I. 949/2000. számú határozat az Aurita Pénzügyi Szolgáltató Rt. pénzügyi
vállalkozásként történő megalapításának, pénzkölcsön nyújtása pénzügyi
szolgáltatás végzésének, valamint vezető tisztségviselői megválasztásának
engedélyezéséről

Az Aurita Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság - a továbbiakban: Rt. - (székhelye:
7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 2.) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéhez benyújtott
kérelme és az ahhoz csatolt dokumentumok alapján a következő határozatot hozom.
1. Engedélyezem a 2000. május 2. napján kelt alapító okirattal létesített rt. pénzügyi
vállalkozásként történő megalapítását.
2. Engedélyezem,
2.1. hogy az rt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló, módosított
1996. évi CXII. törvény (Hpt.) 3. § (1) bekezdésének b) pontja
alá tartozó pénzkölcsön nyújtása - zálogkölcsön nyújtása kézizálogtárgy fedezete
mellett - üzletági korlátozással pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végezze.
3. Engedélyezem a következő személyeknek az rt. igazgatóságának, illetve
felügyelőbizottságának elnökévé történő megválasztását:
Dr. Gulyásné Óvári Rita (az igazgatóság elnöke)
Bőhm Zoltán (a felügyelőbizottság elnöke)
3. A pénzügyi intézmény
3.1. neve: Aurita Pénzügyi Szolgáltató Részvénytársaság;
3.2. rövid neve: Aurita Rt.;
3.3. székhelye: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 2.;
3.4. telephelye: 7622 Pécs, Bajcsy-Zs. u. 9.;
3.5. típusa: pénzügyi vállalkozás;
3.6. működési területe: Magyarország egész területe;

3.7. jegyzett tőkéje: 21 000 000 Ft (azaz huszonegymillió forint), amely teljes
egészében befizetésre került;
3.7. befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosok:
Bőhm Zoltán
Dr. Gulyás Emil
Dr. Gulyásné Óvári Rita
4. Jóváhagyom az rt. pénzmosás megelőzésére vonatkozó szabályzatát.
Az rt. a titokvédelmi előírásai között, elkülönítetten köteles kezelni a szabályzatot.
Az rt. a szabályzatot jelen határozat kézhezvételétől kezdve alkalmazni köteles.
5. Az rt. működési feltételei:
5.1. Az rt. - a 2.1. pontban engedélyezett tevékenységen felül - más üzletszerű
tevékenységet - csak a rá vonatkozó, mindenkor hatályos jogszabályok szerint, az
azokban foglalt feltételek teljesítése esetén, és az azokban meghatározott
köcontentlytathat.
5.2. Az rt. köteles a beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét a pénzügyi
vállalkozások számvitelére vonatkozó mindenkor hatályos magyar jogszabályok
előírásainak megfelelően magyar nyelven teljesíteni.
5.3. Az rt. köteles csatlakozni a felügyelet által elismert központi hitelinformációs
rendszerhez.
5.4. Az rt. a felügyeleti eljárási és igazgatási szolgáltatások
igénybevételéért felügyeleti díjat köteles fizetni. A felügyeleti díj mértékét és a
fizetésére vonatkozó szabályokat a pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályi előírások tartalmazzák.
5.5. Az rt. működése során köteles a pénzügyi szolgáltatásokra vonatkozó mindenkor
hatályos jogszabályokban a működés feltételéül meghatározott személyi és tárgyi
feltételeket folyamatosan biztosítani.
5.6. Az rt. működése során köteles a jelen felügyeleti engedélyben foglaltakat és a
pénzügyi vállalkozásokra vonatkozó mindenkor hatályos jogszabályok és
rendelkezések előírásait betartani.
6. Az rt. információs kötelezettsége:
Az rt. számára jogszabályban, illetve jegybanki rendelkezésben előírt
adatszolgáltatási kötelezettségen túlmenően különösen a következő információs
kötelezettség írásban történő teljesítését írom elő:

6.1. az rt. köteles az arra jogosult testület által elfogadott - a könyvvizsgálói
záradékot is tartalmazó - éves beszámolóját, valamint az adózott eredmény
felhasználására vonatkozó határozatot a felügyeletnek a tárgyévet követő év május
31-ig, az összevont (konszolidált) éves beszámolót szeptember 30-ig megküldeni.
Mivel az rt. kérelmének helyt adtam, az államigazgatási eljárás általános szabályairól
szóló 1957. évi IV. törvény módosításáról és egységes szövegéről rendelkező 1981.
évi I. törvény 43. § (2) bekezdése szerint az indokolást és a jogorvoslati lehetőségről
szóló tájékoztatást mellőztem.
Határozatomat a Hpt. 15. §-a alapján, a Hpt. 17., 18., 26., 44., 132. §-aiban, a 139. §
(2) bekezdésében, a 140. és a 186. §-aiban, valamint a 190. § (1)-(2) és (4)
bekezdésében foglaltak és az 1994. évi XXIV. tv. 6. § (2) bekezdése
figyelembevételével hoztam meg.
Budapest, 2000. szeptember 25.
Dr. Szász Károly s. k.,
a PSZÁF elnöke

