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Hatályos: 2023. május 01. napjától, vagy amennyiben a Takarékbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaság, mint beolvadó társaság MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaságba, 
mint átvevő társaságba való beolvadásának bejegyzésére 2023. április 30. napjáig nem kerül sor, a 
bejegyzés napját követő naptól („Hatályosulás időpontja”)   
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Preambulum 

A Társaság a Magyar Nemzeti Bank („MNB”) vonatkozó határozata alapján a hitelintézetekről és a 
pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel („Hpt.”) összhangban mint EU-
szintű hitelintézet anyavállalat felelős a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó 
vállalkozásokat megállapító határozatban meghatározott vállalkozáscsoport („MKB Bankcsoport”) 
tekintetében az MKB Bankcsoport összevont alapú megfeleléséért a Hpt.-ben és a hitelintézetekre 
vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU 
rendeletben foglalt követelményeknek megfelelően.  

1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, 
MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA  

1.1 A Társaság elnevezése: MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság , rövidített neve: 
MBH Bank Nyrt („Társaság”)  

A Társaság angol nyelvű elnevezése: MBH Bank Plc.  

1.2 A Társaság tevékenységi körei 

1.2.1. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) szerinti 
főtevékenysége 

64.19’08  Egyéb monetáris közvetítés 

1.2.2. További tevékenységek:  

69.20’08  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység 
64.91’08 Pénzügyi lízing 
64.92’08 Egyéb hitelnyújtás 
64.99’08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés 
66.12’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység 
66.19’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység 
66.22’08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység 
66.29’08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége 
70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás 

64.90’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás  
68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétel [Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pont 
szerint]  
68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése [Hpt. 7. § (3) 
bekezdés i) pont szerint] 
85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás 
 

1.2.3. A Társaság a következő hitelintézeti és befektetési szolgáltatási tevékenységek 
üzletszerű végzésére jogosult a felügyeleti hatóság 975/1997/F. számon, 
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41.005/1998. számon, III/41.005-3/2001. számon, III/41.005-5/2002. számon, H-
EN-III-1076/2012. számon és H-EN-I-61/2022számon kiadott engedélyei alapján: 

1.2.3.1. A Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzügyi és kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatások: 

(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, 

(m) pénzváltási tevékenység 

1.2.3.2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 
valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. 
évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti 
befektetési és kiegészítő szolgáltatások: 

(a) megbízás felvétele és továbbítása; 

(b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára; 

(c) sajátszámlás kereskedés;  
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(d) portfoliókezelés (ideértve a magánnyugdíjpénztárak és az 
önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő 
vagyonkezelést);  

(e) befektetési tanácsadás;  

(f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb 
pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással 
(jegyzési garanciavállalás); 

(g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) 
vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül 

(h) pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az 
ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése; 

(i) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla 
vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek 
nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése;  

(j) befektetési hitel nyújtása; 

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

(l) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés; 

(m) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás. 

1.2.3.3. Bejelentés alapján végezhető tevékenységek: 

(a) Hpt. 7. § (3) bekezdés b) pontja és a biztosítási tevékenységről 
szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1) bekezdés 
14. pontja és a 133. pont szerinti biztosításközvetítői 
tevékenység. 

(b) Hpt. 7. § (3) bekezdés c) pontja és a Bszt. 111-116. §-a szerinti 
közvetítői tevékenység. 

(c) Hpt. 7. § (3) bekezdés p) pontja szerinti szoros kapcsolatban 
álló vállalkozások számára szolgáltatások nyújtása. 

(d) Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti a pénzügyi 
szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve 
elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték 
hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre 
irányuló tevékenység 
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1.2.3.4. Egyéb üzletszerűen végzett tevékenységek 

Jogszabályban meghatározott közösségi, valamit állami támogatások közvetítése 
(Hpt. 7.§ (3) l) pont) 

1.3 A Társaság székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38. 

1.4 A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviseleteket 
létesíthet. A Társaság telephelyeit és fióktelepeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 

1.5 Társaság működésének tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult. 

1.6 A Társaság egyesülés (beolvadás) folytán 2022. március 31. napjától (illetve amennyiben az 
egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, az egyesülés (beolvadás) cégbírósági 
bejegyzésének napjától) az alábbi gazdasági társaságok általános jogutódja: 

1.6.1 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 
(székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszámon); és 

1.6.2 Magyar Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszámon). 

1.7 A fenti 1.6 pont szerinti egyesülés kapcsán a Társaság a következő kötelezettségvállalást teszi. 
Tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9)-
(11) bekezdéseiben foglaltakra, a Társaság kijelenti, hogy az egyesülést követően a jogelőd 
társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív időbeli 
elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása révén – 
úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. 

1.8 A Társaság egyesülés (beolvadás) folytán 2023. április 30. napjától (illetve amennyiben az 
egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, az egyesülés (beolvadás) cégbírósági 
bejegyzésének napjától) az alábbi gazdasági társaság általános jogutódja:  

1.8.1 Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, 
Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék 
Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszámon). 

1.9 A fenti 1.8 pont szerinti egyesülés kapcsán a Társaság a következő kötelezettségvállalást teszi. 
Tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9)-
(11) bekezdéseiben foglaltakra, a Társaság kijelenti, hogy az egyesülést követően a jogelőd 
társaságoktól átvett eszközöket és kötelezettségeket (ideértve a céltartalékot és a passzív 
időbeli elhatárolást is) figyelembe véve, adóalapját – az adózás előtti eredmény módosítása 
révén – úgy határozza meg, mintha az egyesülés nem történt volna meg. 

2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK 

2.1 Az alaptőke  
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2.1.1 A Társaság alaptőkéje 313.590.071.000,- Ft-ra azaz 
Háromszáztizenhárommilliárd-ötszázkilencvenmillió-hetvenegyezer forint. 
amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás. 
1Az alaptőke  

2.1.1.1 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer 
forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" 
sorozatú törzsrészvényből;  

2.1.1.2 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszáztizenhétezer-
kettőszáznégy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű 
– a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során a beolvadó társaságok 
részvényei ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon 
előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből; és 

2.1.1.3 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázkettőezer-
hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint 
névértékű és 2.446,9999971827 Ft kibocsátási értékű, azaz 
mindösszesen 185.000.000.000,- Ft (egyszáznyolcvanöt-milliárd 
forint) kibocsátási értékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során 
teljesített pótlólagos vagyoni hozzájárulás ellenében kibocsátott – 
névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú 
törzsrészvényből áll.  

2.1.1.4 1.439.421 db, azaz Egymillió-négyszázharminckilencezer-
négyszázhuszonegy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint 
névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" 
sorozatú törzsrészvényből  

2.1.1.5 830.667 db, azaz nyolcszázharmincezer- hatszázhatvanhét darab 
egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű – a fenti 1.8 pont 
szerinti egyesülés során a beolvadó társaságok részvényei ellenében 
kibocsátott – névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" 
sorozatú törzsrészvényből áll. 

2.1.2 Az „A” sorozatú törzsrészvények mindegyike azonos jogokat testesít meg.  

2.2 Részvénykönyv-vezetés 

2.2.1 Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről Ptk. 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti 
adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv 
vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait 
közzé kell tenni. A részvényes a részvénykönyvbe történő bejegyzést követően 

 
1 A 2022. december 09. napján tartandó közgyűlésén elfogadásra kerülő jogutód Társaság Alapszabályban az Alaptőke tényleges összegét a 
kilépő és fúzióban résztvevő részvényesek száma alapján és a ténylegesen elhatározott tőkeemelési összegek ismeretében lehet majd 
véglegesen meghatározni, ennek megfelelően a 2.1.1.5 pontban írt részvény darabszám változhat.  
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gyakorolhatja részvényesi jogait. A részvénykönyvből törölt adatoknak 
megállapíthatónak kell maradniuk. 

2.2.2 A Társaság a Közgyűlésre, illetve a kifizetéssel járó társasági eseményekre 
tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén 
a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi 
megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg 
a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe 
bejegyzi. A tulajdonosi megfeleltetés szabályaira a KELER Zrt. mindenkor 
hatályos általános üzletszabályzata irányadó. 

2.3 A részvények átruházása 

2.3.1 A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a 
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 151-155. §-aiban szabályozott 
részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. 
Ha a Társaságban való tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi 
meghatalmazott kizárólag részvényessel együtt jegyezhető be a részvénykönyvbe.  

3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK 

3.1 Közgyűlés 

3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.  

A Közgyűlést annak kezdőnapját legalább harminc (30) nappal megelőzően, a 8. 
pontban foglaltak szerint közzétett meghívó (hirdetmény) útján kell összehívni. A 
Közgyűlést a társaság székhelyétől eltérő helyszínre is össze lehet hívni annak 
érdekében, hogy azon a részvényesek minél nagyobb számban és minél szélesebb 
körben megjelenhessenek. 

3.1.2 A Társaság a Közgyűlésre mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi 
megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a 
Közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) tőzsdei kereskedési napok (e 
napokat is beleértve) közötti időszakra eshet.  

3.1.3 A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő 
szerint 18 (tizennyolc) órakor a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi 
megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg 
a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe 
bejegyzi és azt a tulajdonosi megfeleltetés adataival lezárja („Részvénykönyv 
Közgyűlési Lezárása”). Ezt követően a részvénykönyvbe a részvényes 
részvénytulajdonát érintő bejegyzést leghamarabb a Közgyűlést követő 
munkanapon lehet tenni. 

3.1.4 A Társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal 
nyilvánosságra hozza: 
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(a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a 
szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat; 

(b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, 
az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, 
valamint a határozati javaslatokat; 

(c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó 
nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a 
részvényeseknek. 

3.1.5 A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a 
közgyűlési meghívó, valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati 
javaslatok elektronikus úton történő megküldésére azon részvényesek részére, akik 
ezt az igényüket előzetesen a Társaságnak írásban bejelentették. Az ilyen igény 
bejelentetése a részvényesi minőség fennállása alatt határozatlan időre – annak 
írásban történő visszavonásáig szól. Az e-mailen elküldött társasági közléseket az 
e-mail elküldésének napján a részvényeshez megérkezettnek kell tekinteni.  

3.1.6 A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem 
szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik 
egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályosan összehívott, 
illetve megtartott Közgyűlésen elfogadott, és ebből az okból érvénytelen határozat 
az elfogadásának időpontjára visszamenő hatállyal érvényessé válik, ha a 
határozatot a Közgyűlés napjától számított harminc (30) napon belül valamennyi 
részvényes egyhangúlag érvényesnek ismeri el. 

3.1.7 A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi 
részvételre jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden 
nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.  

3.1.8 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által 
megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a 
Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti 
időpontot követően azt legfeljebb huszonegy (21) nappal követő időpontra, az 
eredeti napirenden szereplő ügyekben. A megismételt Közgyűlés a jelenlévők 
számától függetlenül határozatképes. 

3.1.9 A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:  

(a) a Társaság cégnevét és székhelyét; 

(b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését; 

(c) a Közgyűlés napirendjét; 

(d) a Közgyűlés megtartásának módját; 



 

 
 
 
 
 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

 
 

9 

(e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt 
feltételeket; 

(f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt 
Közgyűlés helyét és idejét. 

(g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának 
feltételeit, továbbá 

(h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő 
dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege 
elérhetőségének helyét.  

3.1.10 Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja 
– rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli 
Közgyűlést összehívni: 

(a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma 
három (3) alá csökkent,  

(b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább egy 
(1) százalékával rendelkező – a részvénykönyv adatai által 
igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél 
megjelölésével, vagy  

(c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű 
értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha 
tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség 
következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját 
tőkéje az alaptőke törvényben meghatározott minimális 
összege alá csökkent, vagy a Társaságot a fizetésképtelenség 
fenyegeti vagy fizetéseit megszüntette, vagy a Társaság 
vagyona a Társaság tartozásait nem fedezi,  

(d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag 
a napirend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja, 
vagy 

(e) jogszabályban meghatározott egyéb kötelező esetekben. 

3.1.11 A Közgyűlés levezető elnöke az Elnök-vezérigazgató, vagy az általa felkért 
személy, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által 
egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent 
részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni a részvényes, 
illetve képviselője nevét és lakóhelyét vagy székhelyét, részvényei számát és az őt 
megillető szavazatok számát, valamint a Közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők 
személyében bekövetkezett változásokat. A jelenléti ívet a Közgyűlés levezető 
elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.  
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3.1.12 A Közgyűlés levezető elnöke:  

(a) megnyitja a Közgyűlést; 

(b) megállapítja a határozatképességet; 

(c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja 
a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát; 

(d) szünetet rendel el; 

(e) berekeszti a Közgyűlést. 

3.1.13 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza: 

(a) a Társaság cégnevét és székhelyét; 

(b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét; 

(c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a 
jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a 
nevét; 

(d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott 
indítványokat; 

(e) a határozati javaslatokat; 

(f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek 
tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen 
szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,  

(g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a 
szavazástól tartózkodók számát.  

3.1.14 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és 
egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága 
köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai 
között elhelyezni és megőrizni, valamint a közgyűlés befejezését követő harminc 
napon belül köteles a cégbíróságnak benyújtani. A Társaság Igazgatósága köteles 
továbbá a Közgyűlésen hozott határozatokat, valamint a határozati javaslatok 
ismertetését, illetve a határozati javaslatokkal kapcsolatos lényeges kérdéseket és 
válaszokat is tartalmazó közgyűlési jegyzőkönyvet a közgyűlést követő harminc 
(30) napon belül közzétenni a 8. pontban foglaltak szerint.  

3.1.15 A Társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a 
jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és 
nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést. A 
Közgyűlésen felmerült és annak keretében a részvényes által elfogadottan meg 
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nem válaszolt kérdések megválaszolására a Társaságnak a Közgyűlés napjától 
számított három (3) munkanap áll rendelkezésére. 

3.1.16 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 
3.2.2(e)3.2.2(f) pontban foglalt esetet;  

(b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról 
jogutód nélküli megszüntetéséről;  

(c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság 
felhatalmazása az alaptőke felemelésére; 

(d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, 
illetve korlátozásáról;  

(e) döntés az alaptőke leszállításáról;  

(f) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó 
kötvények kibocsátásáról;  

(g) döntés saját részvény megszerzéséről, illetve elidegenítéséről, 
Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;  

(h) az Igazgatóság tagjainak megválasztása és visszahívása, 
valamint díjazásuk megállapítása;  

(i) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;  

(j) a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság 
operatív irányítását ellátó Elnök-vezérigazgató 
megválasztásáról és munkakörének betöltéséről (ideértve 
különösen az Elnök-vezérigazgató munkaviszonyának 
létesítését, illetve megszüntetését), illetve a fenti döntések 
végrehajtására vonatkozó felhatalmazás megadásáról; 

(k) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;  

(l) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve 
részvényfajták, osztályok átalakításáról; 

(m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, 
valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság 
tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk 
megállapítása; 

(n) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, 
díjazásának megállapítása; 
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(o) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett 
munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadása 
tárgyában;  

(p) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának 
jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról; 

(q) döntés osztalékelőleg fizetéséről kivéve, a 3.2.2(m) pontban 
foglalt esetet; 

(r) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, 
felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval 
szembeni igény érvényesítéséről; 

(s) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról; 

(t) véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi 
szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények 
jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. 
törvény („HRSZtv.”) szerinti javadalmazási politikáról 
(„HRSZtv. Javadalmazási Politika”) illetve amennyiben 
jogszabály alapján alkalmazandó, a javadalmazási jelentésről 
(„HRSZtv. Javadalmazási Jelentés”). A HRSZtv. 
Javadalmazási Politikát annak jelentős változása esetén, de 
legalább négyévente a Közgyűlés napirendjére kell tűzni; 

(u) döntés a Társaság által kibocsátott részvények 
megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség 
nyújtása tárgyában; 

(v) döntés a Társaságnak, illetve a Társaság közvetlen vagy 
közvetett leányvállalatának (ideértve az MTB Magyar 
Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságot (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 
10.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206; a továbbiakban: 
„MTB”), illetve a Takarék Jelzálogbank Nyilvánosan 
Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1117 Budapest, 
Magyar Tudósok körútja 9. G. ép.; cégjegyzékszáma: Cg.01-
10-043638; a továbbiakban: „Takarék Jelzálogbank”) az 
ISZ-be történő belépése vagy kilépése kérdésében; 

(w) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az 
Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal. 

3.1.17 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, 
amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati 
többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú 
határozathozatalt írnak elő, úgy az adott kérdésben a közgyűlés egyhangú döntéssel 
határoz. Amennyiben a jelen Alapszabály valamely kérdésben a Közgyűlési 
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határozathoz minősített többséget kíván meg, akkor a határozati javaslatot a jelen 
lévő részvényesek legalább háromnegyedes többségével kell elfogadnia.   

3.1.18 A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó 
jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha az érintett részvénysorozatba 
tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. 
Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy 
kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a saját részvényhez kapcsolódó 
szavazati jog gyakorlásának tilalmát - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás 
megadására sor kerülhet a Közgyűlést megelőzően ülés tartása nélkül írásban 
meghozott döntéssel vagy úgy, hogy a Közgyűlésen az érintett részvénysorozatba 
tartozó részvényesek a közgyűlési döntést megelőzően külön szavaznak a kérdésről.  

3.1.19 Az alaptőke felemelését vagy leszállítását elhatározó közgyűlési határozat 
érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkeleszállítással 
érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az 
alaptőke felemeléséhez vagy leszállításához külön is hozzájáruljanak. A 
hozzájárulás megadására a 3.1.18 pontban foglaltak irányadók. 

3.1.20 A részvényesek jogai és kötelezettségei 

3.1.20.1 A részvényesek közgyűlési jogai 

(a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. A Társaság 
Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-aiban 
meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a 
tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a 
Részvénykönyv Közgyűlési Lezárásakor a részvénykönyvbe 
bejegyeztek.  

(b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is 
gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a 
Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A részvényes a 
közgyűlési jogai gyakorlására a Társaság vezető állású 
munkavállalójának is meghatalmazást adhat. A képviseleti 
meghatalmazás érvényessége egy Közgyűlésre, vagy a 
meghatalmazásban meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét 
(12) hónapra szól. A képviseleti meghatalmazás érvényessége 
kiterjed a felfüggesztett Közgyűlés folytatására és a 
határozatképtelenség miatt ismételten összehívott Közgyűlésre 
is. A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű 
magánokirat formájában kell kiállítani, és a Társasághoz a 
közgyűlési hirdetményben megjelölt helyen és időben 
benyújtani. A részvényesi meghatalmazott által adott 
meghatalmazásban fel kell tüntetni, hogy a képviselő 
részvényesi meghatalmazottként jár el. 

(c) A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre 
vonatkozóan tájékoztatáshoz való joga van. Ennek megfelelően 
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a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal 
benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a 
Közgyűlés napja előtt három nappal megadja a közgyűlési 
napirendi pont tárgyalásához szükséges tájékoztatást. Az 
előzőek szerinti tájékoztatáshoz való jog teljesítését az 
Igazgatóság a felvilágosítást kérő részvényes által tett írásbeli 
titoktartási nyilatkozat tételéhez kötheti. Az Igazgatóság 
megtagadhatja a felvilágosítást és az iratokba való betekintést, 
ha ez a Társaság üzleti, bank-, értékpapír, vagy egyéb hasonló 
titkát sértené, ha a felvilágosítást kérő a jogát visszaélésszerűen 
gyakorolja, vagy felhívás ellenére nem tesz titoktartási 
nyilatkozatot. Ha a felvilágosítást kérő a felvilágosítás 
megtagadását indokolatlannak tartja, a cégbíróságtól kérheti a 
Társaság kötelezését a felvilágosítás megadására. 

(d) A Társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő 
részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, 
észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy 
ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és 
rendeltetésszerű működésének akadályozásához. A Közgyűlés 
elnöke a jelen pontban meghatározott részvényesi jogok 
gyakorlásának biztosítása érdekében köteles a részvényes 
számára a Közgyűlésen szót adni azzal, hogy a Közgyűlés 
elnöke a Közgyűlés szabályszerű és rendeltetésszerű 
működésének biztosítása érdekében a felszólalás időtartamát 
megszabhatja, különösen a tárgytól való eltérés esetén a szót 
megvonhatja, továbbá – több egyidejű felszólalás esetén – a 
felszólalások sorrendjét meghatározhatja. 

(e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot 
biztosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg 
esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti. 

