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1. A Magyar Bankholding Zrt. bemutatása 

 

2020. május 15-én közös pénzügyi holding létrehozásáról írt alá szándéknyilatkozatot az MTB Magyar Ta-

karékszövetkezeti Bank Zrt. (MTB) és az MKB Bank Nyrt. (MKB). Az együttműködéshez 2020. május 26-án 

a Budapest Bank Zrt. (BB) is csatlakozott. 

A pénzintézetek az együttműködési megállapodás alapján Magyar Bankholding Zrt. (továbbiakban: Hol-

ding; Bankholding, MBH) néven közös pénzügyi holding társaságot hoztak létre, melyet három egyenlő 

tulajdonrésszel alapítottak meg. 

2020. december 15-én a Magyar Bankholding Zrt megkezdte tulajdonosi felügyeleti működését, miután a 

Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. 

meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holding társaságba apportálták. Ezzel Magyaror-

szág második legnagyobb bankcsoportja jött létre, amelyben a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Be-

fektetési Zrt. révén 30,35 százalék, az MKB eddigi közvetlen tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB eddigi 

közvetlen tulajdonosai pedig 37,69 százalék tulajdonrésszel rendelkeznek.  

2021 utolsó negyedévében összeállításra és elfogadásra került a Magyar Bankholding fúziós stratégiai üz-

leti terve a 2022-2026 időszakra, mely az éves pénzügyi terv 2021 évi prognózisként történő felhasználá-

sával, a Bankcsoport 5 éves stratégiai pénzügyi tervének elkészítését jelenti. 

2021. december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Takarék 

Bankholding Zrt. legfőbb szervei elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és a Takarék Csoport fúziós 

menetrendjének első lépését. Ennek értelmében, a tervek szerint 2022. március 31-ével egyesül a Magyar 

Bankholding Zrt. két tagbankja, a Budapest Bank Zrt. és az MKB Bank Nyrt. A fúzió során az MKB Bankba 

olvad be a Budapest Bank. Szintén ekkor olvad az MKB-ba a Magyar Takarék Bankholding Zrt is, amelynek 

eredményeképpen a Takarék Csoport az MKB leányvállalataként részét képezi a konszolidált csoportnak. 

A március 31-ével létrejövő egyesült bank lesz a csoportvezető és átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt 

fog működni. Az egységes pénzintézeti márkanév bevezetése a tervek szerint 2023 elején valósul meg. 

A 2022. március 31-ével megtörtént beolvadás a fúziós folyamat első jelentős állomást jelenti, amellyel 

Magyarország második legnagyobb bankja jön létre. Az egyesült MKB Bank a korábbinál is erősebb, stabi-

labb és versenyképesebb bank lesz, amelynek előnyeit az ügyfelek szinte azonnal érezni fogják. 
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2. Makrogazdasági és piaci környezet 2021-ben 

Mutató 2019 2020 2021 

GDP növekedése (%)* 4,6% -4,7% 7,1% 

Fogyasztói árak változása az év átlagában (%) 3,3% 3,3% 5,1% 

Munkanélküliségi ráta az év átlagában (%) 3,3% 4,1% 4,1% 

Bruttó bérek változása az év átlagában (%)* 11,4% 9,7% 8,5% 

Az államháztartás ESA-szemléletű egyenlege (GDP %-a)* -2,1% -8,1% -7,4% 

Bruttó államadósság (GDP %-a, év vége) 65,5% 80,0% 78,2% 

Nettó külső finanszírozási képesség (GDP %-a)* 1,2% 0,4% -1,4% 

MNB alapkamat (%, év vége) 0,90% 0,60% 2,40% 

MNB egyhetes betéti eszköz kamata (%, év vége) - 0,75% 4,00% 

EUR-HUF árfolyam (év vége) 330,52 365,13 369,00 

*2021 előzetes, 2019-re és 2020-ra a végleges közlések szerintiek        

Forrás: KSH, MNB, PM    
 

2021-re a magyar gazdaság termelő szektorai illetve szolgáltató szektorainak jelentős része jól alkalmaz-

kodott a koronavírus-járvánnyal járó korlátozásokhoz, így a 2020 második felében kibontakozó korrekció 

erőteljes ütemben folytatódott 2021 első felében. Ebben természetesen továbbra is jelentős szerepe volt 

