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H-JÉ-IV-B-49/2016. számú határozat 

A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által a Vitamin Egészségpénztárnál 
(székhely: 1023 Budapest, Bécsi út 4. V. em. 9.) {Pénztár) lefolytatott átfogó vizsgálat során - az MNB nevében 
eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján - az alábbi 

határozatot 

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 - szükség esetén önálló 
szabályzat megalkotásával - hozzon olyan rendelkezéseket, amelyek minden tag számára 
biztosítják a képviseletet, valamint az őket képviselő küldöttek megválasztásában történő 

részvételt, 
b) törölje a tagdíjfizetési kötelezettség szüneteltetésére vonatkozó rendelkezéseket, és a 

küldöttközgyűlések határozatképességének megállapításánál a jogszabályi előírásokkal 

összhangban járjon el. 

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 tagoknak küldendő egyéni számlaértesítőt a jogszabályban 
meghatározott tartalommal készítse el. 

3. Felszólítom a Pénztárat, hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megelőzésére és 
megakadályozására vonatkozó szabályzatát az ügyfél átvilágításra vonatkozó törvényi előírásoknak 

megfelelően módosítsa. 

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) módosítsa a panaszkezelési szabályzatát, 
b) a jövőben a jogszabályban előírtaknak megfelelően biztosítsa ügyfelei részére a telefonos 

panasztétel lehetőségét. 

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

5. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a nemfizető tagokkal kapcsolatos hozamlevonást a jogszabályi 
előírásoknak megfelelően végezze el. 



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 a munkáltatói adományokat kizárólag szerződés alapján írja jóvá 
az egyéni számlákon. 

7. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a szolgáltatások nyújtása során a jogszabályi rendelkezéseket 
maradéktalanul tartsa be. 

8. Kötelezem a Pénztárat 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer 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. 

9. 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. 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá 
vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 
30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól 
keresettel kérheti. A keresetlevelet - a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve - az MNB-nél kell 
3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a 
határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya, a felperes azonban a keresetlevélben a végrehajtás 
felfüggesztését kérheti. A Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek 
bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az alperes 
közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc} napon belül írásban kérheti. 
Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

Indokolás 

A VIZSGÁLAT CÉUA ÉS LEFOLYTATÁSA 

Az MNB a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) - a Pénztárnál lefolytatott vizsgálat 
megindításának időpontjában hatályos - 62. §-a, 64. § (1) bekezdés a) pontja, 64. § (3) bekezdés d) pontja és a 64. 
§ (S) bekezdése, valamint a 2015. július 29. napján kelt kiértesítő levél alapján hivatalból indított felügyeleti 
ellenőrzési eljárás keretében - korlátozott terjedelmű és mélységű, nem teljes körű - átfogó vizsgálatot (Vizsgálat) 
folytatott le a Pénztárnál. A Vizsgálat részeként az MNB az MNB tv. 64. § (S) bekezdésére figyelemmel 2015. 
augusztus 31. és szeptember 4. napja között helyszíni ellenőrzést tartott a Pénztár székhelyén. A Vizsgálat alá vont 
időszak (Vizsgált Időszak) 2011. január l-jétől a Vizsgálat lezárásának időpontjáig terjedt. 


