
 

 

A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-61/2022. számú határozata az MKB Bank Nyrt., a BUDAPEST Bank Zrt. és a Magyar 
Takarék Bankholding Zrt. számára egyesülés engedélyezése, valamint az MKB Bank Nyrt. számára befolyásoló 
részesedésszerzés és minősített befolyásszerzés engedélyezése tárgyában 
 
Az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.) (MKB Bank), a BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) (BUDAPEST Bank) és a Magyar Takarék 
Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1134 Budapest, Kassák Lajos u. 18.)  (Pénzügyi Holding 
Társaság) által benyújtott egyesülés engedélyezése iránti kérelemre, valamint az MKB Bank által benyújtott 
befolyásoló részesedés és minősített befolyás megszerzésére irányuló kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti 
Bank (székhely: 1013 Budapest, Krisztina krt. 55., telephely: 1122 Budapest, Krisztina krt. 6.) (MNB) az alábbi  
 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza. 
 
1. Engedélyezi, hogy a 2021. december 15. napján kelt Egyesülési Szerződésben foglaltak szerint a BUDAPEST 

Bank és a Pénzügyi Holding Társaság 2021. március 31. napjával beolvadjon az MKB Bankba. 
 

2. Megállapítja, hogy az egyesülés után létrejövő hitelintézet (MKB Bank) 
(i) neve: MKB Bank Nyrt. 
(ii) székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. 
(iii) típusa: bank 

 
3. Megállapítja, hogy az MKB Bank a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII.  

törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül az alábbiak üzletszerű 
végzésére jogosult: 
a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz nyilvánosságtól történő elfogadása, 
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
c) pénzügyi lízing, 
d) pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása, 
e) elektronikus pénz kibocsátása, 
f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk, váltó) 

kibocsátása, illetve az ezzel kapcsolatos szolgáltatás nyújtása, amely nem minősül pénzforgalmi 
szolgáltatásnak, 

g) kezesség és garancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
h) valutával, devizával - ide nem értve a pénzváltási tevékenységet -, váltóval, illetve csekkel saját 

számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység, 
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás 
k) hitelreferencia szolgáltatás 
l) követelésvásárlási tevékenység 

 valamint a 3. § (2) bekezdés szerinti 
a) pénzváltási tevékenység. 

 
4. Megállapítja, hogy az MKB Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az 

általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 5. § (1) bekezdésében 
meghatározott befektetési szolgáltatások közül az alábbiak üzletszerű végzésére jogosult a Bszt. 6. §-ában 
nevesített valamennyi pénzügyi eszközre kiterjedően: 

a) megbízás felvétele és továbbítása, 
b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára, 
c) sajátszámlás kereskedés, 
d) portfóliókezelés, 
e) befektetési tanácsadás, 

f) 
pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére 
vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás), 
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g) 
pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó 
kötelezettségvállalás nélkül 

valamint az 5. § (2) bekezdés szerinti 

a) 
a pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla 
vezetése, 

b) 
a letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton 
előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése, 

c) a befektetési hitel nyújtása, 

d) 
a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az 
egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás, 

f) a befektetési elemzés és pénzügyi elemzés, 
g) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás. 

 
5. Megállapítja, hogy a Bank a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló  

2014. LXXXVIII. törvény 383-394. §-ában foglalt feltételekkel függő biztosításközvetítői tevékenységet 
folytathat. 
 

6. Megállapítja, hogy a Bank a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenységet folytathat. 
 

7. Megállapítja, hogy az MKB Bank vezető állású személyei: 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1.  dr. Barna Zsolt (…) (…) igazgatóság belső 
tagja és elnöke, 
ügyvezető 

