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JÉ-I-231/2012. számú határozat 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 
(Felügyelet) által a Soltvadkert és Vidéke Takarékszövetkezetnél (székhelye: 6230 
Soltvadkert, Ifjúság u. 4.) (Takarékszövetkezet) kérelmére, illetve hivatalból lefolytatott 
hatósági eljárásban az alábbi 

1. A Takarékszövetkezet kérelmének helyt adok és a Felügyelet által a 2012. március 2. 
napján hozott JÉ-I-10036/2012. számú végzés 1. pontjában foglalt tilalmat a jelen 
határozat kézhezvételének időpontjától feloldom, illetve a 2. pontjában foglalt felügyeleti 
intézkedést megszüntetem. 

2. A jelen határozat kézhezvételének időpontjától a Felügyelet által a 2012. március 2. 
napján hozott JÉ-I-10036/2012. számú végzés 3. pontjában foglalt rendkívüli 
adatszolgáltatást hivatalból megszüntetem, továbbá a 2011. június 28. napján hozott JÉ-
I/B-350/2011. számú határozat rendelkező részének 5. pontjában foglalt felügyeleti 
intézkedéssel elrendelt tilalmat hivatalból feloldom. 

3. Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében 2012. december 31. napjáig előírom 
a Takarékszövetkezet számára, hogy 
a) első alkalommal 2012. március 7. napján, ezt követően heti rendszerességgel, minden 
hét utolsó munkanapján számoljon be az igazgatóság által a tőke és likviditási helyzet 
javítása érdekében megtett intézkedésekről, az ennek érdekében hozott igazgatósági 
határozatokról és azok végrehajtásáról, 
b) az igazgatósági ülések jegyzőkönyvét és az ott meghozott határozatokat első 
alkalommal 2012. március 7. napján 15 óráig, és azt követően az igazgatósági ülést 
követő munkanapon 15 óráig küldje meg a Felügyelet részére. 

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 
végzés felülvizsgálatát a közléstől számított 30 (harminc) napon belül jogszabálysértésre 
hivatkozással a Fővárosi Törvényszéktől keresettel kérheti. A keresetlevelet - a Fővárosi 
Törvényszéknek címezve - a Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy 
ajánlott küldeményként postára adni. A keresetlevél benyújtásának a végzés 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 
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alperes közigazgatási szerv kereseti ellenkérelmének kézhezvételétől számított 8 (nyolc) 
napon belül írásban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

I n d o k o l á s 

I . ELŐZMÉNYEK 

A Felügyelet a 2011. június 28. napján hozott, a Takarékszövetkezetnél lefolytatott átfogó 
vizsgálatot lezáró JÉ-I/B-350/2011. számú határozat rendelkező részének 5. pontjában 
megtiltotta a tagok és a Takarékszövetkezet között a részjegy összegének visszafizetésével 
kapcsolatos ügyleteket a határozat kézhezvételétől a tilalom Felügyelet általi feloldásáig, de 
legfeljebb 2012. április 20. napjáig. A határozat indokolásának 3.4. pontja alapján az 
intézkedés elrendelésére a szavatoló tőke elégtelen volta miatt a Takarékszövetkezet 
fizetőképességének (szolvencia) védelme érdekében került sor. 

A Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 
(Psztv.) 53. § és 54. § (1) bekezdése, valamint a 2012. február 16. napján kelt kiértesítő levél 
alapján hivatalból indított felügyeleti ellenőrzési eljárást, azon belül célvizsgálatot 
(Célvizsgálat) folytat a Takarékszövetkezetnél. A Célvizsgálat részeként a Felügyelet 2012. 
február 20. napja óta helyszíni ellenőrzést tart a Takarékszövetkezet székhelyén. 
A Célvizsgálat addigi tapasztalatai alapján {...} szükségesnek látta közbenső intézkedés 
meghozatalát. Ezért a Felügyelet a JE-I-10036/2012. számú végzésével a Célvizsgálatot 
lezáró határozat kézbesítéséig terjedő időtartamra, de legfeljebb 90 (kilencven) napra 
korlátozta a betétek kifizetését, melynek keretében megtiltotta a Takarékszövetkezetben a 
végzés kézhezvétele időpontjában a tagnyilvántartás szerint tulajdonos személyek betétei 
kifizetését. Meghatározta továbbá a Takarékszövetkezet által kiköthető betéti kamat 
legnagyobb mértékét a végzés kézhezvételének napjától a folyamatban lévő felügyeleti 
ellenőrzési eljárást lezáró határozat kézbesítéséig terjedő időtartamra, de legfeljebb 240 
(kétszáznegyven) napra a végzés keltének napján érvényes jegybanki alapkamat 1 %-kal 
csökkentett összegével egyenlő mértékében, a Takarékszövetkezetben a végzés kézhezvétele 
időpontjában a tagnyilvántartás szerint tulajdonos személyek betétei tekintetében és 
rendkívüli adatszolgáltatást rendelt el. 

