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V-EN-II-33/2019. 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 a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB a következő
végzést
hozza.
Az MNB a Kérelmezők által biztosítási állomány átruházásának engedélyezése iránt indított és az MNB V-EN-II3/2018. számú végzésével felfüggesztett eljárás folytatását elrendeli.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés
tekintetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre hivatkozással a végzés ellen keresetlevéllel közigazgatási
pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese).
A végzés jogszabályszerűsége tárgyában a Fővárosi Törvényszék egyszerűsített perben tárgyaláson kívül dönt.
A kereset benyújtásának a végzés hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali jogvédelmet
kérhet.
A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az Mnbtv. 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. § (9) bekezdése és
9. §-a, továbbá helyettesítés esetén 6. § (1) bekezdés d) 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, az 57/B. § (1) bekezdésén,
az Ákr. 81. § (1) bekezdésén, 82. §-án, 112. §-án, 113. § (1) bekezdés a) pontján, 114. § (1) bekezdésén, a
közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 6. §-án, 12. § (2) bekezdés d) pontján, 13. § (1) bekezdésén,
17. §-án, 27. § (1) bekezdésén, 29. § (1) bekezdésén, 39. § (1) és (6) bekezdésén, 50. § (1) bekezdésén, 77. § (1) és (2)
bekezdésén, 124. § (2) bekezdés c) pontján, 157. §-án, valamint a polgári perrendtartáról szóló 2016. évi CXXX.
törvény 72. § (1) bekezdésén, 608. § (1) bekezdésén, valamint az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások
általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 9. § (1) bekezdés a), illetve b) pontján alapul.

A végzés véglegessége az Mnbtv. 49/C. § (7) bekezdése, valamint az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a közléssel
áll be.
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.
Budapest, 2019. november 14.
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