3.1.20.2 Kisebbségi jogok 

(a) Együttesen a szavazati jogok legalább 1%-át képviselő 
részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a 
Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem 
kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a 
Közgyűlésnek a lehető legkorábbi időpontra történő összehívása 
érdekében, az ülést az indítványozó részvényesek kérelmére a 
nyilvántartó bíróság hívja össze, vagy a nyilvántartó bíróság 
felhatalmazza az indítványozó részvényeseket az ülés 
összehívására. A várható költségeket az indítványozó 
részvényesek kötelesek megelőlegezni. 

(b) Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő 
részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend 
részletezettségére vonatkozó szabályoknak  megfelelő – 
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javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő 
napirendi ponttal kapcsolatos határozattervezetet a Közgyűlés 
összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc 
napon belül közlik az Igazgatósággal, az Igazgatóság a 
kiegészített napirendről, a részvényesek által előterjesztett 
határozattervezetekről a javaslat vele való közlését követően a 8. 
pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. A 
hirdetményben megjelölt kérdést napirendre tűzöttnek kell 
tekinteni. 

(c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta 
határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak 
valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, 
továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését 
érvényesítsék, a követelést a szavazati jogok együttesen legalább 
1%-át képviselő részvényesek a Közgyűléstől számított 
harmincnapos jogvesztő határidőn belül a Társaság 
képviseletében a Társaság javára maguk is érvényesíthetik. 

(d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta 
határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó 
beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság 
tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy 
kötelezettségvállalást külön megbízandó könyvvizsgáló 
vizsgálja meg, ezt a vizsgálatot a szavazati jogok együttesen 
legalább 1%-át képviselő részvényeseknek a Közgyűléstől 
számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül benyújtott 
kérelmére a nyilvántartó bíróság a Társaság költségére köteles 
elrendelni és a könyvvizsgálót kijelölni. A kérelem teljesítését a 
nyilvántartó bíróság megtagadja, ha a kisebbségi jogokkal a 
kérelmet előterjesztő részvényesek visszaélnek 

3.1.20.3 Osztalékhoz való jog 

A Társaságnak a felosztható és a Közgyűlés által felosztani rendelt 
eredményéből a részvényest a részvénye névértékével arányos 
osztalék illeti meg.  

3.1.20.4 Részvényesek kötelezettségei 

(a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények 
névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni 
hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes 
e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét kivéve – 
érvényesen nem mentesíthető. 

(b) A legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen 
hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, 
illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok 
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egyidejű közlésével köteles bejelenteni a Társaságnak. A 
bejelentési kötelezettségét nem teljesítő tag szavazati jogának 
gyakorlását a kötelezettség teljesítéséig az MNB felfüggeszti. 

3.1.21 Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés (konferencia-
közgyűlés) 

3.1.21.1 A Közgyűlésen a részvényesek elektronikus hírközlő eszköz 
igénybevételével is részt vehetnek, amennyiben az Igazgatóság ennek 
részletes (technikai) feltételeit a meghívóban (hirdetményben) 
meghatározta akként, hogy a részvényesek azonosítása és a 
részvényesek közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció a 
Közgyűlésen biztosított legyen. 

3.1.21.2 A részvényesnek konferencia-közgyűlés esetén is lehetősége van a 
Közgyűlésen személyesen részt venni, amennyiben erre irányuló 
szándékát legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlést megelőzően a 
Társaságnak bejelenti. Azokat a részvényeseket, akik e szándékukról 
a Társaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint 
akik a Közgyűlésen elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével 
vesznek részt. 

3.1.21.3 Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétel nem tartható meg a 
Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával 
együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó 
(hirdetmény) közzétételétől számított öt napon belül - az ok 
megjelölésével – a Társaság felé írásban tiltakoznak, és egyben kérik 
a Közgyűlés hagyományos módon történő megtartását. 

3.1.21.4 Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a 
Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a 
részvényesekre nem háríthatók át. 

3.1.21.5 A konferencia-közgyűlés megtartására a résztvevők közötti kölcsönös 
és korlátozásmentes kommunikációt folyamatosan lehetővé tévő, kép- 
és hangadat egyidejű közvetítésére alkalmas eszköz/számítástechnikai 
szoftver igénybevételével kerülhet sor. 

3.1.21.6 Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, 
továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők Társaság általi 
azonosítása a Közgyűlést közvetlenül megelőzően videóképen 
keresztül, a becsatlakozó részvényesek/ meghatalmazottak/képviselők 
személyazonosságának igazolására alkalmas fényképes hatósági 
igazolvány (személyazonosító igazolvány, útlevél, valamint kártya 
formátumú vezetői engedély) felmutatása útján történik. 

3.1.21.7 Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, 
továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők szavazataikat szóban, 
vagy erre alkalmas telekommunikációs eszköz használata esetén 
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írásban tehetik meg. Az elektronikus hírközlő eszközzel szavazó 
részvényes a szavazatáról elektronikus visszaigazolást kap.  

3.1.21.8 A szavazás eredményének megállapítására, a közgyűlés 
tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető 
felszólalási és javaslattételi jog gyakorlására a Közgyűlésre irányadó 
általános szabályok az irányadók. 

3.1.21.9 A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt 
személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a részvényes 
szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt 
beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás a részvényes 
rendelkezésére áll. Az erre irányuló kérelmet a részvényes a 
Közgyűlés napját követő 30 (harminc) napon belül terjesztheti elő a 
Társaságnál. A Társaság a részvényesi kérelem hozzá történő 
beérkezésétől számított 15 (tizenöt) napon belül köteles a 
visszaigazolást a részvényes részére megküldeni. 

3.1.21.10 A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat 
hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek 
legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel 
alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az Igazgatóság hitelesít. 

3.1.22 A szavazati jog postai úton történő gyakorlása 

3.1.22.1 A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton is 
gyakorolhatja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatban annak 
érvényességi feltételeként kötelezően feltüntetendők a részvényes 
azonosításához szükséges adatok, így (i) természetes személy 
részvényes esetén neve, lakcíme; (ii) jogi személy esetén nyilvántartási 
száma, székhelye.  

3.1.22.2 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, így 
különösen abban fel kell tüntetni azt a határozati javaslatot 
azonosítható formában, melyre vonatkozóan a részvényes az adott 
szavazatát leadja. 

3.1.22.3 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot közokiratba, vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni.  

3.1.22.4 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot postai úton szükséges a 
Társaság részére megküldeni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak 
a Közgyűlést legalább 3 (három) munkanappal megelőzően a 
Társasághoz be kell érkeznie. 

3.2 Igazgatóság 

3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a 
Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, 
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kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag 
vagy a bíróság által kirendelt ügygondnok képviseli, mert a közgyűlési határozat 
bírósági felülvizsgálatát a Társaság egy vagy több vezető tisztségviselője 
kezdeményezte és ezért a Társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a 
Társaságot képviselhetné. Az Igazgatóság alakítja ki és irányítja a részvénytársaság 
munkaszervezetét, a Hpt. 150. §-a szerint – a 3.1.16(j) pontban foglaltakra 
figyelemmel, az abban foglaltak tiszteletben tartása mellett – gyakorolja a 
munkáltatói jogokat a Hpt. szerinti ügyvezetők (Elnök-vezérigazgató és a 
vezérigazgató-helyettesek) felett. 

3.2.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

(a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó 
álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok 
Felügyelőbizottság, majd a Felügyelőbizottság véleményével 
együtt a Közgyűlés elé terjesztése; 

(b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az 
adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az 
elkészíttetése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt 
a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a 
Felügyelőbizottság jelentésével, valamint a Társaság 
üzletpolitikájáról szóló jelentéssel együtt annak az évi rendes 
Közgyűlés elé terjesztése; 

(c) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére 
vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által 
meghatározott feltételekkel; 

(d) a Társaság részvénykönyvének vezetése;  

(e) a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának, üzleti tervének 
meghatározása, elfogadása;  

(f) a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, 
valamint – a Társaság főtevékenységét kivéve – a Társaság 
tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel 
összefüggésben való módosítása; 

(g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának 
jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat 
jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső 
szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja; 

(h) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;  

(i) a Társaság munkavállalóinak együttes képviseleti joggal 
történő felruházása; 
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(j) a Felügyelőbizottságnak a Társaság állandó 
könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslata 
Közgyűlés elé terjesztése; 

(k) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés 
belső hitel nyújtásáról;  

(l) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság 
előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső 
mérlegének elfogadásáról;  

(m) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a 
Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékelőleg fizetéséről 
és kifizetéséről (az osztalékelőleg-fizetésről való döntéshez 
ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges); 

(n) az Igazgatóság által elfogadott szabályzatban nem rendezett 
esetekben, döntés igazgatósági tag által a más gazdálkodó 
szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő 
részvénytársaságot – történő részesedésszerzés, illetve vezető 
tisztségviselői megbízatás elfogadásának jóváhagyásáról;  

(o) döntés a kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyletek 
jóváhagyásáról a HRSZtv. szerint, a HRSZtv. 24. §-a szerinti 
ügyletek kivételével; 

(p) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet 
jogszabály, a jelen alapszabály vagy a Társaság belső 
szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy 
hatáskörébe; 

(q) a felügyelőbizottság közgyűlési előterjesztéseinek előzetes 
megtárgyalása; 

(r) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről 
egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik 
szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);  

(s) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények 
megszerzéséről; 

(t) a Felügyelőbizottság általi előzetes véleményezést követően a 
Társaság, valamint az MTB, és a Takarék Jelzálogbank 
üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a 
földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való 
belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való 
kilépésre vonatkozó és a harmadik felekkel létrehozandó 
közös vállalkozásokról, megkötendő szindikátusi, illetve 
konzorciális megállapodásokról való döntéseket), üzleti 
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tervének és az ahhoz kapcsolódó termékportfóliójának 
meghatározása és elfogadása; 

(u) a Felügyelőbizottság általi előzetes véleményezést követően 
döntés a Társaság, vagy valamely leányvállalata legfőbb 
szervének hatáskörébe tartozó, az ISZ-szel, annak 
működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült 
valamennyi kérdésben, ideértve az ISZ-ben tagsággal 
rendelkező leányvállalatok által az ISZ közgyűlésében 
képviselendő mandátumok, álláspontok meghatározását is; 

(v) döntés a Társaság 250 millió eurót meghaladó értékű 
ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, 
de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, 
annak megszüntetéséréről való döntést), azzal, hogy ezen 
ügyletek és kötelezettségvállalások hatálybalépéséhez a 
Magyar Bankholding Zrt. (székhelye: 1134 Budapest, Kassák 
Lajos utca 18.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-140865; a 
továbbiakban: „MBH”) közgyűlésének utólagos jóváhagyása 
szükséges, kivéve (i) a Társaság és közvetlen vagy közvetett 
leányvállalatai közötti ügyleteket, kötelezettségvállalásokat, 
valamint (ii) a Társaság engedélyezett tevékenységeinek 
végzéséből származó kötelezettségvállalásait, ügyleteit, 

(w) a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai 
engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó 
kötelezettségvállalásai és/vagy ügyletei kivételével, a 
Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 
millió eurót meghaladó értékű ügyleteinek, 
kötelezettségvállalásainak (ideértve többek között, de nem 
kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak 
megszüntetéséréről való döntést) az előzetes jóváhagyása, 
azzal, hogy ezen ügyletek és kötelezettségvállalások 
hatálybalépéséhez az MBH közgyűlésének utólagos 
jóváhagyása szükséges, kivéve (i) a Társaság közvetlen 
és/vagy közvetett leányvállalatai egymás közötti ügyleteit, 
kötelezettségvállalásait,  

(x) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen 
alapszabály, vagy a Társaság Igazgatóság által elfogadott 
belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal. 

3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben 
meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése 
végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja. 

3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság 
alapvető kötelessége az MKB Csoport összevont alapú prudenciális 
megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen 
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előfeltétele, hogy a társaság alakítsa ki az MKB Csoport tagjai által alkalmazandó 
vállalatirányítási (és egyéb releváns) szabályokat. 

Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a 
hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU 
rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a 
legmesszebb menőkig biztosítottak legyenek. Az Igazgatóság e kötelezettségének 
teljesítése során különösen biztosítja: 

a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a 
feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával; 

b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és 

c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész 
MKB Bank Csoportban.  

3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, 
ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés 
hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.  

3.2.6 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és 
üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta 
a Felügyelőbizottság részére jelentést készít. 

3.2.7 Igazgatósági tagság 

3.2.7.1 Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. 
Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet és az Igazgatóság 
legalább két tagjának a Társasággal munkaviszonyban kell állnia. 
Ilyen belső igazgatósági taggá a Társaság ügyvezetői választhatók. 

3.2.7.2 Az Igazgatóság legalább két tagjának a devizajogszabályok alapján 
devizabelföldinek kell minősülnie – ide-értve a szabad mozgás és 
tartózkodás jogával rendelkező személyt is – és legalább egy éve 
állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.  

3.2.7.3 Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja 
a Közgyűlés.  

3.2.7.4 Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. 
Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen 
személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával 
nem járó változása esetén külön hatályosítható. 

3.2.7.5 Megszűnik az igazgatósági tagság: 

(a) a megbízatás időtartamának lejártával; 
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(b) visszahívással; 

(c) lemondással; 

(d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével; 

(e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, 
illetve 

(f) az igazgatósági tag halálával. 

3.2.7.6 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás 
bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A 
lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halaszthatatlan 
döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében 
köteles részt venni. 

3.2.8 Az Igazgatóság elnöke  

3.2.8.1 Az Igazgatóság elnöke a Társaság Elnök-vezérigazgatója, aki 
Igazgatósági elnöki tisztségében szervezi az Igazgatóság munkáját, 
előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony 
működését, valamint harmadik személyekkel szemben képviseli a 
Társaság Igazgatóságát. Az Elnök-vezérigazgató jogosult önállóan 
vizsgálóbizottságot összehívni. 

3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság 
ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, telekommunikációs 
eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések 
alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot hozhatnak. Ebben az esetben 
az igazgatósági tag az Elnök-vezérigazgató által megküldött előterjesztés 
megküldését követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásba foglaltan küldi 
meg (ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. Az Elnök-
vezérigazgatónak indokolt esetben jogában áll öt (5) munkanapnál rövidebb, 
észszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, illetve a határidőt legfeljebb 
további három (3) munkanappal meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy 
kell tekinteni, mintha a tag az igazgatósági ülésen nem jelent volna meg. 

3.2.10 Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói – a hitelintézetekre és a befektetési 
szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között és 
jóváhagyások mellett – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság 
főtevékenysége körébe tartozó ügyletek megkötésére a Társasággal. 

3.2.11 Az Elnök-vezérigazgató javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső 
ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves 
tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.  
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3.3 A Felügyelőbizottság 

3.3.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a 
Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében 
az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy 
felvilágosítást kérhet. A jelentést vagy felvilágosítást az arra irányuló írásbeli kérés 
megérkezésétől számított harminc (30) munkanapon belül kell írásban megküldeni 
a Felügyelőbizottság elnökének.  

3.3.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 
betekinthet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, 
valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.  

A Társaság feladatai ellátása során hozzáférést biztosít a Felügyelőbizottság 
számára a Társaság kockázataira vonatkozó információkhoz, a kockázati 
ellenőrzés funkcióhoz és a külső szakértők véleményéhez. Ha a Felügyelőbizottság 
ellenőrző tevékenységéhez szakértőket kíván igénybe venni, az Igazgatóság a 
Felügyelőbizottság erre irányuló kérelmét köteles teljesíteni.  

3.3.3 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot 
tehet napirendi pontokra. 

3.3.4 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége 
jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival 
vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a közgyűléshez 
fordulhat a szükséges határozatok meghozatala érdekében. 

3.3.5 A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles: 

3.3.5.1 A Felügyelőbizottság  

(a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az 
eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel; 

(b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, 
megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság 
vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített 
jelentéseit; 

(c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó 
könyvvizsgáló személyére és díjazására; 

(d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet; 

(e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési 
tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves 
és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések 
végrehajtását; 



 

 
 
 
 
 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

 
 

24 

(f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az 
éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat; 

(g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső 
ellenőrzés munkáját; 

(h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának 
változtatására; 

(i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által 
végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján; 

(j) megvizsgálja előzetesen a közgyűlési előterjesztéseket; 

(k) meghatározza éves munkatervét; 

(l) gyakorolja a Hpt. 117. § (5) szerinti javadalmazási politikával 
kapcsolatos hatáskörét; 

(m) jóváhagyja az Auditbizottság ügyrendjét; 

(n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amely 
érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges; 

(o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét; 

(p) a Társaság, valamint az MTB, és a Takarék Jelzálogbank 
üzletpolitikáját, stratégiáját (ideértve többek között a földrajzi 
terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, 
valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatkozó 
és a harmadik felekkel létrehozandó közös vállalkozásokról, 
megkötendő szindikátusi, illetve konzorciális 
megállapodásokról való döntéseket), üzleti tervét és az ahhoz 
kapcsolódó termékportfólióját előzetesen véleményezi annak az 
igazgatóság elé terjesztését megelőzően, annak előfeltételeként; 

(q) előzetesen véleményezi a Társaság, vagy valamely 
leányvállalata legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, az ISZ-
szel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban 
felmerült valamennyi kérdésnek, ideértve az ISZ-ben tagsággal 
rendelkező leányvállalatok által az ISZ közgyűlésében 
képviselendő mandátumokat, álláspontok kérdéskörét is; 

3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény 
felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli 
jelentésének birtokában, míg osztalékelőleg fizetéséről a 
Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat. 

3.3.5.3 A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges 
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(a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának 
létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével 
kapcsolatos döntések meghozatalához; 

(b) a kockázati ellenőrzési funkció vezetője munkaviszonyának 
felmondással, azonnali hatályú felmondással történő 
megszüntetéséhez;  

(c)  az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló 
határozata meghozatalához; 

(d) a nem fogyasztónak nyújtott belső hitelről szóló igazgatósági 
határozathoz. 

3.3.5.4 A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által 
elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, 
amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így 
különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról 
háromhavonta készített jelentéseket, a negyedéves kockázati 
jelentéseket, a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzési és 
compliance tevékenységről szóló negyedéves, illetve éves compliance 
jelentést, valamint a belső ellenőrzési jelentéseket. 

3.3.5.5 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által 
megtárgyalásra javasolt ügyeket. 

3.3.6 A felügyelőbizottsági tagság  

3.3.6.1 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból 
áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet. 

3.3.6.2 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a 
Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a 
Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe 
vétele alapján az üzemi tanács által jelölt munkavállalók képviselőiből 
áll, akiket a Közgyűlés köteles a Felügyelőbizottság tagjává választani, 
kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt kizáró ok áll fenn. 
A jelölés elmaradása esetén a munkavállalói küldöttek helyét nem 
lehet betölteni. 

3.3.6.3 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási 
szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön 
létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási 
szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A tagok 
újraválaszthatók és a Közgyűlés által a jelen Alapszabály 
rendelkezéseivel összhangban bármikor, indokolási kötelezettség 
nélkül visszahívhatók. A munkavállalói küldöttet küldötteket a 
Közgyűlés az üzemi tanács javaslatára hívja vissza.  
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3.3.6.4 A Felügyelőbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. 
Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen 
személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával 
nem járó változása esetén külön hatályosítható. 

3.3.6.5 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:  

(a) a megbízatás időtartamának lejártával; 

(b) visszahívással; 

(c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó 
nyilatkozattal;  

(d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 
bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben; 

(e) a felügyelőbizottsági tag halálával. 

3.3.6.6 A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik 
munkaviszonyának megszűnése esetén is. 

3.3.6.7 A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság 
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági 
tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás 
bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A 
lemondás hatályossá válásáig az felügyelőbizottsági tag a 
halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések 
megtételében köteles részt venni. 

3.3.7 A Felügyelőbizottság elnöke 

3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság 
egyszerű többséggel dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a 
Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, 
biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony működését, valamint 
harmadik személyekkel szemben képviseli a Társaság 
Felügyelőbizottságát. 

3.3.8 A Felügyelőbizottság működése  

3.3.8.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges 
gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor 
határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A 
Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 
kivéve a 3.3.5.1(p) és 3.3.5.1(q) pontban foglaltakat, amely esetekben 
a Felügyelőbizottság a határozatait 2/3-os szótöbbséggel hozza.  
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3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok 
betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság 
ülésére az Elnök-vezérigazgatót meg kell hívni. 

