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JÉ-I-342/2010. számú végzés 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(Felügyelet) által a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhely: Soltvadkert, 
Ifjúság u. 4.) (Takarékszövetkezet) lefolytatott átfogó vizsgálat során, a Felügyelet elnökének 
felhatalmazása alapján az alábbi 

Az ellenőrzési eljárás lezárására nyitva álló határidőt 10 (tíz) nappal, 2011. június 30. napjáig 
meghosszabbítom. 

A végzés ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, illetve a 
kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a végzés 
felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre hivatkozással a 
Fővárosi Bíróságtól kérheti. A kérelmet - a Fővárosi Bíróságnak címezve - a Felügyeletnél kell 
3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni. A kérelem 
benyújtásának a végzés végrehajtására nincs halasztó hatálya. A bíróság a végzést nemperes 
eljárásban vizsgálja felül. 

A Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 
(Psztv.) 53. §, 54. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján 2011. január 11. napjától 
kezdődően hivatalból indított, korlátozott terjedelmű és mélységű, nem teljes körű átfogó 
ellenőrzési eljárást (Vizsgálat) folytatott le a Takarékszövetkezetnél. A Vizsgálat részeként a 
Felügyelet a Psztv. 54. § (5) bekezdése alapján 2011. január 17. napja és 2011. február 4. napja 
között helyszíni ellenőrzést is tartott a Takarékszövetkezet székhelyén. A Felügyelet a Vizsgálat 
megállapításait vizsgálati jelentésben (Jelentés) foglalta össze, és azt 2011. április 20. napján 
nyilatkozattételre átadta a Takarékszövetkezet részére. 

A Takarékszövetkezet a 2011. május 6. napján érkezett beadványában tájékoztatta a Felügyeletet 
a Jelentésben foglalt megállapításokkal kapcsolatos észrevételeiről. A Psztv. 57. § (6) bekezdése 
értelmében „A Felügyelet az észrevételek kézhezvételétől, illetve a határidő eredménytelen 
elteltétől számított negyvenöt napon belül hozza meg határozatát. Ez a határidő indokolt esetben, 
egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható". 

Tekintettel arra, hogy a fenti jogszabályhely alapján a Felügyeletnek a Vizsgálatot 2011. június 
20. napjáig kell határozatban lezárnia és arra, hogy a tényállás tisztázása, a vizsgálat során tett 
megállapítások és a Takarékszövetkezet által a megállapításokra tett észrevételek, illetve a 
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tőkehelyzet rendezése érdekében időközben megtett intézkedések értékelése azok összetettsége 
miatt a jogszabályban biztosított 45 munkanapnál több időt vesz igénybe, a rendelkező részben 
foglaltak szerint döntöttem. 

A végzést a fent hivatkozott jogszabályok alapján, a Psztv. 4. § (1) bekezdésének c) pontjában 
biztosított hatáskörömben eljárva hoztam meg. 

A végzés elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontján, a 
100. § (2) bekezdésén, a 109. § (2) bekezdésén, a 110. § (1) bekezdésén, valamint 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) 
bekezdésén, a Pp. 326. § (7) bekezdésén, 327. § (l)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) bekezdésén 
alapul. 

Budapest, 2011. június 16. 

Ez a dokumentum a JÉ-I-342/2010. számú végzés rendelkező részében és indokolásában 
foglaltakkal megegyezik. 

Dr. Csere Bálint s.k. 
ügyvezető igazgató 

A kiadmány hiteléül: 

Dr. Szomolai Csaba 
ügyvezető igazgató-helyettes 
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