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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-12/2017. számú határozata a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zártkö-
rűen Működő Részvénytársaság részére célvizsgálat lezárása tárgyában 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által a CIG Pannónia Első Magyar Álta-
lános Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságnál (székhely: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) (Biztosító) lefolyta-
tott célvizsgálat során, az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján az alábbi 
 
 

h a t á r o z a t o t  
 
 
hozom. 
 

I. A Biztosítót az általa megbízott biztosításközvetítővel kapcsolatban feltárt jogszabálysértésekkel össze-
függésben: 
a) Figyelmeztetem, hogy a jövőben az általa megbízott biztosításközvetítők felügyeleti nyilvántartásba 

vétele érdekében a szükséges intézkedéseket mindenkor tegye meg, továbbá azokat a jogszabály 
által megkövetelt belső nyilvántartásában is szerepeltesse; 

b) Figyelmeztetem, hogy a jövőben vezérügynöki jogviszonyt csak az MNB által megadott engedély 
birtokában létesítsen. 
 

II. A Biztosítót a kiszervezési tevékenységével kapcsolatban feltárt jogszabálysértésekkel összefüggésben: 
a) Figyelmeztetem, hogy a jövőben minden esetben határidőben tegyen eleget a jogszabály alapján az 

MNB felé fennálló bejelentési kötelezettségének; 
b) Figyelmeztetem, hogy a jövőben a kiszervezésre vonatkozó szabályzatait, irányelveit folyamatosan 

feleltesse meg a kötelező tartalmukat meghatározó jogszabályi rendelkezéseknek; 
c) Figyelmeztetem, hogy a jövőben a kiszervezésre vonatkozó szabályzataiban, irányelveiben a jog-

szabályoknak megfelelően rögzítse az MNB felé megteendő bejelentések módját, formáját és a 
végrehajtásra vonatkozó rendelkezéseket. 
 

III. Kötelezem a Biztosítót a rendelkező rész I.-II. pontjaiban szereplő intézkedéseket megalapozó hiányos-
ságokra tekintettel 20.000.000,- Ft, azaz húszmillió forint felügyeleti bírság megfizetésére. 

 
Az MNB felhívja a Biztosító figyelmét, hogy amennyiben e határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, 
illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, 
ideértve a bírság kiszabását 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 szá-
mának feltüntetésével – befizetni. Amennyiben az intézmény számára az MNB fizetési számlát vezet, az MNB közvet-
len kielégítés útján hajtja be a pénzfizetésre szóló határozatból eredő lejárt tartozást. A bírság befizetésére meghatá-
rozott 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 kése-
delmi pótlék. A késedelmi pótlékot az MNB hivatkozott számú számlájára kell befizetni, a határozat számának feltün-
tetésével, „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. 
 
(…) 
 
Budapest, 2017. március 10. 
 Dr. Kandrács Csaba s.k., 
 az MNB ügyvezető igazgatója 


