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H-EN-IV-11/2021. számú határozat 
 
A Pannónia Nyugdíjpénztár (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.) (Pénztár) által benyújtott kérelemre 
indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
hozza: 
 
Engedélyezi, hogy a Pénztár választható portfóliós rendszerét a 2021. május 27-i küldöttközgyűlésen a 
13/2021.05.27. sz. küldöttközgyűlési határozattal elfogadott módosításoknak megfelelően működtesse a jelen 
határozat kézhezvételét követően. 
 
Az MNB eljárása során – a Pénztár által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül további – eljárási költség 
nem merült fel. 
 

*** 
 
A határozat az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 49/B. - 49/D. §-ain és az 
59. § h) pontján, illetve a veszélyhelyzet során a személy- és vagyonegyesítő szervezetek működésére vonatkozó 
eltérő rendelkezések újbóli bevezetéséről szóló 502/2020. (XI. 16.) Korm.rendelet 6. § (2) bekezdésén alapul. 
 
A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 
4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörben, az Mnbtv. 13. § (1) bekezdésére 
és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos 
hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII. 
18.) számú MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (7) bekezdés 49. pontja, továbbá helyettesítés esetén a 7. § (2) 
bekezdése alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltak alapján 
került sor. 
 
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a határozat indokolását és a 
jogorvoslatról való tájékoztatást az Mnbtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte. 
 

Budapest, 2021. július 26. 
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

 
Dr. Kandrács Csaba 

Pénzügyi szervezetek felügyeletéért és 
fogyasztóvédelemért felelős alelnök 
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