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H-EN-I-8/2020. számú határozat
A Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet (székhely: 7754 Bóly, Rákóczi utca 7/A.) (Takarékszövetkezet) által benyújtott
kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013
Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi
határozatot
hozza.
1.

A Takarékszövetkezet kérelmére – a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 14. § (1) bekezdés l) pontja, 32. § (2) bekezdése, 35. § (1) bekezdése és a
szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013.
évi CXXXV. törvény (Szhitv.) 17/S. § (10)-(12) bekezdései alapján – visszavonja a Takarékszövetkezet
722/1997/F., 314/1998., I-866/2000., I-1820/2002. és H-EN-I-811/2013. számú – az alábbiakban felsorolt
pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésére – jogosító tevékenységi engedélyét.
Hpt. 3. § (1) bekezdés
a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz - saját tőkét meghaladó mértékű - nyilvánosságtól
történő elfogadása,
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása,
d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása,
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,
l) követelésvásárlás
(2) bekezdés
a) pénzváltási tevékenység.

2.

Megállapítja, hogy a Takarékszövetkezet az alábbi, a Hpt. 7. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységet nem
végezheti:
i) a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve
biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység.

3.

A Takarékszövetkezet a kérelmében foglaltak szerint köteles az Szhitv. 17/S. § (10)-(12) bekezdéseiben
foglaltaknak megfelelően – legkésőbb 2020. június 30. napjáig beolvadni a Takarék Egyesült Szövetkezetbe
(székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.) (Holding Szövetkezet)

