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Az MNB H-JÉ-II-B-67/2017. számú határozata a Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. részére célvizsgálat lezárásáról 
 
 
A Raiffeisen Biztosításközvetítő Korlátolt Felelősségű Társaságnál (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) (Többes 
ügynök) hivatalból folytatott célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 8-9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 

I. Kötelezi a Többes ügynököt, hogy az általa foglalkoztatott és biztosításközvetítői tevékenységet végző 
természetes személyek – így többek között az ügyvezetői – esetében biztosítsa, hogy e személyek 
megfeleljenek a biztosításközvetítői tevékenység végzéséhez előírt feltételeknek, és őket az MNB által a 
biztosításközvetítőkről vezetett nyilvántartásba jelentse be. 
 
Az előbbi kötelezés teljesítése érdekében megtett intézkedésekről a Többes ügynök – dokumentumokkal 
alátámasztottan – 2018. február 28-ig adjon tájékoztatást az MNB részére. 
 

II. Kötelezi a Többes ügynököt, hogy az általa biztosításközvetítői tevékenység végzésével megbízott … 
biztosításokat közvetítő munkavállalóit az MNB által a biztosításközvetítőkről vezetett nyilvántartásba 
jelentse be. 
 
Előbbi kötelezés teljesítését a Többes ügynök – dokumentumokkal alátámasztottan – a jelen határozat 
kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja az MNB felé. 
 

III. Kötelezi a Többes ügynököt, hogy gondoskodjon arról, hogy a részére biztosításközvetítést végző gazdasági 
társaságok aktív státuszban szerepeljenek az MNB által a biztosításközvetítőkről vezetett nyilvántartásban. 
 
A fenti kötelezés teljesítését a Többes ügynök – dokumentumokkal alátámasztottan – a jelen határozat 
kézhezvételét követő 15 napon belül igazolja az MNB felé. 
 

IV. Figyelmezteti a Többes ügynököt, hogy a törzsadat-bejelentési kötelezettségének a jövőben a vonatkozó 
jogszabályi határidőn belül tegyen eleget. 
 

V. Figyelmezteti a Többes ügynököt, hogy a jövőben az MNB felé fennálló felügyeletidíj-fizetési 
kötelezettségének a jogszabályi határidőn belül tegyen eleget. 
 

VI. Kötelezi a Többes ügynököt 10.000.000,- Ft, azaz tízmillió forint felügyeleti bírság megfizetésére. 
 
 
A kiszabott felügyeleti bírság a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB 
hatósági bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „felügyeleti bírság” 
megjelöléssel, valamint a határozat számának feltüntetésével – befizetni. A bírság önkéntes befizetésének 
elmaradása esetén azokat az MNB megkeresésére az állami adóhatóság adók módjára hajtja be. 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 365-öd 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. 
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Az MNB felhívja a Többes ügynök figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem 
teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására 
van lehetősége, ideértve a magasabb összegű bírság kiszabását vagy a tevékenységi engedély visszavonását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 
Budapest, 2017. december 07. 
 
 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 Dr. Kandrács Csaba s.k., 
 az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó 
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