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J-I-436/2011. számú határozat 

A Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság 
(székhely: 1035 Budapest, Miklós tér 2.) képviseletében {...} ügyvezető igazgató, egyben 
mint könyvvizsgáló által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban Dr. Szász 
Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az alábbi 

A Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel szemben felügyeleti intézkedést tartalmazó 
JÉ-I/B-350/2011. számú, 2011. június 28. napján kelt felügyeleti határozat módosítása iránti 
kérelmet, - mint a Felügyelet hivatalból, saját hatáskörében indítandó döntés-felülvizsgálati 
eljárás kezdeményezésére irányuló kérelmet - elutasítom. 

A Felügyelet eljárása során eljárási költség nem merült fel. 

A határozat ellen közigazgatási eljárás,, keretében fellebbezésnek nincs helye. Az ügyfél, 
illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a 
határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással a Fővárosi Bíróságtól keresettel kérheti. A keresetlevelet - a Fővárosi 
Bíróságnak címezve - a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott 
küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs 
halasztó hatálya. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének 
kérelmére azonban tárgyalást tart. Tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben vagy az 
alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) 
napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

A Felügyelet a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezettel (Takarékszövetkezet) szembeni 
felügyeleti intézkedést tartalmazó JÉ-I/B-350/2011. számú, 2011. június 28. napján kelt 
határozata (Határozat) rendelkező része 7. pontjában kötelezte a Takarékszövetkezetet, hogy 
2011. december 31. napjáig válasszon más könyvvizsgálót. 

A Takarékszövetkezet könyvvizsgálója, a Béta-Audit Könyvvizsgáló Pénzügyi és Üzleti 
Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság képviselője, aki egyben a Takarékszövetkezet 
könyvvizsgálatára kijelölt személy (Kérelmező) a Felügyeletre 2011. augusztus 15. napján 
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érkezett beadványában (Kérelem) kérte, hogy a Felügyelet a Határozatnak a más 
könyvvizsgáló választására kötelező pontját „fontolja meg". 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény (Ket.) 37. § (1) bekezdése szerint a kérelmet tartalma szerint kell elbírálni akkor is, 
ha az nem egyezik az ügyfél által használt elnevezéssel. 

A Felügyelet a Kérelemről megállapította, hogy az a Ket. 114. §-a szerinti hivatalbóli döntés
felülvizsgálati eljárás kezdeményezésének minősül. 

A Ket. 97. § (1) bekezdése alapján a jogorvoslati eljárás kérelemre, a döntés felülvizsgálata 
hivatalból indul meg, a Ket. 97. § (3) bekezdés a) pontja alapján hivatalból kerül sor a 
közigazgatási döntés felülvizsgálatára a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított 
eljárása keretében. A Ket. 114. § (1) bekezdés alapján, ha a hatóság megállapítja, hogy a 
fellebbezés elbírálására jogosult hatóság, a felügyeleti szerv vagy a közigazgatási ügyekben 
eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését módosítja vagy 
visszavonja. 

A döntés-felülvizsgálati eljárás tipikusan a döntést hozó hatóság saját hatáskörében indított 
eljárása, azonban ilyen eljárás ügyfél kezdeményezése alapján is indulhat. Az eljárás 
megindítására azonban ilyen esetben is a hatóság döntése alapján kerülhet sor. 

A Felügyelet a Határozatot a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi 
CLVIII. törvény (Psztv.) 53. §, 54. § (1) és (4) bekezdéseiben foglaltak alapján a 
Takarékszövetkezetnél hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárás keretében lefolytatott 
átfogó ellenőrzési eljárás (Vizsgálat) lezárásaként hozta meg. A Psztv. 37. § a) és b) pontja 
szerint a Felügyelet ellenőrzési eljárásában ügyfél az, a) akire nézve a Felügyelet jogot vagy 
kötelezettséget állapíthat meg, b) akit a Felügyelet ellenőrzése alá von. A Felügyelet a 
Takarékszövetkezetet vonta ellenőrzés alá és ez alapján a Határozatban csak a 
Takarékszövetkezetre nézve állapíthatott meg kötelezettségeket. A Határozat a 
Takarékszövetkezetet kötelezte más könyvvizsgáló választására, ezt az intézkedést tehát nem 
a könyvvizsgálóval, hanem a Takarékszövetkezettel szemben hozta a Felügyelet. A 
Vizsgálatban tehát csak a Takarékszövetkezet minősült ügyfélnek, a könyvvizsgáló azonban 
nem. 

Mivel az alapügyben - a Vizsgálatban - a Kérelmező nem minősült ügyfélnek és így a 
felügyeleti ellenőrzési eljárást lezáró Határozattal szemben döntés-felülvizsgálati eljárást sem 
kezdeményezhet, továbbá mivel a döntés-felülvizsgálati eljárás egyébként sem kérelemre, 
hanem hivatalból indul, a Kérelmet, mint a Ket. 97. § (3) bekezdés a) pontjában 
meghatározott döntés-felülvizsgálati eljárásra irányuló kérelmet elutasítom. 

* * * 

A határozatot a Ket. 71. § (1) bekezdése alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdésének c) pontjában biztosított 
hatáskörben eljárva hoztam meg. 

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, 100. 
§ (2) bekezdésén, 109. § (1) bekezdésén és 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári 
perrendtartásról szóló 1952. évi III . törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (l)-(2) bekezdésén, 
330. § (2) bekezdésén és 338. § (l)-(3) bekezdésén alapul. 
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A határozat a Ket. 128. § (1) bekezdésének c) pontja értelmében a közlés napjával jogerős. 

Budapest, 2011. szeptember 01. 

Dr. Sáray Éva s.k., 
alelnök 

Ez a kivonat a JÉ-I-436/2011. számú határozat 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. 

A kiadmány hiteléül: 

ügyvezető igazgató-helyettes 
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