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JÉ-I-12/2011. számú végzés 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvényben (a 
továbbiakban: Psztv.) biztosított felügyeleti jogkörömben eljárva, a Soltvadkert és Vidéke 
Takarékszövetkezet (6230 Soltvadkert, Ifjúság u. 4., a továbbiakban: Kérelmező) a Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletéhez (a továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelmére, á 
folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az 
alábbi 

v é g z é s t 

hozom. 

A Kérelmező által a Felügyelethez benyújtott kérelmét, amelyben a tervezett ellenőrzési 
eljárás elhalasztását kérte, elutasítom. 

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. 

Jelen végzés ellen fellebbezésnek és bírósági felülvizsgálatnak nincs helye, azonban a végzés 
az eljárást lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés elleni bírósági 
felülvizsgálati eljárásban támadható meg. 

I n d o k o l á s 

A Felügyelet 2010. december 10-én kelt levelében értesítette a Kérelmezőt, hogy 2011. január 
5-i kezdettel a Kérelmezőnél felügyeleti átfogó helyszíni vizsgálatot folytat le, amelynek 
keretében 2011. január 17-i kezdettel helyszíni ellenőrzést tart. A Kérelmező 2010. december 
28-án a Felügyeletre érkezett beadványában kérelmezte, hogy az értesítésben megjelölt átfogó 
helyszíni vizsgálat kezdési időpontját 60-90 nappal halassza el. 

Kérelmében a Kérelmező képviseletében eljáró Elnök-ügyvezető előadta, hogy {...} 

A Felügyelet a kérelmet, a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően elutasította, 
tekintettel arra, hogy a Felügyelet álláspontja szerint a Kérelmező első számú vezetőjének 
esetleges távolléte nem lehet akadálya a tervezett felügyeleti vizsgálat lefolytatásának. 

Végzésem a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 
évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 29. § (1) bekezdésén és a 71. § (1) bekezdésén 
alapul. A végzést a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdésének c) pontjában és 7. § a) 
vontjában biztosított hatáskörében eljárva hoztam meg. 
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A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 98. § (2) bekezdésén 100. § (1) 
bekezdésének d) pontján, a 100. § (2) bekezdésén, 

A végzés a Ket. 128. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős. 

Budapest, 2011. január 14. 

Ez a kivonat a JÉ-I-12/2011. számú végzés rendelkező részében és indokolásában foglaltakról 
készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 
CXL. törvény 69/A. § (1), (2) és (3) bekezdésében, valamint az információs önrendelkezési 
jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27. § (3) bekezdésében, 
valamint a 30. § (1) és (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján. 
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