3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében 
meghatározott módon ülés megtartása nélkül, postai vagy elektronikus 
levélben, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött 
előterjesztések alapján, írásban is állást foglalhatnak és határozatot 
hozhatnak. Ebben az esetben a felügyelőbizottsági tag a 
Felügyelőbizottság elnöke által megküldött előterjesztés megküldését 
követő öt (5) munkanapon belül a szavazatát írásba foglaltan küldi meg 
(ideértve az e-mailben történő megküldést is) a Társaság részére. A 
Felügyelőbizottság elnökének jogában áll öt (5) munkanapnál 
rövidebb, észszerű határidőt elrendelni a szavazat megküldésére, 
illetve a határidőt legfeljebb további három (3) munkanappal 
meghosszabbítani. A határidő elmulasztását úgy kell tekinteni, mintha 
a tag a felügyelőbizottsági ülésen nem jelent volna meg. 

3.3.8.4 A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottság többi tagjával 
azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói 
küldöttek egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének 
álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbségi véleményét a 
Közgyűlés részére ismertetni kell. 

3.4 Auditbizottság 

3.4.1 A Társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjait 
a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az 
Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói 
szakképesítéssel kell rendelkeznie. 

3.4.2 Az Auditbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke 
tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint 
adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön 
hatályosítható. 

3.4.3 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre: 

(a) az éves beszámoló véleményezése; 

(b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására; 

(c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése; 

(d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és 
összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának 
figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való 
együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – 
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szükség esetén – a Felügyelőbizottság számára intézkedések 
megtételére való javaslattétel; 

(e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és 
javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;  

(f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi 
beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; 
valamint 

(g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb 
feladatokat. 

3.5 Állandó könyvvizsgáló  

3.5.1 A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére 
legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.  

3.5.2 Az állandó könyvvizsgáló nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke 
tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint 
adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön 
hatályosítható. 

3.5.3 Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthet a Társaság 
irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a 
Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, 
a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 
szerződéseit megvizsgálhatja. Az állandó könyvvizsgáló a Felügyelőbizottság 
ülésein tanácskozási joggal részt vehet, illetve köteles részt venni, ha a 
Felügyelőbizottság a meghallgatását kezdeményezi.  

3.5.4 Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény 
szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.  

3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha az állandó 
könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést 
köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet 
rövidebb, mint a megválasztásától a következő – számviteli törvény szerinti – 
beszámolót elfogadó Közgyűlési határozathozatalig terjedő időszak.  

3.5.6 Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor 
az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot 
személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére – 
helyettes könyvvizsgálók is kijelölhetők. A kijelölt személyeket a Közgyűlésnek 
jóvá kell hagynia. 

3.5.7 Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a 
könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által 
alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálat végzésére 
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kijelölt személy legfeljebb öt évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat a 
Társaságnál. 

3.5.8 Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása: 

(a) visszahívással; 

(b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam 
lejártával; 

(c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával; 

(d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával. 

3.6 Az Elnök-vezérigazgató 

3.6.1 Az Elnök-vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. Az Elnök-
vezérigazgató és Közgyűlés által az Igazgatóság tagjává választott vezérigazgató-
helyettes(ek) az Igazgatóság belső tagjai. Az Elnök-vezérigazgató irányítja a 
Társaság munkaszervezetét. Hatáskörébe tartozik mindazoknak az ügyeknek az 
eldöntése, amelyek nincsenek a Közgyűlés, a Felügyelőbizottság vagy az 
Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utalva. 

3.6.2 Az Elnök-vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke 
tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint 
adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön 
hatályosítható. 

3.6.3 A belső ellenőrzési szervezet számára az Elnök-vezérigazgató az éves tervhez 
képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság 
utólagos tájékoztatásával.  

3.6.4 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között az Elnök-
vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.  

3.6.5 Az Elnök-vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság 
munkavállalójára az Igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban. 

3.7 A vezető tisztségviselők közös szabályai 

3.7.1 A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő és 
szerezhet közvetve vagy közvetlenül részesedést a Társasággal összevont alapú 
felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként 
ugyanolyan gazdasági tevékenységet folytat, mint a Társaság. Ha a Társaság 
vezető tisztségviselője új vezető tisztségviselői megbízást fogad el, a tisztség 
elfogadásától számított 15 (tizenöt) napon belül köteles e tényről értesíteni a 
Társaságot. 
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4. CÉGJEGYZÉS, KÉPVISELET 

4.1 Írásbeli képviselet (cégjegyzés)  

4.1.1 A Társaság cégjegyzésére jogosult: 

(a) bármely két igazgatósági tag együttesen; 

(b) egy igazgatósági tag és egy cégjegyzésre jogosult 
munkavállaló együttesen, vagy 

(c) bármely két cégjegyzésre jogosult munkavállaló együttesen. 

5. ÜZLETI ÉV, MÉRLEG ÉS NYERESÉGFELOSZTÁS 

5.1 Az üzleti év január 1-jén kezdődik, és december 31-én végződik. 

5.2 A mindenkor hatályos számviteli törvénynek megfelelően minden üzleti évről éves beszámolót 
kell készíteni. 

5.3 Osztalékfizetés 

5.3.1 Az osztalék fizetéséről, annak időpontjáról és módjáról a Közgyűlés határoz. Az 
osztalékfizetés alapja a részvény névértéke. 

5.3.2 A Társaság az osztalékfizetésre, mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től 
tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés fordulónapja 
(„Osztalék Fordulónap”) az osztalékfizetés kezdő napját megelőző ötödik (5.) 
tőzsdei kereskedési nap. A tulajdonosi megfeleltetéssel kapcsolatos szabályokat a 
KELER Zrt. mindenkor hatályos szabályzata tartalmazza. 

5.3.3 Az osztalékfizetés legkorábbi kezdő napja az osztalék kifizetéséről rendelkező 
közgyűlési határozatot követő tizedik (10) munkanap lehet azzal, hogy az osztalék 
kifizetését a Közgyűlés vonatkozó határozatát követő száznyolcvan (180) napon 
belül meg kell kezdeni. 

5.3.4 A Társaság az osztalékot az erre vonatkozó közgyűlési határozat által megszabott 
– vagy ennek hiányában az Igazgatóság által meghatározott – időponttól átutalással 
fizeti ki a részvényeseknek. Az osztalékfizetés legkorábbi kezdőnapja az 
osztalékfizetés rendjéről szóló, az osztalékfizetés kezdő napját és az osztalék 
mértékét is tartalmazó hirdetmény megjelenését követő tizedik (10) munkanap 
lehet. 

5.3.5 Osztalékra az a részvényes jogosult, aki (i) az Osztalék Fordulónapra kért 
tulajdonosi megfeleltetés eredménye alapján a részvénykönyvben szerepel, és (ii) 
a részvénytulajdona nem sérti a vonatkozó jogszabályok rendelkezéseit. A 
részvényes az osztalékra a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult. 
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5.3.6 Az Osztalék Fordulónapot követően érkezett osztalékfizetési igény esetén a 
Társaság akkor fizet osztalékot, ha (i) az értékpapírszámla-vezető igazolja, hogy a 
részvényes az Osztalék Fordulónapon az osztalékfizetési igényben megjelölt 
mennyiségű részvény tulajdonosa volt, és nyilatkozik arról, hogy ezen 
részvényekre osztalékfizetés nem történt, továbbá (ii) az Osztalék Fordulónapra 
megküldött KELER Zrt. értesítés tanúsítja, hogy az értékpapírszámla-vezető az 
osztalékfizetési igényben megjelölt mennyiségű részvény tekintetében jogosult az 
igazolás kiadására. 

5.3.7 A Közgyűlés két, egymást követő beszámoló elfogadása közötti időszakban 
osztalékelőleg fizetéséről határozhat, ha 

(a) a közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a Társaság 
rendelkezik osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; 

(b) a kifizetés nem haladja meg a közbenső mérlegben kimutatott 
adózott eredménnyel kiegészített szabad eredménytartalék 
összegét; és 

(c) a Társaságnak a helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán 
nem csökken az alaptőke összege alá. 

5.3.8 Osztalékelőleg fizetéséről az Igazgatóság javaslata alapján lehet határozni. Az 
Igazgatóság javaslatához a Felügyelőbizottság jóváhagyása szükséges. Ha az 
osztalékelőleg kifizetését követően elkészülő éves beszámolóból az állapítható 
meg, hogy osztalékfizetésre nincs lehetőség, az osztalékelőleget a részvényesek a 
Társaság felhívására kötelesek visszafizetni. 

5.3.9 Az osztalék kifizetésére irányuló igény az osztalékfizetés kezdő napját követő öt 
(5) év elteltével elévül. A fel nem vett osztalék a Társaság alaptőkén felüli 
vagyonába kerül. 

5.3.10 Az osztalékfizetés kezdő napjáról és az osztalékfizetés rendjéről a Társaság a 8. 
pontban foglaltak szerint hirdetményt tesz közzé. 

5.3.11 A jelen 5.3 pontban foglalt, az osztalék kifizetésére vonatkozó rendelkezések az 
osztalékelőleg kifizetésére is megfelelően alkalmazandók akkor is, ha az 
osztalékelőlegfizetésről az Igazgatóság határoz. 

6. JEGYZÉSI ELSŐBBSÉGI JOG 

6.1 A Társaság alaptőkéjének pénzbeli vagyoni hozzájárulás ellenében, új részvények forgalomba 
hozatalával történő felemelése esetén a Társaság részvényeseit, majd őket követő sorban az 
átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait elsőbbségi jog 
illeti meg a részvények átvételére.   

6.2 Az elsőbbségi jog gyakorlására a Társaság valamennyi részvényese egy sorban, tulajdoni 
hányaduk arányában jogosult. Az átváltoztatható kötvények vagy jegyzési jogot biztosító 
kötvények tulajdonosai a részvényeseket követően egy sorban jogosultak az elsőbbségi joguk 
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gyakorlására. Ha több elsőbbségre jogosult részvényes is gyakorolja elsőbbségi jogát úgy, hogy 
az általuk az elsőbbségi joguk keretében jegyzendő részvények összmennyisége meghaladja az 
elsőbbségi joggal érintett (forgalomba hozandó) részvények összmennyiséget, akkor ők az 
elsőbbségi joggal érintett részvénymennyiség megszerzésére egymás között olyan arányban 
jogosultak, ahogyan a Társaság alaptőkéjében fennálló részesedésük viszonyul egymáshoz a 
tőkeemelési határozat időpontjában. 

6.3 Az Igazgatóság köteles az alaptőke pénzbeli vagyoni hozzájárulással történő felemelését 
elhatározó közgyűlési, illetve Igazgatósági határozat keltétől számított nyolc (8) napon belül a 
Társaság részvényeseit írásban értesíteni az elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és 
módjáról, így az átvehető részvények névértékéről és kibocsátási értékéről, valamint a jog 
érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt (15) napos - időszak kezdő és zárónapjáról. A 
részvényesek a fenti időszak alatt az Igazgatóság részére megküldött írásbeli nyilatkozatban 
nyilatkozhatnak arról, hogy kívánnak-e élni elsőbbségi jogukkal. Ha valamely részvényes ezen 
határidőn belül nem tesz nyilatkozatot, azt úgy kell tekinteni, hogy az érintett részvényes nem 
kívánja gyakorolni az elsőbbségi jogát. A jelen pontban foglalt elsőbbségi jogok értelemszerűen 
alkalmazandóak abban az esetben is, ha a társaság átváltoztatható kötvényeket vagy jegyzési 
jogot biztosító kötvényt bocsát ki. 

7. A TÁRSASÁG MEGSZŰNÉSE 

A Társaság jogutód nélküli megszűnésére a Hpt. rendelkezései az irányadók. A Társaság 
jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon a 
részvényeseket illeti meg. 

8. KÖZZÉTÉTELEK, TÁJÉKOZTATÁSOK 

8.1 A Társaság a jelen Alapszabály, valamint a 8.2. pont szerint kötelező tájékoztatásait a Társaság 
honlapján (www.mkb.hu) teszi közzé. 

8.2 A Társaság honlapján közzétett tájékoztatások – amennyiben azt jogszabály vagy a Budapesti 
Értéktőzsde szabályzata előírja – az MNB által üzemeltetett honlapon (www.kozzetetelek.hu), 
illetve a Budapesti Értéktőzsde honlapján (www.bet.hu), szükség esetén a Cégközlönyben 
(www.cegkozlony.hu) is közzétételre kerülnek.  

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

9.1 Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság, valamint a Társaságnál működő testületek elnökei és 
tagjai, továbbá a könyvvizsgáló a Társaság üzleti ügyeiről szerzett értesüléseiket üzleti 
titokként – időbeli korlátozás nélkül – kötelesek megőrizni. 

9.2 Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Hpt. és a Tpt. rendelkezései 
irányadók. 

Kelt: Budapest, 2022. december 9.  
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ZÁRADÉK: 
 
Alulírott, mint az egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt készítő, szerkesztő és ellenjegyző ügyvéd, 
a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 51. § (3) bekezdésében 
foglaltaknak megfelelően igazolom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel 
az alapszabály-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály 
elkészítésére az alapszabálynak az 1.1, 1.2.2., 1.2.3., 1.8., 1.9., 2.1. módosítása, illetve 2.1.1.4. ponttal 
és 2.1.1.5. ponttal történő kiegészítése, a 3.1.16. v) pontból a Takarékbank Zártkörűen Működő 
Részvénytársaságra vonatkozó fordulat törlése, a 3.2.2 t) pontból a Takarékbankra vonatkozó fordulat 
törlése, és a 3.3.5.1. p) pontból a Takarékbankra vonatkozó fordulat törlése, valamint az 1.2.3.3. pontnak 
további (d) alponttal való kiegészítése adott okot, amely módosítások a _/2022. (12.09.) sz. Közgyűlési 
Határozaton alapulnak, továbbá az alapszabály 2. sz. Függeléke aktualizálásra került. A fenti változások 
a jelen egységes szerkezetbe foglalt alapszabályban félkövér dőlt betűvel kerültek megjelölésre. 

 
Egységes szerkezetbe foglaltam és ellenjegyzem  Budapesten, 2022. december 9. napján: 
 
 

 
 

______________________________ 

dr. Bátonyi Richárd  
Ügyvéd 

Kamarai azonosítószám (KASZ): 36057270 
Dr. Bátonyi Ügyvédi Iroda 
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1. SZ. FÜGGELÉK 

A. Igazgatóságának 

A.1. tagja (elnöke): 

név: Dr. Barna Zsolt 

lakóhely: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6. 

megbízatásának időtartama:  2021.01.01. – 2025.12.31. 

A.2. tagja: 

név: Mager Andrea 

lakóhely: 1121 Budapest, Árnyas út 18. 

megbízatásának időtartama:  2022.09.01. – 2024.08.31. 

A.3. tagja: 

név: Sárváry István 

lakóhely: 1037 Budapest, Jablonka út 106/B. 

megbízatásának időtartama:  2022.04.04. – 2025.12.31. 

A.4. tagja: 

név: Dr. Vinnai Balázs János 

lakóhely: 3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc utca 1. 3. em. 2. 

megbízatásának időtartama:  2022.04.05. – 2025.12.31. 

A.5. tagja: 

név: Takács Marcell Tamás 

lakóhely: 2030 Érd, Hortenzia utca 26. 

megbízatásának időtartama:  2020.07.30 – 2025.07.29. 

A.6. tagja: 

név: Szabó Levente László 

lakóhely: 1122 Budapest, Acsády Ignác utca 11. 1. em. 2. 

megbízatásának időtartama:  2022.04.04 – 2025.12.31. 

A.7. tagja: 

név: Egerszegi Ádám 
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lakóhely: 1112 Budapest, Oltvány utca 41.  

megbízatásának időtartama:  2022.04.04. – 2025.12.31. 

 

 

B. Felügyelőbizottságának 

B.1. tagja (elnöke): 

név: Dr. Nagy Andor 

lakóhely:  2111 Szada, Teleki Sámuel utca 20. 

megbízatásának időtartama:  2022.04.04. – 2025.12.31. 

B.2. tagja: 

név: Dr. Láng Géza Károly 

lakóhely: 2071 Páty, Kovács Imre utca 11. 

megbízatásának időtartama:  2022.09.01. – 2025.12.31. 

B.3. tagja: 

név: Dr. Magyar Péter 

lakóhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 44. fszt. 1. 

megbízatásának időtartama:  2022.09.01. – 2025.12.31. 

B.4. tagja: 

név: Járai Zsigmond 

lakóhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 40. 1. em. 1/A. 

megbízatásának időtartama:  2022.04.04. – 2025.12.31. 

B.5. tagja: 

név: Dr. Török Ilona 

lakóhely: 1037 Budapest, Jablonka út 45/A. 

megbízatásának időtartama:  2022.09.02. – 2026.03.31. 

B.6. tagja: 

név: Dobi Kitti 

lakóhely: 1121 Budapest, Fodor lejtő 9. 

megbízatásának időtartama:  2021.07.26. – 2026.07.24. 

B.7. tagja: 
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név: Bechtold Balázs 

lakóhely: 2092 Budakeszi, Batthyány utca 63. 

megbízatásának időtartama:  2021.07.26. – 2026.07.06. 

B.8. tagja: 

név: Feodor Rita 

lakóhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 16. 3. em. 2. 

megbízatásának időtartama:  2022.09.01. – 2025.12.31. 

 

B.9. tagja: 

név: Vaszily Miklós 

lakóhely: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4. B. lph. 6. em. 6. 

megbízatásának időtartama:  2022.04.04. – 2025.12.31. 

 

C. Auditbizottságának 

C.1. tagja: 

név: Feodor Rita 

lakóhely: 1013 Budapest, Döbrentei utca 16. 3. em. 2. 

megbízatásának időtartama:  Felügyelőbizottsági tagságának időtartama 

C.2. tagja: 

név: Dr. Magyar Péter 

lakóhely: 1125 Budapest, Kútvölgyi út 44. fszt. 1. 

megbízatásának időtartama:  Felügyelőbizottsági tagságának időtartama 

C.3. tagja: 

név: Vaszily Miklós 

lakóhely: 1138 Budapest, Sólyatér utca 4. B. lph. 6. em. 6. 

megbízatásának időtartama:  Felügyelőbizottsági tagságának időtartama 

D. Könyvvizsgálója 

D.1. állandó könyvvizsgálatot ellátó könyvvizsgáló cég: 

cégnév: PricewaterhouseCoopers Könyvvizsgáló Korlátolt 
Felelősségű Társaság 

székhely: 1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 78. 



 

 
 
 
 
 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

 
 

37 

cégjegyzékszám: Cg. 01-09-063022 

megbízatásának időtartama: 2022.05.12. – 2023.05.31. 

D.2. a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy könyvvizsgáló: 

név: Balázs Árpád 

lakóhely: 1124 Budapest, Dobsinai utca 1. FE 3. 

E. Elnök-vezérigazgatója: 

név: Dr. Barna Zsolt 

lakóhely: 2094 Nagykovácsi, Nagykovácsi út 6. 

megbízatásának időtartama:  2021.01.01. - határozatlan 

 

Hatályos: 2022. szeptember 1-től 

 
Az 1. sz. Függelék az Alapszabály 3.2.7.4., 3.3.6.4, 3.4.2, 3.5.2. és 3.6.2. pontjai alapján került 
hatályosításra. 
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2. SZ. FÜGGELÉK 

 
A Társaság telephelyei és fióktelepei:  
 
1.  A Társaság telephelyei 
 

Budapest  1024 Budapest (Mammut Üzletház), Széna tér 4. 

Budapest  1032 Budapest, (EUROCENTER) Bécsi út 154. 

Budapest  1051 Budapest, Hercegprímás utca 10. 

Budapest  1093 Budapest, Soroksári út 3/C. 

Budapest  1106 Budapest (Árkád Bevásárlóközpont), Örs Vezér tere 25. 

Budapest  1119 Budapest, Fehérvári út 95. 

Budapest  1124 Budapest, Alkotás (MOM Park) út 53. 1. em. 

Budapest  1132 Budapest, Nyugati tér 5. 

Budapest  1134 Budapest, Dévai utca 23. 

Budapest  1138 Budapest, Váci út 178-182. sz. 

Budapest  1143 Budapest, Thököly út 100/A. 

Budapest  1173 Budapest, Pesti út 237. 

Budapest  1211 Budapest, Rákóczi Ferenc út 154-170. 

Budapest  1134 Budapest, Lőportár utca 24. 

Budapest  1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18. 

Budapest 1138 Budapest, Váci út 193. 

Budapest 1149 Budapest, Nagy Lajos király útja. 146. 

