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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-3/2019. számú határozata a Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és 
Önsegélyező Pénztár részére az MNB H-JÉ-IV-B-3/2017. számú határozatának végrehajtása tárgyában 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(MNB) a Patika Önkéntes Kölcsönös Kiegészítő Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál (székhelye: 1022 Budapest, 
Bimbó út 18.) (Pénztár) ellátott folyamatos felügyelet keretében az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 
1. Felszólítja a Pénztárat, hogy teljeskörűen tegyen eleget az MNB H-JÉ-IV-B-3/2017. számú határozata 8 a) 

pontjában foglaltaknak, azaz a számlakeret-tükörben, illetve számlarendben foglalt főkönyvi számlaszámokat 
használja a Pénztár könyvelésében. 

 
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését 2019. március 31. napjáig – dokumentumokkal alátámasztva – 
igazolja az MNB részére. 
 

2. Felszólítja a Pénztárat, hogy maradéktalanul teljesítse az MNB H-JÉ-IV-B-3/2017. számú határozata 14 a) 
pontjában foglaltakat, ennek keretében adatszolgáltatási kötelezettségének a jogszabályi előírások figyelembe 
vételével tegyen eleget; továbbá biztosítsa a pénztári adatszolgáltatások, az azok alapjául szolgáló főkönyvi 
kivonatok és a letétkezelői eszközértékelések közötti összhangot. 
 
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését a 2019. I. negyedéves jelentés (adatszolgáltatás) keretében 
megküldendő dokumentumokkal igazolja. 
 

3. Kötelezi a Pénztárat 1.000.000,- Ft, azaz Egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére. 
 
A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 
hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság” 
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének 
elmaradása esetén azokat az MNB megkeresésére az állami adóhatóság hajtja be. A bírság befizetésére 
meghatározott határidő elmulasztása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására 
kerül sor, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat 
kétszeresének 365-öd része. A késedelmesen megfizetett késedelmi pótlék után nem számítható fel késedelmi 
pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának 
feltüntetésével, „késedelmi pótlék” megjelöléssel. Ha a kötelezett a bírságfizetési kötelezettségének határidőben 
nem tesz eleget, a fizetési kötelezettséget az MNB rendeli el, és a végrehajtást az adóhatóság foganatosítja. 

 
4. Felszólítja a Pénztárat, hogy az igazgatótanács elnöke e határozatot az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság 

ülésén a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő küldöttközgyűlésen 
ismertesse. 

 
Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak nem, vagy nem teljeskörűen, 
illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, 
ideértve további, magasabb összegű bírság kiszabását, illetve a tevékenységi engedély visszavonását is. 
 
Az e határozat által elrendelt adatszolgáltatást elektronikusan olvasható módon, az MNB „Elektronikus Rendszer 
Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszer (ERA rendszer) Elektronikus ügyintézés/ Pénztári 
piac/Folyamatos felügyelés/Felügyeléssel kapcsolatos dokumentumok beküldése űrlapon (PFOF_1006_v1) keresztül 
kell megküldeni az MNB részére. 
 
 
 
 
 



 2 

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2019. március 14. 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 
 
 

Dr. Kandrács Csaba 
pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős 

ügyvezető igazgató helyett 
Vastag László s.k., 

igazgató 
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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