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A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-128/2018. számú határozata az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság számára teljesítési határidő meghosszabbításáról 

 

Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság1 (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.) (Bank) 
kérelmére indult hatósági eljárás során a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) a következő 

h a t á r o z a t o t 

hozza. 

Az MNB a Bank 2018. március 28. napján kelt és 2018. április 18. napján kiegészített teljesítési határidő 
meghosszabbítására irányuló kérelmének helyt ad, és a 2017. december 28. napján kelt H-JÉ-I-B-355/2017. számú 
határozat (Határozat) rendelkező részének II. pont a) és b) alpontjában előírt kötelezettség teljesítési határidejét 2018. 
augusztus 31. napjáig, a Határozat III. pontjában előírt rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének 
határidejét pedig 2018. szeptember 30. napjáig meghosszabbítja.  
A jelen határozat a Határozat egyéb rendelkezéseit nem érinti, azok hatályukban változatlanul fennállnak.  

Az eljárás során eljárási költség nem merült fel. 
 

*** 
 

A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 42. § a) pontján, 49/C. § (1) bekezdésén és 55. § 
(1) bekezdésén alapul.  

Az MNB a határozatot az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva hozta meg az MNB tv. 13. § (1) bekezdése és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró 
Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat kiadmányozására az MNB tv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint 
átruházott kiadmányozási jogkörben került sor. 

Tekintettel arra, hogy az MNB a Bank kérelmének teljes egészében helyt adott és az ügyben nincs ellenérdekű ügyfél, az 
eljárásban az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontjában foglaltak alapján az MNB jogorvoslatról való tájékoztatást 
mellőző, az indokolásban pedig csak az azt megalapozó jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntés 
hozott. 

A határozat az MNB tv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja értelmében az Ákr. 82. § (1) bekezdése 
alapján annak közlésével végleges. 

 
Budapest, 2018. április 26. 

                                                                                                       
                                                                                                  A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója 

                                                                          Dr. Kandrács Csaba s.k. 
                                                                                    az MNB ügyvezető igazgatója, a Pénzügyi Stabilitási Tanács tagja 

                                                                                  ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
 

                                                           
1 Az MNB a 2018. március 28. napján kelt H-EN-I-134/2018. sz. határozattal engedélyezte a Bank alapszabályának a Bank nevét érintő módosítását, 
amelynek alapján a Bank új neve: TAKARÉK Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
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