A Magyar Nemzeti Bank H-EN-III-114/2018. számú határozata az FHB Bank Zrt. számára tevékenységi köre
módosításának engedélyezése tárgyában
Az FHB Kereskedelmi Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1082 Budapest, Üllői út 48.;
cégjegyzékszám: 01-10-045459; adószám: 13750664444) (Bank) által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhelye: 1054
Budapest, Szabadság tér 9., telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) benyújtott kérelemre indult
eljárásban az MNB az alábbi
határozatot
hozza.
1. Visszavonja a Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) alapján benyújtott kérelme
szerint a következő befektetési szolgáltatási tevékenységek és kiegészítő szolgáltatások végzésére
vonatkozó engedélyét:
• megbízás felvétele és továbbítása /Bszt. 5. § (1) bekezdés a) pont/,
• megbízás végrehajtása az ügyfél javára /Bszt. 5. § (1) bekezdés b) pont/,
• portfoliókezelés /Bszt. 5. § (1) bekezdés d) pont/,
• pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó
kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás) /Bszt. 5. § (1) bekezdés f) pont/,
• pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás
nélkül /Bszt. 5. § (1) bekezdés g) pont/,
• a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított
értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, kivéve - a 909/2014/EU
rendelet mellékletének A szakasz 2. pontja szerinti - felső szintű (központi) értékpapírszámla
vezetését /Bszt. 5. § (2) bekezdés b) pont/,
• a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás /Bszt. 5. § (2)
bekezdés d) pont/,
• a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés /Bszt. 5. § (2) bekezdés f) pont/,
• jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás /Bszt. 5. § (2) bekezdés g) pont/.
2. Megállapítja, hogy a kérelemben foglaltak, illetve az EN-I-108/2011. számú határozat alapján a Bank
továbbra is végezheti a Bszt. 5. § (1) bekezdése c) pontja szerinti sajátszámlás kereskedést a Bszt. 6. §-a
szerinti pénzügyi eszközök tekintetében, illetőleg az 5. § (1) bekezdés e) pontja szerinti befektetési
tanácsadást a Bszt. 6. § a) pont szerinti pénzügyi eszközökön belül, kizárólag a Magyar Állam által
kibocsátott állampapírra vonatkozóan kötött azonnali ügyletekre.
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