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EN-I-136/201 1. számú határozat

A

Euro-tax Financial Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

(székhelye: IO42 Bú'apest' Munkásotthon u.

].

1116,

továbbiakban: Kérelmezó) áltd- a

Pénzügyi Szervezetet< Állami Felügyeletéhez (székhelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 39.,
továbbiakban: Felügyelet) benyújtott kérelemre indult eljárásban a Felügyelet elnökének
felhatalmazása alapján az alábbi

határozatot
hozom.

1. Engedélyezem
vállalkozásokról

a Kérelmező számáta a

hitelintézeteből

és a

pénzigyi

szóló 1996. évíCXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) 3. $ (1) bekezdés

h) pontjában meghatátozott pénzngyi szolgáItatás közvetítése tevékenység többes
ü

gyn

iikként tör1éno

v

égzését.

2. A Felügyelet nyilvántartásba veszi a közvetítő nevét, székhelyét,a

tevékenység

végzésénekhelyét, vezető állású személyének nevét'

3. A Kérelmező jelen eljárás során a Hpt. 219lD. $-ában foglalt szakmai
követelmények fennállását maradéktalanul igazo|ta.

4. A Kérelmezőnek a

többes ügynöki tevékenységvégzéséhezszükséges személyi és

tárgy feltételekkel a tevékenység folytatása során folyamatosan rendelkeznie kell.

5. Felhívom a Kérelmező

figyelmét, hogy a Hpt' I39lA. $ (1)-(3) bekezdése alapján a

többes ügi'rrök köteles felügyeleti

díj címénévi ötvenezer forintot

összegben, a Felügyelet 10032000-00283834-00000000

6' A

évente egy

számu szám|ájfuamegfizetni.

a felügyeleti díj ftzetéséreengedélyének birtokában folyamatosan
Fizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amikot M engedélyéta

Kérelmező

köte]es.

Felügyelet a Hpt. 30/B. $-ára tekintettel visszavonja.

7. A

fi1ggetlen közvetítő - többes ügynök - működésének megkezdésétől folyamatosan

köteles megfelelni a tevékenység végzésénekfeltételéül meghatározott, a Hpt. 13/E.
H-1013 Budapesr, Krisztina krt.
"'

39.
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Kérj ük válaszá ban hivatkcrzzon
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777

.

Tel.: (36-1) 489-9100 Fax: (36-1) 489'9102 www.pszaf.hu

Please refer to our reference number ín your response.

$

(1) bekezdésében' a

Hpt' 2I9lB. $ (1) bekezdésében,valamint a2I9lD. $-ában foglalt

előírásnak'

Ahatározatot a Hpt. már hivatkozott jogszabályhelyei, valamint a Hpt. 6/C.

$

(3) bekezdése,

18/C. $-a aIapján, aPénzügyi Szervezetek Áilami Felügyeletéről szóló 2007. évi CXXXV.
törvény 4 $ (1) bekezdésének c) pontjában biztosított hatáskörben eljárva hoztarn meg,
figyelemmel arra,hogy az eljárás 20II.január 1-jét megelőzően indult.
Tekintettel ana,hogy a kérelemnek teljes egészében helyt adtam, ahatározat indoklását és a

jogorvoslatról való tájékoztatást a közigazgatásí hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabá|yatrőlszóló 2004. évi CXL' törvény 72. $-ának (4) bekezdése alapján mellőztem.
Budapest, 2OII. február
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Dr. Csere Bálint
tigyvezető igazgatő
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