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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-B-273/2020. számú határozata a Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató 
Korlátolt Felelősségű Társaság részére felügyeleti intézkedések elrendeléséről és bírság kiszabásáról 
 
A Vöröskő Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaságnál (székhelye: 8200 Veszprém, Pápai út 
36.) (Többes Ügynök) hivatalból folytatott célvizsgálat lezárása során a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 
Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 
 

h a t á r o z a t o t  
 
 
hozza: 
 
I. Az MNB kötelezi a Többes Ügynököt, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységének végzése 
során az alábbi felügyeleti intézkedéseknek tegyen eleget, valamint működése során a jövőben mindenkor, 
folyamatosan és teljeskörűen tartsa be a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenységre irányadó jogszabályi 
rendelkezéseket: 
 

1. Képzettség 
 

1.1. A Többes Ügynök által foglalkoztatott természetes személy közvetítők oktatása, továbbképzése területén 

a) vizsgálja felül az alkalmazásban álló természetes személy közvetítőkre vonatkozó, az irányadó 
jogszabályban foglalt szakmai követelmények fennállását, és az erről vezetett nyilvántartását – szükség 
esetén dokumentumokkal – egészítse ki, illetőleg a jövőben mindenkor, folyamatosan feleljen meg a 
természetes személy közvetítők alkalmazási feltételeit rögzítő hatályos jogszabályi rendelkezéseknek, 

b) gondoskodjon arról, hogy a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenység végzésére a Többes Ügynökkel 
munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban álló természetes személy közvetítők a közvetített 
szolgáltatásokról részletes ismeretekkel rendelkezzenek, valamint ezen oktatások teljesítéséről készítsen 
átlátható, ellenőrizhető, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő nyilvántartást, amelyet a jövőben is 
mindenkor, folyamatosan vezessen. 
 
2.  Belső irányítás 
 
2.1. A felügyeleti adatszolgáltatás megfelelősége, és az adatszolgáltatás számviteli nyilvántartásokkal való 
egyezősége érdekében 

a)  felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségét mindenkor a hatályos adatszolgáltatási jogszabályban foglalt 
határidőre teljesítse, 

b) gondoskodjon arról, hogy a felügyeleti adatszolgáltatásában megküldött adatok a számviteli 
nyilvántartásokban szereplő adatokkal teljeskörűen alátámasztottak és egyezők legyenek, 

c) a jövőben közvetítői tevékenységéről olyan nyilvántartást vezessen, mely alapján az MNB kérésére a 
közvetítői tevékenység ellenőrzéséhez szükséges kimutatások mindenkor, teljeskörűen előállíthatóak. 
 
3. Nyilvántartás 
 
3.1. A Többes Ügynök által foglalkoztatott (alkalmazott/megbízott) természetes személy közvetítőkről 
vezetett nyilvántartás jogszabályi előírásokkal való összhangja érdekében 

a) az adatszolgáltatások teljesítése során mindenkor feleljen meg a hatályos jogszabályi követelményeknek, 
és azokat mindenkor pontos, a valóságnak megfelelő adatokkal töltse fel, 

b)-c) a hatályos jogszabályi követelményeknek megfelelően vizsgálja felül és szükség esetén módosítsa a 
természetes személy közvetítők adatairól vezetett belső nyilvántartását, valamint a jövőben mindenkor, 
folyamatosan feleljen meg a nyilvántartást szabályozó hatályos jogszabályi követelményeknek. 
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d) szerződéses nyilvántartásának vezetését akként módosítsa, hogy ezen – az ügyféllel kötött közvetítői 
szerződéseket, és a közvetített pénzügyi szolgáltatási szerződéseket tartalmazó – egyedi azonosításra 
alkalmas nyilvántartás a hatósági ellenőrzés számára mindenkor teljeskörűen hozzáférhető és alkalmas 
legyen. 
 
4. Ajánlatelemzés, ügyféligény felmérés 
 
4.1. A versengő szolgáltatásnak minősülő ajánlatok átadása, elemzése, és az ügyféligény felmérése területén 

a)-b) mindenkor maradéktalanul biztosítsa, hogy a pénzügyi szolgáltatások közvetítése során keletkezett 
szerződéseihez a vonatkozó jogszabályokban előírt dokumentumok az ott előírtak szerint legalább három 
évre megőrzésre kerüljenek, különös tekintettel az ajánlattételi és elemzési, valamint az igényfelmérésről 
szóló dokumentumokra. 
 

II. Az MNB felhívja a Többes ügynököt, hogy a fogyasztóvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak való 
megfelelés érdekében az alábbi felügyeleti intézkedéseknek tegyen eleget, valamint működése során a jövőben 
mindenkor, folyamatosan és teljeskörűen tartsa be a fogyasztóvédelmi tevékenységre irányadó jogszabályi 
rendelkezéseket. 
 

