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H-EN-II-153/2019. számú határozat 
 
A Finia Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 6000 Kecskemét, Bajcsy-Zs. körút 3.) 
(Társaság) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, 
Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 

h a t á r o z a t o t  
 
hozza: 
 
Engedélyezi a Társaság számára a biztosításközvetítői tevékenység független biztosításközvetítőként 
(alkuszként) történő végzését. 
 
Engedélyezi a Társaság számára a következő személy alkuszi tevékenység irányításáért felelős természetes 
személyként történő foglalkoztatását: 
 

Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

Pácsa József Lajos 
6032 Nyárlőrinc, Orgona utca 

12. 
Tóth Ilona 

alkuszi tevékenység 
irányításáért felelős 

természetes személy 

 
Jóváhagyja a Társaságnak – az életbiztosítási ágba tartozó szerződésekkel kapcsolatos tevékenység 
tekintetében – a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 
2017. évi LIII. törvény (Pmt.), valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt 
pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény szerinti belső 
szabályzatát (Szabályzat). A Társaság a Szabályzatot a jelen határozat kézhezvételétől kezdve jogosult és 
köteles alkalmazni. 
 
Az MNB nyilvántartásba veszi a Társaság nevét, székhelyét, tevékenység irányítójának nevét és személyes 
azonosító adatait. 
 
A Társaságnak az alkuszi tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel a tevékenység folytatása 
során folyamatosan rendelkeznie kell. 

 
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 436. §-a alapján a Társaság köteles 
felügyeleti díj címén évi ötvenezer forintot megfizetni, amely összeg minden ötven – általa, továbbá a 
részéről megbízott gazdálkodó szervezet által alkalmazott vagy megbízott – biztosításközvetítést végző 
természetes személy után újabb ötvenezer forinttal nő. A Társaság a felügyeleti díjat egy összegben, az 
MNB 19017004-01677000-30900001 számú számlájára köteles megfizetni. A Társaság a felügyeleti díj 
fizetésére engedélyének birtokában folyamatosan köteles. Fizetési kötelezettsége azon a napon szűnik 
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meg, amikor az engedélyét az MNB a Bit. 431. § (1) bekezdésére tekintettel vagy a Bit. 413. § e) pontja 
alapján, a Társaság kérelmére visszavonja. 
 
A határozatot az MNB a Bit. 253. § (1)-(2) bekezdése, 399. § (1)-(2) bekezdése, 400. § (1)-(4) bekezdése, 
403. § (1) bekezdése, 413. § a) pontja, 414. §-a, 416. § (1) és (4) bekezdése, a Pmt. 5. § a) pontja, illetve a 
65. § (2) bekezdése alapján hozta meg.  
 
 
A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(Mnbtv.) 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés i) pontjában biztosított hatáskörben, az Mnbtv. 13. § 
(1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági 
döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes 
szabályairól szóló 48/2018 (XII. 21.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (9) bekezdése, továbbá 
helyettesítés esetén 6. § (1) bekezdés d) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 
5. §-ában foglaltak alapján került sor. 

 
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, az Mnbtv. 49/C. § (3) bekezdés 
a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző és az indokolásban az azt megalapozó 
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott. 
 
Budapest, 2019. október 21.                        
 
 

 
Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 

Dr. Varga Dávid 
Pénzügyi szervezetek engedélyezéséért és 

jogérvényesítéséért felelős 
igazgató 
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