II. A TAKARÉKSZÖVETKEZET K É R E L M E 

A Takarékszövetkezet 2012. március 5. napján kérelmet (Kérelem) nyújtott be a 
Felügyeletre, amely a JÉ-I-10036/2012. számú végzés rendelkező része 1. és 2. pontjában 
foglalt felügyeleti intézkedések megszüntetésére irányult.{...} 

III. A F E L Ü G Y E L E T DÖNTÉSE 

3.1. A Kérelem elbírálása 

A Felügyelet a Takarékszövetkezet kérelmének {... }az alábbiak miatt helyt adott. 

{...} A Felügyelet megítélése szerint a szükségesség/arányosság alapelveire figyelemmel a 
jelen határozat keltének időpontjában nem indokolt a kivételes intézkedések fenntartása. 

Mindezek alapján a Felügyelet a határozat rendelkező része 1. pontjában foglaltak szerinti 
döntést hozta. 
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3.2. Hivatalbóli döntés a rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség megszüntetéséről és 
részjegyek összege kifizetésének megtiltása feloldásáról 

Bár a Takarékszövetkezet nem kérelmezte a JÉ-I-10036/2012. számú végzés rendelkező része 
3. pontjában előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség megszüntetését, a Felügyelet -
mivel az a végzés 1. és 2. pontjában foglalt felügyeleti intézkedéshez kapcsolódott - annak 
fenntartását sem látja szükségesnek. 

{...}A Felügyelet hivatalból megállapította, hogy a 2011. június 28. napján hozott JÉ-I/B-
350/2011. számú határozat rendelkező részének 5. pontjában foglalt felügyeleti intézkedéssel 
elrendelt - a tagok és a Takarékszövetkezet között a részjegy összegének visszafizetésével 
kapcsolatos ügyletekre vonatkozó - tilalom fenntartása sem indokolt. 

Fentiek figyelembe vételével a Felügyelet a határozat rendelkező része 2. pontjában foglaltak 
szerinti döntést hozta. 

3.3. Rendkívüli adatszolgáltatás előírása 

A kivételes intézkedések mellőzése csak abban az esetben indokolt, amennyiben a 
nyilatkozatokban foglalt döntések, illetve a Takarékszövetkezet igazgatósága által hozott 
döntések folyamatosan és teljes körűen végrehajtásra kerülnek. Erre tekintettel a Felügyelet 
folyamatosan figyelemmel kívánja kísérni a Takarékszövetkezet tőke és likviditási 
helyzetének helyreállítása érdekében tervezett intézkedések meghozatalát, illetve azok 
folyamatos és teljeskörű végrehajtását. 

Mindezekre figyelemmel a Felügyelet a határozat rendelkező része 3. pontjában 
meghatározott rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettséget írja elő. 

* * * 

A jelen határozat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (Ket.) 29. § (1) bekezdésén és 71. § (1) bekezdésén alapul. 

A jelen határozatot a Felügyeletnek a Hpt. 138. § (1) bekezdése alapján a Psztv. 4. § (1) 
bekezdésének c) pontjában és a 7.§ a) pontjában biztosított feladat- és hatáskörében eljárva 
hoztam meg. 

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdés d) pontján, a 
100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, 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, a 332. § (2a) 
bekezdésén alapul. 

A határozat a Ket. 73/A. § (1) bekezdés c) pontja, valamint 73/A. § (3) bekezdése értelmében 
a közlés napján jogerős. 

Budapest, 2012. március 05. 
Dr. Szász Károly s.k., 

elnök 
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Ez a kivonat a JÉ-I-231/2012. számú határozat rendelkező részében és indokolásában 
foglaltakról készült a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 
szóló 2004. évi CXL. törvény 691 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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