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pénzügyi szolgáltatás
közvetítésének engedélyezése

H-EN-I-264/2018. számú határozat
A PKE Pénzügyi Pont Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1146 Budapest, Thököly út 174.) (Társaság) 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:
Engedélyezi a Társaság számára a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény
(Hpt.) 3. § (1) bekezdés i) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítése tevékenység többes
ügynökként történő végzését.
Az MNB nyilvántartásba veszi a Társaság nevét, székhelyét, a tevékenység végzésének helyét, vezető állású
személyének nevét, fogyasztóvédelmi ügyekért felelős személyének nevét.
A Társaságnak a többes ügynöki tevékenység végzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel a tevékenység
folytatása során folyamatosan rendelkeznie kell.
A független közvetítő ‒ többes ügynök ‒ működésének megkezdésétől folyamatosan köteles megfelelni a
tevékenység végzésének feltételéül meghatározott, a Hpt. 21. § (3) bekezdésében, valamint a 74. §-ában foglalt
előírásoknak.
A Hpt. 208. § (1)-(3) bekezdései alapján a többes ügynök köteles felügyeleti díj címén évi 50.000,- Ft-ot, azaz
Ötvenezer forintot évente egy összegben, az MNB 19017004-01677000-30900001 számú számlájára megfizetni. A
Társaság a felügyeleti díj fizetésére engedélyének birtokában folyamatosan köteles. Fizetési kötelezettsége azon a
napon szűnik meg, amikor az engedélyét az MNB visszavonja.
Az MNB eljárása során a Társaság által megfizetett igazgatási szolgáltatási díjon kívül egyéb eljárási költség nem
merült fel.
Indokolás
A határozat a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (Mnbtv.) 49/C. §-ának (1) és (3) bekezdésén
alapul.
A határozatot az MNB a Hpt. 3. § (1) bekezdés i) pontja, 3. § (3) bekezdése, 6. § (1) bekezdés 90. pont b) alpontja, 6. §
(1) bekezdés 122. pont f) alpontja, a 10. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja, 10. § (4) bekezdése, a 21. § (3) és (6)-(7)
bekezdései, 202. §-a, 204. §-a, 288. §-a, valamint a már hivatkozott jogszabályhelyek alapján, az Mnbtv. 4. § (9)
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bekezdésében és a 39. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított hatáskörében eljárva hozta meg az Mnbtv. 13. § (1)
bekezdés és (2) bekezdése k) pontja alapján a nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási Tanács útján. A határozat
kiadmányozására az Mnbtv. 13. § (11) bekezdésében foglaltak szerint átruházott kiadmányozási jogkörben került sor.
A határozat az Mnbtv. 46. § (1) bekezdés c) pontja, valamint a (2) bekezdés 14. pontja, továbbá a 49/C. § (7)
bekezdése értelmében az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 82. § (1) bekezdése
alapján annak közlésével válik véglegessé.
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, 2018. május …

A Pénzügyi Stabilitási Tanács, mint a hatáskör gyakorlója
Dr. Varga Dávid
igazgató, kiadmányozó
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