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel.
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Indokolás
A Takarékszövetkezet 2019. október 31. napján benyújtott beadványában tájékoztatta az MNB-t arról, hogy a jelen
határozat rendelkező részének 1. pontjában felsorolt tevékenységi engedélyeit a Hpt. 32. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően, az Szhitv. 17/S. § (10)-(12) bekezdéseinek alkalmazásával visszaadja, és egyúttal kérte az
MNB-től a fent említett tevékenységi engedélyek visszavonását, valamint jelezte, hogy be akar olvadni a Holding
Szövetkezetbe.
A Takarékszövetkezet kérte továbbá az MNB-től, hogy az Szhitv. 17/S. § (11) bekezdés d) pontjára tekintettel a
tevékenységi engedélyek visszavonásáról rendelkező határozatában a beolvadás határidejét 2020. június 30.
napjában határozza meg, tekintettel az Szhitv. 17/S. § (12) bekezdésében foglaltakra, mely szerint a szövetkezeti
hitelintézet Holding Szövetkezetbe történő (10) és (11) bekezdés szerinti beolvadása esetén nem kell alkalmazni a
Hpt. végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseit.
Az Szhitv. 17/S. § (10) bekezdésében foglaltak szerint szövetkezeti hitelintézet az Integrációs Szervezet előzetes
írásbeli hozzájárulását követően jogosult beolvadni a Holding Szövetkezetbe.
Az Szhitv. 17/S. § (11) bekezdésée értelmében a szövetkezeti hitelintézet Holding Szövetkezetbe történő
beolvadásához az Integrációs Szervezet abban az esetben járul hozzá, ha
a) azt a szövetkezeti hitelintézet és a Holding Szövetkezet közösen kérelmezik,
b) a szövetkezeti hitelintézet felszámolása kezdeményezésének feltételei nem állnak fenn,
c) a szövetkezeti hitelintézet beolvadása nem sérti a szövetkezeti hitelintézeti integráció érdekeit, valamint
d) a szövetkezeti hitelintézet a tevékenységi engedélyének visszaadásáról döntött és a szövetkezeti hitelintézet
tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta és a beolvadás a visszavonó határozatban megjelölt időpontig
történik.
A Takarékszövetkezet 2018. október 12. napján megtartott közgyűlése – a 14/2018. számú határozatával – döntött a
Takarékszövetkezet üzleti állományainak átruházásáról és ezt követően a működés befejezéséről. Továbbá a 2019.
augusztus 16. napján megtartott közgyűlésen módosította a fenti számú határozatot akként, hogy a
Takarékszövetkezet végelszámolása és jogutód nélküli megszűnése helyett beolvad – az Szhitv. 17/S. § (10)-(12)
bekezdésének alkalmazásával – a Holding Szövetkezetbe.
A benyújtott dokumentumok alapján az MNB megállapította, hogy a Takarékszövetkezet a Hpt. 35. § (1)
bekezdésében – mely szerint „a pénzügyi intézmény – ide nem értve a kizárólag csoportfinanszírozást végző
pénzügyi vállalkozást – a tevékenységi engedélyét a Felügyeletnek akkor adhatja vissza, ha bizonyítja, hogy pénzügyi
szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs. A Felügyelet meghatározhatja
azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a pénzügyi intézmény és a szolgáltató működését – az arra
vonatkozó szabályok szerint – köteles folytatni” – meghatározott feltételnek eleget tesz, a számára jelen határozat
rendelkező részének 1. pontjában felsorolt számú határozatokkal engedélyezett pénzügyi és kiegészítő pénzügyi
szolgáltatásokat 2019. április 30. napja óta már nem folytatja, teljes betét- és más visszafizetendő
pénzeszközállományát, a pénzforgalmi keretszerződés-állományát, valamint hitel és pénzkölcsön nyújtására irányuló
szerződéses állományát 2018. december 28. napján a Mohács Takarék Bank Zrt-re (jelenlegi elnevezése: Takarékbank
Zrt.) átruházta, pénzváltási tevékenységet 2019. április 30. napjával szüntette meg, és pénzügyi és kiegészítő
pénzügyi szolgáltatásból fakadó kötelezettsége nem áll fenn.
A Hpt. 48. § végelszámolásra vonatkozó rendelkezései helyett az MNB az Szhitv. 17/S. (12) bekezdését - mely szerint
a szövetkezeti hitelintézet Holding Szövetkezetbe történő (10) és (11) bekezdés szerinti beolvadás esetén nem kell
alkalmazni a Hpt. végelszámolásra vonatkozó rendelkezéseit – mint speciális rendelkezést alkalmazza, így a
szövetkezeti hitelintézetet nem kell végelszámolni.
A Hpt. 33. § (3) bekezdése előírja, hogy hitelintézet tevékenységi engedélyét az MNB a pénz-, tőke- és biztosítási piac
szabályozásáért felelős miniszter jóváhagyásával vonhatja vissza. Ennek érdekében az MNB megkereste a
pénzügyminisztert, aki a Takarékszövetkezet tevékenységi engedélyének visszavonásához a jóváhagyását megadta
A fenti tényeket összességében áttekintve és mérlegelve az MNB a Takarékszövetkezet kérelmében foglaltaknak
teljes egészében hely adott és végelszámolás elrendelése nélkül visszavonta a Takarékszövetkezet pénzügyi és
kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzésére jogosító tevékenységi engedélyeit, figyelemmel a Takarékszövetkezet
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kérelmében foglaltakra, amely szerint a Takarékszövetkezet legkésőbb 2020. június 30. napjáig beolvad a Holding
Szövetkezetbe.
A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNBtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén
alapul.
A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Hpt. 14. § (1) bekezdés l) pontja, 32. § (2) bekezdése, 35. § (1)
bekezdése és az Szhitv. 17/S. § (10)-(12) bekezdései, az MNBtv. 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés c)
pontjában biztosított hatáskörben, az MNBtv. 13. § (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a
Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, a hatáskör gyakorlója
helyettesítésének részletes szabályairól szóló 45/2019. (XII.18.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (1) bekezdés e)
pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNBtv. 13. § (9) bekezdésében foglaltak alapján került sor.
A határozat az MNBtv. 46. § (1) bekezdése, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá 49/C. § (7) bekezdése
értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (Ákr.) 82. § (1) bekezdése alapján
annak közlésével végleges.
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, a jogorvoslatról való tájékoztatást az
MNBtv. 49/C. § (3) bekezdés a) pontja alapján mellőzte.
Budapest, 2020. február 06.
A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács
Dr. Matolcsy György
a Pénzügyi Stabilitási Tanács elnöke
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