Budapest 1118 Budapest, Rétköz utca 7. 

Budapest 1072 Budapest, Rákóczi út 42. 

Budapest 1184 Budapest, Üllői út 396. 

Budapest 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. 

Budapest 1148 Budapest, Fogarasi út 13. 

Budapest 1085 Budapest, József körút 36. 

Budapest 1191 Budapest, Fő utca 7. 

Budapest 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 15. 



 

 
 
 
 
 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

 
 

39 

Budapest 1153 Budapest, Nyírpalota utca 2. 

Budapest 1114 Budapest, Bartók Béla út 41. 

Budapest 1023 Budapest, Lajos utca 30. 

Budapest 1173 Budapest, Pesti út 159-163. 

Budapest 1106 Budapest, Örs Vezér tere 25/A. 

Budapest 1024 Budapest, Lövőház utca 2-6. 

Budapest 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 5. 

Budapest 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 10. 

Budapest 1123 Budapest, Alkotás utca 53. 

Budapest 1162 Budapest, Rákosi út 128. 

Budapest 1203 Budapest, Török Flóris utca 70. 

Budapest 1026 Budapest, Pázsit utca 2. 

Budapest 1119 Budapest, Etele út 57. 

Budapest 1132 Budapest, Nyugati tér 4-5. 

Budapest 1212 Budapest, Kossuth Lajos utca 47-49. 

Budapest 1102 Budapest, Kőrösi Csoma sétány 4. 

Budapest 1042 Budapest, Árpád út 57-59. fsz. 1. 

Budapest 1188 Budapest, Dózsa György utca 2. 

Budapest 1126 Budapest, Nagy Jenő utca 12.. 

Budapest 1108 Budapest, Kozma utca 2. 

Budapest 1138 Budapest, Váci út 117-119. A. ép. 

Budapest 1042 Budapest, Árpád út 45. 

Budapest 1032 Budapest, Bécsi út 181-183. fszt. 2. 

Budapest 1054 Budapest, Báthory utca 1. (ingatlan nyilvántartás szerinti 
cím: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.) 

Budapest 1093 Budapest, Czuczor utca 2-10. 

Budapest 1033 Budapest, Flórián tér 4-5. 

Budapest 1015 Budapest, Hattyú utca 18. 

Budapest 1075 Budapest, Károly krt. 7. 

Budapest 1155 Budapest, Kolozsvár utca 2/B. 

Budapest 1201 Budapest, Kossuth Lajos utca 32-36. 
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Budapest 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 47-49. 

Budapest 1140 Budapest, Mogyoródi út 154. 

Budapest 1222 Budapest, Nagytétényi út 37-43. 

Budapest 1122 Budapest, Pethényi köz 10. 

Budapest 1082 Budapest, Üllői út 48. 

Budapest 1181 Budapest, Üllői utca 399. 

Budapest 1132 Budapest, Váci út 6. 

Budapest 1132 Budapest, Váci út 20. 

Budapest  1115 Budapest, Villányi út 20. 

Budapest 1144 Budapest, Zalán utca 23. 

2. A Társaság belföldi fióktelepei:  

Ajka 8401 Ajka, Szabadság tér 8. 

Baja 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 1. 

Baja 6500 Baja, Vörösmarty Mihály utca 5/a fszt. 1. 

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem út 14. 

Balatonboglár 8630 Balatonboglár, Sétáló utca 3. 

Berettyóújfalu 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György utca 24. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 2. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 18. A. fsz. 1. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 37-43. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Jókai utca 1-19. 

Bicske 2060 Bicske, Kossuth tér 7. 

Budaörs 2040 Budaörs, Szabadság u 45. 

Budaörs 2040 Budaörs, Szabadság út 91/2. 

Cegléd 2700 Cegléd, Kossuth Lajos tér 8. 

Cegléd 2700 Cegléd, Rákóczi út 2. 

Dabas 2370 Dabas, Falu Tamás utca 4. 

Debrecen 4024 Debrecen, Vár utca 6/c. 

Debrecen 4024 Debrecen, Vár utca 6. 

Dombóvár 7200 Dombóvár, Hunyadi János tér 20/B fsz. 1. 
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Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Fő út 16-18. 

Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Fő utca 16-18. fsz. 3. 

Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Vasmű utca 4/B. 

Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Dózsa György utca 4/b. 

Eger 3300 Eger, Érsek utca 6. 

Eger 3300 Eger, Almagyar utca -5. 

Érd 2030 Érd, Budai út 7/A. 

Érd 2030 Érd, Budai út 11. fszt. 1. 

Esztergom 2500 Esztergom, Kossuth Lajos utca 14-18. 

Gödöllő 2100 Gödöllő, Kossuth Lajos u. 13. 

Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Köztársaság tér 1. 

Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Fő tér 19. 

Győr 9021 Győr, Bécsikapu tér 12. sz. 

Győr 9027 Győr, Budai út 1. 

Győr 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 36. 

Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény, Szent István tér 2. fsz. C. 

Hatvan 3000 Hatvan, Kossuth tér 23. 

Herend 8440 Herend, Kossuth Lajos utca 140. 

Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 2. 

Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 4. 

Jászberény 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 16. 

Jászberény 5100 Jászberény, Lehel vezér tér 32-33. 

Kalocsa 6300 Kalocsa, I. István királyút 57.A ép. fsz. 16. 

Kaposvár 7400 Kaposvár, Széchenyi tér 7. 

Kaposvár 7400 Kaposvár, Fő u. 3. 

Karcag 5300 Karcag, Horváth Ferenc út 3-5. fsz. 1. 

Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni utca 26. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Katona József tér l. sz. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Nagykőrösi utca 2. 

Keszthely 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 103. 

Kiskőrös 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 18. 
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Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 3. 

Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Kossuth Lajos utca 10. fsz. 4. 

Kisvárda 4600 Kisvárda, Szent László utca 51. 

Kisvárda 4600 Kisvárda, Szent László utca 14. fszt. 2. 

Komárom 2900 Komárom, Igmándi út17.. 

Mezőkövesd 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út79. 

Miskolc 3525 Miskolc, Szentpáli utca 2-6. 

Miskolc 3525 Miskolc, Széchenyi utca 18. 

Miskolc 3530 Miskolc, Széchenyi utca 46. 

Mohács 7700 Mohács, Szabadság utca 38. 

Monor 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 73. 

Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Magyar utca 26-28. 

Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Fő utca 22. fsz. 1. 

Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 8. sz. 

Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 19. 

Nagykáta 2760 Nagykáta, Szabadság tér 12. 

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Szarvas utca 11. 

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Kossuth Lajos tér 3. 

Orosháza 5900 Orosháza, Könd utca 38. 

Ózd 3600 Ózd, Gyújtó tér 1. 

Paks 7030 Paks, Dózsa György út 75. 

Paks 7030 Paks, Dózsa Görgy út 45. 

Pápa 8500 Pápa, Szent László u. 1. 

Pécs 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky utca 11. 

Pécs 7621 Pécs, Rákóczi út 60. 

Ráckeve 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 47. 

Salgótarján 3100 Salgótarján, Fő tér 6. 

Salgótarján 3100 Salgótarján, Losonci út 2. 

Siófok 8600 Siófok, Sió utca 2. 

Siófok 8600 Siófok, Fő tér 7. 

Sopron 9400 Sopron, Várkerület 16. sz. 
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Sopron 9400 Sopron, Várkerület 77. 

Szeged 6720 Szeged, Kölcsey utca 8. 

Szeged 6720 Szeged Klauzál tér 4. 

Szekszárd 7100 Szekszárd, Garay tér 8. 

Szekszárd 7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 

Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Zichy liget ll. sz. 

Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Bástya utca 10. 

Szentendre 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca 10. 

Szentendre 2000 Szentendre, Duna korzó 18. 

Szigetszentmiklós 2310 Szigetszentmiklós, Losonczi utca 1. 

Szolnok 5000 Szolnok, Baross u. 10/12. sz. 

Szolnok 5000 Szolnok, Hősök tere 1. 

Szombathely 9700 Szombathely, Márton utca 4. 

Szombathely 9700 Szombathely, Kőszegi utca 3/a 

Tatabánya 2800 Tatabánya, Fő tér 6. 

Tatabánya 2800 Tatabánya, Szent Borbála tér 6. 

Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Kazinczy utca 12. 

Vác 2600 Vác, Köztársaság utca 10-12. 

Veszprém 8200 Veszprém, Óváros tér 3. sz. 

Veszprém 8200 Veszprém, Mindszenty József utca 7. 

Zalaegerszeg  8900 Zalaegerszeg, Kossuth utca 22. 

Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, KossuthLajos u. 2. 

Aba 8127 Aba, Petőfi Sándor utca 95. 

Abádszalók 5241 Abádszalók, István király utca 8. 

Abda 9151 Abda, Bécsi utca 67. „A” ép 

Abony 2740 Abony, Kossuth tér 3-4.  

Ács 2941 Ács, Fő út 9/1. 

Ajak 4524 Ajak, Kiss Ernő út 3. 

Ajka 8400 Ajka, Szabadság tér 11. 

Akasztó 6221 Akasztó, Fő utca 53. 
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Alattyán 5142 Alattyán, Szent István tér 2. 
Albertirsa 2730 Albertirsa, Pesti út 28. 

Alcsútdoboz 8087 Alcsútdoboz, Béke utca 1. 

Algyő 6750 Algyő, Búvár utca 2. 

Alsónémedi 2351 Alsónémedi, Fő út 66/A. 

Alsózsolca 3571 Alsózsolca, Kossuth Lajos utca 121. 

Apátfalva 6931 Apátfalva, Hunyadi Mátyás utca 18 

Ásotthalom 6783 Ásotthalom, Szent István tér 2/A. 

Ásványráró 9177 Ásványráró, Győri út 47. 

Aszód 2170 Aszód, Kossuth utca 4. 

Bábolna 2943 Bábolna, Béke út 1. 

Bácsalmás 6430 Bácsalmás, Gróf Teleki József utca 2. 

Bácsbokod 6453 Bácsbokod, Gróf Széchenyi István utca 85. 

Badacsonytomaj 8258 Badacsonytomaj, Kert utca 12. 

Bag 2191 Bag, Petőfi tér 14. 

Baja 6500 Baja, Dr. Alföldi József tér 1/A. 

Baja 6500 Baja, Szentháromság tér 7. fszt. 5. 

Bak 8945 Bak, Széchenyi tér 2. 

Bakonyszentlászló 8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán utca 2. 

Baktalórántháza 4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 7. 

Balassagyarmat 2660 Balassagyarmat, Thököly utca 1. 

Balástya 6764 Balástya, Rákóczi utca 15. 

Balatonalmádi 8220 Balatonalmádi, Baross Gábor út 11. 

Balatonboglár 8630 Balatonboglár, Sétáló utca 7. fszt. 

Balatonfőkajár 8164 Balatonfőkajár, Kossuth utca 16. 

Balatonföldvár 8623 Balatonföldvár, Balatonszentgyörgyi út 1. 

Balatonfüred 8230 Balatonfüred, Kossuth Lajos utca 20. 

Balatonfűzfő 8175 Balatonfűzfő, Bugyogóforrás utca 1. 

Balatonkenese 8174 Balatonkenese, Fő utca 23. 

Balatonlelle 8638 Balatonlelle, Móra Ferenc utca 5. 
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Balatonmáriafürdő 8647 Balatonmáriafürdő, Gróf Széchenyi István tér 10. 

Balatonszárszó 8624 Balatonszárszó, Ady Endre utca 2.  

Balkány 4233 Balkány, Fő utca 31. 

Balmazújváros 4060 Balmazújváros, Veres Péter utca 3.  

Barabás 4937 Barabás, Árpád utca 15. 

Baracs 2426 Baracs, Táncsics Mihály utca 27/A. 

Barcs 7570 Barcs, Bajcsy-Zsilinszky utca 83.  

Bátaszék 7140 Bátaszék, Budai utca 24. 

Bátonyterenye 3070 Bátonyterenye, Ózdi utca 47. F. ép. fszt. 

Battonya 5830 Battonya, Petőfi tér 4. 

Békés 5630 Békés, Szarvasi utca 1. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 24-28. fszt. 3. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Andrássy út 29-33. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 10. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 9. 

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Mednyánszky utca 8.  

Békéscsaba 5600 Békéscsaba, Orosházi út 47. 

Békéssámson 5946 Békéssámson, Szabadság utca 66.  

Békésszentandrás 5561 Békésszentandrás, Fő utca 30. 

Bélapátfalva 3346 Bélapátfalva, Május 1. út 2/A. 

Beled 9343 Beled, Rákóczi utca 131. 

Bercel 2687 Bercel, Baross út 31. 

Berekböszörmény 4116 Berekböszörmény, Köztársaság tér 2-4. 

Berettyóújfalu, 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György út 3-5. 

Berhida 8181 Berhida, Szabadság tér 6. 

Besenyőtelek 3373 Besenyőtelek, Fő utca 112. 

Besenyszög 5071 Besenyszög, Szabadság tér 1/A. 

Biatorbágy 2051 Biatorbágy, Szabadság út 11/A. 

Bicske 2060 Bicske, Csabdi út 4. 

Biharkeresztes 4110 Biharkeresztes, Hősök tere 10. 

Biharnagybajom 4172 Biharnagybajom, Rákóczi utca 15. 
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Biharugra 5538 Biharugra, Bölönyi utca 2. 

Biri 4235 Biri, Kossuth út 4. 

Bócsa 6235 Bócsa, Kecskeméti út 20. 

Bodroghalom 3987 Bodroghalom, Szabadság utca 118. 

Bodrogkeresztúr 3916 Bodrogkeresztúr, Kossuth utca 55. 

Bódvaszilas 3763 Bódvaszilas, Akácos út 2B 

Bogács 3412 Bogács, Táncsics utca 2. 

Bogyiszló 7132 Bogyiszló, Kossuth Lajos utca 28.  

Bokod 2855 Bokod, Fő utca 50/A. 

Boldog 3016 Boldog, Hunyadi tér 15. 

Boldva 3794 Boldva, Mátyás király út 76. 

Bóly 7754 Bóly, Hősök tere 8. C. ép. 

Bonyhád 7150 Bonyhád, Bank utca 2. 

Bonyhád 7150 Bonyhád, Szabadság tér 9. 

Borota 6445 Borota, Dózsa György utca 22 

Borsodnádasd 3671 Borsodnádasd, Köztársaság utca 21. 

Böhönye 8719 Böhönye, Kossuth utca 2. 

Bököny 4231 Bököny, Dózsa György utca 5. 

Bölcske 7025 Bölcske, Hősök tere 2. 

Bőrsárkány 9167 Bőrsárkány, Petőfi utca 40. 

Bucsa 5527 Bucsa, Kossuth tér 8. 

Budakalász 2011 Budakalász, Petőfi tér 11/A. 

Budakeszi 2092 Budakeszi, Fő utca 126. 

Bugyi 2347 Bugyi, Templom utca 6. 

Buják 3047 Buják, Deréksor utca 10-3. 

Bükk 9737 Bük, Széchenyi utca 2/A. 

Bükkábrány 3422 Bükkábrány, Mátyás király utca 15.  

Bükkzsérc 3414 Bükkzsérc, Rákóczi út 120. 

Cece 7013 Cece, Jókai Mór utca 2. 

Cegléd 2700 Cegléd, Eötvös tér 6. 

Celldömölk 9500 Celldömölk, Kossuth Lajos utca 18.  
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Cigánd 3973 Cigánd, Fő utca 77. 

Csabacsűd 5551 Csabacsűd, Iskola utca 5. 

Csákvár 8083 Csákvár, Szabadság tér 11. 

Csanádapáca 5662 Csanádapáca, Batthyány Lajos út 3.  

Csanytelek 6647 Csanytelek, Radnóti utca 19. 

Csárdaszállás 5621 Csárdaszállás, Petőfi utca 17. 

Császár 2858 Császár, Kossuth Lajos utca 110. 

Csenger 4765 Csenger, Ady Endre utca 5. 

Csengőd 6222 Csengőd, Dózsa György utca 69.  

Csepreg 9735 Csepreg, Széchenyi tér 4. 

Cserkeszőlő 5465 Cserkeszőlő. Köztársaság tér 2. 

Csesztreg 8973 Csesztreg, Deák Ferenc utca 17. 

Csetény 8417 Csetény, Hunyadi utca 1. 

Csólyospálos 6135 Csólyospálos, Kossuth Lajos utca 79.  

Csongrád 6640 Csongrád, Fő utca 28. 

Csorna 9300 Csorna, Szent István tér 23. 

Csorvás 5920 Csorvás, Rákóczi utca 1. 

Csömör 2141 Csömör, Szabadság út 16. 

Csurgó 8840 Csurgó, Csokonai utca 14. 

Dabas 2370 Dabas, Szent István tér 1/D. 

Dabas 2371 Dabas, Szent János utca 108. 

Dány  2118 Dány, Pesti út 45. 

Debrecen 4026 Debrecen, Bethlen utca 6-8. „D”. épület  

Debrecen 4026 Debrecen, Bethlen u. 10-12/A. ép. I/6.  

Debrecen 4025 Debrecen, Hatvan utca 39. 

Debrecen 4026 Debrecen, Mátyás király utca 29. 

Debrecen 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. 

Debrecen 4225 Debrecen, Szentgyörgyfalvi utca 9.  

Decs 7144 Decs, Dr. Pilissy Elemér utca 3/A.  

Dég 8135 Dég, Széchenyi utca 49. 

Demecser 4516 Demecser, Kétezer-egy tér 3. 
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Derecske  4130 Derecske, Rákóczi út 2. 

Derekegyház 6621 Derekegyház, Kossuth utca 6. 

Dévaványa 5510 Dévaványa, Árpád utca 8. 

Devecser 8460 Devecser, Kossuth út 2. 

Diósd 2049 Diósd, Szent István tér 12. 

Diósjenő 2643 Diósjenő,  Kossuth  Lajos  út 11/C.  

Doboz 5624 Doboz, Hunyadi tér 1/1. 

Domaszék 6781 Domaszék, Köztársaság tér 4. 

Dombóvár 7200 Dombóvár, Ady Endre utca 2. 

Dombóvár 7200 Dombóvár, Hunyadi tér 42. 

Dombrád 4492 Dombrád, Kossuth Lajos utca 23/A. 

Domoszló 3263 Domoszló, Deák tér 6. 

Dorog 2510 Dorog, Bécsi út 33. 

Dömös 2027 Dömös, Hősök tere 5. 

Dömsöd 2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 61. 

Drégelypalánk 2646 Drégelypalánk, Kossuth út 50. 

Dunabogdány 2023 Dunabogdány, Hajó utca 3. 

Dunaföldvár 7020 Dunaföldvár, Fehérvári utca 4. 

Dunaharaszti 2330 Dunaharaszti, Baktay tér 5. fsz. 9.  

Dunakeszi 2120 Dunakeszi, Fő utca 66-68. 

Dunakiliti 9225 Dunakiliti, Kossuth Lajos utca 88.  

Dunapataj 6328 Dunapataj, Ordasi utca 26. 

Dunaszeg 9174 Dunaszeg, Országút utca 6. B. ép 

Dunaszekcső 7712 Dunaszekcső, Kossuth Lajos utca 37. 

Dunaújváros 2400 Dunaújváros, Vasmű út 7. 

Dunavarsány 2336 Dunavarsány, Kossuth Lajos utca 38. B. ép. fszt. 1. 

Dunavecse 6087 Dunavecse, Fő utca 26. 

Dusnok 6353 Dusnok, Tulipán utca 6/B. 

Ebes 4211 Ebes, Ady endre utca 2/A. 

Écs 9083 Écs, Kossuth utca 2. A. ép. 

Ecséd 3013 Ecséd, Szabadság utca 139. 
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Ecser 2233 Ecser, Széchenyi utca 29. 

Edelény 3780 Edelény, Tóth Árpád út 5. 

Eger 3300 Eger, Dr. Sándor Imre utca 4. 

Eger 3300 Eger, Katona István tér 7-9. 

Eger 3300 Eger, Kertész utca 84. 

Eger 3300 Eger, Széchenyi utca 18. 

Egerszalók 3394 Egerszalók, Sáfrány út 1. 

Egyek 4069 Egyek, Hunyadi János utca 57. fszt. 1. 

Elek 5742 Elek, Lökösházi út 5-2. 

Emőd 3432 Emőd, Kossuth utca 5. 

Encs 3860 Encs, Petőfi út 22. 

Enese 9143 Enese, Soproni utca 13. 

Enying 8130 Enying, Deák Ferenc út 1. 

Ercsi 2451 Ercsi, Szent István út 3. 

Érd 2030 Érd, Budai út 20. 

