
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-8/2021. számú határozata a Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál 
lefolytatott célvizsgálat lezárásáról 
 
A Tempo Egészség- és Önsegélyező Pénztárnál (székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 92.) (Pénztár) hivatalból 
folytatott célvizsgálat megállapításai alapján a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., 
telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t  

 
hozza. 
 

1. Felszólítja a Pénztárt, hogy a jövőben 
a) az éves beszámolóját minden esetben határidőben küldje meg az MNB adatszolgáltatási rendszerébe;  
b) tartsa be az éves beszámoló elkészítésére, alátámasztására vonatkozó jogszabályi előírásokat, így az 

éves beszámolóját minden esetben leltárral támassza alá.   
 

2. Felszólítja a Pénztárt, hogy a jövőben tartsa be a szolgáltatás igénybevételére vonatkozó, a szerződéskötés 
kötelező írásbeliségére vonatkozó jogszabályi előírást.  
 

3. Felszólítja a Pénztárt, hogy a jövőben negyedéves adatszolgáltatásait minden esetben megfelelő számviteli, 
valamint letétkezelői nyilvántartásokkal támassza alá, továbbá vezessen naprakész analitikus nyilvántartást 
az egyes eszközök pénztári alapokhoz való rendeléséről.  

 
4. Kötelezi a Pénztárt 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére. 
 

A kiszabott felügyeleti bírságot a határozat véglegessé válásától 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 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 kötelezettséget az MNB rendeli el, és a végrehajtást az adóhatóság foganatosítja. 
 

5. Felszólítja a Pénztárt, 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 felhívásoknak nem, 
vagy nem teljeskörűen, 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. 
 
(…) 
 
Budapest, 2021. augusztus 13. 
 
 
 A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
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