a költségvetés illetve a jegybank beruházásokat és foglalkoztatás-bővítést ösztönző lépéseinek, ugyanak-

kor a külső kereslet is alapvetően támogató jellegű maradt. 2021 második felére a helyzet változott: a 

globális keresleti robbanással a készletek kimerülését követően a kínálati oldal nem tudott lépést tartani, 

emiatt számos feldolgozóipari ágazatban komoly hiány lépett fel (legmeghatározóbb a félvezető-hiány 

volt), amely a magyar gazdaság húzóágazataiban, főként a járműiparban, is komolyan éreztette hatását. A 

felborult kínálati-keresleti egyensúlyt jelentős áremelkedés követte, amely ráadásul széles termékkört 

érintett, és ugyancsak fékezte a gazdasági növekedés ütemét. Így a III. negyedévben jelentősen lassult a 

növekedési dinamika, végül azonban igen jelentős kormányzati kiadások segítségével a IV. negyedévben 

ismét gyorsult a növekedés üteme, és végül éves átlagban meghaladta a 7%-ot, melynek révén az egyik 

leggyorsabb helyreállást mutatta fel az Európai Unió gazdaságai közül. 

A kínálat és kereslet egyensúlyának felborulásával járó megemelkedő külső árnyomásra Magyarországon 

a bérfelzárkózás gyors üteme is rásegített, így a fogyasztóiár-index már márciusban az inflációs tolerancia-

sáv felső sávszéle fölé emelkedett, és oda az év folyamán már nem is tért vissza. Az év második felében 

pedig már a tartós inflációs folyamatokat megragadó maginfláció is felfelé tört ki a toleranciasávból. Éves 

átlagban végül 5,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, de az infláció 12-havi üteme az év végén a 7%-ot is 

meghaladta. 

A jegybank az év közepétől az alapkamat fokozatos emelésével, továbbá a likviditásbővítő eszközök foko-

zatos visszavonásával próbálta mérsékelni az inflációs nyomást és elébe menni másodkörös inflációs ha-

tások kialakulásának. A kamatkondíciók szigorításán túl az MNB a keret kimerülése után nem folytatta az 

NHP Hajrá! programot, befejezte a hosszú távú fedezett jegybanki hitelek nyújtását, csökkentette, majd 

az év vége felé teljesen kivezette az állampapír-vásárlási programját, és a Növekedési Kötvényprogram 

keretét sem emelte meg. Hogy rugalmasabban tudjon a magasabb pénzpiaci volatilitásra reagálni, kettős 

kamatrendszert vezetett be: az egyhetes betéti eszköz kamata vált irányadó kamattá, amelyen korlátozás 

nélkül fogadott el szabad likviditást az MNB a hitelintézetektől, míg az alapkamat megmaradt a jegybank 

inflációs célkövetési fő instrumentumának, de a piaci jelentősége átmenetileg elveszett. 2021 végére az 

alapkamat végül 180bp-os emelkedést követően a 2,4%-os szinten zárt, míg az egyhetes betéti eszköz 
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kamata 325bp-os emelkedést követően 4%-ra emelkedett. Egyébként a kormányzat is beavatkozott a ma-

gas infláció letörése érdekében: novemberben maximálta az üzemanyagok kiskereskedelmi árát. 

A fiskális politika a gazdasági növekedés dinamikájának megőrzése érdekében 2021-ben is expanzív ma-

radt: pénzforgalmi szemléletben 5.100 milliárd forintos lett a központi kormányzat deficitje (a 2020. évi 

5.500 milliárd forint után), ami eredményszemléletben durván 7,5% körüli GDP-arányos hiányt jelenthet. 

Jóllehet, a nominális GDP ennél lényegesen magasabb ütemben bővült tavaly, a hiányt az eredetileg ter-

vezettnél magasabb devizaforrás bevonásával 2020-hoz hasonlóan az ÁKK ismét túlfinanszírozta, így az 

államadósság csak mérsékeltebben csökkent a GDP arányában: a 2020. év végi 80%-ról 78% közelébe mér-

séklődött. Mivel a gazdasági növekedést a jelentős importigényű belföldi felhasználás vezérelte, a külső 

egyensúly 2021-ben romlott: az ország külső finanszírozási kapacitása (a folyó fizetési mérleg és a tőke-

mérleg együttes többlete) a GDP 1,4%-a körüli deficitet mutathatott. A hiány (túl)finanszírozása következ-

tében a nettó külföldi adósság is emelkedett a GDP arányában, és távol került a 2019-re már elért, száza-

lékban kifejezve egyszámjegyű szintjétől. 