Érd 2030 Érd, Hegesztő utca 10. 

Erdőkertes 2113 Erdőkertes, Nemes utca 2. 

Erdőtelek 3358 Erdőtelek, Fő utca 124. 

Érpatak 4245 Érpatak, Béke utca 29. 

Érsekcsanád 6347 Érsekcsanád, Dózsa György út 78.  

Érsekvadkert 2659 Érsekvadkert, Rákóczi út 122. 

Etyek 2091 Etyek, Óvoda utca 2. 

Fábiánsebestyén 6625 Fábiánsebestyén, Köztársaság utca 27. 

Farmos  2765 Farmos, Fő tér 4. 

Fergyvernek  5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 138.  

Fehérgyarmat 4900 Fehérgyarmat, Móricz Zsigmond utca 19. 

Felsőpakony 2363 Felsőpakony, Eötvös utca 22. 

Felsőszentiván 6447 Felsőszentiván, Szabadság utca 9. 

Felsőzsolca 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 28. 

Felsőzsolca 3561 Felsőzsolca, Kassai utca 29. 

Fertőd 9431 Fertőd, Fő utca 62. 
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Fonyód 8640 Fonyód, Ady Endre utca 7. 

Forró 3849 Forró, Fő út 58. 

Fót 2151 Fót, Dózsa György utca 54. 

Földeák 6922 Földeák, Szent László tér 8/A. 

Földes 4177 Földes, Fő utca 1. 

Fülöpszállás 6085 Fülöpszállás, Kiskunság tér 1. 

Füzesabony 3390 Füzesabony, Rákóczi út 58. 

Füzesgyarmat 5525 Füzesgyarmat, Mátyás király utca 2. 

Gádoros 5932 Gádoros, Nagy utca 63. 

Galambok 8754 Galambok, Ady utca 4/A. 

Gárdony 2484 Gárdony, Balatoni utca 43. 

Gávavencsellő 4471 Gávavencsellő, Petőfi utca 3. 

Géderlak 6334 Géderlak, Kossuth utca 66. 

Geszteréd 4232 Geszteréd, Petőfi utca 9. 

Göd 2131 Göd, Pesti út 93. 

Gödöllő 2100 Gödöllő, Petőfi Sándor tér 8. 

Gönc 3895 Gönc, Kossuth Lajos utca 42. 

Gönyű 9071 Gönyű, Bajcsy-Zsilinszky utca 23.  

Gyál 2360 Gyál, Kőrösi utca 116. 

Gyenesdiás  8315 Gyenesdiás, Kossuth utca 45. 

Gyomaendrőd 5502 Gyomaendrőd, Blaha Lujza utca 5.  

Gyomaendrőd 5502 Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. 

Gyomaendrőd 5500 Gyomaendrőd, Kossuth Lajos út 20.  

Gyömrő 2230 Gyömrő, Petőfi Sándor utca 22. 

Gyömrő 2230 Gyömrő, Táncsics Mihály utca 82.  

Gyöngyös 3200 Gyöngyös, Magyar utca 1. fszt. 

Gyöngyöspata 3035 Gyöngyöspata, Dózsa György utca 1-3. 

Gyöngyöstarján 3036 Gyöngyöstarján, Jókai tér 22. 

Gyönk  7064 Gyönk, Ady utca 561. 

Győr 9022 Győr, Árpád út 23. 

Győr 9021 Győr, Árpád út 25. 
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Győr 9023 Győr, Bartók Béla út 2-4. 

Győr 9023 Győr, Lehel utca 27. 

Győr 9024 Győr, Reisz Frigyes utca 11/A. 

Győr 9023 Győr, Sport utca 4/A. 

Győrság 9084 Győrság, Országút utca 72. 

Győrszemere 9121 Győrszemere, Iskola utca 4. 

Gyula 5700 Gyula, Városház utca 23. 

Hajdúböszörmény 4220 Hajdúböszörmény,Kossuth Lajos utca 5. 

Hajdúhadház 4242 Hajdúhadház, Bocskai tér 2/A. 

Hajdúnánás 4080 Hajdúnánás, Kossuth utca 17. 

Hajdúsámson 4251 Hajdúsámson, Rákóczi utca 6. 

Hajdúszoboszló 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 15. 

Hajdúszovát 4212 Hajdúszovát, Piac utca 2. 

Hajós 6344 Hajós, Rózsa utca 2. 

Halmáj 3842 Halmaj, Fő út 14. 

Hangony 3626 Hangony, Rákóczi utca 71. 

Harkány 7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 16. fszt. 2. 

Harta 6326 Harta, Kossuth Lajos utca 31. 

Hatvan 3000 Hatvan, Kossuth tér 22. 

Hegyeshalom 9222 Hegyeshalom, Fő utca 135. 

Héhalom 3041 Héhalom, Petőfi út 7. 

Hejőpapi 3594 Hejőpapi, Kossuth Lajos utca 93. 

Herceghalom 2053 Herceghalom, Zsámbéki út 16. 

Hercegszántó 6525 Hercegszántó, Albert Flórián tér 2. B. ép. 

Hernád 2376 Hernád, Köztársaság út 47/B. 

Hernádnémeti 3564 Hernádnémeti, Bajcsy- Zsilinszky utca 1. 

Heves 3360 Heves, Hunyadi utca 11-13. 

Hévíz 8380 Hévíz, Széchenyi utca 66. 

Hidas 7696 Hidas, Dózsa György utca 1. 

Himesháza 7735 Himesháza, Kossuth Lajos utca 62.  

Hodász 4334 Hodász, Széchenyi út 8. 
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Hódmezővásárhely 6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 50. 

Homoknégy 6341 Homokmégy, Kossuth utca 39. 

Hort 3014 Hort, Ady Endre utca 2/A. 

Hosszúhetény 7694 Hosszúhetény, Fő utca 176. 

Hosszúpályi 4274 Hosszúpályi, Bagosi utca 2. 

Hőgyész 7191 Hőgyész, Fő utca 14. 

Hunya 5555 Hunya, Rákóczi Ferenc utca 6. 

Ibrány 4484 Ibrány, Lehel utca 3. 

Iharosberény 8725 Iharosberény, Rákóczi utca 4. 

Ikervár 9756 Ikervár, Rákóczi utca 5. 

Inárcs 2365 Inárcs, Széchenyi István út 4. 

Iregszemcse 7095 Iregszemcse, Kossuth tér 10. 

Isaszeg 2117 Isaszeg, Kossuth Lajos út 15/A. 

Iváncsa 2454 Iváncsa, Szövetkezeti köz 1. 

Izsák 6070 Izsák, Szabadság tér 10. 

Ják 9798 Ják, Szabadság tér 10. 

Jánkmajtis 4741 Jánkmajtis, Kossuth utca 12. 

Jánoshalma 6440 Jánoshalma, Dózsa György utca 82.  

Jánosháza  9545 Jánosháza, Berzseny i   Dániel utca 3.  

Jánossomorja 9241 Jánossomorja, Óvári utca 6. 

Jászalsószentgyörgy 5054 Jászalsószentgyörgy, Fő út 66. 

Jászapáti 5130 Jászapáti, István király út 3. 

Járokszállás 5123 Jászárokszállás, Árpád tér 2. 

Jászberény 5100 Jászberény, Szabadság tér 9-10. 

Jászboldogháza 5144 Jászboldogháza, Kossuth Lajos utca 2. 

Jászfényszaru 5126 Jászfényszaru, Szabadság út 1. 

Jászjákóhalma 5121 Jászjákóhalma, Fő út 38. 

Jászkarajenő 2746 Jászkarajenő, Fő utca 89. 

Jászkisér 5137 Jászkisér, Fő út 12. 

Jászladány 5055 Jászladány, Petőfi Sándor utca 2. 

Jászszentandrás 5136 Jászszentandrás,  Rákóczi  út 75/1. 
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Jászszentlászló 6133 Jászszentlászló, Alkotmány utca 2/A. 

Jászszentlászló  6133 Jászszentlászló, Rákóczi utca 1. 

Kaba 4183 Kaba, Rákóczi Ferenc út 120. 

Kajárpéc 9123 Kajárpéc, Kis utca 20. 

Kakasd 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 56. 

Kakucs 2366 Kakucs, Sastelep utca 1. 

Kál 3350 Kál, Rózsa utca 2/A. 

Kállósemjén 4324 Kállósemjén, Kossuth út 104. 

Kálmánháza 4434 Kálmánháza, Nyíregyházi út 55. 

Kalocsa 6300 Kalocsa, Hunyadi János utca 47- 49. fszt. 2. 

Káloz 8124 Káloz, Bajcsy-Zsilinszky utca 3. 

Kápolnásnyék 2475 Kápolnásnyék, Fő út 29. 

Kaposvár 7400 Kaposvár, Áchim András utca 4. 

Kaposvár 7400 Kaposvár, Fő utca 51. 

Kapuvár 9330 Kapuvár, Gesztenyesor 5. 

Karád 8676 Karád, Kossuth Lajos utca 3. 

Karancslapujtő 3182 Karancslapujtő, Rákóczi út 66. 

Karcag  5300 Karcag, Kálvin utca 1-2. 

Kartal 2173 Kartal, Petőfi tér 16. 

Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 39.  

Kazincbarcika 3700 Kazincbarcika, Egressy Béni út 52.  

Kecel  6237 Kecel, Fő tér 8. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Bercsényi utca 7. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Dobó körút 15. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Izsáki út 70. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Kisfaludy utca 8. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Kőhíd utca 6. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Szabadság tér 3/A. 

Kecskemét 6000 Kecskemét, Széchenyi sétány 5/A.  

Kelebia 6423 Kelebia, Ady Endre utca 132.  fszt. 1  
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Kemecse 4501 K e m ec s e ,  Móricz  Zsigmond utca 61. 

Kemence 2638 Kemence, Fő út 77. 

Kenderes 5331 Kenderes, Szent István út 34. 

Kerekegyháza 6041 Kerekegyháza, Fő utca 82. 

Kesztnyéten 3579 Kesznyéten, Béke tér 11. 

Keszthely 8360 Keszthely, Georgikon utca 9. 

Kéthegy 8713 Kéthely, Arany János utca 2. 

Kétpó 5411 Kétpó, Ady Endre út 9. 

Kétújfalu 7975 Kétújfalu, József Attila utca 35. 

Kevermes 5744 Kevermes, Templom utca 2/A. 

Kisbér 2870 Kisbér, Kossuth Lajos utca 14. 

Ksiköre 3384 Kisköre, Széchenyi út 24. 

Kiskőrös 6200 Kiskőrös, Petőfi tér 10-11. 

Kiskunfélegyháza 6100 Kiskunfélegyháza, Fekete Pál sétány 2. fszt. 1. 

Kiskunhalas 6400 Kiskunhalas, Kossuth utca 4. 

Kiskunlacháza 2340 Kiskunlacháza, Rákóczi utca 9. 

Kiskunmajsa 6120 Kiskunmajsa, Fő utca 57. fszt. 3. 

Kistarcsa 2143 Kistarcsa, Széchenyi út 67. 

Kistelek 6760 Kistelek, Szent László tér 2. 

Kisújszállás 5310 Kisújszállás, Szabadság tér 8. 

Kisújszállás 5310 Kisújszállás, Szabadság utca 8. 

Kiszombor 6775 Kiszombor, József Attila utca 1. 

Kisvárda 4600 Kisvárda, Szent László út 68. 

Kocs 2898 Kocs, Kis utca 6. 

Kóka 2243 Kóka, Dózsa György utca 42/A. 

Komárom 2900 Komárom, Igmándi út 45. 

Komló 7300 Komló, Városház tér 5. 

Kompolt 3356 Kompolt, Kölcsey Ferenc utca 2/A. 

Kondoros 5553 Kondoros, Csabai út 14. 

Kóny 9144 Kóny, Béke utca 2/A. 

Kozármisleny 7761 Kozármisleny, Orgona utca 2. 
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Kölcse 4965 Kölcse, Kölcsey utca 70. 

Körmend 9900 Körmend, Thököly utca 1. 

Környe 2851 Környe, Alkotmány utca 14. 

Körösladány 5516 Körösladány, Petőfi tér 1. 

Körösszegapáti 4135 Körösszegapáti, Kossuth utca 46. 

Köröstarcsa 5622 Köröstarcsa, Kossuth Lajos utca 17.  

Kőszeg 9730 Kőszeg, Rákóczi utca 12. 

Kőtelek 5062 Kőtelek, Szent István tér 3. 

Kunadacs 6097 Kunadacs, Kossuth Lajos utca 42/B.  

Kunhegyes 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 11. fszt.  

Kunmadaras 5321 Kunmadaras, Kunhegyesi út 10. 

Kunszentmárton 5440 Kunszentmárton, Mátyás király út 1.  

Kunszentmiklós 6090 Kunszentmiklós, Kálvin tér 11. 

Lábatlan 2541 Lábatlan, Rákóczi út 138-140. 

Ladánybene 6045 Ladánybene, Fő utca 51. 

Lajoskomárom 8136 Lajoskomárom, Enyingi utca 3. 

Lajosmizse 6050 Lajosmizse, Dózsa György utca 78.  

Lajosmizse 6050 Lajosmizse, Szabadság tér 10. 

Lak 3786 Lak, Kossuth Lajos út 1/C. 

Lakitelek 6065 Lakitelek, Liget utca 2. 

Lánycsók 7759 Lánycsók, Kossuth Lajos utca 2/A. 

Leányfalu 2016 Leányfalu, Móricz Zsigmond út 128/A.  

Lébény 9155 Lébény, Fő út 85. 

Lenti 8960 Lenti, Kossuth út 4. 

Létavértes 4281 Létavértes, Baross utca 1. 

Letenye 8868 Letenye, Kossuth utca 15. 

Levelek 4555 Levelek, Rákóczi utca 4. 

Lőrinci 3021 Lőrinci, Szabadság tér 3. 

Lövő 9461 Lövő, Fő utca 203. 

Mád 3909 Mád, Rákóczi utca 46/2. 

Madaras 6456 Madaras, Dózsa György utca 2. 
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Maglód 2234 Maglód, Fő utca 13. 

Mágocs 7342 Mágocs, Szabadság utca 23. 

Magyarszék 7396 Magyarszék, Kossuth utca 49. 

Makó 6900 Makó, Úri utca 1. 

Mályi 3434 Mályi, Fő utca 18. 

Mándok 4644 Mándok, Petőfi tér 12. 

Marcali 8700 Marcali, Rákóczi utca 16. 

Máriapócs 4326 Máriapócs, Kossuth tér 24. 

Markaz 3262 Markaz, Fő utca 83. 

Maroslele 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. 

Martfű 5425 Martfű, Május 1. út 14. fszt. 1. 

Martonvásár 2462 Martonvásár, Brunszvik út 1/B. 

Mátészalka 4700 Mátészalka, Szalkay László utca 2.  

Mátraterenye 3145 Mátraterenye, Kossuth út 191. 

Mecseknádasd 7695 Mecseknádasd, Rákóczi Ferenc utca 40.  

Medgyesegyháza 5666 Medgyesegyháza, Gárdonyi utca 2.  

Mélykút 6449 Mélykút, Petőfi tér 3. 

Mende 2235 Mende, Fő utca 3. 

Mérk 4352 Mérk, Hunyadi utca 98. 

Mesterszállás 5452 Mesterszállás, Rákóczi utca 3/A. 

Mezőberény 5650 Mezőberény, Békési út 6. 

Mezőcsát 3450 Mezőcsát, Kossuth utca 7. 

Mezőhegyes 5820 Mezőhegyes, Templom utca 4. 

Mezőkeresztes 3441 Mezőkeresztes, Dózsa György utca 37. 

Mezőkovácsháza 5800 Mezőkovácsháza, Árpád utca 188-192.  

Mezőkövesd 3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 70.  

Mezőtúr 5400 Mezőtúr, Dózsa György utca 24. 

Mihályi 9342 Mihályi, Hunyadi utca 9. 

Mikepércs 4271 Mikepércs, Petőfi utca 78/B. 

Mindszent 6630 Mindszent, Csokonai Vitéz Mihály utca 28. 

Miskolc 3527 Miskolc, Ady Endre utca 16. 
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Miskolc 3528 Miskolc, Gutenberg utca 1. 

Miskolc 3532 Miskolc, Vasgyári út 3. 

Mogyoród 2146 Mogyoród, Gödöllői utca 18/A. 

Mohács 7700 Mohács, Dózsa György utca 31. 

Monor 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 77. 

Mór 8060 Mór, Deák Ferenc utca 28. 

Mórahalom 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 1.  

Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Bástya utca 15.  

Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 9.  

Mosonmagyaróvár 9200 Mosonmagyaróvár, Palánk utca 8.  

Murony 5672 Murony, Szarvasi utca 20. 

Nádasd 9915 Nádasd, Kossuth Lajos utca 100. 

Nádudvar 4181 Nádudvar, Fő utca 92. 

Nagyatád 7500 Nagyatád, Kossuth Lajos utca 16.  

Nagybaracska 6527 Nagybaracska, Szabadság tér 2. 

Nagycenk 9485 Nagycenk, Iskola utca 2. 

Nagydobsza 7985 Nagydobsza, Fő út 1/B. 

Nagydorog 7044 Nagydorog, Kossuth Lajos utca 52.   

Nagyecsed 4355 Nagyecsed, Rákóczi Ferenc utca 16.  

Nagyhalász 4485 Nagyhalász, Kossuth utca 9/A. 

Nagyhegyes 4064 Nagyhegyes, Kossuth utca 1. 

Nagyigmánd 2942  Nagyigmánd,  Kossuth  Lajos utca 2.  

Nagyiván 5363 Nagyiván, Fő út 55/B. 

Nagykálló 4320 Nagykálló, Zrínyi utca 22. 

Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 1. 

Nagykanizsa 8800 Nagykanizsa, Huszti tér 2. 

Nagykanizsa 2760 Nagykáta, Dózsa György út 10. 

Nagykovácsi 2094  Nagykovácsi, Kossuth  Lajos utca 67. 

Nagykőrös 2750 Nagykőrös, Rákóczi utca 1. 

Nagymágocs 6622 Nagymágocs, Szentesi út 52/A. 

Nagymányok 7355  Nagymányok,  Petőfi  Sándor utca 96. 
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Nagymaros 2626 Nagymaros, Király utca 1/A. 

Nagyrábé 4173 Nagyrábé, Kossuth utca 24. 

Nagyréde 3214 Nagyréde, Fő út 7. 

Nagyszénás 5931 Nagyszénás, Hősök útja 2. 

Nagyvarsány 4812 Nagyvarsány, Kossuth Lajos utca 1. 

Nagyvázsony 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál út 82. 

Napkor 4552 Napkor, Apagyi utca 2/A. 

Nemesnádudvar 6345 Nemesnádudvar, Petőfi  utca 41/B.  

Nemesvámos 8248 Nemesvámos, Kossuth utca 128. 

Németkér 7039 Németkér, Széchenyi utca 43. 

Nógrád 2642 Nógrád, Szondi György utca 28. 

Novajidrány 3872 Novajidrány, Kossuth utca 56/B. 

Nyáregyháza 2723 Nyáregyháza, Nyáry Pál út 19. 

Nyársapát 2712 Nyársapát, József Attila 176 hrsz.  

Nyékládháza 3433 Nyékládháza, Kossuth Lajos út 59.  

Nyírábrány 4264 Nyírábrány, Jókai utca 1/A. 

Nyíracsád 4262 Nyíracsád, Kassai utca 3-5. 

Nyíradony 4254 Nyíradony, Árpád tér 12. 

Nyírbátor 4300 Nyírbátor, Szabadság tér 5. 

Nyírbéltek 4372 Nyírbéltek, Kossuth Lajos utca 16.  

Nyírbogát 4361 Nyírbogát, Kossuth Lajos utca 5. 

Nyírcsaholy 4356 Nyírcsaholy, Hunyadi utca 14. 

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza,  Dózsa  György  utca 11.  

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Kossuth utca 66/A.  

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 4. 

Nyíregyháza 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 27.  

Nyírlúgos 4371 Nyírlugos, Bélteki út 4. 

Nyírmártonfalva 4263 Nyírmártonfalva, Kossuth utca 19.  

Nyírtelek 4461 Nyírtelek, Arany János utca 1. 

Nyírvasvári 4341 Nyírvasvári, Bátori utca 3/A. 

Nyúl 9082 Nyúl, Kossuth utca 52. 
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Ócsa 2364 Ócsa, Falu Tamás utca 65. 

Olasz 7745 Olasz, Kossuth Lajos utca 22. 

Onga 3562 Onga, Rákóczi utca 22. 

Orgovány 6077 Orgovány, Kölcsey Ferenc utca 2/A.  

