V-JÉ-I-19/2019. számú végzés

A VirPay Pénzforgalmi Szolgáltató Kft.-nél (székhelye: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István király út 49.)
(Társaság) folyamatban lévő ellenőrzési eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság
tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő
végzést
hozza.
I. A Társasághoz a V-JÉ-I-15/2019. számú végzéssel kirendelt felügyeleti biztos kirendelésének időtartamát 2019.
szeptember 14. napjától számítva kettő hónappal, de legfeljebb a Társaságnál folyamatban lévő ellenőrzési
eljárást lezáró határozat (Határozat) meghozataláig meghosszabbítja.
II. A jelen végzés a V-JÉ-I-15/2019. számú végzés egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok hatályukban változatlanul
fennállnak.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
A végzés ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, a végzés elleni jogorvoslati jog célvizsgálatot lezáró határozat,
ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.

***
A végzés a már hivatkozott jogszabályhelyeken, valamint az MNB tv. 49/C. §-án alapul.
A végzés meghozatalára az MNB nevében, az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés (c) pontjában
biztosított hatáskörben, az MNB tv. 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. § (2) bekezdés e)
pontja, továbbá helyettesítés esetén a 6. § (1) bekezdés a) pontja alapján került sor. A végzés aláírására az MNB
rendelet 5. §-ban foglaltak alapján került sor.
A jelen végzés az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése értelmében önálló jogorvoslattal meg nem támadható, így – az
MNB tv. 57/B. § (1) bekezdésével, valamint az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvénynek
(Ákr.) az MNB tv. 46. § (2) bekezdés 18. pontjára tekintettel alkalmazandó 112. §-ával és 114. § (1) bekezdésével
összhangban – a végzés elleni jogorvoslati jog a Vizsgálatot lezáró határozat, ennek hiányában az eljárást
megszüntető végzés ellen igénybe vehető jogorvoslat keretében gyakorolható.
A végzés véglegessége az MNB tv. 49/C. § (7) bekezdése, illetve az Ákr. 82. § (1) bekezdése értelmében a végzés
közlésével áll be.
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