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Ahogy arról korábban tájékoztatást adtunk a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban:
MNB) a vonatkozó határozataival visszavonta a Dimenzió Kölcsönös Biztosító és
Önsegélyező

Egyesület

(a

továbbiakban:

Dimenzió,

Egyesület)

biztosítási

tevékenységi engedélyét és elrendelte a teljes biztosítási állományának (a
továbbiakba: Állomány) átruházását, melynek lebonyolítása érdekében felügyeleti
biztosként a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft.-t (a továbbiakban:
PSFN Kft.) rendelte ki. A PSFN Kft. által kijelölt, a felügyeleti biztos feladatainak
ellátására kijelölt személyek az Állomány átruházása érdekében nyílt pályázatot írtak
ki, amelyre a nyertes ajánlatot a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. és a Pannónia
Nyugdíjpénztár által alkotott konzorcium (a továbbiakban: Konzorcium) nyújtotta be.
Az

MNB

fenti

határozataival

szemben

a

Dimenzió

képviseletében

a

felügyelőbizottság elnöke, valamint a jogai gyakorlásában felfüggesztett igazgatóság
elnöke felperesként jogi eljárást kezdeményezett. A Fővárosi Törvényszék a perben
a 2019. október 24-én kihirdetett jogerős ítéletével a felperes keresetét elutasította
és az MNB támadott határozatait hatályukban fenntartotta.
A kereset jogerős elutasításának időpontjában az MNB az Egyesület halasztott
kezdetű nyugdíjkiegészítő tőkegyűjtő biztosítási termékeit tartalmazó állományának
átruházását

határozatával

már

engedélyezte,

ugyanakkor

az

Egyesület

felügyelőbizottságának elnöke, valamint a jogai gyakorlásában felfüggesztett
igazgatóság elnöke a határozat bírósági felülvizsgálata iránt előterjesztett keresete
folytán per volt folyamatban, amely per jelenleg sem zárult le. Az Egyesület egyéb
biztosítási szerződéseit tartalmazó állományának átruházása iránti felügyeleti
engedélyezési eljárás a kereset jogerős elutasításának időpontjában folyamatban
volt (az eljárás az MNB végzése folytán felfüggesztés hatálya alatt állt).

A Fővárosi Törvényszék jogerős ítélete alapján az Egyesület egyéb biztosítási
szerződéseit tartalmazó állománya átruházásával kapcsolatosan felfüggesztett
engedélyezési eljárás folytatását rendelte el az MNB.
A Dimenzió felügyelőbizottságának elnöke, valamint a jogai gyakorlásában
felfüggesztett

igazgatóságának

nyugdíjkiegészítő

tőkegyűjtő

elnöke

biztosítási

az

Egyesület

termékeit

halasztott

tartalmazó

kezdetű

állományának

átruházásához kapcsolódó – újabb kérelem folytán indult – engedélyezési eljárást
elrendelő MNB végzés bírósági felülvizsgálatát kezdeményezte. A felperesek a
beadványukban

e

végzés

végrehajtásának

felfüggesztését

kérték,

melynek

elbírálása jelenleg másodfokon folyamatban van.
Időközben

a

Dimenzió

felügyelőbizottságának

elnöke,

valamint

a

jogai

gyakorlásában felfüggesztett igazgatóságának elnöke felperesként a Fővárosi
Törvényszék 2019. október 24-én kihirdetett jogerős ítéletével szemben az Egyesület
nevében felülvizsgálati kérelmet terjesztettek elő, melyben – egyebek mellett – az
állományátruházás végrehajtásának felfüggesztését is kérték. A felülvizsgálati
kérelemmel kapcsolatban eljáró Kúria a 2020. február 11. napján kelt végzésével a
támadott MNB határozatok Állomány átruházására vonatkozó rendelkezésének
végrehajtását - a felülvizsgálati eljárásban meghozandó érdemi döntéséig felfüggesztette.
A Kúria végzésére figyelemmel a felülvizsgálati eljárás befejezéséig az Állomány
átruházásának engedélyezése iránti felügyeleti eljárások nem folytathatók.
Az MNB – figyelemmel a Kúria felfüggesztő végzésére – a 2020. február 14. napján
kiadott, H-JÉ-ll-11/2020. számú határozatával az Egyesülethez a biztosítottak
érdekeinek védelme érdekében ismételten kirendelte az igazgatóság tagja jogait és
kötelezettségeit gyakorló, teljes jogkörű felügyeleti biztosnak a PSFN Kft.-t, amely a
felügyeleti biztos feladatainak ellátására újból Vouszka Pétert jelölte ki.
A felügyeleti biztos feladata, hogy az MNB H-JÉ-II-45/2018. határozatban foglaltakat

a Kúria felfüggesztő végzése által meghatározott korlátok figyelembe vételével
továbbra is teljesítse.
Az MNB – figyelemmel a Kúria felfüggesztő végzésére – a 2020. február 19. napján
kiadott, H-JÉ-ll-14/2020. számú végzésével felfüggesztette a CIG Pannónia
Életbiztosító

Nyrt.

engedélyeztetése
befejezéséig.

részére
iránt

átadandó

indított

eljárást

biztosítási
a

Kúria

állomány

átruházásának

felülvizsgálati

eljárásának