Orosháza 5900 Orosháza, Thököly utca 15. 

Oroszlány 2840 Oroszlány, Rákóczi Ferenc utca 

Ostoros 3326 Ostoros, Hősök tere 8. 

Ózd 3600 Ózd, Brassói út 1. 

Öcsöd 5451 Öcsöd, Kossuth utca 15. 

Őrbottyán 2162 Őrbottyán, Rákóczi Ferenc utca 126.  

Örkény  2377 Örkény, Kossuth Lajos utca 34/A.  

Őriszentpéter 9941 Őriszentpéter, Városszer 106. 

Pacsa 8761 Pacsa, József Attila utca 3. 

Páhi 6075 Páhi, Rákóczi utca 46/A. 

Paks 7030 Paks, Táncsics Mihály utca 4. 

Pálháza 3994 Pálháza, Dózsa György út 119. 

Pálmonostora 6112 Pálmonostora, Posta utca 14. 

Palotabozsok 7727 Palotabozsok, Kossuth Lajos utca 75. 

Pannonhalma 9090 Pannonhalma, Petőfi utca 20. 

Pápa 8500 Pápa, Korona utca 49. fszt. 1. 

Pápa 8500 Pápa, Zimmermann utca 1. 

Parád 3240 Parád, Kossuth Lajos út 128. 

Pásztó 3060 Pásztó, Fő út 64. 

Pátroha 4523 Pátroha, Kossuth utca 1/A. 

Pázmánd 2476 Pázmánd, Fő utca 87. 

Pécel 2119 Pécel, Ráday Gedeon tér 10. 

Pécs 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 7. 

Pécs 7629 Pécs, Komlói út 2/A. 

Pécs 7634 Pécs, Páfrány utca 2/A. 

Pécs 7624 Pécs, Petőfi Sándor utca 29/1. 

Pécs 7621 Pécs, Rákóczi utca 46. 
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Pécsvárad 7720 Pécsvárad, Kossuth Lajos utca 30. 

Pér 9099 Pér, Szent Imre utca 16. 

Pereszteg 9484 Pereszteg, Fő utca 14. 

Pétervására 3250 Pétervására, Szabadság tér 21. 

Petőfibánya 3023 Petőfibánya, Mária utca 4. 

Petőháza 9443 Petőháza, Petőfi Sándor utca 1. 

Pilis 2721 Pilis, Rákóczi utca 34. 

Piliscsaba 2081 Piliscsaba,  Bajcsy-Zsilinszky utca 2. 

Pilismarót 2028 Pilismarót, Köztársaság tér 17. 

Pilisszentiván 2084 Pilisszentiván, Szabadság utca 224/3. 

Pilisvörösvár 2085 Pilisvörösvár Fő út 69. 

Pitvaros 6914 Pitvaros, Mezőhegyesi út 54/A. 

Polgárdi 8154 Polgárdi, Deák Ferenc út 13. 

Pomáz 2013 Pomáz, Kossuth Lajos utca 5. 

Porcsalma 4761 Porcsalma, Szabadság tér 20. 

Poroszló 3388 Poroszló, Alkotmány út 14. 

Pusztamonostor 5125 Pusztamonostor, Szabadság út 74/A.  

Pusztaszabolcs 2490 Pusztaszabolcs, Adonyi út 41. 

Putnok 3630 Putnok, Mohos sétány 

Püspökladány 4150 Püspökladány, Gagarin utca 1. 

Ráckeve 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 32. 

Rajka 9224 Rajka, Kossuth Lajos utca 37/A. 

Rakamaz 4465 Rakamaz, Szent István utca 25. 

Rákóczifalva 5085 Rákóczifalva, Rákóczi út 55. 

Rém 6446 Rém, Május 1. utca 17/A. 

Répcelak 9653 Répcelak, Petőfi Sándor utca 50. 

Rétság 2651 Rétság, Korányi út 2. 

Romhány 2654 Romhány, Kossuth út 23. 

Röszke 6758 Röszke, Felszabadulás utca 82. 

Rum 9766 Rum, Béke utca 24. 

Ságvár 8654 Ságvár, Petőfi Sándor utca 18/A. 
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Sajószentpéter 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 179. 

Salgótarján 3100 Salgótarján, Erzsébet tér 7. 

Salgótarján 3100 Salgótarján, Klapka György tér 1.  

Sándorfalva 6762 Sándorfalva, Alkotmány körút 21/A.  

Sárbogárd 7000 Sárbogárd, Ady Endre utca 107. 

Sarkad 5720 Sarkad, Kossuth utca 14-16. 

Sárrétudvari 4171 Sárrétudvari, Széchenyi utca 4. 

Sárospatak 3950 Sárospatak, Eötvös utca 3. 

Sárvár 9600 Sárvár, Batthyány Lajos utca 42/ C. lph. fszt. 1. 

Sásd 7370 Sásd, Rákóczi utca 26. 

Sátoraljaújhely 3980 Sátoraljaújhely, Széchenyi tér 8. 

Segesd 7562 Segesd, Kossuth utca 56. 

Sényő 4533 Sényő, Kossuth utca 20/C. 

Sellye 7960 Sellye, Mátyás király utca 73. 

Seregélyes 8111 Seregélyes, Fő utca 169. 

Simontornya 7081 Simontornya, Mátyás király utca 2-3. 

Sióagárd  7171 Sióagárd, Kossuth út 42. 

Siófok 8600 Siófok, Széchenyi utca 6/B. fszt. 1.  

Sirok 3332 Sirok, Széchenyi út 1. 

Solt 6320 Solt, Posta utca 14. 

Soltszentimre 6223 Soltszentimre, Szent Imre utca 40.  

Soltvadkert 6230 Soltvadkert, Kossuth utca 16. 

Solymár 2083 Solymár, Mátyás király utca 14. 

Somberek 7728 Somberek, Kossuth Lajos utca 132.  

Somogyszob 7563 Somogyszob, Kálvin utca 2. 

Sopron 9400 Sopron, Batsányi utca 2. 

Sopron 9400 Sopron, Ógabona tér 13/A. 

Sopron 9400 Sopron, Várkerület 18. 

Sóskút 2038 Sóskút, Mártírok utca 5. 

Surd 8856 Surd, Kossuth utca 9/B. 

Sükösd 6346 Sükösd, Dózsa György út 165. 
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Sülysáp 2241 Sülysáp, Malom utca 1/A. 

Sümeg 8330 Sümeg, Kossuth utca 17. 

Szabadbattyán 8151 Szabadbattyán, Csíkvár tér 10. 

Szabadszállás 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. 

Szajol 5081 Szajol, Erkel Ferenc tér 3. 

Szakály 7192 Szakály, Fő út 79. 

Szakmár 6336 Szakmár, Árpád utca 5/A. 

Szákszend 2856 Szákszend, Száki utca 96. 

Szalkszentmárton 6086 Szalkszentmárton, Petőfi tér 19. 

Szank 6131 Szank, Béke utca 38. 

Szany 9317 Szany, Dózsa utca 4. 

Sarvas 5540 Szarvas, Szabadság út 30. 

Szászvár 7349 Szászvár, Május 1. tér 5. 

Szatymaz 6763 Szatymaz, Dózsa György utca 25-27. 

Százhalombatta 2440 Százhalombatta, Damjanich utca 23.  

Szécsény 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. 

Szederény 7751 Szederkény, Pécsi út 40. 

Szedres 7056 Szedres, Arany János utca 2. 

Szeged 6753 Szeged, Budai Nagy Antal utca 27/E.  

Szeged 6791 Szeged, Dorozsmai út 196. 

Szeged 6720 Szeged, Honvéd tér 7. 

Szeged 6720 Szeged, Horváth Mihály utca 1/A. I. em. 2. 

Szeged 6722 Szeged, Mikszáth Kálmán utca 15. 

Szeged 6720 Szeged, Széchenyi tér 3. 

Szeged 6720 Szeged, Szőregi út 80. 

Szeged-Szőreg 6771 Szeged-Szőreg, Hősök tere 4/B. 

Szeghalom 5520 Szeghalom, Tildy Zoltán utca 20-24. 

Szegvár 6635 Szegvár, Szabadság tér 1. 

Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Budai út 42. 

Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Koronázó tér 2. fszt. 

Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Megyeház utca 3.  
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Székesfehérvár 8000 Székesfehérvár, Vörösmarty tér 1.  

Székkutas 6821 Székkutas, Vásárhelyi út 5. 

Szekszárd 7100 Szekszárd, Kossuth Lajos utca 13-15.  

Szekszárd 7100 Szekszárd, Mátyás király utca 6. 

Szekszárd 7100 Szekszárd, Széchenyi utca 62. 

Szendrő 3752 Szendrő, Hősök tere 2. 

Szentendre 2000 Szentendre, Kossuth Lajos utca. 22.  

Szentes 6600 Szentes, Szabadság tér 2. 

Szengál 8444 Szentgál, Fő utca. 30. 

Szentgotthárd 9970 Szentgotthárd, Hunyadi utca 5. 

Szentistván 3418 Szentistván, Széchenyi utca 8. 

Szentlászló 7936 Szentlászló, Kossuth Lajos utca 1. C. ép.  

Szentlőrinc 7940 Szentlőrinc, Munkácsy Mihály utca 19. 

Szentmártonkáta 2254 Szentmártonkáta, Rákóczi utca 54/A. 

Szepetnek 8861 Szepetnek, Petőfi utca 80. 

Szerencs 3900 Szerencs, Rákóczi utca 84. 

Szerencs 3900 Szerencs, Rákóczi utca 105. 

Szigethalom 2315 Szigethalom, Mű út 73/H. 

Szigetvár 7900 Szigetvár, József Attila utca 19. 

Szihalom 3377 Szihalom, Hunyadi út 94. 

Szikszó 3800 Szikszó, Bolt utca 11. 

Szil 9326 Szil, Hunyadi tér 14. 

Szirmabesenyő 3711 Szirmabesenyő, Mátyás király utca 9. 

Szolnok 5000 Szolnok, Baross út 15. 

Szolnok 5000 Szolnok, Kossuth tér 7-8. 

Szolnok 5000 Szolnok, Nagy Imre körút 10. A. ép. 

Szolnok 5000 Szolnok, Széchenyi körút 135. 

Szombathely 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 16.  

Szombathely 9700 Szombathely, Petőfi Sándor utca 18.  

Szombathely 9700 Szombathely, Szűrcsapó utca 23. 

Szomolya 3411 Szomolya, Mária tér 8. 
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Sződ 2134 Sződ, Dózsa Gy. út 102. 

Sződliget 2133 Sződliget, Dr. Kemény József utca 30. 

Szuhakálló 3731 Szuhakálló, Kossuth utca 4. 

Tab 8660 Tab, Kossuth utca 84/B. 

Tabdi 6224 Tabdi, Vasút utca 3. 

Táborfalva 2381 Táborfalva, Kossuth Lajos út 24. 

Tahitótfalu 2021 Tahitótfalu, Petőfi Sándor utca 27.  

Taktaharkány 3922 Taktaharkány, Magtár utca 1/A. 

Tamási 7090 Tamási, Szabadság utca 41/B. 

Táp 9095 Táp, Győri utca 36. 

Tápióbicske 2764 Tápióbicske, Rákóczi utca 64. 

Tápiógyörgye 2767 Tápiógyörgye, Deák Ferenc utca 10.  

Tápiószecső 2251 Tápiószecső, Honvéd utca 10. 

Tápiószele 2766 Tápiószele, Rákóczi út 2. 

Tápiószentmárton 2711 Tápiószentmárton, Kossuth Lajos utca 17/A. 

Tápiószőlős 2769 Tápiószőlős, Árpád út 2. 

Tapolca 8300 Tapolca, Fő tér 4. 

Tarcal 3915 Tarcal, Fő út 66. 

Tarján 2831 Tarján, Rákóczi utca 8. 

Tarnaméra 3284 Tarnaméra, Árpád utca 4/2. 

Tarnaörs 3294 Tarnaörs, Petőfi Sándor út 27. 

Tárnok 2461 Tárnok, Rákóczi út 91. 

Tarpa 4931 Tarpa, Kossuth utca 25/H. 

Tass 6098 Tass, Széchenyi körút 75. 

Tata 2890 Tata, Ady E. út 17. 

Tatabánya 2800 Tatabánya, Árpád út 102. 

Tatabánya 2800 Tatabánya, Dózsa György út 56. 

Tatabánya 2800 Tatabánya, Fő tér 20/A. 

Téglás 4243  Téglás,  Dózsa  György  utca 13/A. 

Telekgerendás 5675 Telekgerendás, Ady utca 18/1. 

Tengelic 7054 Tengelic, Kossuth Lajos utca 4. 



 

 
 
 
 
 

 

______________________________________ 

 

______________________________________ 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

MKB Bank Nyrt. 
Képviseli: [*] 
Beosztás: [*] 

 
 

65 

Tét 9100 Tét, Fő utca 86. 

Tevel 7181 Tevel, Fő út 396. 

Tiszaalpár 6066 Tiszaalpár, Alkotmány utca 10. 

Tiszabecs 4951 Tiszabecs, Rákóczi utca 55. 

Tiszabura 5235 Tiszabura, Kossuth út 61. 

Tiszaeszlár 4464 Tiszaeszlár, Rákóczi utca 79. 

Tiszaföldvár 5430 Tiszaföldvár, Kossuth Lajos út 139. 

Tiszafüred 5350 Tiszafüred, Kossuth tér 17. 

Tiszakécske 6060 Tiszakécske, Szent Imre tér 3. fszt. 33. 

Tiszakürt 5471 Tiszakürt, Fő utca 16. 

Tiszalök 4450 Tiszalök, Kossuth utca 79/B. 

Tiszalúc 3565 Tiszalúc, Széchenyi utca 9. 

Tiszaörs 5362 Tiszaörs, Hősök tere 3. 

Tiszaszentimre 5322 Tiszaszentimre, Fő út 4. 

Tiszaszőlős 5244 Tiszaszőlős, Fő út 23/A. 

Tiszaújváros 3580 Tiszaújváros, Szent István út 29/B. 

Tiszavasvári 4440 Tiszavasvári, Kossuth Lajos utca 1.  

Tóalmás 2252 Tóalmás, Fő út 64. 

Tokaj 3910 Tokaj, Bajcsy-Zsilinszky endre út 18.  

Tolcsva 3934 Tolcsva, Szabadság tér 6. 

Tolna 7130 Tolna, Deák Ferenc utca 4. 

Tompa 6422 Tompa, Szabadság tér 16. 

Tószeg 5091 Tószeg, Rákóczi út 33/A. 

Tótkomlós 5940 Tótkomlós, Kossuth Lajos utca 1.  

Tököl 2316 Tököl, József Attila utca 24. 

Töltéstava 9086 Töltéstava, József Attila utca 19. 

Törökbálint 
2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály utca 11. 

Törökkoppány 7285 Törökkoppány, Petőfi Sándor utca 2. 

Törökszentmiklós 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos utca 146. 

Törtel 2747 Törtel, Dózsa György utca 8. 
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Tura 2194 Tura, Bartók tér 21. 

Túrkeve 5420 Túrkeve, Petőfi tér 3-5. 

Újfehértó 4244 Újfehértó, Béke tér 4. 

Újhartyán 2367 Újhartyán, Újsor utca 1. 

Újkígyós 5661 Újkígyós, Gyulai út 25. 

Újlengyel 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos utca 67.  

Újpetre 7766 Újpetre, Kossuth utca 16. A. ép. 

Újszász 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/A. 

Üllés 6794 Üllés, Fogarasi utca 1. 

Üllő 2225 Üllő, Pesti út 71. 

Üröm 2096 Üröm, Fő tér 1. 

Vác 2600 Vác, Káptalan utca 14. 

Váchartyán 2164 Váchartyán, Fő út 23. 

Vácrátót 2163 Vácrátót, Petőfi tér 4. 

Vaja 4562 Vaja, Damjanich utca 70. 

Vajszló 7838 Vajszló, Kodolányi tér 2. 

Vanyarc 2688 Vanyarc, Sziráki út 1/A. 

Vámosgyörk 3291 Vámosgyörk, Petőfi Sándor utca 21.  

Vámospércs 4287 Vámospércs, Nagy utca 9. 

Várpalota 8100 Várpalota, Posta utca 8. fszt. 1. 

Vasad 2211 Vasad, Monori út 4. 

Vásárosdombó 7362 Vásárosdombó, Rákóczi utca 32. 

Vásárosnamény 4800 Vásárosnamény, Rákóczi utca 1. 

Vaskút 6521 Vaskút, Alkotmány utca 3/A. 

Vasvár 9800 Vasvár, Főszolgabíró tér 1. 

Vecsés 2220 Vecsés, Telepi út 50/A. 

Velence 2481 Velence, Hősök park 3. 

Véménd 7726 Véménd, Szabadság tér 1/A. 

Vép 9751 Vép, Szent Imre herceg utca 3. 

Veresegyház 2112 Veresegyház, Fő út 53. 

Verőce 2621 Verőce, Árpád utca 27. 
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Verpelét 3351 Verpelét, Szabadság tér 8/A. 

Vértesszőlő 2837 Vértesszőlős, Valusek utca 53. 

Veszkény 9352 Veszkény, Fő utca 65. 

Veszprém 8200 Veszprém, Budapest út 16. 

Veszprém 8200 Veszprém, Cserhát lakótelep 7. 

Veszprém 8200 Veszprém, Egyetem út 19. 

Veszprém 8200 Veszprém, Munkácsy utca 1. 

Veszprém 8200 Veszprém, Táncsics Mihály utca 39.  

Veszprémvarsány 8438 Veszprémvarsány, Rákóczi utca 13.  

Vésztő 5530 Vésztő, Kossuth utca 53. 

Visegrád 2025 Visegrád, Rév utca 9. 

Záhony 4625 Záhony, Alkotmány út 2. 

Zákányszék 6787 Zákányszék, Szegfű János utca 51/A. 

Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Dísz tér 7. 

Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Eötvös utca 1-3. 

Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Körmendi út 19. 

Zalaegerszeg 8900 Zalaegerszeg, Tompa Mihály út 1-3. 

Zalakaros 8749 Zalakaros, Petőfi utca 48. 

Zalakomár 8751 Zalakomár, Petőfi utca 2. 

Zalalövő 8999 Zalalövő, Petőfi Sándor utca 2. 

Zalaszentgrót 8790 Zalaszentgrót, Nefelejcs utca 1. 

Zalaszentlászló 8788 Zalaszentlászló, Kossuth utca 18. 

Zamárdi 8621 Zamárdi, Szabadság tér 5. fszt. 7. 

Zánka 8251 Zánka, Hegyalja utca 16. 

Zirc 8420 Zirc, József Attila utca 4. 

Zomba 7173 Zomba, Fő tér 5. 

Zsadány 5537 Zsadány, Béke utca 92. 

Zsámbok 2116 Zsámbok, Turai út 1. 

Zsombó 6792 Zsombó, Andrássy út 104. 

 
Hatályos: a Hatályosulás időpontjától   
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	1. A TÁRSASÁG CÉGNEVE, TEVÉKENYSÉGI KÖREI, SZÉKHELYE, MŰKÖDÉSÉNEK TARTAMA
	1.1 A Társaság elnevezése: MBH Bank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság , rövidített neve: MBH Bank Nyrt („Társaság”)
	1.2 A Társaság tevékenységi körei
	1.2.1. A gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR’08) szerinti főtevékenysége
	1.2.2. További tevékenységek:
	69.20’08  Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértői tevékenység
	64.91’08 Pénzügyi lízing
	64.92’08 Egyéb hitelnyújtás
	64.99’08 Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi közvetítés
	66.12’08 Értékpapír-, árutőzsdei ügynöki tevékenység
	66.19’08 Egyéb pénzügyi kiegészítő tevékenység
	66.22’08 Biztosítási ügynöki, brókeri tevékenység
	66.29’08 Biztosítás, nyugdíjalap egyéb kiegészítő tevékenysége
	70.22’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás
	64.90’08 Egyéb információ-technológiai szolgáltatás
	68.10’08 Saját tulajdonú ingatlan adásvétel [Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pont szerint]
	68.20’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése [Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pont szerint]
	85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás
	1.2.3. A Társaság a következő hitelintézeti és befektetési szolgáltatási tevékenységek üzletszerű végzésére jogosult a felügyeleti hatóság 975/1997/F. számon, 41.005/1998. számon, III/41.005-3/2001. számon, III/41.005-5/2002. számon, H-EN-III-1076/201...
	1.2.3.1. A Hpt. 3. § (1) és (2) bekezdése szerinti pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások:
	(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,
	(m) pénzváltási tevékenység

	1.2.3.2. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény („Bszt.”) 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti befektetési és kiegészítő szolgáltatások:
	(a) megbízás felvétele és továbbítása;
	(b) megbízás végrehajtása az ügyfél javára;
	(c) sajátszámlás kereskedés;
	(d) portfoliókezelés (ideértve a magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak részére történő vagyonkezelést);
	(e) befektetési tanácsadás;
	(f) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (értékpapír vagy egyéb pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalással (jegyzési garanciavállalás);
	(g) pénzügyi eszköz elhelyezése az eszköz (pénzügyi eszköz) vételére vonatkozó kötelezettségvállalás nélkül
	(h) pénzügyi eszköz letéti őrzése és nyilvántartása, valamint az ehhez kapcsolódó ügyfélszámla vezetése;
	(i) letétkezelés, valamint az ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír esetében ennek nyilvántartása és az ügyfélszámla vezetése;
	(j) befektetési hitel nyújtása;
	(k) a tőkeszerkezettel, üzleti stratégiával és az ezekkel összefüggő kérdésekkel, valamint az egyesüléssel és a vállalatfelvásárlással kapcsolatos tanácsadás és szolgáltatás;
	(l) befektetési elemzés és pénzügyi elemzés;
	(m) jegyzési garanciavállaláshoz kapcsolódó szolgáltatás.

