
 

 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-I-211/2011. számú határozata az 

Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány számára pénzügyi szolgáltatás függő 

kiemelt közvetítők útján történő végzésének engedélyezése tárgyában 

 

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány (székhelye: 1054 Budapest, Kálmán Imre 

u. 20., a továbbiakban: Pénzügyi Vállalkozás) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez 

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

kérelmére a Felügyelet Elnökének felhatalmazása alapján az alábbi  

 

h a t á r o z a t o t 

hozom. 

Engedélyezem a Pénzügyi Vállalkozás számára a hitelintézetekről és a pénzügyi 

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

pontja alá tartozó kezességvállalás pénzügyi szolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan a 

kezesi helytállásából keletkezett követelései behajtásához és érvényesítéséhez az alábbiakban 

felsorolt pénzügyi intézmények, mint kiemelt közvetítők (továbbiakban: Kiemelt Közvetítők) 

igénybe vételét: 

Füzes Takarék Szövetkezeti Hitelintézet (székhelye: 3390 Füzesabony, Rákóczi út 55.) 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 

1051 Budapest, Nádor u. 31.) 

TISZA Takarékszövetkezet (székhelye: 5430 Tiszaföldvár, Ó Nagy Benjámin út 1.) 

VIV Faktor Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 2054 Törökbálint, 

Hosszúrét u. 1.) 

1.  A Pénzügyi Vállalkozás, mint megbízó és a Kiemelt Közvetítők között megkötött – a 

Pénzügyi Vállalkozás engedélykérelméhez benyújtott –, a Felügyelet által 

felülbélyegzett Közvetítői Megállapodások jelen határozat kézhezvételének napján 

lépnek hatályba. A szerződések bármilyen tartalmú módosításához a Felügyelet 

ismételt jóváhagyása szükséges. 

2. A Pénzügyi Vállalkozás pénzügyi szolgáltatási tevékenységének az 1. pontban 

foglaltak szerinti, a Kiemelt Közvetítők útján történő folytatása során is felelős a 

tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok és rendelkezések betartásáért, e 

tekintetben köteles belső ellenőrzése által folyamatosan ellenőrizni a Kiemelt 

Közvetítők tevékenységét, valamint a tevékenység folytatásához szükséges személyi 

és tárgyi feltételek meglétét és az ellenőrzés írásos anyagát a Felügyelet kérésére 

bemutatni. A Pénzügyi Vállalkozás köteles a Kiemelt Közvetítőkkel kötött 

szerződések bármely okból történő megszűnését – a megszűnéstől számított – 2 napon 

belül a Felügyeletnek bejelenteni. 

A határozatot a Hpt. 6/C. § (1) bekezdés aa) pontjában, 15. § (1) bekezdés f) pontjában, 26. § 

(1) bekezdésében foglaltak alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 

2010. évi CLVIII. törvény 4. §-ának (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 18. 

dr. Csere Bálint s.k., 

a PSZÁF ügyvezető igazgatója 


