
 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének a H-JÉ-II-126/2013., H-JÉ-II-127/2013., 

H-JÉ-II-129/2013-tól H-JÉ-II-146/2013-ig számú határozata az alábbi 

biztosításközvetítők adatszolgáltatásra kötelezés tárgyában 
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) 

(Felügyelet) képviseletében a Biztosításközvetítő (székhely: <Cimzes1Iranyitoszam> 

<Cimzes1Telepules>, <Cimzes1UtcaHazszam>) (Biztosításközvetítő) számára – a független 

biztosításközvetítői tevékenységéhez kapcsolódó adatszolgáltatási kötelezettsége megsértése 

miatt, Dr. Szász Károly a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján – az alábbi 

h a t á r o z a t o t  

hozom: 

1. Kötelezem a Biztosításközvetítőt, hogy az adatszolgáltatási kötelezettségeire vonatkozó 

jogszabályi előírásoknak a jövőben tegyen eleget. 

2. Kötelezem a Biztosításközvetítőt, hogy a 2012. évre vonatkozó éves jelentését, éves 

beszámolóját és törzsadatjelentését elektronikus úton, minősített vagy fokozott 

biztonságú elektronikus aláírással ellátva a Felügyelet részére küldje meg. 

Határidő: jelen határozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül. 

Felhívom a Biztosításközvetítő figyelmét, hogy amennyiben a határozati kötelezésnek nem, 

vagy nem maradéktalanul tesz eleget, a Felügyeletnek jogszabályban biztosított intézkedések 

alkalmazására van lehetősége, ideértve a bírság kiszabását, valamint a tevékenységi engedély 

visszavonását is. 

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 Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságtól keresettel kérheti. A 

keresetlevelet – a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságnak címezve – a 

Felügyeletnél kell 3 (három) példányban benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára 

adni. A keresetlevél benyújtásának a határozat végrehajtására nincs halasztó hatálya. A 

Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi 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. 
(…) 

*** 

Határozatom a Psztv. 38. § (4) bekezdésén, továbbá a Ket. 71. §-ának (1) bekezdésén alapul.  

A határozatot a Felügyeletnek a Psztv. 4. § (1) bekezdésének i) pontjában biztosított 

hatáskörében eljárva hoztam meg. 

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

a 100. § (2) bekezdésén, a 109. § (1) bekezdés a) pontján, valamint a polgári perrendtartásról 

szóló 1952. évi III. törvény 326. § (7) bekezdésén, 327. § (1)-(2) bekezdésein, a 330. § (2) 

bekezdésén, a 332. § (2a) bekezdésén és a 338. § (1)-(3) bekezdésein alapul. 

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

közlés napján jogerős. 

Budapest, 2013. június 25. 

Dr. Gázmár Zoárd s.k., 

a PSZÁF alelnöke 
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Alpha Premium Pénzügyi Közvetítő és Tanácsadó Kft. 

Aquarisk Biztosítási Alkusz Kft. 

Első Magyar Mobil Bróker Kft. 

E-PANNON 2000 Biztosítási Alkusz Kft. 

Europ Assistance Magyarország Befektetési és Tanácsadó Kft. 

F-L-Sz. Biztosítási Alkusz Kft. 

GENERÁCIÓ GROUP BRÓKER Kft. 

D.S.A. Weke Biztosítási Szolgáltató Kft. 

Global Business Union Pénzügyi Zrt. 

GROUP AGENT HUNGARY Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

HT Fenrir Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 

INSIGHT HOLDING Vagyonkezelő Zrt. 

ORIS GROUP Pénzügyi Zrt. 

Pannon Adviser Tanácsadói Alkusz Kft. 

PS Adminisztráció Szolgáltató Kft. 

SIRIUS LINE PÉNZÜGYI TANÁCSADÓ Kft. 

Stock-Jobber Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 

Top Finance & Consulting Pénzügyi Tanácsadó Kft. 

Cash Flow Akadémia Oktató és Tanácsadó Zrt. 

Espediente Biztosítási, Pénzügyi tanácsadó és Alkusz Kft. 