	1.2.3.3. Bejelentés alapján végezhető tevékenységek:
	(a) Hpt. 7. § (3) bekezdés b) pontja és a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (Bit.) 4. § (1) bekezdés 14. pontja és a 133. pont szerinti biztosításközvetítői tevékenység.
	(b) Hpt. 7. § (3) bekezdés c) pontja és a Bszt. 111-116. §-a szerinti közvetítői tevékenység.
	(c) Hpt. 7. § (3) bekezdés p) pontja szerinti szoros kapcsolatban álló vállalkozások számára szolgáltatások nyújtása.
	(d) Hpt. 7. § (3) bekezdés i) pontja szerinti a pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében fedezet, illetve biztosíték hasznosítására vagy az értékesítésben való közreműködésre irányuló tevékenység

	1.2.3.4. Egyéb üzletszerűen végzett tevékenységek
	Jogszabályban meghatározott közösségi, valamit állami támogatások közvetítése (Hpt. 7.§ (3) l) pont)


	1.3 A Társaság székhelye: 1056 Budapest, Váci utca 38.
	1.4 A Társaság fiókokat (telephelyeket és fióktelepeket), valamint külföldi bankképviseleteket létesíthet. A Társaság telephelyeit és fióktelepeit a 2. számú melléklet tartalmazza.
	1.5 Társaság működésének tartama: A Társaság határozatlan időtartamra alakult.
	1.6 A Társaság egyesülés (beolvadás) folytán 2022. március 31. napjától (illetve amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, az egyesülés (beolvadás) cégbírósági bejegyzésének napjától) az alábbi gazdasági társaságok általáno...
	1.6.1 BUDAPEST Hitel- és Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1138 Budapest, Váci út 193., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-041037 cégjegyzékszámon); és
	1.6.2 Magyar Takarék Bankholding Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg.01-10-141497 cégjegyzékszámon).

	1.7 A fenti 1.6 pont szerinti egyesülés kapcsán a Társaság a következő kötelezettségvállalást teszi. Tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9)-(11) bekezdéseiben foglaltakra, a Társaság kijelenti, hog...
	1.8 A Társaság egyesülés (beolvadás) folytán 2023. április 30. napjától (illetve amennyiben az egyesülés (beolvadás) bejegyzésére addig nem kerül sor, az egyesülés (beolvadás) cégbírósági bejegyzésének napjától) az alábbi gazdasági társaság általános ...
	1.8.1 Takarékbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhelye: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., Magyarország; nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága a Cg. 01-10-140275 cégjegyzékszámon).
	1.9 A fenti 1.8 pont szerinti egyesülés kapcsán a Társaság a következő kötelezettségvállalást teszi. Tekintettel a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 16. § (9)-(11) bekezdéseiben foglaltakra, a Társaság kijelenti, hog...

	2. ALAPTŐKE ÉS RÉSZVÉNYEK
	2.1 Az alaptőke
	2.1.1 A Társaság alaptőkéje 313.590.071.000,- Ft-ra azaz Háromszáztizenhárommilliárd-ötszázkilencvenmillió-hetvenegyezer forint. amely teljes egészében rendelkezésre bocsátott pénzbeli vagyoni hozzájárulás. 0F Az alaptőke
	2.1.1.1 100.000.000 db, azaz százmillió darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből;
	2.1.1.2 135.717.204 db, azaz százharmincötmillió-hétszáztizenhétezer-kettőszáznégy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű – a fenti 1.6 pont szerinti egyesülés során a beolvadó társaságok részvényei ellenében kibocsátott – névre szóló,...
	2.1.1.3 75.602.779 db, azaz hetvenötmillió-hatszázkettőezer-hétszázhetvenkilenc darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű és 2.446,9999971827 Ft kibocsátási értékű, azaz mindösszesen 185.000.000.000,- Ft (egyszáznyolcvanöt-milliárd forint...
	2.1.1.4 1.439.421 db, azaz Egymillió-négyszázharminckilencezer-négyszázhuszonegy darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű, névre szóló, dematerializált módon előállított, "A" sorozatú törzsrészvényből
	2.1.1.5 830.667 db, azaz nyolcszázharmincezer- hatszázhatvanhét darab egyenként 1.000,- Ft, azaz ezer forint névértékű – a fenti 1.8 pont szerinti egyesülés során a beolvadó társaságok részvényei ellenében kibocsátott – névre szóló, dematerializált mó...

	2.1.2 Az „A” sorozatú törzsrészvények mindegyike azonos jogokat testesít meg.

	2.2 Részvénykönyv-vezetés
	2.2.1 Az Igazgatóság a Társaság részvényeseiről Ptk. 3:245. § és Hpt. 136. § szerinti adattartalommal részvénykönyvet vezet. Az Igazgatóság a részvénykönyv vezetésére megbízást adhat. A megbízás tényét és a megbízott személyi adatait közzé kell tenni....
	2.2.2 A Társaság a Közgyűlésre, illetve a kifizetéssel járó társasági eseményekre tulajdonosi megfeleltetést kér a KELER Zrt.-től. A tulajdonosi megfeleltetés esetén a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés idő...

	2.3 A részvények átruházása
	2.3.1 A részvények átruházása a Társasággal szemben az új részvényes, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény („Tpt.”) 151-155. §-aiban szabályozott részvényesi meghatalmazott részvénykönyvbe való bejegyzésével válik hatályossá. Ha a Társas...


	3. A TÁRSASÁG SZERVEI ÉS MŰKÖDÉSÜK
	3.1 Közgyűlés
	3.1.1 A Társaság legfőbb szerve a Közgyűlés.
	3.1.2 A Társaság a Közgyűlésre mint társasági eseményre a KELER Zrt.-től tulajdonosi megfeleltetést kér. A tulajdonosi megfeleltetés időpontja (fordulónap) a Közgyűlést megelőző 7. (hetedik) és 5. (ötödik) tőzsdei kereskedési napok (e napokat is beleé...
	3.1.3 A Társaság a Közgyűlés napját megelőző második munkanapon budapesti idő szerint 18 (tizennyolc) órakor a részvénykönyvben szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a tulajdonosi meg...
	3.1.4 A Társaság a honlapján a közgyűlést megelőzően legalább huszonegy (21) nappal nyilvánosságra hozza:
	(a) az összehívás időpontjában meglévő részvények számára és a szavazati jogok arányára vonatkozó összesített adatokat;
	(b) a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos előterjesztéseket, az azokra vonatkozó felügyelőbizottsági jelentéseket, valamint a határozati javaslatokat;
	(c) a képviselő útján történő szavazáshoz használandó nyomtatványokat, ha azokat közvetlenül nem küldték meg a részvényeseknek.

	3.1.5 A Társaság a közgyűlési anyagok nyilvánosságra hozatalával egyidőben köteles a közgyűlési meghívó, valamint az ahhoz tartozó előterjesztések és határozati javaslatok elektronikus úton történő megküldésére azon részvényesek részére, akik ezt az i...
	3.1.6 A Közgyűlést abban az esetben is meg lehet tartani, ha azt nem vagy nem szabályszerűen hívták össze, és azon az összes részvényes jelen van, akik egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A nem szabályosan összehívott, illetve megtartott ...
	3.1.7 A napirenden nem szereplő kérdésben határozathozatalra csak valamennyi részvételre jogosult részvényes jelenlétében akkor kerülhet sor, ha a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához a részvényesek egyhangúlag hozzájárultak.
	3.1.8 A Közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a Közgyűlés nem határozatképes, megismételt Közgyűlést kell összehívni az eredeti időpontot k...
	3.1.9 A Közgyűlésre szóló meghívó tartalmazza:
	(a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
	(b) a Közgyűlés idejének és helyszínének megjelölését;
	(c) a Közgyűlés napirendjét;
	(d) a Közgyűlés megtartásának módját;
	(e) a szavazati jog gyakorlásához a jelen alapszabályban előírt feltételeket;
	(f) a Közgyűlés határozatképtelensége esetén a megismételt Közgyűlés helyét és idejét.
	(g) a napirend kiegészítésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételeit, továbbá
	(h) a határozattervezetek és a Közgyűlés elé terjesztendő dokumentumok eredeti és teljes terjedelmű szövege elérhetőségének helyét.

	3.1.10 Az Igazgatóságnak jogában áll – indokolt esetben, és amikor ennek szükségét látja – rendkívüli Közgyűlést összehívni. Az Igazgatóság köteles a rendkívüli Közgyűlést összehívni:
	(a) haladéktalanul, ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma három (3) alá csökkent,
	(b) nyolc (8) napon belül, ha azt a szavazati jogok legalább egy (1) százalékával rendelkező – a részvénykönyv adatai által igazolt – részvényesek írásban kérik az ok és cél megjelölésével, vagy
	(c) nyolc (8) napon belül – a Felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett – a szükséges intézkedések céljából, ha tudomására jut, hogy a Társaság saját tőkéje veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy saját tőkéje az alaptőke ...
	(d) nyolc (8) napon belül, ha legalább három (3) igazgatósági tag a napirend közlésével a Közgyűlés összehívását javasolja, vagy
	(e) jogszabályban meghatározott egyéb kötelező esetekben.

	3.1.11 A Közgyűlés levezető elnöke az Elnök-vezérigazgató, vagy az általa felkért személy, kivéve akadályoztatása esetén, mert ebben az esetben a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel megválasztott személy. A Közgyűlésen megjelent részvényesekről jel...
	3.1.12 A Közgyűlés levezető elnöke:
	(a) megnyitja a Közgyűlést;
	(b) megállapítja a határozatképességet;
	(c) vezeti a tanácskozást, ennek keretében megadja és megvonja a szót, korlátozhatja a felszólalások időtartamát;
	(d) szünetet rendel el;
	(e) berekeszti a Közgyűlést.

	3.1.13 A Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
	(a) a Társaság cégnevét és székhelyét;
	(b) a Közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
	(c) a Közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a szavazatszámlálóknak a nevét;
	(d) a Közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
	(e) a határozati javaslatokat;
	(f) minden határozat esetében azon részvények számát, amelyek tekintetében érvényes szavazat leadására került sor, és az ezen szavazatok által képviselt alaptőke részesedés mértékét,
	(g) a leadott szavazatok és ellenszavazatok, valamint a szavazástól tartózkodók számát.

	3.1.14 A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a Közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti. A Társaság Igazgatósága köteles a közgyűlési jegyzőkönyvet, valamint a jelenléti ívet saját dokumentumai k...
	3.1.15 A Társaság a Közgyűlésen felmerülő kérdésekre történő válaszadással biztosítja a jogszabályi, valamint a tőzsdei előírásokban megfogalmazott tájékoztatási és nyilvánosságra hozatali elvek betartását, az azoknak való megfelelést. A Közgyűlésen f...
	3.1.16 A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
	(a) az Alapszabály elfogadása és módosítása, kivéve a 3.2.2(e)3.2.2(f) pontban foglalt esetet;
	(b) döntés a Társaság átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról jogutód nélküli megszüntetéséről;
	(c) döntés az alaptőke felemeléséről vagy az Igazgatóság felhatalmazása az alaptőke felemelésére;
	(d) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve korlátozásáról;
	(e) döntés az alaptőke leszállításáról;
	(f) döntés átváltoztatható, jegyzési jogot biztosító vagy átváltozó kötvények kibocsátásáról;
	(g) döntés saját részvény megszerzéséről, illetve elidegenítéséről, Igazgatóság felhatalmazása saját részvények megszerzésére;
	(h) az Igazgatóság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása;
	(i) a Társaság főtevékenységének megváltoztatása;
	(j) a döntés a társaság munkaszervezetének élén álló, a társaság operatív irányítását ellátó Elnök-vezérigazgató megválasztásáról és munkakörének betöltéséről (ideértve különösen az Elnök-vezérigazgató munkaviszonyának létesítését, illetve megszünteté...
	(k) döntés a Társaság működési formájának megváltoztatásáról;
	(l) döntés a részvényhez fűződő jogok megváltoztatásáról, illetve részvényfajták, osztályok átalakításáról;
	(m) a Felügyelőbizottság tagjainak megválasztása és visszahívása, valamint díjazásuk megállapítása, továbbá az Audit Bizottság tagjainak megválasztása, visszahívása, díjazásuk megállapítása;
	(n) az állandó könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
	(o) a vezető tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelése, döntés a felmentvény megadása tárgyában;
	(p) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának jóváhagyása és döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
	(q) döntés osztalékelőleg fizetéséről kivéve, a 3.2.2(m) pontban foglalt esetet;
	(r) döntés a részvényessel, igazgatósági taggal, felügyelőbizottsági taggal vagy az állandó könyvvizsgálóval szembeni igény érvényesítéséről;
	(s) döntés a felelős társaságirányítási jelentés elfogadásáról;
	(t) véleménynyilvánító szavazás a hosszú távú részvényesi szerepvállalás ösztönzéséről és egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2019. évi LXVII. törvény („HRSZtv.”) szerinti javadalmazási politikáról („HRSZtv. Javadalmazási Politik...
	(u) döntés a Társaság által kibocsátott részvények megszerzéséhez harmadik személynek pénzügyi segítség nyújtása tárgyában;
	(v) döntés a Társaságnak, illetve a Társaság közvetlen vagy közvetett leányvállalatának (ideértve az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságot (székhelye: 1122 Budapest, Pethényi köz 10.; cégjegyzékszám: Cg.01-10-041206;...
	(w) a döntés minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály vagy az Alapszabály a legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe utal.

	3.1.17 A Közgyűlés határozatait egyszerű többséggel hozza, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek kapcsán a jogszabályok vagy a jelen Alapszabály ettől eltérő szavazati többséget írnak elő. Amennyiben a jogszabályok valamely kérdésben egyhangú határozath...
	3.1.18 A Közgyűlés olyan határozata, amely valamely részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan módosít, akkor hozható meg, ha az érintett részvénysorozatba tartozó valamennyi részvényes egyszerű többsége ahhoz külön is hozzájárul. Ennek során a r...
	3.1.19 Az alaptőke felemelését vagy leszállítását elhatározó közgyűlési határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel, illetve tőkeleszállítással érintettnek minősülő részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alaptőke felemelé...
	3.1.20 A részvényesek jogai és kötelezettségei
	3.1.20.1 A részvényesek közgyűlési jogai
	(a) A részvényes jogosult a Közgyűlésen részt venni. A Társaság Közgyűlésén az a részvényes, illetve a Tpt. 151-155. §-aiban meghatározott részvényesi meghatalmazott vehet részt, akit – a tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelően – a Részvény...
	(b) A részvényes a közgyűlési jogait képviselő útján is gyakorolhatja. Nem lehet meghatalmazott az Igazgatósági tag, a Felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A részvényes a közgyűlési jogai gyakorlására a Társaság vezető állású munkavállalójának...
	(c) A részvényesnek a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan tájékoztatáshoz való joga van. Ennek megfelelően a részvényesnek a Közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére az Igazgatóság legkésőbb a Közgyűlés nap...
	(d) A Társaság biztosítja valamennyi, a Közgyűlésen résztvevő részvényes számára a Közgyűlésen való felvilágosítás iránti, észrevételezési és indítványozási jog gyakorlását, feltéve, hogy ezen jogok gyakorlása nem vezet a Közgyűlés szabályszerű és ren...
	(e) A részvény a névértékével arányos mértékű szavazati jogot biztosít. Nem gyakorolhatja a szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti.

	3.1.20.2 Kisebbségi jogok
	(a) Együttesen a szavazati jogok legalább 1%-át képviselő részvényesek az ok és a cél megjelölésével bármikor kérhetik a Közgyűlés összehívását. Ha az Igazgatóság a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül nem intézkedik a Közgyűlésnek a le...
	(b) Ha együttesen a szavazatok legalább 1%-át képviselő részvényesek a napirend kiegészítésére vonatkozó – a napirend részletezettségére vonatkozó szabályoknak  megfelelő – javaslatot vagy a napirenden szereplő vagy arra felveendő napirendi ponttal ka...
	(c) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, hogy a Társaságnak valamely tag, vezető tisztségviselő, felügyelőbizottsági tag, továbbá a könyvvizsgáló ellen támasztható követelését érvényesítsék, a követelést a...
	(d) Ha a Közgyűlés elvetette vagy nem bocsátotta határozathozatalra azt az indítványt, amely szerint az utolsó beszámolót, illetve az utolsó két évben az Igazgatóság tevékenységével kapcsolatos valamely gazdasági eseményt vagy kötelezettségvállalást k...

	3.1.20.3 Osztalékhoz való jog
	3.1.20.4 Részvényesek kötelezettségei
	(a) A részvényes köteles az általa átvett, illetve jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének megfelelő vagyoni hozzájárulást a Társaság rendelkezésére bocsátani. A részvényes e kötelezettsége alól – az alaptőke-leszállítás esetét...
	(b) A legalább 5%-os tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve ilyen hányadot megszerző részvényes a birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását az azonosításra alkalmas adatok egyidejű közlésével köteles bejelenteni a Társaságnak. A bejele...


	3.1.21 Elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével tartott közgyűlés (konferencia-közgyűlés)
	3.1.21.1 A Közgyűlésen a részvényesek elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével is részt vehetnek, amennyiben az Igazgatóság ennek részletes (technikai) feltételeit a meghívóban (hirdetményben) meghatározta akként, hogy a részvényesek azonosítása ...
	3.1.21.2 A részvényesnek konferencia-közgyűlés esetén is lehetősége van a Közgyűlésen személyesen részt venni, amennyiben erre irányuló szándékát legalább 5 (öt) nappal a Közgyűlést megelőzően a Társaságnak bejelenti. Azokat a részvényeseket, akik e s...
	3.1.21.3 Elektronikus hírközlő eszköz igénybevétel nem tartható meg a Közgyűlés, ha az ellen a szavazatok legalább 1 (egy) százalékával együttesen rendelkező részvényesek a közgyűlési meghívó (hirdetmény) közzétételétől számított öt napon belül - az o...
	3.1.21.4 Az elektronikus hírközlő eszköz igénybevételével összefüggésben a Társaságnál felmerülő költségeket a Társaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók át.
	3.1.21.5 A konferencia-közgyűlés megtartására a résztvevők közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt folyamatosan lehetővé tévő, kép- és hangadat egyidejű közvetítésére alkalmas eszköz/számítástechnikai szoftver igénybevételével kerülhet sor.
	3.1.21.6 Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők Társaság általi azonosítása a Közgyűlést közvetlenül megelőzően videóképen keresztül, a becsatlakozó részvényesek/ meghatalmazottak/képvi...
	3.1.21.7 Az elektronikus hírközlő eszköz útján résztvevő részvényesek, továbbá meghatalmazottjaik és a képviselők szavazataikat szóban, vagy erre alkalmas telekommunikációs eszköz használata esetén írásban tehetik meg. Az elektronikus hírközlő eszközz...
	3.1.21.8 A szavazás eredményének megállapítására, a közgyűlés tisztségviselőinek megválasztására, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi jog gyakorlására a Közgyűlésre irányadó általános szabályok az irányadók.
	3.1.21.9 A részvényes kérelmére a részvényesnek vagy az általa megjelölt személynek az Igazgatóság köteles visszaigazolni, hogy a részvényes szavazatát a Közgyűlésen szabályszerűen rögzítették és azt beszámították, kivéve, ha a szükséges tájékoztatás ...
	3.1.21.10 A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni, hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készít...

