A Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti szerv az alábbi elmarasztaló határozatokat hozta
a NAK Biztosításközvetítő Kft-vel szemben.
H-JÉ-II-B-12/2019. számú határozat

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest,
Krisztina krt. 39.) (MNB) a NAK Biztosításközvetítő és Szolgáltató Kft.-nél (székhely: 1119 Budapest,
Fehérvári út 89-95.) (Többes Ügynök) ellátott folyamatos felügyelet keretében az alábbi
határozatot
hozza.
1.

Figyelmezteti a Többes Ügynököt, hogy a jövőben mindenkor feleljen meg a többes ügynöki tevékenység
végzésére vonatkozó jogszabályi feltételeknek, ennek megfelelően folyamatosan foglalkoztasson a
jogszabályi előírásoknak megfelelő, a biztosításközvetítői tevékenység irányításáért felelős személyt.

2.

Figyelmezteti a Többes Ügynököt, hogy a jövőben mindenkor a jogszabályokban meghatározott
határidőben tegyen eleget az MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségeinek, ennek megfelelően a
biztosításközvetítői tevékenységet irányító személyében történt változásokat 2 munkanapon belül
jelentse be.

3.

Kötelezi a Többes Ügynököt 150.000 Ft, azaz százötvenezer forint felügyeleti bírság megfizetésére.

A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat véglegessé válásától számított 30 (harminc) napon belül
kell az MNB hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-0167800030900002) – „felügyeleti bírság” megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével –
befizetni. 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 háromszázhatvanötöd
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. Az MNB által kiszabott és meg nem fizetett bírságot, valamint a meg nem fizetett vagy
késedelmesen megfizetett bírság miatt felszámított késedelmi pótlékot az állami adóhatóság hajtja
be.
Felhívja a Többes Ügynök figyelmét, hogy amennyiben jelen határozatban foglalt
figyelmeztetéseknek a jövőben nem, vagy nem teljeskörűen felel meg, az MNB-nek jogszabályban
biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a magasabb összegű bírság
kiszabását is.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, a közléstől számított 30 (harminc) napon belül
jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a
Fővárosi Törvényszék előtt.
A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve az MNB-nél kell benyújtani a következők szerint:
a perben a jogi képviselet kötelező, a keresetlevelet űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
igénybevételével kell benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége:

https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese).
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban
azonnali jogvédelmet kérhet.
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs
helye.

H-JÉ-II-B-153/2015. számú határozat
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-153/2015. számú határozata a NAK Biztosításközvetítő és
Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére eseti adatszolgáltatásra és bírságfizetésre
kötelezés tárgyában

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által a NAK
Biztosításközvetítő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhely: 1119 Budapest,
Fehérvári út 89-95.) (Biztosításközvetítő) ellátott folyamatos felügyelet keretében az MNB nevében
eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot
hozom.

Kötelezem a Biztosításközvetítőt, hogy

1. Kötelezem a Biztosításközvetítőt, hogy

a) a jövőben az MNB felé fennálló és jogszabály által előírt valamennyi adatszolgáltatási
kötelezettségének tegyen eleget;

b) az MNB által nyilvántartott törzsadataira vonatkozó adategyezőségi nyilatkozatát – a nyilvántartott
törzsadatok szükség szerinti, jogszabályi előírásoknak megfelelő helyesbítését követően – jelen
határozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül az ERA rendszeren keresztül küldje meg az
MNB részére.

2. A Biztosításközvetítőt 150.000,- Ft, azaz Egyszázötvenezer forint felügyeleti bírság megfizetésére
kötelezem.

Felhívom a Biztosításközvetítő figyelmét, hogy amennyiben az 1. b) pont szerinti határozati
kötelezésnek nem, vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek
jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve további, magasabb
összegű bírság kiszabását, vagy akár a tevékenységi engedély viszszavonását is.

A kiszabott bírságot a kiszabásáról hozott határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc)
napon belül kell az MNB-nek a 19017004-01678000-30900002 számú számlájára – „bírság”
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. Amennyiben az intézmény
számára az MNB fizetési számlát vezet, az MNB közvetlen kielégítés útján hajtja be a pénzfizetésre
szóló határozatból eredő lejárt tartozást. A bírság befizetésére meghatározott határidő elmulasztása
esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámítására kerül sor, melynek
mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd (háromszázhatvanötöd) 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 meg nem fizetett
bírságot, valamint a meg nem fizetett bírság miatt felszámított késedelmi kamatot az állami
adóhatóság adók módjára hajtja be.

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

