
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-IV/50072/2011. számú határozata a 

Generali Magánnyugdíjpénztár, valamint a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére 

tevékenységi engedély megadásáról. 

 

 

A Generali Magánnyugdíjpénztár (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.), valamint a 

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.) által a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) 

benyújtott kérelemre indult eljárásban az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t 

hozom. 

Engedélyezem a Generali Önkéntes és Magánnyugdíjpénztár (Pénztár) mint vegyes pénztár 

önkéntes nyugdíjpénztári és magánnyugdíjpénztári ágazatainak szétválását, amelynek keretében:  

i) a Pénztár magánnyugdíjpénztári ágazatának általános jogutódjaként a bírósági 

bejegyzéssel létrejövő Generali Magánnyugdíjpénztár részére a magánnyugdíjpénztári 

tevékenységi engedélyt megadom,  

ii) a Pénztár önkéntes nyugdíjpénztári ágazatának általános jogutódjaként a bírósági 

bejegyzéssel létrejövő Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére az önkéntes 

nyugdíjpénztári tevékenységi engedélyt megadom, valamint 

iii)  a Pénztár részére az E-IV/14/2008. számon kibocsátott, 2008. június 6. napján kelt, a 

magánnyugdíjpénztári ágazat működtetésére vonatkozó engedélyt visszavonom. 

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. 

Indokolás  

 

A Pénztár, mint önkéntes és magánnyugdíjpénztári ágazatot működtető vegyes pénztár 2011. 

május 25. napján megtartott küldöttközgyűlésén kinyilvánította arra vonatkozó szándékát, hogy a 

Pénztár ágazatai 2011. június 30-i fordulónappal szétváljanak. A 2011. június 1. napján 

megtartott második küldöttközgyűlésen ágazatonként elfogadásra kerültek – egyebek mellett – 

az átalakuló Pénztár és az átalakulással létrejövő Generali Magánnyugdíjpénztár, valamint 

Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár vagyonmérleg-tervezetei és vagyonleltár-tervezetei. 

A Generali Magánnyugdíjpénztár és a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár 2011. június 27. 

napján nyújtotta be kérelmét a Felügyeletre magánnyugdíjpénztári tevékenység folytatásának és 

önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység folytatásának engedélyezése iránt. Az Önkéntes 

Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (Öpt.) 41. § (2) bekezdés d) 

pontjának és a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. 

törvény (Mpt.) 79/A. § (2) bekezdés d) pontjának megfelelően a Felügyelet a tevékenységi 

engedélyezésre irányuló eljárásban a Pénztárat ellenőrzi és a kérelemhez csatolt dokumentumok, 

valamint az ellenőrzés alapján dönt az engedély megadásáról. 

A Pénztár által benyújtott okiratok áttekintése alapján a Felügyelet 2011. július 27. napján 

hiánypótlási felszólítást bocsátott ki, amelyet a Pénztár 2011. szeptember 1. napján érkezett 
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hiánypótlással maradéktalanul teljesített. A végleges vagyonmérleget, illetve a végleges 

vagyonleltárt elfogadó harmadik küldöttközgyűlésre 2011. szeptember 28. napján került sor. A 

küldöttközgyűlésen elfogadott dokumentumokat a Pénztár 2011. szeptember 30. napján nyújtotta 

be a Felügyeletre. 

A jogutód pénztárak a tevékenységi engedély megadása feltételeinek eleget tettek, ennek 

megfelelően a magánnyugdíjpénztári tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt a Generali 

Magánnyugdíjpénztár részére, az önkéntes nyugdíjpénztári tevékenység végzésére vonatkozó 

engedélyt a Generali Önkéntes Nyugdíjpénztár részére megadom, valamint a Generali Önkéntes 

Nyugdíjpénztár részére az E-IV/14/2008. számon kibocsátott, 2008. június 6. napján kelt 

határozatot, amellyel a magánnyugdíjpénztári ágazat működtetését engedélyezte, a szétválásra 

tekintettel visszavonom.  

A határozat az Öpt. 41-42/B. §-án és 44/B. §-án, valamint az Mpt. 79/A-79/D. §-án és 81/B. 

§-án alapul. 

A határozatot a Felügyelet a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi 

CLVIII. törvény (Psztv.) 4. § (1) bekezdésének a) és f) pontjában biztosított hatáskörében eljárva 

hozta meg. 

A határozat elleni jogorvoslatról szóló tájékoztatás a Ket. 100. § (1) bekezdésének d) pontján, a 

100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdésén, a 110. § (1) bekezdésén, valamint a polgári 

perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 

330. § (2) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul. 

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

 

Budapest, 2011. november 10. 

 

 

Dr. Szász Károly s.k., 

a PSZÁF elnöke 
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