Tárgy:

megfelelés megállapítása

H-EN-I-391/2018. számú határozat
A Virpay Pénzforgalmi Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 9200 Mosonmagyaróvár, Szent István
király út 49., A. lház. 1.) (Pénzforgalmi Intézmény) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti
Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, Krisztina Krt. 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
Megállapítja, hogy a Pénzforgalmi Intézmény megfelel az egyes fizetési szolgáltatókról szól 2013. évi CCXXXV.
törvény (Fsztv.) 92/A. § (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek. A Pénzforgalmi Intézmény 2018. július
13. napját követően is végezheti az H-EN-I-174/2016. számú határozattal engedélyezett pénzügyi szolgáltatásait az
Fsztv. és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény mindenkor hatályos előírásainak
megfelelően.
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.

Indokolás
A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén
alapul.
A határozatot az MNB az Fsztv. 92/A. §-a alapján, az Mnbtv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés s)
pontjában biztosított hatáskörben eljárva hozta meg az Mnbtv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján
a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat kiadmányozására az Mnbtv. 13. § (11) bekezdésében
foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a jogorvoslatról való tájékoztatást az
Mnbtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.
A határozat az Mnbtv. 46. § (1) bekezdés c) pontja, a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá a 49/C. § (7) bekezdése
értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése alapján annak
közlésével válik véglegessé.
Budapest, 2018. július 12.
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