
A Magyar Nemzeti Bank  H-EN-I-451/2016számú határozata az FHB Jelzálogbank Nyrt. számára kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumnak minősülő alapvető kölcsöntőke kötvények öt évnél hamarabb történő visszavásárlásának 
engedélyezése 
 
Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (Hitelintézet) 
által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult 
eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
hozom.  

1. Engedélyezem a Hitelintézet számára 
 

1.1. a Hitelintézet által 2012. december 20. értéknapon zártkörben kibocsátott, lejárat nélküli, 102.000.000,- 
EUR, azaz százkétmillió euró névértékű, (ISIN kód: XS0867086042), valamint  

1.2. a Hitelintézet által a 2013. május 16. értéknapon rábocsátott, lejárat nélküli, 10.000.000,- EUR, azaz tízmillió 
euró névértékben rábocsátott,  
összesen 112.000.000,- EUR, azaz száztizenkétmillió euró névértékű kiegészítő alapvető tőkeinstrumentum-
nak minősülő alapvető kölcsöntőke kötvényeknek (Kölcsöntőke Kötvények) a kibocsátásukat követő öt év-
nél hamarabb történő visszavásárlását a Hitelintézet által a jelen eljárásban benyújtott tőketervekben foglal-
taknak megfelelően. 
 

2. A Hitelintézet a visszavásárlást a jelen engedély alapján azzal a feltétellel hajthatja végre, ha ahhoz a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zrt. (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (Takarékbank) előzetesen – írás-
beli nyilatkozatával− hozzájárul. 
 

3. Engedélyezem a Hitelintézet számára, hogy a Kölcsöntőke Kötvények visszavásárlásának engedélyezésére 
irányuló kérelmének az MNB-hez történt benyújtását követő három hónapon belül bejelentse a Kölcsöntőke 
Kötvények visszavásárlására vonatkozó szándékát a Kölcsöntőke Kötvények birtokosainak. 

 
4. Rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség keretében előírom, hogy a Hitelintézet a Kölcsöntőke Kötvények 

visszavásárlására vonatkozó szerződések teljesítését az azt követő öt munkanapon belül jelentse be az MNB 
részére, továbbá a Takarékbank Kölcsöntőke Kötvények visszavásárlására vonatkozó írásbeli nyilatkozatát, 
annak kézhezvételétől számított két munkanapon, belül küldje meg az MNB részére. 
 
A Hitelintézet számára előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alapján az MNB a hitelintézetekről és 
a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (Hpt.) 204. § (2) bekezdés d) pontjában meg-
határozott iratokat nyilvántartásba veszi. 

 
Budapest, 2016. május 05. 

Dr. Windisch László s.k. 
az MNB alelnöke 