 

3. A Magyar Bankholding Zrt. 2021. évi eredményei 

A Magyar Bankholding a 2021-es évben közvetlen üzleti tevékenységet nem folytatott, a banki szolgálta-

tások a csoporttagoknál, a Budapest Bank, az MKB és az MTB bankcsoportoknál érhetőek el. Mindez a 

Holding mérleg struktúrájában és az eredmény alakulásában is visszatükröződött. Az MBH működése so-

rán az általa végzett szolgáltatásokért menedzsment díjat szed a tagvállalatoktól, amely biztosítja a nem 

tulajdonosi és nem saját érdekből felmerülő költségeinek megtérülését. A veszteség alapvetően az adózási 

szempontból ki nem terhelhető költségek miatt keletkezik. 

 

3.1. Mérlegszerkezet alakulása (IFRS, nem konszolidált) 

A Holding Nemzetközi Pénzügyi Beszámoló Készítési Standardok (IFRS) alapján számított egyedi mérlegfő-

összege 2021. december 31-én 753,7 milliárd forint volt, ez a 2020. évinél 0,8%-kal magasabb értéket 

jelent (2020. december 31.: 747,6 milliárd forint). 

Eszköz oldalon a legjelentősebb tételt a három leánybanki csoportban lévő befektetések jelentik, melyek-

nek értéke 2021. végén 747,0 milliárd forintot tett ki. A holding saját tőkéjének értéke 2021. végén 743,2 

milliárd forint volt.  
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A változás % a fenti táblában nem kerül feltűntetésre, ha matematikailag értelmezhetetlen, vagy nagyobb mint 400 % abszolút értékben. 

3.2. Eredmény alakulása (IFRS, nem konszolidált) 

A Holding adózás előtti eredménye, illetve a teljes átfogó eredménye 2021-ben 2,2 milliárd forint veszte-

séget tett ki. Az egyes eredménykategóriák közül a legjelentősebb tételt a működési, igazgatási költségek 

jelentik, mely döntően szakértői díjakat és személyi jellegű költségeket tartalmaz. 

 

 

A változás % a fenti táblában nem kerül feltűntetésre, ha matematikailag értelmezhetetlen, vagy nagyobb mint 400 % abszolút értékben. 
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4. Humánpolitika 

2021-ben folytatódott a jövőbeni megcélzott stratégia kialakítását és megvalósítását biztosító szervezeti 

és létszámmodell meghatározása, melynek keretében elkezdődött a tagbankok szervezeti átvilágítása, a 

kulcsmunkavállalók azonosítása, a Bankholding vezetők és szakértők kiválasztása, a Bankholding és tag-

banki vezetők célkitűzéseinek összehangolása/kialakítása, a kulcsmunkavállalók felmérése és a megtartási 

rendszerek kialakítása, a kompenzációs rendszerek, javadalmazási politikák két ütemben történő össze-

hangolása, valamint a Bankholdinghoz kapcsolódó normál HR-feladatok ellátása. 

 
A fúziós tervnek megfelelően 2021-ben a Magyar Bankholding jóváhagyta az MBH Egységes Irányítási Kon-
cepciójának (Triple Hatting) tagbankokban történő bevezetését. Az un. Egységes Irányítási Koncepcióban 
meghatározott szervezeti struktúra szerint az MBH vezérigazgató-helyettesei és ügyvezető igazgatói az 
MBH tagbankjaiban is ellátják a szakmai és a munkajogi irányítást. Ezzel párhuzamosan az MBH tagbank-
jaiban a korábbi vezérigazgató-helyettesi és ügyvezető igazgatói pozíciók megszűntek. 
 
Az egységes szervezeti irányítási struktúra a Magyar Bankholdingban és tagbankjaiban egyértelmű válla-
latirányítási rendszert hozott létre, mely teljeskörűen biztosítja a munkáltatói joggyakorlás feltételeit va-
lamint a jelentési utak következetességét. 
 