	3.1.22 A szavazati jog postai úton történő gyakorlása
	3.1.22.1 A részvényes szavazati jogát a Közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatban annak érvényességi feltételeként kötelezően feltüntetendők a részvényes azonosításához szükséges adatok, így (i) termész...
	3.1.22.2 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak egyértelműnek kell lennie, így különösen abban fel kell tüntetni azt a határozati javaslatot azonosítható formában, melyre vonatkozóan a részvényes az adott szavazatát leadja.
	3.1.22.3 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba szükséges foglalni.
	3.1.22.4 A szavazatot tartalmazó nyilatkozatot postai úton szükséges a Társaság részére megküldeni. A szavazatot tartalmazó nyilatkozatnak a Közgyűlést legalább 3 (három) munkanappal megelőzően a Társasághoz be kell érkeznie.


	3.2 Igazgatóság
	3.2.1 Az Igazgatóság a Társaság ügyvezető szerve. Az Igazgatóság tagjai képviselik a Társaságot harmadik személyekkel szemben, bíróságok és más hatóságok előtt, kivéve, ha a Társaságot a Felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag vagy a...
	3.2.2 Az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe tartozik:
	(a) a Közgyűlés napirendjére tűzött ügyekre vonatkozó álláspontjának és javaslatának kialakítása, azok Felügyelőbizottság, majd a Felügyelőbizottság véleményével együtt a Közgyűlés elé terjesztése;
	(b) a Társaság számviteli törvény szerinti beszámolójának és az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatnak az elkészíttetése és átadása a könyvvizsgáló véleményével együtt a Felügyelőbizottságnak, majd az Igazgatóság és a Felügyelőbizottsá...
	(c) az állandó könyvvizsgálóval a könyvvizsgálat elvégzésére vonatkozó megbízási szerződés megkötése a Közgyűlés által meghatározott feltételekkel;
	(d) a Társaság részvénykönyvének vezetése;
	(e) a Társaság üzletpolitikájának, stratégiájának, üzleti tervének meghatározása, elfogadása;
	(f) a Társaság székhelyének, telephelyeinek, fióktelepeinek, valamint – a Társaság főtevékenységét kivéve – a Társaság tevékenységi köreinek módosítása és az alapszabály ezzel összefüggésben való módosítása;
	(g) a Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá minden olyan belső szabályzat jóváhagyása, amelynek jóváhagyását jogszabály vagy belső szabályzat az Igazgatóság hatáskörébe utalja;
	(h) az Igazgatóság ügyrendjének elfogadása;
	(i) a Társaság munkavállalóinak együttes képviseleti joggal történő felruházása;
	(j) a Felügyelőbizottságnak a Társaság állandó könyvvizsgálójának személyére vonatkozó javaslata Közgyűlés elé terjesztése;
	(k) az irányadó jogszabályok által meghatározott körben döntés belső hitel nyújtásáról;
	(l) a Ptk.-ban meghatározott esetekben a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Társaság közbenső mérlegének elfogadásáról;
	(m) a Felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása mellett döntés a Ptk. 3:263. § (1) bekezdése szerint osztalékelőleg fizetéséről és kifizetéséről (az osztalékelőleg-fizetésről való döntéshez ebben az esetben a Közgyűlés döntése nem szükséges);
	(n) az Igazgatóság által elfogadott szabályzatban nem rendezett esetekben, döntés igazgatósági tag által a más gazdálkodó szervezetben – ide nem értve a nyilvánosan működő részvénytársaságot – történő részesedésszerzés, illetve vezető tisztségviselői ...
	(o) döntés a kapcsolt felekkel folytatott lényeges ügyletek jóváhagyásáról a HRSZtv. szerint, a HRSZtv. 24. §-a szerinti ügyletek kivételével;
	(p) döntés minden olyan kockázatvállalási kérdésben, amelyet jogszabály, a jelen alapszabály vagy a Társaság belső szabályzata nem utal más döntéshozó testület vagy személy hatáskörébe;
	(q) a felügyelőbizottság közgyűlési előterjesztéseinek előzetes megtárgyalása;
	(r) döntés a részvény forgalomban tartásának megszüntetéséről egy adott szabályozott piacon, ha a részvényt egy másik szabályozott piacon forgalmazzák (átvezetés);
	(s) a Közgyűlés felhatalmazása alapján döntés saját részvények megszerzéséről;
	(t) a Felügyelőbizottság általi előzetes véleményezést követően a Társaság, valamint az MTB, és a Takarék Jelzálogbank üzletpolitikájának, stratégiájának (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésrő...
	(u) a Felügyelőbizottság általi előzetes véleményezést követően döntés a Társaság, vagy valamely leányvállalata legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, az ISZ-szel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésben, id...
	(v) döntés a Társaság 250 millió eurót meghaladó értékű ügyleteiről, kötelezettségvállalásairól (ideértve többek között, de nem kizárólagosan a jogi személyekben való részvételről, annak megszüntetéséréről való döntést), azzal, hogy ezen ügyletek és k...
	(w) a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatai engedélyezett tevékenységeinek végzéséből származó kötelezettségvállalásai és/vagy ügyletei kivételével, a Társaság közvetlen, illetve közvetett leányvállalatainak 250 millió eurót meghaladó ...
	(x) döntés minden olyan kérdésben, amit jogszabály, a jelen alapszabály, vagy a Társaság Igazgatóság által elfogadott belső szabályzata az Igazgatóság kizárólagos hatáskörébe utal.

	3.2.3 Az Igazgatóság a közgyűlés felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben meghatározott hatásköreit nem ruházhatja át, de annak keretében hozott döntése végrehajtására a Társaság más szervét felhatalmazhatja.
	3.2.4 A vonatkozó jogszabályok és az MNB vonatkozó határozata alapján a társaság alapvető kötelessége az MKB Csoport összevont alapú prudenciális megfelelésének biztosítása. Ezen kötelezettség teljesítésének elengedhetetlen előfeltétele, hogy a társas...
	Az Igazgatóság a fentiek érdekében köteles biztosítani, hogy a Hpt.-ben és a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rendeletben foglalt követelmények a legmesszebb menőkig biz...
	a) a Társaság valamennyi leányvállalata közötti koordinációt, szükség esetén a feladatoknak a leányvállalatok közötti megfelelő megosztásával;
	b) a csoporton belüli konfliktusok megelőzését és kezelését; és
	c) a Társaság által meghatározott csoportszintű előírások végrehajtását az egész MKB Bank Csoportban.
	3.2.5 Az Igazgatóság – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - akkor határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatait – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – egyszerű szótöbbséggel hozza.
	3.2.6 Az Igazgatóság az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról legalább évente egyszer a Közgyűlés és legalább háromhavonta a Felügyelőbizottság részére jelentést készít.
	3.2.7 Igazgatósági tagság
	3.2.7.1 Az Igazgatóság legalább három (3) és legfeljebb kilenc (9) tagból áll. Az Igazgatóság tagja csak természetes személy lehet és az Igazgatóság legalább két tagjának a Társasággal munkaviszonyban kell állnia. Ilyen belső igazgatósági taggá a Társ...
	3.2.7.2 Az Igazgatóság legalább két tagjának a devizajogszabályok alapján devizabelföldinek kell minősülnie – ide-értve a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyt is – és legalább egy éve állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.
	3.2.7.3 Az Igazgatóság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre választja a Közgyűlés.
	3.2.7.4 Az Igazgatóság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
	3.2.7.5 Megszűnik az igazgatósági tagság:
	(a) a megbízatás időtartamának lejártával;
	(b) visszahívással;
	(c) lemondással;
	(d) a belső igazgatósági tag munkaviszonyának megszűnésével;
	(e) törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben, illetve
	(f) az igazgatósági tag halálával.

	3.2.7.6 Az Igazgatóság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hatályossá. A lemondás hatályossá válásáig az igazgatósági tag a halas...

	3.2.8 Az Igazgatóság elnöke
	3.2.8.1 Az Igazgatóság elnöke a Társaság Elnök-vezérigazgatója, aki Igazgatósági elnöki tisztségében szervezi az Igazgatóság munkáját, előkészíti az Igazgatóság üléseit, biztosítja az Igazgatóság hatékony működését, valamint harmadik személyekkel szem...

	3.2.9 Az Igazgatóság tagjai a Hpt. 151. § (4) bekezdése alapján az Igazgatóság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, telekommunikációs eszközön, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is...
	3.2.10 Az Igazgatóság tagjai, hozzátartozói – a hitelintézetekre és a befektetési szolgáltatókra vonatkozó jogszabályokban foglalt korlátozások keretei között és jóváhagyások mellett – jogosultak saját nevükben vagy javukra a Társaság főtevékenysége k...
	3.2.11 Az Elnök-vezérigazgató javaslatot tehet a Felügyelőbizottság vagy a belső ellenőrzési szervezet vezetője részére a belső ellenőrzési szervezet számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatok meghatározására.

	3.3 A Felügyelőbizottság
	3.3.1 A Felügyelőbizottság a Társaság érdekeinek megóvása céljából ellenőrzi a Társaság ügyvezetését. A Felügyelőbizottság az ügyvezetés ellenőrzése keretében az Igazgatóság tagjaitól és a Társaság vezető állású munkavállalóitól jelentést vagy felvilá...
	3.3.2 A Felügyelőbizottság a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe betekinthet, a Társaság fizetési számláit, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja vagy szakértővel megvizsgáltathatja.
	3.3.3 A Felügyelőbizottság kezdeményezheti az Igazgatóság összehívását és javaslatot tehet napirendi pontokra.
	3.3.4 Ha a Felügyelőbizottság megítélése szerint az Igazgatóság tevékenysége jogszabályba vagy az Alapszabályba ütközik, ellentétes a Közgyűlés határozataival vagy egyébként sérti a Társaság érdekeit, a Felügyelőbizottság a közgyűléshez fordulhat a sz...
	3.3.5 A Felügyelőbizottság különösen az alábbi feladatok ellátására jogosult és köteles:
	3.3.5.1 A Felügyelőbizottság
	(a) gondoskodik arról, hogy a Társaság rendelkezzen átfogó és az eredményes működésre alkalmas ellenőrzési rendszerrel;
	(b) ellenőrzi a Társaság éves és közbenső pénzügyi jelentéseit, megvizsgálja az Igazgatóságnak az ügyvezetésről, a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról háromhavonta készített jelentéseit;
	(c) javaslatot tesz a Közgyűlés számára a megválasztandó könyvvizsgáló személyére és díjazására;
	(d) irányítja a belső ellenőrzési szervezetet;
	(e) elfogadja a belső ellenőrzési szervezeti egység éves ellenőrzési tervét, megtárgyalja a belső ellenőrzés által készített negyedéves és egyéb jelentéseket és ellenőrzi a szükséges intézkedések végrehajtását;
	(f) szükség esetén meghatározhat a belső ellenőrzés számára az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat;
	(g) szükség esetén külső szakértő felkérésével segíti a belső ellenőrzés munkáját;
	(h) javaslatot tesz a belső ellenőrzési szervezeti egység létszámának változtatására;
	(i) ajánlásokat és javaslatokat dolgoz ki a belső ellenőrzés által végzett vizsgálatok iránymutatásai alapján;
	(j) megvizsgálja előzetesen a közgyűlési előterjesztéseket;
	(k) meghatározza éves munkatervét;
	(l) gyakorolja a Hpt. 117. § (5) szerinti javadalmazási politikával kapcsolatos hatáskörét;
	(m) jóváhagyja az Auditbizottság ügyrendjét;
	(n) elfogadja a Felügyelőbizottság ügyrendjét, amely érvényességéhez a Közgyűlés jóváhagyása nem szükséges;
	(o) megválasztja a Felügyelőbizottság elnökét;
	(p) a Társaság, valamint az MTB, és a Takarék Jelzálogbank üzletpolitikáját, stratégiáját (ideértve többek között a földrajzi terjeszkedésről, illetve új üzleti területekre való belépésről, valamint a fennálló üzleti területekről való kilépésre vonatk...
	(q) előzetesen véleményezi a Társaság, vagy valamely leányvállalata legfőbb szervének hatáskörébe tartozó, az ISZ-szel, annak működésével, valamennyi szervével kapcsolatban felmerült valamennyi kérdésnek, ideértve az ISZ-ben tagsággal rendelkező leány...

	3.3.5.2 A számviteli törvény szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásról a Közgyűlés csak a Felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában, míg osztalékelőleg fizetéséről a Felügyelőbizottság jóváhagyásával határozhat.
	3.3.5.3 A Felügyelőbizottság előzetes egyetértése szükséges
	(a) a belső ellenőrzési szervezet vezetője munkaviszonyának létesítésével, munkáltató részéről történő megszüntetésével kapcsolatos döntések meghozatalához;
	(b) a kockázati ellenőrzési funkció vezetője munkaviszonyának felmondással, azonnali hatályú felmondással történő megszüntetéséhez;
	(c)  az Igazgatóságnak a közbenső mérleg elfogadására irányuló határozata meghozatalához;
	(d) a nem fogyasztónak nyújtott belső hitelről szóló igazgatósági határozathoz.

	3.3.5.4 A Felügyelőbizottság megvizsgálja mindazokat az Igazgatóság által elkészített vagy megtárgyalt rendszeres és eseti jelentéseket, amelyekkel kapcsolatosan az Igazgatóság a véleményét kéri, így különösen a Társaság vagyoni helyzetéről és üzletpo...
	3.3.5.5 A Felügyelőbizottság köteles napirendre tűzni a könyvvizsgáló által megtárgyalásra javasolt ügyeket.

	3.3.6 A felügyelőbizottsági tagság
	3.3.6.1 A Felügyelőbizottság legalább három (3) legfeljebb kilenc (9) tagból áll. A Felügyelőbizottság tagja csak természetes személy lehet.
	3.3.6.2 A Felügyelőbizottság tagjait határozott időre, legfeljebb öt (5) évre a Közgyűlés választja. A Felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a Társaságnál működő szakszervezetek véleményének figyelembe vétele alapján az üzemi tanács által jelölt mun...
	3.3.6.3 A felügyelőbizottsági tagság – külön erre irányuló megbízási szerződés megkötése nélkül – az elfogadó nyilatkozat aláírásával jön létre. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni. A...
	3.3.6.4 A Felügyelőbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
	3.3.6.5 Megszűnik a felügyelőbizottsági tagság:
	(a) a megbízatás időtartamának lejártával;
	(b) visszahívással;
	(c) az Igazgatóság elnökéhez vagy tagjához címzett lemondó nyilatkozattal;
	(d) a törvényben szabályozott kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, vagy törvényben meghatározott egyéb esetben;
	(e) a felügyelőbizottsági tag halálával.

	3.3.6.6 A munkavállalói küldött felügyelőbizottsági tagsága megszűnik munkaviszonyának megszűnése esetén is.
	3.3.6.7 A Felügyelőbizottság tagja bármikor lemondhat. Ha a Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás új felügyelőbizottsági tag megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a lemondás bejelentésétől számított hatvanadik (60.) napon válik hat...

	3.3.7 A Felügyelőbizottság elnöke
	3.3.7.1 A Felügyelőbizottság elnökének személyéről a Felügyelőbizottság egyszerű többséggel dönt. A Felügyelőbizottság elnöke szervezi a Felügyelőbizottság munkáját, előkészíti a Felügyelőbizottság üléseit, biztosítja a Felügyelőbizottság hatékony műk...

	3.3.8 A Felügyelőbizottság működése
	3.3.8.1 A Felügyelőbizottság a feladatainak zavartalan ellátásához szükséges gyakorisággal ülésezik. A Felügyelőbizottság csak akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak többsége jelen van. A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel ...
	3.3.8.2 Az ülést a Felügyelőbizottság ügyrendjében foglalt szabályok betartásával kell összehívni és lebonyolítani. A Felügyelőbizottság ülésére az Elnök-vezérigazgatót meg kell hívni.
	3.3.8.3 A Felügyelőbizottság tagjai a Felügyelőbizottság ügyrendjében meghatározott módon ülés megtartása nélkül, postai vagy elektronikus levélben, illetve más hasonló mód igénybevételével megküldött előterjesztések alapján, írásban is állást foglalh...
	3.3.8.4 A munkavállalói küldötteket a Felügyelőbizottság többi tagjával azonos jogok és kötelezettségek illetik meg. Ha a munkavállalói küldöttek egységes véleménye a Felügyelőbizottság többségének álláspontjától eltér, akkor a munkavállalók kisebbség...


	3.4 Auditbizottság
	3.4.1 A Társaságnál három (3) tagú Auditbizottság működik. Az Auditbizottság tagjait a Közgyűlés a Felügyelőbizottság független tagjai közül választja. Az Auditbizottság legalább egy tagjának számviteli vagy könyvvizsgálói szakképesítéssel kell rendel...
	3.4.2 Az Auditbizottság tagjainak nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
	3.4.3 Az Auditbizottság feladat- és hatásköre:
	(a) az éves beszámoló véleményezése;
	(b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
	(c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése;
	(d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása, valamint – szükség esetén – a Felügyelőbizottság...
	(e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések megtételére;
	(f) a Felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer megfelelő ellenőrzése érdekében; valamint
	(g) ellátja a jogszabály alapján hatáskörébe tartozó egyéb feladatokat.


	3.5 Állandó könyvvizsgáló
	3.5.1 A Közgyűlés a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzésére legfeljebb két (2) év tartamára állandó könyvvizsgálót választ.
	3.5.2 Az állandó könyvvizsgáló nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
	3.5.3 Az állandó könyvvizsgáló - feladatának ellátása érdekében - betekinthet a Társaság irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe, az Igazgatóság tagjaitól, a Felügyelőbizottság tagjaitól és a Társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet,...
	3.5.4 Az állandó könyvvizsgáló véleményének megismerése nélkül a számviteli törvény szerinti beszámolóról a Közgyűlés nem hozhat döntést.
	3.5.5 Az állandó könyvvizsgálói megbízatás elfogadásának az minősül, ha az állandó könyvvizsgáló megválasztását követő kilencven napon belül megbízási szerződést köt a Társasággal. Az állandó könyvvizsgáló megbízásának időtartama nem lehet rövidebb, m...
	3.5.6 Ha a Társaság állandó könyvvizsgálónak könyvvizsgálói Társaságot választ, akkor az állandó könyvvizsgálónak ki kell jelölnie azt a személyt, aki a könyvvizsgálatot személyében végzi. A kijelölt személy helyettesítésére – tartós távolléte esetére...
	3.5.7 Ha törvény a társasági állandó könyvvizsgáló újraválasztását nem zárja ki, a könyvvizsgáló Társaság újraválasztható. A könyvvizsgáló Társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló, valamint a könyvvizsgálat végzésére kijelölt személy le...
	3.5.8 Megszűnik az állandó könyvvizsgáló megbízatása:
	(a) visszahívással;
	(b) a könyvvizsgálóval kötött szerződésben szereplő időtartam lejártával;
	(c) a könyvvizsgáló részéről a szerződés felmondásával;
	(d) a jogszabályokban meghatározott kizáró ok beálltával.


	3.6 Az Elnök-vezérigazgató
	3.6.1 Az Elnök-vezérigazgató a Hpt. szerinti első számú ügyvezető. Az Elnök-vezérigazgató és Közgyűlés által az Igazgatóság tagjává választott vezérigazgató-helyettes(ek) az Igazgatóság belső tagjai. Az Elnök-vezérigazgató irányítja a Társaság munkasz...
	3.6.2 Az Elnök-vezérigazgató nevét és adatait az Alapszabály 1. sz. Függeléke tartalmazza. Az Alapszabály 1. sz. Függeléke ezen személyeknek, valamint adataiknak az Alapszabály módosításával nem járó változása esetén külön hatályosítható.
	3.6.3 A belső ellenőrzési szervezet számára az Elnök-vezérigazgató az éves tervhez képest további ellenőrzési feladatokat határozhat meg a Felügyelőbizottság utólagos tájékoztatásával.
	3.6.4 A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat az Alapszabály keretei között az Elnök-vezérigazgató közvetlenül gyakorolja.
	3.6.5 Az Elnök-vezérigazgató bármilyen munkáltatói jogot jogosult delegálni a Társaság munkavállalójára az Igazgatóság által jóváhagyott belső szabályzatban.

	3.7 A vezető tisztségviselők közös szabályai
	3.7.1 A Társaság vezető tisztségviselője korlátozás nélkül lehet vezető tisztségviselő és szerezhet közvetve vagy közvetlenül részesedést a Társasággal összevont alapú felügyelet alá tartozó jogi személyben akkor is, ha az főtevékenységként ugyanolyan...
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