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A Magyar Nemzeti Bank  H-EN-I-1182/2013. számú határozata az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. számára 
pénzügyi szolgáltatási tevékenység kiemelt közvetítő útján történő végzésének engedélyezése tárgyában 
 
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság  
(székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.)  (Hitelintézet) által benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti 
Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) az alábbi 
 

h a t á r o z a t o t 
hozza. 
 
A PST engedélyezi a Hitelintézet számára, hogy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. 
törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitel és pénzkölcsön nyújtása pénzügyi szolgáltatási 
tevékenysége végzéséhez a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezetet (székhely: 3561 Felsőzsolca, Kassai u. 28.), 
valamint a Zirci Takarékszövetkezetet (székhely: 8420 Zirc, József A. u. 4.) (Kiemelt Közvetítők) mint kiemelt 
közvetítőt vegye igénybe. 
 
A Hitelintézet, mint megbízó és a Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet között 2013. szeptember 10. napján 
megkötött, valamint a Hitelintézet, mint megbízó és a Zirci Takarékszövetkezet között 2013. szeptember 6. napján 
megkötött, ‒ a Hitelintézet engedélykérelméhez benyújtott ‒, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) által felülbélyegzett 
közvetítői megbízási szerződés jelen határozat kézhezvételének napján lép hatályba. A szerződés bármilyen tartalmú 
módosításához az MNB ismételt jóváhagyása szükséges.  
 
A Hitelintézet pénzügyi szolgáltatási tevékenységének 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 az MNB kérésére bemutatni. A 
Hitelintézet köteles a Kiemelt Közvetítőkkel kötött szerződés bármely okból történő megszűnését ‒ a megszűnéstől 
számított ‒ 2 (kettő) napon belül az MNB-nek bejelenteni.  
 
Budapest, 2013. november 15. 
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