
 

 2019. december 11.91099-36/2019 
 
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-IV-B-21/2019. számú határozata a Tempo Nyugdíjpénztárral szemben felügyeleti 
intézkedések alkalmazásáról 
 
 
A Tempo Nyugdíjpénztárral (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 18.) (Pénztár) szembeni, hivatalból folytatott 
célvizsgálat megállapításai alapján 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. 

 
1. Felszólítja a Pénztárat, hogy gondoskodjon arról, hogy ellenőrző bizottsága a jövőben maradéktalanul lássa el 

a közgyűlés elé terjesztendő éves beszámoló előzetes vizsgálatára vonatkozó feladatát. 
 

2. Felszólítja a Pénztárat, hogy készítse el a munkáltatói szerződések jogszabályi előírásoknak megfelelő 
adattartalmú nyilvántartását. 
 
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 
 

3. Felszólítja a Pénztárat, hogy vizsgálja felül a nem fizető tagokkal szemben érvényesített hozamlevonást, és a 
szükséges korrekciókat végezze el. 
 
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 
 

4. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben tartsa be a tagokkal történő elszámolásokra vonatkozó jogszabályi 
előírásokat.  
 

5. Felszólítja a Pénztárat, hogy a tagi kölcsönöket vizsgálja felül, a felülvizsgálat alapján intézkedjen a behajtásról, 
illetve az értékvesztés elszámolásáról, továbbá a behajthatatlan követelést írja le. 

 
A Pénztár a fenti kötelezés teljesítésére tett intézkedéseiről a jelen határozat kézhezvételét követő 90 
(kilencven) napon belül – dokumentumokkal alátámasztva – tájékoztassa az MNB-t. 

 
6. Felszólítja a Pénztárat, hogy az éves beszámolók összeállítására vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket a 

jövőben maradéktalanul tartsa be. 
 

7. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben az éves beszámoló mérlegét a jogszabályi előírásoknak megfelelő 
leltárral támassza alá. 
 

8. Felszólítja a Pénztárat, hogy a számviteli politikáját a hiányzó eszközcsoporttal egészítse ki. 
 
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 
 

9. Felszólítja a Pénztárat, hogy az adatszolgáltatásokat a jogszabályi előírásoknak megfelelő könyvelési adatok 
alapján teljesítse. 
 

10. Felszólítja a Pénztárat, hogy az eszközcsoportok célarányai tekintetében teremtsen összhangot a befektetési 
politika és a vagyonkezelési szerződésben rögzített vagyonkezelési irányelvek között.  
A Pénztár a fenti pontban foglaltak teljesítését a jelen határozat kézhezvételét követő 90 (kilencven) napon 
belül – dokumentumokkal alátámasztva – igazolja az MNB részére. 
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11. Felszólítja a Pénztárat, hogy a jövőben a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a hozambevételek és a 
befektetések költségeinek különbözeteként mutassa ki a hozamadatokat a számlaértesítőben.  

 
12. Kötelezi a Pénztárat 1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint összegű felügyeleti bírság megfizetésére. 

 
(…) 
 

13. Felszólítja a Pénztárat, hogy az igazgatótanács elnöke e határozatot az igazgatótanács és az ellenőrző bizottság 
ülésén a közléstől számított 15 (tizenöt) napon belül, a pénztártagokkal a következő közgyűlésen ismertesse. 

 
Az MNB felhívja a Pénztár figyelmét, hogy amennyiben jelen határozati felszólításoknak, illetve felhívásoknak nem, 
vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított intézkedések 
alkalmazására van lehetősége, ideértve további bírság kiszabását is. 
 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
(…) 
 

Budapest, 2019. december 06. 
 

 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
 

Nagy Koppány s. k. 
igazgató 

Biztosítás-, pénztár- és közvetítők felügyeleti igazgatóság 
 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
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