2. Ginzer Ildikó (…) (…) igazgatósági belső 
tagja, ügyvezető 

3. dr. Gombai 
Gabriella 

(…) (…) igazgatóság belső 
tagja 

4. dr. Piller Zsuzsa (…) (…) igazgatósági tag 

5. Takács Marcell 
Tamás 

(…) (…) igazgatósági tag 

6.  Valkó Mihály (…) (…) igazgatósági tag 

7. dr. Hornung 
Ágnes Anna 

(…) (…) felügyelő bizottság 
elnöke 

8. Dobi Kitti (…) (…) felügyelő bizottság 
munkavállalóli 
képviselő tagja 

9. Nyemcsok János (…) (…) felügyelő bizottság 
munkavállalói 
képviselő tagja 

10. Bechtold Balázs  (…) (…) felügyelő bizottság 
munkavállalói 
képviselő tagja 

11. dr. Ipacs László (…) (…) felügyelő bizottság 
tagja 

12. Oszlányi Törtel 
András 

(…) (…) felügyelő bizottság 
tagja 

13. Feodor Rita (…) (…) felügyelő bizottság 
tagja 

14. Martzy Antal (…) (…) ügyvezető 

15. Puskás András (…) (…) ügyvezető 

16. Szabó Levente 
László 

(…) (…) ügyvezető 

17. dr. Szomolai 
Csaba 

(…) (…) ügyvezető 
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8. Engedélyezi az MKB Bank számára, hogy  

a. az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1122 
Budapest, Pethényi köz 10.) 50 %-ot meghaladó (75,91 %-os) közvetlen tulajdoni részesedést, valamint 
50 %-ot meghaladó (100 %-os) mértékű közvetlen befolyásoló részesedést megtestesítő szavazati jogot, 

b. a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságban (székhely: 1117 Budapest, Magyar 
Tudósok körútja 9. G. ép.) 50 %-ot meghaladó (88,13 %-os) közvetett befolyásoló részesedést, valamint 
50 %-ot meghaladó (88,33 %-os) mértékű közvetett befolyásoló részesedést megtestesítő szavazati jogot, 
továbbá 

c. a Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok 
körútja 9. G. ép.) 50 %-ot meghaladó (73,38 %-os) közvetett befolyásoló részesedést, valamint 50 %-ot 
meghaladó (82,21 %-os) mértékű közvetett befolyásoló részesedést megtestesítő szavazati jogot 
szerezzen. 
 

9. Engedélyezi az MKB Bank számára, hogy  
a. a Budapest Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) 50 

%-ot meghaladó (100 %-os) 
b. a Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1117 

Budapest, Magyar Tudósok körútja (Infopark G. épület 9.) 50 %-ot meghaladó (100 %-os) 
c. a Takarék Központi Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban (székhely: 1152 

Budapest, Szentmihályi út 171.) 50 %-ot meghaladó (100 %-os) 
mértékű közvetett befolyásoló részesedést szerezzen. 
 

10. Engedélyezi az MKB Bank számára, hogy a Budapest Alapkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságban 
(székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) 50 %-ot meghaladó (100 %-os) közvetett minősített befolyást 
szerezzen. 

 
11. Engedélyezi az MKB Bank alapszabályának tevékenységi kört érintő módosítását. Az alapszabály MKB Bank 

által benyújtott, 1.2.3.3. pontjának jelen határozattal engedélyezett szövege e határozat mellékletét képezi. 
 

12. Nyilvántartásba veszi, hogy az MKB Bank a Budapest Eszközfinanszírozó Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Váci út 193.) pénzforgalmi intézményben 50 %-ot meghaladó 
(100 %-os) mértékű közvetett befolyásoló részesedést szerez. 
 

13. Az MKB Bank köteles a 8-9. pontban megjelölt befolyásoló részesedés, illetve a minősített befolyás 
megszerzésének tényét az arra vonatkozó okirat(ok) benyújtásával együtt az MNB részére bejelenteni annak 
megtörténtét követő 30 (harminc) napon belül a Hpt. 134. § (1) bekezdése alapján. A Bszt. 39. § (5) bekezdése 
alapján az MKB Bank köteles a minősített befolyás megszerzésének tényét az arra vonatkozó okirat(ok) 
benyújtásával együtt az MNB részére bejelenteni annak megtörténtét követő 2 (két) munkanapon belül.  Az 
MKB Bankot, mint a 8-9. pontban megjelölt pénzügyi intézmények közvetlen és közvetett befolyásoló 
részesedéssel, valamint a 10. pontban megjelölt alapkezelő minősített befolyással rendelkező tulajdonosát a 
fenti bejelentés alapján veszi majd az MNB nyilvántartásba. 

 
Jelen engedély megadásával egyidejűleg az MNB a határozatban foglalt adatokat nyilvántartásba veszi. 
 
Az MNB eljárása során az MKB Bank által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül eljárási költség nem merült fel.  
 
Budapest, 2022. január 28. 
 
 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács 
Dr. Matolcsy György 

a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke 
ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 

 

18. Egerszegi Ádám (…) (…) ügyvezető 

19. Dobi Kitti (…) (…) ügyvezető 


