H-JÉ-IV-35/2020. számú határozat
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.)
(MNB) a(z) Prémium Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhely: 1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.) (Pénztár) felett
gyakorolt folyamatos felügyelet keretében az alábbi
határozatot
hozza.
I. Kötelezi a Pénztárat, hogy a jelen határozat 1. számú mellékletében meghatározott 70K MNB azonosító
kódú adatszolgáltatási tábla felhasználásával és a hozzá tartozó kitöltési útmutató szerint 2020 1-18. hetére
vonatkozóan – egy alkalommal – teljesítsen rendkívüli adatszolgáltatást az MNB részére.
Határidő: 2020. május 18.
II. Kötelezi a Pénztárat, hogy – a kötelezettség megszüntetéséig – a jelen határozat 2. számú mellékletében
meghatározott 70L MNB azonosító kódú adatszolgáltatási tábla felhasználásával és a hozzá tartozó kitöltési
útmutató szerint a 2020 19. hetétől kezdődő időszakra vonatkozóan heti rendszerességgel teljesítsen
rendkívüli adatszolgáltatást az MNB részére.
Határidő: a 19-20. hétre vonatkozóan 2020. május 25., azt követően a tárgyhetet követő hét utáni első
munkanap.
A Pénztárnak a jelen határozat rendelkező részének I-II. pontjaiban előírt rendkívüli adatszolgáltatást fokozott
biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok
Fogadásához” megnevezésű rendszerén belül működő Statisztikai és felügyeleti integrált befogadó rendszeren
(STEFI)” keresztül kell megküldenie.
A jelen határozat rendelkező részében előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettségek nem érintik a Pénztár
számára előírt egyéb adatszolgáltatási kötelezettségek egyidejű maradéktalan teljesítését.
Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben a jelen határozatban foglalt kötelezettségeknek nem, vagy
nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított felügyeleti intézkedések
alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását is.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
A határozat ellen fellebbezésnek nincs helye, ugyanakkor az ügyfél, illetve az, akinek jogát vagy jogos érdekét a
közigazgatási tevékenység közvetlenül érinti, jogszabálysértésre hivatkozással a határozat ellen annak közlésétől
számított 30 (harminc) napon belül keresetlevéllel közigazgatási pert indíthat a Fővárosi Törvényszék előtt.
A perben a jogi képviselet kötelező. A keresetlevelet a Fővárosi Törvényszékhez címezve, az MNB-nél kell
űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás igénybevételével benyújtani. (Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás
elérhetősége:
https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-vegzesekkeresese).
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél azonban azonnali
jogvédelmet kérhet.
A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzet ideje
alatt a bíróság eljárására, különösképpen a tárgyalás tartására speciális szabályok vonatkoznak.

