A Magyar Nemzeti Bank H-FH-I-B-1139/2015. számú határozata az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezettel
szemben
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt.
39.) (MNB) által az Észak Tolna Megyei Takarékszövetkezet (székhely: 7095 Iregszemcse, Kossuth Lajos tér 10.)
(Takarékszövetkezet) felett gyakorolt felügyelet keretében az MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsának
felhatalmazása alapján a következő

határozatot
hozom:
I. Kötelezem a Takarékszövetkezetet, hogy az MNB H-FH-I-562/2015. számú, 2015. április 3. napján
kiadmányozott határozata II. 1. b) pontjában előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettségének – a 2015.
augusztus 1. és 2015. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozóan – haladéktalanul tegyen eleget.
II. A Takarékszövetkezettel szemben – az I. pontban hivatkozott határozati kötelezés teljesítésének
elmulasztására tekintettel – 100.000 Ft, azaz Egyszázezer forint összegű bírságot szabok ki.
(…)

Indokolás

(…)
A határozat a fent hivatkozott jogszabályhelyeken, az MNB tv. 42. § d) pontján, valamint a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 71. § (1) bekezdésén
alapul.
A határozatot az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörben, az MNB MNB tv. 39. § (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott hatáskörében, az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglalt átruházott
kiadmányozási jogkörömben hoztam meg.
A késedelmi pótlék felszámítását a Ket. 132. §-a írja elő.
A közigazgatási végrehajtás szabályainak az MNB által kiszabott bírság kapcsán való alkalmazási lehetősége az
MNB tv. 54. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 126. § (1) bekezdés a) pontján, az állami adóhatóság behajtásra
vonatkozó jogosultsága az MNB tv. 54. § (3) bekezdésén alapul.
A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás az MNB tv 55. § (1) bekezdésén, valamint a Ket. 100. § (1)
bekezdésének a) pontján, 100. § (2) bekezdésén és 109. § (1) bekezdés a) pontján, a polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) módosításáról és az egyes közigazgatási nemperes eljárásokban alkalmazandó
szabályokról szóló 2005. évi XVII. törvény 3. § (1)-(2) bekezdésein, 4. §-án, valamint a Pp. 326. § (7) bekezdésén,
327. § (1)-(2) bekezdésein, 330. § (2) bekezdésén és 332. § (2a) bekezdésén alapul.
A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja és 73/A. § (3) bekezdése értelmében a közlés napján jogerős.
Budapest, 2015. szeptember 11.

Freisleben Vilmos s.k.,
az MNB igazgatója

