A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének EN-I-1669/2010. számú határozata az
MFB Zrt. számára pénzügyi szolgáltatás kiemelt közvetítő útján történő végzésének
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
határozatot
hozom:
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 követelések kezelésében, behajtásban való
közreműködés – pénzügyi szolgáltatási tevékenységét a kérelemhez mellékelt, és a
Felügyelet által felülbélyegzett megbízási szerződésekben foglaltak szerint az MKK
Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1027
Budapest, Henger u. 2/b., a továbbiakban: Társaság), mint függő kiemelt közvetítő útján
gyakorolja az alábbiak szerint.
1. A Bank és a Társaság között létrejött és a Felügyelet által felülbélyegzett megbízási
szerződések módosítása esetén a Banknak ismételten be kell szereznie a Felügyelet
engedélyét.
2. A Bank a fentiekben meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységének a Társaság
igénybevételével történő gyakorlása során is felelős a banktitokra és a pénzügyi
szolgáltatási tevékenység végzésére vonatkozó jogszabályok és rendelkezések
betartásáért. A Bank e tekintetben a Társaság tevékenységét köteles folyamatosan
ellenőrizni.
3. A Bank két napon belül köteles a Felügyeletnek bejelenteni, ha a megbízási szerződés
megszűnik.
4. A Bank köteles továbbá a Hpt. 2010. január 1-jét követő módosítása miatt a Társaság
rendelkezésére bocsátani a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 33.§ (1) bekezdése szerinti
szabályzatát, amelyet a Társaságnak ki kell egészítenie a tevékenységére vonatkozó
rendelkezésekkel, és a működése során köteles azt alkalmazni. A szabályzatban szereplő
rendelkezések betartását a Felügyelet ellenőrzi.
A határozatot a Hpt. 14.§ (1) bekezdés h) pontja alapján, valamint a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV. 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. §-ának (4) bekezdése alapján mellőztem.
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