 
5. A Holding stratégiai célkitűzései 

A Bankholding célja, hogy 2023 közepére egy integrált, egységes irányítással rendelkező bankot hozzon 

létre a bankok fúziója révén, amely egyaránt épít a Budapest Bank, az MKB Bank és az MTB elvitathatatlan 

erősségeire és kiemelkedő piaci pozícióira az egyes szegmensekben. Ugyanakkor szilárd tud lenni olyan 

kihívások közepette is, mint a gyorsan változó ügyféligények, a soha nem látott sebességű technológiai 

fejlődés, az erősödő piaci verseny, vagy akár a mostani világjárvány. 

 
Főbb stratégiai célkitűzések, irányok: 

• Magyarország leginkább ügyfélközpontú bankja, amely minden magyar állampolgár és vállalkozás szá-
mára kedvező értékajánlattal rendelkezik. 

• Aktív hozzájárulás a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a nemzetgazdasági jelentőségű szegmensek, pél-
dául a fiatalok, a kkv-k és az agrárszektor támogatásával, a helyi közösségek iránti elkötelezettség meg-
tartásával. 

• A Kelet-közép-európai régió legfejlettebb banki technológiai hátterének és digitális csatornáinak létre-
hozása. 

• Hosszú távon is legnagyobb magyarországi fiókhálózat, amely országos lefedettséget biztosít, ugyan-
akkor hatékony működésével hozzájárul a minőségi, értékalapú ügyfélkiszolgáláshoz.  

• Innovatív szervezet és vállalati kultúra építése, amelynek keretében kiemelt figyelem fordul a munka-
társakra, a folyamatos képességfejlesztésre és a legmodernebb vállalati kultúrára is. 

 

6. Könyvvizsgáló társaság által nyújtott szolgáltatások 

A könyvvizsgáló társaság 2021-re vonatkozó könyvvizsgálati szerződés szerint díja 124 millió forint + ÁFA. 

A Deloitte hálózat 2021-ben az egyéb szolgáltatások címén 1.189 millió forintot +ÁFÁ-t számított fel a 

Magyar Bankholding Zrt. részére, amelynek jelentős része kiszámlázásra kerül 2021 és azt követő évben a 

leányvállalatok részére.  
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7. A mérleg fordulónapja után történt fontosabb események 

Monetáris politikai változások: Az MNB 2022-ben is folytatta a tavalyi év júniusában megkezdett kamat-

emelési ciklust. Az alapkamat két lépésben 100 bázisponttal, a februári kamatdöntő ülés után 3,4%-ra 

emelkedett. A januári és a februári kamatdöntő ülésen a kamatfolyosót is felfelé tolta a Monetáris Tanács, 

majd az ukrajnai háború miatt nyomás alá kerülő forint miatt a március 8-i nem-kamatdöntő ülésen 100 

bázisponttal kiszélesítette a kamatfolyosót a felső sávhatárként funkcionáló overnight illetve egyhetes fe-

dezett jegybanki hitel kamatának 6,4%-ra emelésével. Az effektív jegybank kamatként funkcionáló egyhe-

tes betéti eszköz kamatát a jegybank korábbi bejelentéseivel összhangban eleinte csak a kamatdöntéseket 

közvetlenül követő tenderek alkalmával növelte, az alapkamat 50-50 bázispontos emelésétől elmaradó 

30-30 bázispontos mértékben. Azonban szintén a forintra nehezedő nyomás miatt a 2022. március 3-i 

tenderen további 75 bázispontos emelést határozott el, amit 2022. március 11-én 5,85%-ra emelt. Az eu-

róval szemben történelmi mélypontra bukó, és egy pillanatra a lélektani 400-as szint alá is gyengült a fo-

rint. 

