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H-EN-IV-10/2021. számú határozat 
 
 
Az IZYS Egészség- és Önsegélyező Pénztár (székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 20.) (Pénztár) 
által a Magyar Nemzeti Bankhoz (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9., telephely: 1013 Budapest, 
Krisztina krt. 39.) (MNB) benyújtott, ingatlanértékelő megbízásának jóváhagyása iránti kérelemmel 
(Kérelem) kapcsolatban az MNB az alábbi 
 

határozatot 
 
hozza: 
 
Jóváhagyja a Pénztár ingatlanértékelőjének személyére vonatkozó megbízást, amely szerint a Pénztárnál 
az ingatlanértékeléssel összefüggő feladatokat 2021. április 30. napjától a BERMARK Szakértő Kft. 
(székhely: 2000 Szentendre, Meggy köz 2.) (Kft.) látja el a bejelentett megbízás szerint olyan módon, hogy 
a Kft.-nél ingatlanértékelő természetes személyként az alábbi személy jár el. 
 

Név Lakóhely Anyja neve Tisztség 

Berecz Tamás 
2000 Szentendre, 
Meggy köz 2. 

Vitányi Erzsébet Sára 
ingatlanértékelő, a Kft. 

tulajdonosa és 
ügyvezetője 

 
 

*** 
 

A határozatot az MNB az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 38/A. § 
(6)-(8) bekezdése, 38/B. § (3) bekezdése és 59. § g) pontja, valamint az önkéntes kölcsönös egészség- és 
önsegélyező pénztárak egyes gazdálkodási szabályairól szóló 268/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet 19/B. §-a 
alapján hozta meg. 
 
A határozat meghozatalára az MNB nevében, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 
(MNB tv.) 4. § (9) bekezdésében és 39. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított hatáskörben, az MNB tv. 13. 
§ (1) bekezdésére és a (11) bekezdés a) pontjára figyelemmel, a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági 
döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör gyakorlója helyettesítésének részletes 
szabályairól szóló 45/2019. (XII. 18.) MNB rendelet (MNB rendelet) 2. § (9) bekezdése, továbbá 
helyettesítés esetén 7. § (1) bekezdés c) pontja alapján került sor. A határozat aláírására az MNB rendelet 
6. §-ában foglaltak alapján került sor. 
 
Tekintettel arra, hogy az MNB a kérelemnek teljes egészében helyt adott, az MNB tv. 49/C. § (3) bekezdés 
a) pontja alapján a jogorvoslatról való tájékoztatást mellőző és az indokolásban az azt megalapozó 
jogszabályhelyek megjelölését tartalmazó egyszerűsített döntést hozott. 
 

Budapest, 2021. július 08.   A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
Dr. Kardos Gyula 

Pénzügyi szervezetek engedélyezéséért és jogérvényesítéséért felelős 
igazgató 

ELEKTRONIKUSAN ALÁÍRT IRAT 
 


