
 
 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-267/2015. számú határozata az MFB Zrt. és az MV Zrt. számára egyesülésének 
engedélyezése tárgyában 
 
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 31.) 
(Hitelintézet) és az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. (székhely: 1074 Budapest, Dohány utca 12.) (Pénzügyi 
Vállalkozás) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) benyújtott 
kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
hozza. 

 
1. A PST engedélyezi, hogy a 2015. március 31. napján kelt Egyesülési Szerződésben foglaltak szerint a Pénzügyi 

Vállalkozás 2015. június 30. napjával beolvadjon a Hitelintézetbe. 
 
2. A PST megállapítja, hogy az egyesülés után létrejövő hitelintézet  

(i) neve: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(ii) székhelye: 1051 Budapest, Nádor utca 31. 
(iii) típusa: szakosított hitelintézet 

 
3. A Hitelintézet szavatoló tőkéje nem lehet kevesebb, mint az egyesülő pénzügyi intézmények egyesülés előtti 

szavatoló tőkéjének összege. 
 

4. A PST megállapítja, hogy a Hitelintézet kizárólag a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló  
2001. évi XX. törvény (MFB törvény) 2. §-ában felsorolt feladataihoz közvetlenül kapcsolódó üzletszerű 
tevékenységet végezhet. 
 

5. A PST megállapítja, hogy a Hitelintézet az MFB törvény 3. § (2) bekezdésében meghatározott pénzügyi 
szolgáltatások közül – a fenti 4. pontban meghatározott körben – az alábbiak végzésére jogosult: 

a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől, 
b) 
c) 

hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
pénzügyi lízing, 

d) az MFB törvény 2. § b) és c) pontjában szereplő feladatához közvetlenül kapcsolódóan  
1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása – a pénzforgalmi számlavezetés kivételével – kizárólag 
jogi személy, egyéni cég és egyéni vállalkozó részére, 

e) kezesség és garancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
f) hitelreferencia szolgáltatása, 
g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás, 
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése. 
  
 

6. A PST megállapítja, hogy a Hitelintézet vezető állású személyei: 
 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. Lontai Dániel (…) (…) igazgatóság elnöke  

2. Nagy Csaba (…) (…) igazgatóság belső tagja, 
ügyvezető 

3. Bertalan Sándor (…) (…) ügyvezető 

4. Kovács Zsolt (…) (…) ügyvezető 

5. Várady György (…) (…) igazgatóság belső tagja, 
ügyvezető 

6. Dr. Bohács Zsolt 
József 

(…) (…) igazgatóság külső tagja 

7. Dr. Nagy Gábor (…) (…) igazgatóság külső tagja 
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8. Dr. Varga István (…) (…) igazgatóság külső tagja 

9. Dr. Halasi Tibor (…) (…) felügyelő bizottság 
elnöke 

10. Kalocsai Attila 
János 

(…) (…) felügyelő bizottság tagja 

11. Lipcsei János (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

12. Dr. Németh 
Krisztián 

(…) (…) felügyelő bizottság tagja 

13. Gönczy Ervin (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

 
7. A Hitelintézet köteles az egyesülés cégnyilvántartásba történő bejegyzése iránt folyamatba tett eljárásban 

az ügy érdemében hozott cégbírósági végzést – annak kézhezvételétől számított 15 (tizenöt) napon belül – 
az MNB-nek megküldeni. 

 
8. Jelen engedély megadásával egyidejűleg az MNB a határozatban foglalt adatokat nyilvántartásba veszi. 
 
Budapest, 2015. május 26. 

Dr. Windisch László s.k. 
az MNB alelnöke 