Orosz-ukrán háborús konfliktus: 2021 negyedik negyedévének lezárása után fontos változást hozott a 

gazdasági környezetben a 2022 február végén kibontakozó orosz-ukrán konfliktus. A geopolitikai konflik-

tusok hozzájárulnak a növekedési kilátások bizonytalanságához. 2022 első két hónapjában kibontakozó 

kedvező gazdasági kilátásokat felülírta a konfliktus. Az európai és benne a hazai gazdaság nem a két ország 

külkereskedelemben betöltött súlya miatt tapasztalhat borúsabb növekedési kilátásokat és fokozódó inf-

lációs nyomást. A konfliktus, és az arra adott válaszreakcióként bevezetett európai és amerikai szankciók 

stratégiai fontosságú iparágakat érintenek, és fokozzák a már hónapok óta fennálló kereslet-kínálati súr-

lódásokat. A folyamat intenzívebb inflációs nyomás irányába hat, az alapanyagok hiánya és az árnyomás a 

termékek korábbinál szélesebb körére terjed ki.  

A jegybankok reagáltak a magas inflációra (az eurózónában inflációja februárban 5,8%-kal emelkedett 

év/év alapon a januári 5,1% után. A hazai árnyomás februárban 8,3%-ra emelkedett év/év alapon a januári 

7,9%-ról.) Az ECB márciusi kamatdöntő ülésén még változatlanul hagyta az eurózóna kamatkondícióit, 

ugyanakkor a jegybank felgyorsította a hagyományos eszközvásárlási programjának (APP) kivezetési üte-

mét, amely júniusban zárulhat, kamatemelésre legkorábban ezután kerülhet sor. A Magyar Nemzeti Bank 

a február végétől kibontakozó folyamatokra reagálva március 8-án 100 bázisponttal 6,4%-ra emelte a ka-

matfolyosó felső részét jelentő O/N hitel kamatát, miközben az alapkamat és az O/N betét kamata nem 

változott. Az MNB március 10-én 5,85%-on hirdette meg az egyhetes betéti tenderét, ami 50 bázispontos 

effektív kamatemelést jelent az előző héthez képest (március 3-án 75 bázisponttal 5,35%-ra emelte az 

egyhetes betét kamatát). A magas infláció visszafoghatja az idei lendületes gazdasági növekedést, mind az 

európai, mind a hazai gazdaság tekintetében. 

Az orosz-ukrán háborús konfliktus nem okozott jelentős közvetlen üzleti hátrányt a Társaság számára, aho-

gyan a Magyar Bankholding tagbankjai számára sem. Mind a Társaság tőkehelyzete, mid pedig a likviditási 

pozíciói stabilak, és elegendő tartalékkal rendelkezik.  

A Bankholding egyik tagbankja sem rendelkezett érdemleges deviza nyitott pozícióval, az devizaárfolyam 

hektikus változása nem okozott közvetlen veszteséget. 

A Magyar Bankholding Stratégiai Elemzőközpontja folyamatosan monitorozza és elemzi a releváns pénz- 

és tőkepiaci változásokat. A forint árfolyamvolatilitása a régiós devizákéhoz hasonlóan megnövekedett. 

Ennek ellenére a normál üzletmenethez képest jelentősebb lakossági deviza váltási vagy deviza felvételi 
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keresletet a bank nem tapasztalt. Az eszközárak esetleges változása (beleérve a fedezetül szolgáló pénz-

ügyi eszközök és ingatlanokat) szintén a monitoring fókuszában van.  

A Bankholding valamennyi tagja eleget tesz az EU és amerikai szankciós tiltólisták előírásainak, beleértve 

számos oroszországi és fehéroroszországi kereskedelmi bank SWIFT rendszerből való kizárására vonatkozó 

követelményt. Az orosz és fehérorosz bankok jelentős hányadának kizárása a SWIFT-ből ugyanakkor meg-

nehezíti a kereskedelmi és elszámolási kapcsolatokat az Orosz relációban érintett magyar vállalkozások 

számára. 

Az orosz-ukrán válság kapcsán a közvetett és közvetlen érintettek MBH szintű detektálása megtörtént, 

azok utókövetését rendszeres jelleggel elvégzik a Tagbankok az MBH iránymutatása alapján. Az egyes ügy-

felekhez tartozó kockázatok azok súlyossága szempontjából rangsorolásra kerülnek az érintettség jellege, 

a kapcsolódó ország, a tagbanki kitettségek illetve az egyéb rendelkezésre álló információk alapján. 

 

További lépések a Magyar Bankholding tagbankjai összeolvadása kapcsán: A Magyar Bankholding Zrt. 

tervei szerint 2022. március 31-én egyesül a Magyar Bankholding Zrt. két tagbankja, a Budapest Bank Zrt. 

