítéletében az elsőfokú bíróság ítéletét
megváltoztatva a Magyar Nemzeti Bank határozatát hatályon kívül helyezte.
Ezt követően a Magyar Nemzeti Bank kérelme alapján a Kúria, mint felülvizsgálati
bíróság a Kfv.III.37.742/2016/4. számú, 2017. február 7. napján kihirdetett ítéletével a
másodfokú bíróság ítéletét hatályon kívül helyezte és a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróság 26.K.31.534/2014/22. számú ítéletét helybenhagyta.

A Kúria jogerős döntéséről a Mohácsi Takarék Bank Zrt. 2017. április 19-én szerzett
tudomást és ezt követően intézkedett a Magyar Nemzeti Bank határozatában foglalt
kötelezettségek teljesítéséről.
A Magyar Nemzeti Bank határozata szerint jogszerűtlenül felszámított díjak
visszafizetésére (a fent felsorolt tranzakciók és 2013. január 1-jét megelőzően kötött
szerződések esetében) jelenleg is számlatulajdonos ügyfeleinknél 2017. május
hónapban kerül sor. Azon érintett ügyfeleket, akik már nem rendelkeznek a Mohácsi
Takarék Bank Zrt.-nél bankszámlával, levélben értesítjük a díjvisszatérítés módjáról.
Készséggel nyújtunk további információt számlavezető fiókjainkban személyesen vagy
telefonon.
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