
 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-36/2017. számú határozata a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete, a 
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt., az FHB Jelzálogbank Nyrt. és az FHB Kereskedelmi Bank Zrt.  számára 
szubkonszolidációs és arányos konszolidációs kötelezettség előírásának megszüntetése tárgyában 
 
A Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 31.) (SZHISZ), a Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) 
(Központi Bank), az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) 
(FHB Jelzálogbank) és az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, 
Üllői út 48.) (FHB Bank) (Kérelmezők) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) 
(MNB) benyújtott kérelemre indult eljárásban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása 
alapján a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
hozom.  
 
1. A kérelemnek helyt adva az MNB teljes mértékben eltekint FHB Jelzálogbank és az FHB Bank vonatkozásában 

az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 
követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU Rendelet 
(CRR) második- nyolcadik részben meghatározott követelményeknek egyedi szintű alkalmazásától.  
 

2. A H-EN-I-654/2015. számú határozat (Határozat) rendelkező részének 3. pontjában az FHB Jelzálogbank, 
mint anyavállalat számára előírt − a CRR második-negyedik és hatodik-nyolcadik részében, továbbá az 
Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és 
befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és 
a 2006/49/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2013. június 26-i 2013/36/EU Irányelv (CRD) VII. 
címében előírt kötelezettségeknek − szubkonszolidált szinten történő megfelelésre vonatkozó 
kötelezettséget 2017. január 1. napjától kezdődő hatállyal megszüntetem.  
 

3. A jelen határozat rendelkező rész 2. pontjában foglaltak alapján az FHB Jelzálogbank a 2017. január 1. napját 
követően az MNB részére teljesítendő adatszolgáltatásai tekintetében nem köteles alkalmazni a Határozat 
rendelkező rész 5. pontjában előírt teljes konszolidáció módszerét az alábbi vállalkozások tekintetében: 
 

- FHB Kereskedelmi Bank  
- FHB Lízing Zrt. 
- FHB Ingatlan Zrt. 
- FHB INVEST Kft. 
- Diófa Alapkezelő Zrt. 

 
4. A jelen határozat rendelkező rész 2. pontjában foglaltak alapján az FHB Jelzálogbank a 2017. január 1. napját 

követően az MNB részére teljesítendő adatszolgáltatásai tekintetében nem köteles alkalmazni a Határozat 
rendelkező rész 4. pontjában előírt, tőkerészesedésének megfelelő mértékű arányos konszolidáció 
módszerét az alábbi vállalkozások tekintetében: 
 
- Díjbeszedő Faktorház Zrt. 
- Magyar Posta Befektetési Zrt. 

 
 
Budapest, 2017. január 19. 

Dr. Kandrács Csaba 
az MNB ügyvezető igazgatója 

helyett 
Dr. Szomolai Csaba s.k. 

az MNB igazgatója 


