
 

126893-63/2017 

Az MNB H-JÉ-II-B-80/2017. számú határozat a PANNON HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársa-

ság számára felügyeleti intézkedés alkalmazásáról 

 

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 

(MNB) PANNON HOLDING HUNGARY Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1068 Budapest, Felső erdő-

sor 12) (Biztosításközvetítő) felett ellátott folyamatos felügyelet keretében az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

Kötelezi a Biztosításközvetítőt  

1. a saját tőkéjének a minimális alaptőke mértékéig való feltöltésére, valamint az ezt igazoló dokumentumok 

megküldésére az MNB részére a jelen határozat kézhezvételét követő 30 (harminc) napon belül. 

2. 200.000,- Ft, azaz kétszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére. 

 

Az MNB felhívja a Biztosításközvetítő figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezésnek nem, vagy nem 

maradéktalanul, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására 

van lehetősége, ideértve magasabb összegű bírság kiszabását, valamint a tevékenységi engedély visszavonását is. 

A kiszabott bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 (harminc) napon belül kell az MNB hatósági 

bírság és költségtérítés fizetése bankszámlájára (19017004-01678000-30900002) – „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 elmulasz-

tása esetén, a be nem fizetett bírságösszeg után késedelmi pótlék felszámolására kerül sor, amelynek mértéke min-

den naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része. A kése-

delmesen 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 eljárása során eljárási költség nem merült fel. 

 

Budapest, 2017. december 15. 
 
 
 A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 
 
 
 Dr. Kandrács Csaba s.k. 
 az MNB ügyvezető igazgatója, kiadmányozó 
 2017. 12.      
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