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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-39/2015. számú határozata a Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztárral 
szemben felügyeleti intézkedések alkalmazásáról 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által a Patika Önkéntes Kölcsönös 
Egészségpénztár (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18.) (Pénztár) felett gyakorolt folyamatos felügyelet 
keretében − az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács (PST) felhatalmazása alapján − az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t  

 
hozom. 

 
1. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben az ingatlanbefektetésre vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban járjon el, ennek keretében  
a) határidőben gondoskodjon az ingatlanértékelő megbízásának az MNB általi jóváhagyása iránt, 
b) maradéktalanul tartsa be az ingatlanvásárlást megelőzően a döntést megalapozó előzetes tervezet 

készítésére, valamint a tervezetnek a Pénztár ellenőrző bizottsága általi véleményezésére vonatkozó 
jogszabályi rendelkezéseket. 

 
2. Kötelezem a Pénztárat 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére. 

 
A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől 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 adók módjára 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 kötelezettség adók módjára haladéktalanul 
végrehajtásra kerül. 

 
3. Felszólítom 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 teljes 
körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van 
lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2015. december 7. 
 

 

Kisgergely Kornél 
az MNB ügyvezető igazgatójának 

felhatalmazása alapján 
dr. Szomolai Csaba s. k., 

az MNB igazgatója 
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