1. Ügyféltájékoztatás 
 
1.1. A szerződéskötést megelőző tájékoztatási kötelezettség teljesítése érdekében 

a)-b) pénzügyi szolgáltatás közvetítését, valamint a hitelszerződés megkötését megelőző tájékoztatási 
kötelezettségének mindenkor a jogszabályi előírásoknak megfelelően tegyen eleget. 
 
1.2. A piacon elérhető elegendő számú termékről készült elemzés átadására vonatkozó kötelezettség 
teljesítése érdekében a pénzügyi szolgáltatási szerződés megkötésének elősegítése során az irányadó 
jogszabályi előírásoknak megfelelően a fogyasztó részére elegendő számú, a piacon versengő szolgáltatásnak 
minősülő ajánlatot elemezzen és azt igazolható módon adja át. 
 
1.3. Az igényfelmérés megfelelősége érdekében a pénzügyi szolgáltatás közvetítését megelőzően az irányadó 
jogszabályi előírásokat mindenkor tartsa be, és a fogyasztó tájékoztatása alapján mérje fel a fogyasztó 
igényeit és szükségleteit, valamint azokat az indokokat, amelyek az általa a független közvetítői 
tevékenységével összefüggésben adott tanácsot alátámasztják. 
 
2. Panaszkezelés 
 
2.1. A Panaszkezelési szabályzat tartalmának megfelelősége érdekében mindenkor, folyamatosan és 
teljeskörűen tegyen eleget az irányadó jogszabályi előírásoknak és Panaszkezelési szabályzatában 
hiánytalanul, és pontosan rögzítse az előírt tartalmi elemeket. 
 
2.2.  A Panaszkezelési nyilvántartás megfelelősége érdekében  

a)-d) a panaszkezelésre vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban a panaszkezelési nyilvántartását 
mindenkor a jogszabályban foglaltak szerinti tartalommal alakítsa ki és vezesse, így abban valamennyi – 
pénzügyi szolgáltatás közvetítésére irányuló tevékenységével kapcsolatos – panasz vonatkozásában tüntesse 
fel a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölését, a panasz benyújtásának 
időpontját, a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak 
indokát, az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését, továbbá a 
panasz megválaszolásának időpontját. 
 
2.3. A panaszokról felvett jegyzőkönyv megfelelősége érdekében a panaszokról felvett jegyzőkönyveket 
minden esetben az irányadó jogszabályi előírások szerinti tartalommal készítse el. 
 
2.4. A panaszokra adott válaszokban rögzített jogorvoslati tájékoztatás során a fogyasztói panasz elutasítása 
esetén nyújtandó jogorvoslati tájékoztatás tartalmát mindenkor a jogszabályi előírásokban foglaltaknak 
megfelelően alakítsa ki. 
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2.5. A telefonos panaszkezelés során mindenkor a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban járjon el, 
így a panaszról felvett jegyzőkönyvet minden esetben a válaszlevéllel együtt küldje meg az ügyfél részére. 
 
2.6. A panaszok teljes körű megválaszolása érdekében mindenkor feleljen meg a vonatkozó jogszabályi 
rendelkezéseknek. 
 
2.7. A panaszok határidőben történő megválaszolása érdekében mindenkor teljeskörűen feleljen meg a 
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek. 

 
III. Az MNB rendkívüli adatszolgálttatás keretében előírja a Többes Ügynök számára, hogy a jelen határozat 
rendelkező részének I. és II. főpontja alatt elrendelt felügyeleti intézkedések teljes körű végrehajtásáról – 
dokumentumokkal alátámasztva – a jelen határozat kézhezvételét követő 90 napon belül írásban tájékoztassa 
az MNB-t. 
 
IV. Az MNB kötelezi a Többes Ügynököt a jelen határozat rendelkező részének  

a) I. főpontja alatt a pénzügyi szolgáltatás közvetítési tevékenysége vonatkozásában elrendelt felügyeleti 
intézkedések alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt 24.000.000,- Ft, azaz Huszonnégymillió forint 
felügyeleti bírság, 

b) II. főpontja alatt a fogyasztóvédelmi tevékenysége vonatkozásában elrendelt felügyeleti intézkedések 
alapjául szolgáló jogszabálysértések miatt 18.000.000,- Ft, azaz Tizennyolcmillió forint fogyasztóvédelmi 
bírság 

megfizetésére. 

 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 

 
Budapest, 2020. szeptember 2.. 
 
 
 
 
      A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

 
Szeniczey Gergő 

Tőkepiacok és biztosítók prudenciális, fogyasztóvédelmi felügyeletéért és 
piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató 

 
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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