
 

 
Az MNB H-JÉ-IV-59/2013. számú határozata az IZYS Önsegélyező Pénztárral szemben felügyeleti intézkedés 
alkalmazása tárgyában 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) által az IZYS Önsegélyező Pénztár 
(székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.) (Pénztár) felett gyakorolt folyamatos felügyelet keretében az 
MNB Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) az alábbi  

 
h a t á r o z a t o t 

hozza. 
1. Felszólítja a Pénztárat, hogy egészítse ki alapszabályát (Alapszabály), illetve annak elválaszthatatlan részét 

képező szolgáltatási és tagokkal való elszámolási szabályzatát (Szolgáltatási Szabályzat) a közösségi szolgáltatás 
folyósítására vonatkozóan a jogszabály által előírt rendelkezésekkel, vagy a jogszabályi előírások szerint bízzon 
meg biztosításmatematikust. 

2. Felszólítja a Pénztárat, hogy az Alapszabályban, valamint a Szolgáltatási Szabályzatban − a jogszabályi 
rendelkezéseknek megfelelően − teljes körűen szabályozza a szolgáltatás igénybevételének feltételeit. 

 A Pénztár a teljesítést az Alapszabály, illetve a Szolgáltatási Szabályzat módosítását elfogadó küldöttközgyűlés 
napját követő 8 napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

3. Felszólítja a Pénztárat, hogy fogadja el a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelő éves pénzügyi tervét, illetve 
hosszú távú pénzügyi tervét.  
A Pénztár a teljesítést az éves pénzügyi tervet, illetve hosszú távú pénzügyi tervet elfogadó küldöttközgyűlés 
napját követő 8 napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 

4. Felszólítja a Pénztárat, hogy szükség szerint az 1. pontban, továbbá a 2. pontban foglaltak végrehajtására 
alkalmas, az Alapszabály, illetve a Szolgáltatási Szabályzat módosítását, továbbá az éves, illetve hosszú távú 
pénzügyi terv elfogadását tartalmazó napirenddel jelen határozat közlését követő 15 (tizenöt) napon belül 
hívjon össze 2013. december 31-ig megtartandó rendkívüli – szükség szerint megismételt – küldöttközgyűlést. 

Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak 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, 2013. november 5. 
 
 
 

Dr. Windisch László s.k., 
      az MNB alelnöke 
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