
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-I-127/2011. sz. határozata a MFB 

Magyar Fejlesztési Bank Zrt. számára többes kiemelt közvetítő igénybevételének és az 

Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram lebonyolításában való részvételre 

vonatkozó megbízási szerződés módosításának engedélyezése tárgyában 

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 

1051 Budapest, Nádor u. 31., továbbiakban: Bank) által a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39., továbbiakban: Felügyelet) 

benyújtott kérelemre indult eljárásban a Felügyelet elnökének felhatalmazása alapján az 

alábbi  

h a t á r o z a t o t 

hozom: 

1. Engedélyezem a Bank számára, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi 

vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. § (1) 

bekezdés b) pontjában foglalt hitel és pénzkölcsön nyújtása - azon belül az Új 

Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogramban való közreműködés – pénzügyi 

szolgáltatási tevékenységét a Magyar Posta Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Dunavirág u. 2-6., továbbiakban: 

Társaság), mint többes kiemelt közvetítő útján gyakorolja. 

2. Engedélyezem az 1. pontban megjelölt tevékenységre vonatkozó, a Bank 

kérelméhez mellékelt és a Felügyelet által felülbélyegzett, 2008. április 14. napján 

létrejött Megbízási Szerződésnek a Hpt. 2010. január 1. napjától hatályos – 

közvetítői rendszert érintő – előírásainak történő megfelelés érdekében történt 

módosítását.  

A Társaság útján történő, az Új Magyarország Kisvállalkozói Hitelprogram lebonyolításában 

való részvétel folytatásának feltételeit tartalmazó E-I-512/2008. számú határozat egyéb 

rendelkezéseit jelen határozatom nem érinti. 

A határozatot a Hpt. 14. § (1) bekezdés h) pontja, és a 26.§ (1) bekezdése alapján, a Pénzügyi 

Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) bekezdés c) 

pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztam meg.  

Tekintettel arra, hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, a határozat indokolását és a 

jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános 

szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdés a) pontja alapján mellőztem. 

 

Budapest, 2011. február 07. 

 

dr. Csere Bálint s.k., 

a PSZÁF ügyvezető igazgatója 


