
 

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének H-EN-I-520/2013. számú határozata az 

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt. számára megbízási szerződések módosításának 

engedélyezése tárgyában 

 

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 

1051 Budapest, Nádor u. 31.) (Hitelintézet) által a Pénzügyi Szervezetek Állami 

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

kérelemre indult eljárásban Dr. Szász Károly, a Felügyelet elnöke felhatalmazása alapján az 

alábbi  

 

h a t á r o z a t o t  

hozom. 

 

1. Engedélyezem a Hitelintézet és a KKV FEJLESZTŐ Kis- és Középvállalkozások 

Fejlesztését Segítő, Pénzügyi, Gazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt 

Felelősségű Társaság (székhely: 3525 Miskolc, Déryné u. 18.) (Kiemelt Közvetítő) ‒ 

mint kiemelt közvetítő ‒ között fennálló, 2012. február 6. napján létrejött közvetítésre 

vonatkozó Megbízási Szerződés 2013. március 19. napján kelt, a közvetítői jutalék 

kifizetését érintő módosítását. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a Hitelintézet részére megküldöm a Felügyelet által 

felülbélyegzett, a Megbízási Szerződés 1. számú módosítását.  

 

A Kiemelt Közvetítő útján történő pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásának 

feltételeit tartalmazó H-EN-I-1102/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit jelen 

határozatom nem érinti.  

 

2. Engedélyezem a Hitelintézet és a Nagykáta és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 

2760 Nagykáta, Dózsa György út 10.) (Kiemelt Közvetítő) ‒ mint kiemelt közvetítő ‒ 

között fennálló, 2012. január 26. napján létrejött közvetítésre vonatkozó Megbízási 

Szerződés 2013. március 19. napján kelt, a közvetítői jutalék kifizetését érintő 

módosítását. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a Hitelintézet részére megküldöm a Felügyelet által 

felülbélyegzett, a Megbízási Szerződés 1. számú módosítását.  

 

A Kiemelt Közvetítő útján történő pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásának 

feltételeit tartalmazó EN-I-96/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit jelen 

határozatom nem érinti.  

 

3.  Engedélyezem a Hitelintézet és az Örkényi Takarékszövetkezet (székhely: 2377 

Örkény, Kossuth Lajos u. 34/a.) (Kiemelt Közvetítő) ‒ mint kiemelt közvetítő ‒ 

között fennálló, 2012. január 26. napján létrejött közvetítésre vonatkozó Megbízási 

Szerződés 2013. március 18. napján kelt, a közvetítői jutalék kifizetését érintő 

módosítását. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a Hitelintézet részére megküldöm a Felügyelet által 

felülbélyegzett, a Megbízási Szerződés 1. számú módosítását.  
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A Kiemelt Közvetítő útján történő pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásának 

feltételeit tartalmazó EN-I-121/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit jelen 

határozatom nem érinti.  

 

4. Engedélyezem a Hitelintézet és a Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

(székhely: 2085 Pilisvörösvár, Fő út 130.) (Kiemelt Közvetítő) ‒ mint kiemelt 

közvetítő ‒ között fennálló, 2012. február 6. napján létrejött közvetítésre vonatkozó 

Megbízási Szerződés 2013. március 19. napján kelt, a közvetítői jutalék kifizetését 

érintő módosítását. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a Hitelintézet részére megküldöm a Felügyelet által 

felülbélyegzett, a Megbízási Szerződés 1. számú módosítását.  

 

A Kiemelt Közvetítő útján történő pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásának 

feltételeit tartalmazó EN-I-240/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit jelen 

határozatom nem érinti.  

 

5. Engedélyezem a Hitelintézet és a Szabolcs Takarékszövetkezet (székhely: 4400 

Nyíregyháza, Országzászló tér 4.) (Kiemelt Közvetítő) ‒ mint kiemelt közvetítő ‒ 

között fennálló, 2012. január 26. napján létrejött közvetítésre vonatkozó Megbízási 

Szerződés 2013. március 20. napján kelt, a közvetítői jutalék kifizetését érintő 

módosítását. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a Hitelintézet részére megküldöm a Felügyelet által 

felülbélyegzett, a Megbízási Szerződés 1. számú módosítását.  

 

A Kiemelt Közvetítő útján történő pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásának 

feltételeit tartalmazó EN-I-121/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit jelen 

határozatom nem érinti.  

 

6. Engedélyezem a Hitelintézet és a Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet (székhely: 4900 

Fehérgyarmat, Móricz Zs. u. 19.) (Kiemelt Közvetítő) ‒ mint kiemelt közvetítő ‒ 

között fennálló, 2012. január 26. napján létrejött közvetítésre vonatkozó Megbízási 

Szerződés 2013. március 18. napján kelt, a közvetítői jutalék kifizetését érintő 

módosítását. 

 

Jelen határozattal egyidejűleg a Hitelintézet részére megküldöm a Felügyelet által 

felülbélyegzett, a Megbízási Szerződés 1. számú módosítását.  

 

A Kiemelt Közvetítő útján történő pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásának 

feltételeit tartalmazó EN-I-166/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit jelen 

határozatom nem érinti.  

 

7.  Engedélyezem a Hitelintézet és a Szegvár és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 

6635 Szegvár, Szabadság tér 1.) (Kiemelt Közvetítő) ‒ mint kiemelt közvetítő ‒ 

között fennálló, 2012. január 26. napján létrejött közvetítésre vonatkozó Megbízási 

Szerződés 2013. március 20. napján kelt, a közvetítői jutalék kifizetését érintő 

módosítását. 
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Jelen határozattal egyidejűleg a Hitelintézet részére megküldöm a Felügyelet által 

felülbélyegzett, a Megbízási Szerződés 1. számú módosítását.  

 

A Kiemelt Közvetítő útján történő pénzügyi szolgáltatási tevékenység folytatásának 

feltételeit tartalmazó EN-I-96/2012. számú határozat egyéb rendelkezéseit jelen 

határozatom nem érinti.  

 

*** 

 

A határozatot a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 

a 6/E. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontja és a 14. § (1) bekezdés h) pontja alapján, a 

Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 4. § (1) 

bekezdésének 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. § (4) bekezdésének a) pontja alapján 

mellőztem. 

 

Budapest, 2013. május 28. 

Dr. Csere Bálint s.k., 

a PSZÁF ügyvezető igazgatója 


