
 

A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-4/2015. számú határozata az ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénztárral szemben felü-
gyeleti intézkedések alkalmazásáról  
 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) által az ERSTE Önkéntes Nyugdíjpénz-
tárnál (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26.) (Pénztár) lefolytatott átfogó vizsgálat során az MNB Pénzügyi 
Stabilitási Tanácsának (PST) felhatalmazása alapján az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t  

 
hozom. 

1. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben pénztártitoknak minősülő adatot call centerén keresztül harmadik 
személynek csak a jogszabályi feltételek megléte esetén adjon ki.  
 

2. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a panaszkezelési tevékenysége végzése során maradéktalanul tartsa 
be a jogszabályi rendelkezéseket. 
 

3. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a belépési nyilatkozatokat a jogszabályi előírások és az alapszabá-
lyának rendelkezései szerint záradékolja.  
 

4. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben kiemelt figyelmet fordítson a tagi törzsadatok, így a tagi lekötések 
folyamatos nyilvántartására, valamint a más pénztárból átlépő tagok esetében az átadó pénztártól kapott 
adatszolgáltatások időben és megfelelő tartalommal való rögzítésére is.  
 

5. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben a tagokkal való elszámolásokat minden esetben az egyéni számlán 
nyilvántartott adatokkal alátámasztható módon végezze el, valamint az elszámolások során – így különösen 
a kifizetési ütem és annak határideje, az elszámolási fordulónap, valamint az elszámoláshoz kapcsolódó költ-
ségelvonások tekintetében – a jogszabályi előírásokat maradéktalanul tartsa be.  
 

6. Felszólítom a Pénztárat, hogy a jövőben kiemelten figyeljen az elszámolóegység-árfolyamok ellenőrzésére és 
az eltérések javítását a jogszabályok szerinti elszámolóegység-árfolyamon végezze el. 
 

7. Kötelezem a Pénztárat 150.000,- Ft, azaz százötvenezer forint fogyasztóvédelmi bírság megfizetésére. 
 

8. Felszólítom a Pénztárat, hogy az igazgatótanács elnöke e határozatot az igazgatótanács és az ellenőrző bi-
zottság ülésén a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő küldöttgyűlésen 
ismertesse.  

 
Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati kötelezéseknek nem, vagy nem teljes körűen, 
illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések alkalmazására van lehetősége, 
ideértve a bírság kiszabását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2015. január 15.                 Kisgergely Kornél 
         az MNB ügyvezető igazgatójának  
                 felhatalmazása alapján  
                 dr. Szomolai Csaba s. k.,  
                    az MNB igazgatója 
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