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V-JÉ-IV-2/2022. számú végzés 
 
 
A Pannónia Nyugdíjpénztárnál (székhely: 1068 Budapest, Benczúr utca 11.) (Pénztár) folyamatban lévő ellenőrzési 
eljárás – célvizsgálat – során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephely: 1122 
Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) a következő 
 

v é g z é s t 
 
hozza. 
 
Az MNB a Pénztárral szemben hivatalból indított ellenőrzési eljárást a vizsgálati jelentés elkészítésének mellőzésével 
megszünteti. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a 
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, jogszabálysértésre hivatkozással a végzés ellen annak közlésétől 
számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt. 
 
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell 
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás 
elérhetősége: https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesek-
keresese). 
 
A keresetlevél benyújtásának a végzés hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali 
jogvédelmet kérhet. 
 
A végzés jogszabályszerűsége tárgyában a Fővárosi Törvényszék egyszerűsített perben tárgyaláson kívül dönt. 
 

I n d o k o l á s 
 
Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 62. §-a és 64. § (1) bekezdés b) pontja 
és (4) bekezdése alapján 2022. január 5. napján hivatalból indított ellenőrzési eljárás keretében korlátozott 
terjedelmű és mélységű, nem teljes körű célvizsgálatot (Vizsgálat) folytatott le a Pénztárnál. A Vizsgálat tárgya a 
Dimenzió Kölcsönös Biztosító Egyesület halasztott kezdetű nyugdíjkiegészítő biztosítás tőkegyűjtő állomány 
átruházásával kapcsolatos vagyonátadás, valamint az adatmigrációk IT kontrollpontjainak ellenőrzése volt. A 
vizsgálat alá vont időszak 2021. szeptember 1. napjától a Vizsgálat lezárásának időpontjáig terjedt ki.  
 
Az MNB tv. 69. § (1b) bekezdésének értelmében, ha az ellenőrzési eljárás során jogszabálysértés nem került 
megállapításra, a vizsgálati jelentés elkészítését az MNB mellőzheti. Ebben az esetben az MNB az eljárását végzéssel 
zárja le, amelyet közöl az érintettel. 
 
Mivel az MNB a Vizsgálat tárgyának ellenőrzése során jogszabálysértést nem tárt fel, ezért az MNB az MNB tv. 69. § 
(1b) bekezdése alapján a Vizsgálatot a vizsgálati jelentés elkészítésének mellőzésével, a jelen végzéssel zárta le. 
 

*** 
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A végzés a hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az MNB tv. 42. § d) pontján és 49/C. § (1)-(2) bekezdésén alapul. 
 
A végzés meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés a) pontjában 
biztosított hatáskörben, az MNB tv. 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.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (9) bekezdése, 
továbbá helyettesítés esetén a 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A végzés aláírására az MNB rendelet 6. 
§-ában foglaltak alapján került sor. 
 
A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, 57/B. § (1) bekezdésén, 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 
114. § (1) bekezdésén, a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 6. §-án, 12. § (1) bekezdésén, 13. § 
(3) bekezdés ad) pontján, 17. §-án, 27. § (1) bekezdésén, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésein, 50. § (1) 
bekezdésén, 124. § (2) bekezdés c) pontján és (5) bekezdésén, 157. §-án, a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi 
CXXX. törvény 72. § (1) bekezdésén, a 608. § (1) bekezdésén, a 630. §-án, valamint az elektronikus ügyintézés és a 
bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján 
alapul. 
 
A végzés véglegessége az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, illetve az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a végzés 
közlésével áll be. 
 
Budapest, 2022. március 31. 
 
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 
 Nagy Koppány 
 igazgató 
 Biztosítás- és pénztárfelügyeleti igazgatóság 
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