és az MKB Bank Nyrt. A fúzió során az MKB Bankba olvad be a Budapest Bank. Szintén ekkor olvad az MKB-

ba a Magyar Takarék Bankholding Zrt is, amelynek eredményeképpen a Takarék Csoport az MKB leányvál-

lalataként részét képezi a konszolidált csoportnak. A március 31-ével létrejövő egyesült bank lesz a cso-

portvezető és átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog működni. Az egységes pénzintézeti márkanév 

bevezetése a tervek szerint 2023 elején valósul meg. 

Kötvénykibocsátás: A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 

módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény - 2021. október 29. napjától hatályos - 20/H. § (1) bekezdése 

alapján az Integrációs Szervezet - a hitelintézetek integrációja céljainak megvalósulása érdekében - köteles 

vagyonát az Integrációs Szervezet tagja felett ellenőrző befolyást gyakorló, tagállami pénzügyi holding tár-

saság anyavállalata, azaz a Magyar Bankholding Zrt. által kibocsátásra kerülő, húszéves lejáratú és az Ál-

lamadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság honlapján közzétett állampapír-átlag-

hozamnak megfelelő kamatozású kötvényekbe fektetni 2022. január 31. napjáig azzal, hogy a Magyar 

Bankholding Zrt. az Integrációs Szervezet e rendelkezésen alapuló megkeresésében meghatározott érté-

ken köteles a kötvények kibocsátására.  

A Magyar Bankholding Zrt. közgyűlése a 2022. január 20. napján meghozott határozatával elrendelte a 

kötvénykibocsátást. A közgyűlési határozat alapján kibocsátásra került az MBH 2042/A elnevezésű (ISIN 

kód: HU0000361282) kötvény, melyet a törvényi határidőn belül le is jegyzett az Integrációs Szervezet. Így 

2022. január 31. napjával az Integrációs szervezet értékpapírszámláján jóváírásra került 3.794 db 50 millió 

forint névértékű, MBH 2042/A. kötvény, míg a Magyar Bankholding Zrt., mint kibocsátó számláján pedig 

jóváírásra került a kötvények ellenértékeként, 99,22%-os jegyzési árfolyamon számolva 188.220,34 millió 

forint összeg. 

Takarékbank Zrt.-vel, mint jelentős leányvállalattal kapcsolatos mérlegfordulónapot követő esemé-

nyek: Az MTB Igazgatósága 2022. március 31-i döntésével határozatott hozott, melynek eredményeként 

a Takarékbank Zrt. részesedéseit értékesítette az MKB Bank Nyrt. részére.  Továbbá 2022. március 28-án 

az MKB Bank Nyrt. kötelezettséget vállalt a Takarékbank Zrt.-ben történő tőkeemelés végrehajtására, 

amely tranzakció 2022. április elsején 100 milliárd forint összkibocsátási értékben valósult meg. A Taka-
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rékbank Zrt. közgyűlésének 2022. március 25-én hozott határozata nyomán a Takarékbank Zrt. 2022. áp-

rilis elsején a szükséges feltételek teljesülésével kilépett az Integrált Hitelintézetek Központi Szervezeté-

ből.  

A Magyar Bankholding Zrt., csoportirányító szerepkörében eljárva, a Takarékbank Zrt.-vel kapcsolatos dön-

tésekhez a felhatalmazást megadta.  A fenti lépések értelmében a Takarékbank Zrt. többségi tulajdonosa 

2022. áprilisában az MKB Bank Nyrt. lett. A Takarékbank Zrt. egyedi jogszabályi tőkemegfelelése is meg-

valósul a fenti tranzakciók tükrében.    

Csoportirányítás: A Magyar Bankholding Zrt. a cégcsoport átalakítását és a leányvállalatainak fúzionálá-

sát követően, a csoport szintű stratégiának megfelelően a prudenciális csoportirányítási jogkörét, a Hpt. 

szerinti pénzügyi holding működés végzésére vonatkozó jogosítványát a Magyar Nemzeti Bank engedé-

lyével visszaadta, 2022. április 29-től tulajdonosi kontrollt gyakorol a befektetése(i) felett. 

 


