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A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-1358/2013.számú határozata a TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet számára 
részvénytársasági formában működő bankká történő átalakítása engedélyezése tárgyában 
 
A TAKARÉK Szövetkezeti Hitelintézet (székhelye: 3700 Kazincbarcika, Fő tér 37.) (Takarékszövetkezet) által jogi 
képviselője útján benyújtott kérelmére indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Stabilitási Tanácsa (PST) a 
következő 

h a t á r o z a t o t 
hozza. 
 

1. A PST engedélyezi, hogy a Takarékszövetkezet a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. 
évi CXII. törvény (Hpt.) 5. § (4) bekezdésében meghatározott bankként működjön  
ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (Bank) elnevezéssel. 
 

2. A PST megállapítja, hogy az átalakítás után létrejövő Bank 
(i) neve: ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zártkörűen Működő 

Részvénytársaság 
(ii) rövidített neve: ÉRB Észak-magyarországi Regionális Bank Zrt. 
(iii) székhelye: 3525 Miskolc, Dózsa György út 12. 
(iv) típusa: bank 
(v) működési területe: Magyarország területe 
(vi) jegyzett tőkéjének 

összege: 
2.620.720.000,- Ft. azaz kettőmilliárd- hatszázhúszmillió-
hétszázhúszezer forint. 

 
3. A PST megállapítja, hogy a Bank a Hpt. 3. § (1) bekezdésében meghatározott pénzügyi szolgáltatások közül 

az alábbiak üzletszerű végzésére jogosult: 
a) betét gyűjtése és más visszafizetendő pénzeszköz – saját tőkét meghaladó mértékű – 

nyilvánosságtól történő elfogadása, 
b) hitel és pénzkölcsön nyújtása, 
d) pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása, 
f) olyan papír alapú készpénz-helyettesítő fizetési eszköz (például papír alapú utazási csekk,váltó) 

kibocsátása, amely nem minősül pénzforgalmi szolgáltatásnak, 
g) kezesség és bankgarancia vállalása, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása, 
h) valutával, devizával − ide nem értve a pénzváltási tevékenységet − , váltóval csekkel saját 

számlára, vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység,  
i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése, 
j) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás. 

 
4.  A PST megállapítja, hogy a Bank a Hpt. 3. § (2) bekezdésében meghatározott kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatások közül alábbi üzletszerű végzésére jogosult: 
a) pénzváltási tevékenység.  

 
5. A PST megállapítja továbbá, hogy a Bank a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 

valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 111. § (2) 
bekezdés a) pontja szerinti függő ügynökként közvetítésre jogosult, valamint a biztosítókról és a biztosítási 
tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 33. §-37. §-ában foglalt feltételekkel függő biztosításközvetítői 
tevékenységet folytathat. 
 

6. A PST engedélyezi a Szövetkezeti Hitelintézetek Integrációs Szervezete számára a Bankban 12,21%-os 
mértékű közvetlen minősített befolyás szerzését a szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes 
gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény 5.-§-ában foglaltak szerint. 

 
7. A PST engedélyezi a következő személyek vezető állású személlyé történő újraválasztását/megválasztását: 

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. Pál Gyula (…) (…) igazgatóság belső tagja, 
elnöke  
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2. Pásztor Péter (…) (…) igazgatóság belső tagja 

3. Molnár János (…) (…) igazgatóság belső tagja 

4 Szalóky Zoltán (…) (…) igazgatóság külső tagja 

5. Illés András Gyula (…) (…) igazgatóság külső tagja 

6.  Lakatos László (…) (…) felügyelő bizottság tagja, 
elnöke 

7. Dr. Földvári Attila (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

8. Dr. Oláh István (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

 
8. A PST megállapítja, hogy a Bank vezető állású személyei: 
9.  

 Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

1. Pál Gyula (…) (…) igazgatóság belső tagja, 
elnöke és ügyvezető 

2. Pásztor Péter (…) (…)   igazgatóság belső tagja, 
ügyvezető 

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

4. Illés András Gyula (…) (…) igazgatóság külső tagja 

5. Molnár János (…) (…) ügyvezető 

6. Báthory Katalin (…) (…) ügyvezető 

7. Hepp Csaba (…) (…) ügyvezető 

8. Heppné Szabó 
Judit 

(…) (…) ügyvezető 

9. Szabó Roland 
Barnabás 

(…) (…) ügyvezető 

10. Lakatos László (…) (…) felügyelő bizottság tagja, 
elnöke 

11. Dr. Földvári Attila (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

12. Dr. Oláh István (…) (…) felügyelő bizottság tagja 

 
10. A Bank köteles a Hpt. 76. § (3) bekezdése és Bszt. 103. §-a alapján kereskedési könyv vezetésére. 

 
11. Jelen engedély megadásával egyidejűleg a Magyar Nemzeti Bank a határozatban foglalt adatokat 

nyilvántartásba veszi. 
 
 
Budapest, 2013. december 09. 

Dr. Windisch László s.k. 
az MNB alelnöke 


