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N-EN-II-12/2021. számú végzés
A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84/a.)
(Dimenzió), valamint a Pannónia Nyugdíjpénztár (székhely: 1072 Budapest, Nyár u. 12.) (Pénztár) (együtt:
Kérelmezők) által benyújtott kérelemre (Kérelem) indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely:
1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
végzést
hozza:
 Az MNB felhívja a Kérelmezőket, hogy az MNB 2019. november 15-én kelt, N-EN-II-178/2019. számú
végzésében (Felhívás) meghatározott hiányosságok pótlásának a jelen végzés kézhezvételétől
számított 15 (tizenöt) napon belül tegyenek eleget. Felhívja továbbá a Kérelmezőket, hogy a Felhívás
rendelkező részének II. és III. pontjában foglaltakat 2020. december 31-i időállapot szerint határozzák
meg.
A jelen végzésben foglalt felhívás teljesítésének elmaradása esetén, amennyiben a Kérelmezők a
megállapított határidő meghosszabbítását sem kérik, az MNB az eljárást megszüntetheti.
A jelen végzés ellen önálló jogorvoslatnak helye nincs, a végzés elleni jogorvoslati jog az eljárást lezáró
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében
gyakorolható.
***
A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Mnbtv. 49. § (10) bekezdés a) pontján és 49/C.
§ (1) bekezdésén alapul.
A végzés meghozatalára az MNB nevében, az Mnbtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés a) és i)
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 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelet (MNB
rendelet) 2. § (14) bekezdés d) pontja, továbbá helyettesítés esetén 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján
került sor. A végzés aláírására az MNB rendelet 5. §-ában foglaltak alapján került sor.
A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az Mnbtv. 46. § (2) bekezdés 18. pontján, 49/C. § (2)
bekezdésén és 57/B. § (1) bekezdésén, valamint az Ákr. 112. §-án alapul.
A végzés az Mnbtv. 46. § (1) bekezdése és (2) bekezdés 14. pontja, 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr.
82. § (1) bekezdése értelmében a közléssel válik véglegessé.
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