
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-EN-I-1699/2012. számú határozata az 

MFB Zrt. számára a Takarékbank Zrt.-ben történő közvetlen minősített befolyás 

szerzésének, valamint a Banküzlet Zrt.-ben, a Takarék Faktorház Zrt.-ben és a Takarék 

Alapkezelő Zrt.-ben történő közvetett minősített befolyás szerzésének engedélyezése 

tárgyában 

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 

1051 Budapest, Nádor u. 31.) (Kérelmező) jogi képviselője útján a Pénzügyi Szervezetek 

Állami Felügyeletéhez (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (Felügyelet) benyújtott 

kérelemre indult eljárásban az alábbi 

 

határozatot 

 

hozom. 

 

1. Engedélyezem a Kérelmező számára, hogy a Magyar Takarékszövetkezeti Bank 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 

10.) (Bank) 33 %-ot meghaladó, de 50 %-ot el nem érő mértékű közvetlen minősített 

befolyást szerezzen. (A részvény adásvételi szerződésben meghatározott tulajdoni 

részesedés első részletének megszerzését követően a Kérelmező közvetlen tulajdoni 

hányada 38,456 %, a második részlet megszerzését követően 40,51 %.) 

 

2. Engedélyezem a Kérelmező számára, hogy a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató 

Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 

10.) és a Takarék Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 

1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (Befektetési Alapkezelő) 33 %-ot meghaladó, de 

50 %-ot el nem érő mértékű közvetett minősített befolyást szerezzen. (A részvény 

adásvételi szerződésben meghatározott tulajdoni részesedés első részletének 

megszerzését követően a Kérelmező közvetett tulajdoni hányada 38,456 %, a második 

részlet megszerzését követően 40,51 %.) 

 

3. Engedélyezem a Kérelmező számára, hogy a BANKÜZLET Vagyonkezelő és 

Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1132 Budapest, 

Victor Hugó u. 18-22.) 10 %-ot meghaladó, de 20 %-ot el nem érő mértékű közvetett 

minősített befolyást szerezzen. (A részvény adásvételi szerződésben meghatározott 

tulajdoni részesedés első részletének megszerzését követően a Kérelmező közvetett 

tulajdoni hányada 18,84 %, a második részlet megszerzését követően 19,85 %.) 

 

*** 

 

A Kérelmező köteles a Bankban történő közvetlen, illetve a Takarék Faktorház Pénzügyi 

Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban és a BANKÜZLET Vagyonkezelő és 

Hasznosító Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (Pénzügyi Vállalkozások) történő 

közvetett minősített befolyás megszerzésének tényét az arra vonatkozó okiratok benyújtásával 

együtt a Felügyelet részére bejelenteni annak megtörténtét követő 30 (harminc) napon belül a 

hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 41. § (1) 

bekezdése alapján. A Kérelmezőt, mint a Bank közvetlen minősített befolyással rendelkező 

tulajdonosát, valamint a Pénzügyi Vállalkozások közvetett minősített befolyással rendelkező 

tulajdonosát a fenti bejelentés alapján veszi a Felügyelet nyilvántartásba. 

 



 

 

A Kérelmező köteles a Befektetési Alapkezelőben történő közvetett minősített befolyás 

megszerzésének tényét az arra vonatkozó okirat benyújtásával együtt a Felügyelet részére 

bejelenteni annak megtörténtét követő 2 (két) munkanapon belül a befektetési 

vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 

tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) ‒ amelyet a 

befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. 

törvény 9. §-a következtében kell alkalmazni ‒ 39. § (5) bekezdése alapján. A Kérelmezőt, 

mint a Befektetési Alapkezelő közvetett minősített befolyással rendelkező tulajdonosát a fenti 

bejelentés alapján veszi a Felügyelet majd nyilvántartásba. 

 

A határozatot a már hivatkozott jogszabályhelyeken túl, a Hpt. 14. § (1) bekezdésének d) 

pontja, a 17. § (2) bekezdése, a 37. §-a,  a 186. § (2) bekezdésének e) pontja, valamint a 190. 

§ (1) és (2) bekezdése, a Bszt. 37. § (1) bekezdése, a 38. § (1) bekezdése, a 159. § (1) 

bekezdésének e) pontja, a 161. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 161. § (4) bekezdés 

a) pontja alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. CLVIII. törvény 

4. § (1) bekezdés c) és r) 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) bekezdésének a) pontja alapján 

mellőztem. 

 

Budapest, 2012. november 06. 

Dr. Szász Károly s.k., 

a PSZÁF elnöke 


