
2243-9/2017 
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-80/2017 számú határozata az FHB Kereskedelmi Bank Zrt. számára vezető állású 
személyek megválasztásának/ kinevezésének/újraválasztásának tárgyában 
 
Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (Bank) által 
a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) (MNB) benyújtott kérelemre indult eljárás-
ban az MNB nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács felhatalmazása alapján a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
hozom. 
 
Engedélyezem a következő személyek vezető állású személyekké történő megválasztását/kinevezését/ újraválasztá-
sát. 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. Sebestyén István (…) (…) igazgatóság külső tagja, 
elnöke 

2. Oláh Márton (…) 
 

(…) igazgatóság belső tagja, 
ügyvezető 

3. Takács Zoltán  (…) (…) igazgatóság belső tagja, 
ügyvezető 

4. Vargáné Králik 
Katalin 

(…) (…) igazgatóság külső tagja 

5. Martzy Antal (…) (…) igazgatóság külső tagja 

6. Szabó Levente 
László 

(…) (…) igazgatóság külső tagja 

7. Majláth Zsolt László (…) (…) igazgatóság külső tagja 

8. Illés Zoltán  (…) (…) felügyelő bizottság elnöke 

9. Hofer Noémi (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

10. Dr. Szabó Boldizsár (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

11. Dr. Landgraf Erik (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

12. Koltainé Nádházi 
Ágnes 

(…) (…) felügyelő bizottság tagja 

 
A Bank köteles a vezető állású személyek megválasztásától/ kinevezésétől/újraválasztásától számított 15 (tizenöt) 
munkanapon belül a törzsadataiban bekövetkezett változásokra vonatkozó jelentését a pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyelete alá tartozó személyek és szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 58/2015. (XII. 22.) 
MNB rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a 3. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, az 1. számú 
mellékletében meghatározott KTA2 űrlapkóddal ellátott elektronikus űrlapon, az MNB által a hiteles adatok fogadá-
sához kialakított és üzemeltetett elektronikus kézbesítési rendszeren (ERA rendszer) keresztül, a szervezetek és a 
Magyar Nemzeti Bank közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a 
Magyar Nemzeti Bank által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 19/2014. (VI.3.) 
MNB rendeletben foglaltak szerint benyújtani. Ennek alapján az MNB a vezető állású személyeket nyilvántartásba 
veszi. 
 
A Bank köteles továbbá a megválasztást /kinevezést/újraválasztást követő 15 (tizenöt) munkanapon belül a vezető 
állású személyek névsorát az MNB-nek megküldeni. 
 
Budapest, 2017. február 03. 
 

Dr. Kandrács Csaba 
az MNB ügyvezető igazgatója 

helyett 
dr. Szomolai Csaba s.k. 

az MNB igazgatója 
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