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N-EN-II-28/2021. számú végzés
A DIMENZIÓ Kölcsönös Biztosító és Önsegélyező Egyesület (székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 84. A.)
(Dimenzió), valamint a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) (CIG
Pannónia) (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 a Kérelmezőknek a 2021. január 22. napján kelt, N-EN-II-14/2021. számú végzésben (N-EN-II14/2021. számú végzés) meghatározott határidő meghosszabbításával kapcsolatos kérelme alapján, az NEN-II-14/2021. számú végzésben, valamint az annak alapjául szolgáló N-EN-II-176/2019. számú végzésben
(N-EN-II-176/2019. számú végzés; N-EN-II-14/2021. számú végzés és N-EN-II-176/2019. számú végzés;
együtt: Végzések) meghatározott hiányosságok pótlására 2021. március 31. napjáig további határidőt
biztosít. Az MNB felhívja a Kérelmezőket, hogy a Végzésekben foglaltaknak legkésőbb 2021. március 31.
napjáig tegyenek eleget.
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 jelen végzésben meghatározott határidő eredménytelen eltelte esetén az MNB a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) – 2017. december 31.
napján hatályos – 51. § (2) bekezdése értelmében a rendelkezésre álló adatok alapján dönt vagy a Ket. 31.
§ (2) bekezdése alapján az eljárást megszünteti.
***
A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint a Ket. 71. § (1) bekezdésén alapul.
A végzés meghozatalára az MNB nevében, az Mnbtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés 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 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet (MNB
rendelet) 2. § (15) bekezdés d) pontja, továbbá helyettesítés esetén 7. § (1) bekezdés d) pontja és (2)
bekezdése alapján került sor. A végzés aláírására az MNB rendelet 6. §-ában foglaltak alapján került sor.
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A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 96. §-án, 98. § (2) bekezdésén, 100. § (1) bekezdés
a) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdésén, valamint az Mnbtv. 55. § (1) bekezdésén
alapul.
A végzés a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közléssel válik
jogerőssé.
Budapest, 2021. február 05.
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