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Ügyintéző: dr. Rák Balázs 
Iktatószám: 464722-2/2019 
Tárgy: helyreállítási terv benyújtásának 

előírása 
 
 
H-JÉ-II-65/2019. számú határozat 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a CIG Pannónia Első Magyar Általános Biztosító Zártkörűen 
Működő Részvénytársaságnál (székhelye: 1033 Budapest, Flórián tér 1.) (Biztosító) ellátott 
folyamatos felügyelet keretében az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 
Előírja a Biztosítónak, hogy e határozat átvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 2020. 
január 4. napjáig jóváhagyás céljából nyújtson be – a végrehajtandó feladatokat megjelölő, 
azokhoz felelősöket és határidőket rendelő, megfelelő ütemezéssel rendelkező, jogszabályban 
az alábbiak szerint meghatározott tartalmú – helyreállítási tervet az MNB részére. 
 
A helyreállítási tervnek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a biztosító a 2019. november 4-i – a 
biztosító szavatolótőke-megfelelése három hónapon belüli, a törvényben meghatározott szint 
alá csökkenésének kockázatára vonatkozó – bejelentésétől számított hat hónapon belül:  

- helyreállítsa a szavatolótőke-szükségletet fedező figyelembe vehető szavatolótőke 
szintjét, vagy  

- a szavatolótőke-szükséglet teljesítése céljából csökkentse kockázati profilját. 
 
A helyreállítási tervnek - az előző bekezdésben meghatározott követelményeken felül - a 
következőket kell tartalmaznia: 

-  az igazgatási költségek várható alakulását, 
- a biztosítási tevékenység - ideértve az aktív és passzív viszontbiztosítást - várható 

bevételeinek és kiadásainak alakulására vonatkozó részletes tervet, 
- az előzetes mérlegtervet, 
- a biztosítási és viszontbiztosítási szerződésből eredő kötelezettségek, a minimális 

tőkeszükséglet és a szavatolótőke-szükséglet fedezetéhez szükséges pénzügyi eszközök 
várható alakulását, 

- a viszontbiztosításra vonatkozó átfogó terveket. 
 
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: 
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https://www.mnb.hu/felugyelet/engedelyezes-es-intezmenyfelugyeles/hatarozatok-es-
vegzesek-keresese). 
 
A keresetlevél benyújtásának a határozat hatályosulására nincs halasztó hatálya, az ügyfél 
azonban azonnali jogvédelmet kérhet. 
 
A bíróság a pert főszabály szerint tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását az ügyfél a 
keresetlevélben kérheti. A tárgyalás tartása iránti kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs 
helye. 
 
 
Budapest, 2019. november 06.  
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
Nagy Koppány 

Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgatóság, 
igazgató 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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