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40155-15/2016   
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-62/2016. számú határozata az Új Pillér Egészségpénztárral szemben 
felügyeleti intézkedések alkalmazásáról  
 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által az Új Pillér Egészségpénztárnál 
(székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18.) (Pénztár) lefolytatott átfogó vizsgálat során − az MNB nevében eljáró 
Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján − az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t  

 
hozom. 
 

1. Felszólítom a Pénztárat, hogy alapszabályát a jogszabályi előírásoknak megfelelően módosítsa, és a 
jövőben a pénztári tevékenysége során mindenben a módosított szabályok szerint járjon el. Ennek 
érdekében  

a) módosítsa és egészítse ki a küldöttválasztás szabályait, továbbá 
b) törölje a tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetésére vonatkozó rendelkezéseket.  

 
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését a soron következő küldöttközgyűlést követő 30 (harminc) 
napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
2. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a működésére vonatkozó szabályok alkalmazása során a 

taglétszámát kizárólag azon személyek számba vételével állapítsa meg, akik a jogszabály alapján tagnak 
minősülnek. 

 
3. Felszólítom a Pénztárat, hogy szüntesse meg az igazgatótanács elnökének küldötti megbízatásából fakadó 

összeférhetetlenséget.  
 

A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
4. Felszólítom a Pénztárat, hogy panaszkezelési tevékenységét minden vonatkozásában a jogszabályi 

előírásoknak megfelelően végezze. Ennek érdekében  
a) a jövőben a panasznyilvántartásában a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés 

leírását, az intézkedés teljesítésének határidejét, a panasz elutasítása esetén annak indokát is 
tüntesse fel, 

b) a panaszkezelési szabályzatában valamennyi, a jogszabály által előírt kötelező tartalmi elemet 
szerepeltessen.  

 
A Pénztár a fenti b) alpontban foglaltak teljesítését jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) 
napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
5. Felszólítom a Pénztárat, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és 

megakadályozására vonatkozó szabályzatát a jogszabályban, az MNB által közzétett mintaszabályzatban, 
valamint a Pénztár belső rendjében 2008. március 26-a óta bekövetkezett változásokra figyelemmel 
megfelelően módosítsa.  

 
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
6. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben kizárólag a közgyűlés előzetes, az átcsoportosítás konkrét 

összegét, könyvelési napját és értéknapját tartalmazó döntése alapján végezzen az alapok közötti 
átcsoportosításokat 

 
7. Felszólítom a Pénztárat, hogy a hozamfelosztási szabályzatában határozza meg mindazon szabályokat és 

eljárásokat, amelyek alapján az időszaki hozamokat a pénztár meghatározza, valamint az egyes alapok és 
számlák között felosztja, illetve jóváírja. 
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A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
8. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a tagjainak szolgáltatást csak egyéni számlájuk egyenlegének 

erejéig nyújtson, továbbá a jelenleg fennálló negatív egyenlegeket haladéktalanul rendezze.  
 

A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

 
9. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben az adatszolgáltatásait azonos és pontos adattartalommal készítse 

el.  
 

10. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a tagsági jogviszonyukat megszüntető tagokkal a jogszabály által 
előírt határidőben számoljon el.  

 
11. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a szolgáltatások nyújtása és elszámolása során szolgáltatást 

kizárólag a jogszabályok által előírt feltételek maradéktalan teljesülése esetén és a jogszabályok által 
megkövetelt okiratok benyújtása mellett teljesítsen. 

 
12. Kötelezem a Pénztárat 500.000,- Ft, azaz Ötszázezer 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. 

 
13. Felszólítom a Pénztárat, hogy az igazgatótanács elnöke e határozatot az igazgatótanács és az Ellenőrző 

Bizottság ülésén a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő 
küldöttközgyűlésen ismertesse.  

 
Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak, illetve felhívásnak nem, 
vagy nem teljes körűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.  
 
(…)  
 
Budapest, 2016. május 23.      Dr. Windisch László s. k.,  
              az MNB alelnöke  
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