
 

 

1013 Budapest, Krisztina krt. 39. | Levelezési cím: 1534 Budapest BKKP Postafiók: 777. | Telefon: +36 (1) 489-9323, Fax: +36 (1) 489-9102 
Kérjük, hogy válaszában hivatkozzon iktatószámunkra. 

 
 
H-JÉ-I-B-162/2020. számú határozat 
 
A Toyota Pénzügyi Szolgáltató Magyarország Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 2040 Budaörs, 
Budapark Keleti 4.) (Társaság) lefolytatott ellenőrzési eljárás során 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 kötelezi a Társaságot, hogy a pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésre vonatkozó maradéktalan 

jogszabályi megfelelés érdekében mindenkor folyamatosan tegyen eleget az alábbiaknak: 
 

1.1. az ügyfél devizában keletkezett jövedelmének forint összegre történő átszámítása során mindenkor tartsa 
be a vonatkozó jogszabályi előírást; 

1.2. a jövedelemarányos törlesztőrészlet mutató megállapítása során mindenkor tartsa be a vonatkozó 
jogszabályi előírást; 

1.3. minden esetben tartsa be a hitelezhetőségi limitre vonatkozó jogszabályi előírásokat. 
 
II. Az MNB felhívja a Társaságot, hogy a fogyasztóvédelmi jogszabályi előírásoknak való maradéktalan megfelelés 
érdekében a kereskedelmi kommunikációja során mindenkor maradéktalanul tartsa be a teljes hiteldíj mutató 
feltüntetésére vonatkozó jogszabályi előírást, és kommunikációs eszközeit ennek megfelelően alakítsa ki. 

 
III. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Társaság számára, hogy a határozat rendelkező részének 

I-II. pontjaiban foglalt kötelezettségekkel kapcsolatos intézkedések teljes körű végrehajtásának ellenőrzéséről 
készített – az igazgatóság által megtárgyalt és a felügyelőbizottság által jóváhagyott – belső ellenőri jelentését 
és az intézkedések végrehajtását alátámasztó dokumentumokat legkésőbb 2020. augusztus 15. napjáig küldje 
meg az MNB részére. 

 
IV. Az MNB kötelezi a Társaságot 

4.1. a határozat rendelkező részének 1.3. pontjában foglaltak alapjául szolgáló és a határozat indokolásának 
ugyanezen pontjában foglalt jogszabálysértés miatt 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint felügyeleti bírság, 

4.2. a határozat rendelkező részének II. pontjában foglaltak alapjául szolgáló és a határozat indokolásának 
ugyanezen pontjában foglalt jogszabálysértés miatt 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer forint fogyasztóvédelmi 
bírság, így 

összességében 1.500.000,- Ft, azaz Egymillió-ötszázezer forint összegű bírság megfizetésére. 
 
 
Budapest, 2020. június 15. 
  
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 Vastag László 
 a Pénzpiaci szervezetek prudenciális és fogyasztóvédelmi 
 felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
 helyett 
 Freisleben Vilmos 
 a Hitelintézeti felügyeleti igazgatóságért felelős igazgató 
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