
 
Rendkívüli tájékoztatás 

 
 
Az FHB Jelzálogbank Nyilvánosan Működő Részvénytársaság (1082 Budapest, Üllői út 48., a 
cégjegyzékszám: 01-10-043638; továbbiakban: Társaság vagy FHB Jelzálogbank) a tőkepiacról szóló 2001. évi 
CXX. törvény 55.§ (1) bekezdése, valamint a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos 
tájékoztatási kötelezettség részletes szabályairól szóló 24/2008. (VIII. 15.) PM rendelet 4. melléklet 2.5. pontja 
szerinti rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének eleget téve tájékoztatja a tisztelt befektetőket, hogy Dr. Spéder 
Zoltán, a Társaság Igazgatóságának elnöke, miután a tulajdonában álló A64 Kft. a mai napon értékesítette a 
Társaságban tulajdonosi jogviszonyt biztosító részvényeit, a betöltött tisztségéről a Társasághoz a mai napon 
eljuttatott nyilatkozatával, 2016. október 14. napjával lemondott.  
 
Dr. Spéder Zoltán 2008. április 29. napjától töltött be igazgatósági tagi, illetőleg elnöki pozíciót a Társaságnál, és 
az elmúlt évek során kiemelkedő szerepe volt az FHB Bankcsoport fejlődésében. 
 
Az eltelt 8 év alatt Dr. Spéder Zoltán irányítása alatt az éppen megalakult FHB Csoport a hazai pénzügyi piac 
ismert és elismert szereplőjévé vált. A 2008 és 2010 közötti időszakban teljeskörűvé váltak az FHB Csoport 
kereskedelmi banki szolgáltatásai, elindult a vállalati és a befektetési szolgáltatási üzletág. 2010-ben az Allianz 
Hungária Biztosítóval kötött stratégiai együttműködési megállapodás és az Allianz Bank akvizíciója lendületet 
adott a lakossági bankszámla és betéti üzletág, valamint a vállalati üzletág fejlődésének. Az FHB Kereskedelmi 
Bank Zrt. és az Allianz Bank mintegy 9 hónap alatt levezényelt migrációja az időszak legnagyobb hazai 
informatikai projektje volt. 
 
2013. szeptember elején az FHB Csoport tagja lett a Diófa Alapkezelő Zrt., ezt követően elindult a Diófa alapok 
(3 új alap) forgalmazása az FHB fiókhálózatában. Az azóta eltelt időszakban a Diófa Alapkezelő termékportfoliója 
jelentősen bővült, kezelt vagyona 15,7 milliárd forintról 413 milliárd forintra emelkedett, és az Alapkezelő az 
intézményi vagyonkezelés területén is jelentős szereplővé vált. 
 
2013 novemberében zárult a Díjbeszedő Csoport egy részének megvásárlása, melynek révén az FHB Csoportba 
került a Díjbeszedő Faktorház, a DíjNET Zrt. és a Díjbeszedő Informatikai Kft., valamint az FHB 50%-os tulajdont 
szerzett a Magyar Posta Befektetési Szolgáltatóban. A DÍJNET Zrt. mára Magyarország vezető elektronikus 
számlabemutató és -fizetési szolgáltatójává vált több mint 700.000 aktív regisztrációval. A Magyar Postával kötött 
stratégiai együttműködési megállapodás keretében elindult az FHB termékek – előbb a betétek, majd 2014 
tavaszától a bankszámlák, 2015 nyarán pedig a személyi kölcsön – értékesítése a postahelyeken. 
 
Az FHB Jelzálogbank 2014 elején a MATAK Zrt.-ben lévő részesedésen keresztül közvetetten 13,75%-os 
tulajdoni hányadot szerzett a Takarékbank Zrt.-ben. 2015 szeptembere óta az FHB Jelzálogbank Nyrt. és az FHB 
Kereskedelmi Bank Zrt. is tagja a szövetkezeti hitelintézeti integrációnak.  
 
Mindeközben az FHB Csoport – a Család Bankjakként – megerősítette piaci pozícióját a lakossági 
jelzáloghitelezés, a jelzáloglevél kibocsátás és a refinanszírozás területén. A számlavezetett lakossági ügyfelek 
száma közel hétszeresére emelkedett és dinamikus növekedésnek indult a vállalati hitelezés. A mára közel 350 
ezer lakossági és több mint 10 ezer vállalati ügyféllel rendelkező FHB Bankcsoport a hazai pénzügyi szektor 
valamennyi szegmensében versenyképes szolgáltatóvá vált. 
 
A Társaság Igazgatósága és ügyvezetése ezúton is kifejezi köszönetét és elismerését Dr. Spéder Zoltánnak az 
Igazgatóság elnökeként kifejtett tevékenységéért, amellyel hozzájárult a Társaság és az FHB Csoport 
eredményeihez, szakmai és stratégiai fejlődéséhez. 
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