
8649-21/2020 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-II-B-38/2020. számú határozata a Győr-Moson-Sopron Megyei Kölcsönös Növénybizto-
sító Egyesület átfogó vizsgálatának tárgyában 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kölcsönös Növénybiztosító Egyesületnél (székhely: 9300 Csorna, Soproni út 58.) (Biz-
tosító) hivatalból lefolytatott átfogó vizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Buda-
pest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza. 
 
1. Kötelezi a Biztosítót, hogy szüntesse meg a BÁZIS Alkusz Kft.-vel (, székhely: 3530 Miskolc, Király u 4. fszt. 1.) mint 

megbízóval kötött, a biztosításközvetítői tevékenység végzésére irányuló megbízási szerződését. 
 

2. Kötelezi a Biztosítót, hogy az alapszabályában és a szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatában 
a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekkel összhangban szabályozza a Biztosító képviseletét.  

 
3. Kötelezi a Biztosítót, hogy alapszabályában és a szervezetére és működésére vonatkozó belső szabályzatában 

a) a tagok által teljesítendő pótlólagos befizetésre és a befizetés elrendelésére vonatkozó szabályokat a jog-
szabályi rendelkezésekkel hozza összhangba, továbbá – a jogszabály által előírt kötelező elemek rögzítésével – 
rendelkezzen a szolgáltatás csökkentéséről arra az esetre, ha más források nem elégségesek a Biztosító tárgy-
évi kötelezettségeinek teljesítésére, valamint mellőzze az arra vonatkozó rendelkezést, miszerint a közgyűlés 
hatáskörébe tartozik a szolgáltatáscsökkentés és a pótlólagos befizetési kötelezettség elrendelésére vonatkozó 
döntés;  
b) rögzítse a tagdíj kialakításának elveit, mértékét és fizetésének módját; 
c) határozza meg az eredmény felosztásának elveit, továbbá mellőzze a tagok részére juttatott nyereségre 
vonatkozó rendelkezést, továbbá mellőzze az arra vonatkozó rendelkezést, mely szerint az eredményfelosztás 
elveiről és felhasználásáról a közgyűlés dönt; 
d) mellőze azon rendelkezést, amelynek értelmében a Biztosító biztosítási szerződésállomány meglététől füg-
getlenül, automatikusan megszűnik, ha a tevékenységi engedélyét a felügyeleti hatóság visszavonja;  
e) csak hatályos jogszabályi rendelkezéseket szerepeltessen. 

 
4. Kötelezi a Biztosítót, hogy a különös szerződési feltételeiben egyértelműen szerepeltesse a biztosítási esemény 

bejelentésének határidejét.  
 
A fenti 1-4. pontokban írt kötelezésekkel kapcsolatban megtett intézkedésekről – dokumentumokkal alátámasz-
tottan – 2020. december 31. napjáig írásban tájékoztassa az MNB-t. 
 

5. Figyelmezteti a Biztosítót, hogy a jövőben a felügyeleti adatszolgáltatásában a biztonsági tőke összegét, az 
állományváltozását, a viszontbiztosítótól járó jutalékokat és nyereségrészesedéseket, valamint a 
viszontbiztosítónak átadott díjat a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően szerepeltesse. 

 
6. Kötelezi a Biztosítót 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint felügyeleti bírság megfizetésére. 
 
A kiszabott felügyeleti bírságot 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 Biztosító figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljeskörűen, 
illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, 
ideértve a tevékenységi engedély visszavonását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 

Budapest, 2020. július 06. 
 
 
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 
 Nagy Koppány s.k., 
 igazgató 
 Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgatóság 
 
 ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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