
 

 
 

 

 
 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-8/2020. számú határozata a Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet számára 
hitelintézeti tevékenységi engedélyének visszavonása tárgyában 
 
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 7754 Bóly, Rákóczi utca 7/A.) (Takarékszövetkezet) által benyújtott 
kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi  
 

h a t á r o z a t o t 
 

hozza. 
 
1. A Takarékszövetkezet kérelmére – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvény (Hpt.) 14. § (1) bekezdés l) pontja, 32. § (2) bekezdése, 35. § (1) bekezdése és a 
szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. 
évi CXXXV. törvény (Szhitv.) 17/S. § (10)-(12) bekezdései alapján – visszavonja a Takarékszövetkezet 
722/1997/F., 314/1998., I-866/2000., I-1820/2002. és H-EN-I-811/2013. számú – az alábbiakban felsorolt 
pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésére – jogosító tevékenységi engedélyét.  
Hpt. 3. § (1) bekezdés 
a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól 
történő elfogadása, 
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, 
g) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet - váltóval, illetve csekkel saját számlára 
vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
l) követelésvásárlás 
(2) bekezdés 
a) pénzváltási tevékenység. 

 
2. Megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet az alábbi, a Hpt. 7. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységet nem 

végezheti: 
i) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve 
biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység. 

 
3. A Takarékszövetkezet a kérelmében foglaltak szerint köteles az Szhitv. 17/S. § (10)-(12) bekezdéseiben 

foglaltaknak megfelelően – legkésőbb 2020. június 30. napjáig beolvadni a Takarék Egyesült Szövetkezetbe 
(székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (Holding Szövetkezet) 

 
Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest2020. február 06. 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács 
Dr. Matolcsy György 
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