
 

 

 

 
 

Összefoglaló 
a Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-36/2015 számú és az azt kiegészítő H-SZN-I-38/2015  határozatáról, 

amelyek tárgya a szanálás alatt álló MKB Bank Zrt. vonatkozásában a vagyonértékesítés szanálási 
eszköz alkalmazása   

 
A Magyar Nemzeti Bank, mint kijelölt nemzeti szanálási hatóság (továbbiakban: MNB) 2014. 

december 18-án szanálási eljárás alá helyezte az MKB Bank Zrt.-t (székhely: 1056 Budapest, Váci utca 
38.; cégnyilvántartást vezető cégbíróság: Fővárosi Törvényszék, mint Cégbíróság; cégjegyzékszám: 01-
10-040952; továbbiakban: Bank). Az MNB a Bank vonatkozásában meghatározott szanálási stratégia 
keretében elsősorban a vagyonértékesítés szanálási eszköz alkalmazását rendelte el meghatározott 
eszközök Banktól történő leválasztása érdekében.  

Az eljárás során kiemelten fontos volt a problémás eszközök kivezetése a mérlegből, mivel 
jelentős költséget és folyamatos veszteségleírást okoztak, miközben kevés kamatbevételt generálnak. Az 
adott hitelkövetelés értékesítésére vonatkozó kötelezettséget az Európai Bizottság 2015. december 16-i 
határozatának (SA.40441 (2015/N) (69) bekezdése is előírta 2016. március 31-i teljesítési határidővel. 

A lehetséges vevők felkutatása nemzetközi tanácsadó által üzemeltetett elektronikus adatszobán 
keresztül folyt- a bank- és üzleti titok megtartására vonatkozó megállapodás aláírása mellett -, amely 
eredményeként egy kötelező érvényű ajánlat érkezett. Figyelemmel arra, hogy a szanálásban az 
eszközelkülönítés során a fenti határozatokkal érintett hitelkövetelésnek a szanálási vagyonkezelő 
intézménynek átadandó portfolió részeként elérhető előzetesen számított maximális vételára kevesebb 
lett volna, mint annak a vagyonértékesítés keretében az ajánlatban foglaltak szerinti értékesítése 
esetén, így a piacon történő értékesítés szignifikánsan nagyobb megtérülést eredményezett, ami jobban 
szolgálja a szanálási célok elérését. Az MNB a vagyonértékesítés szanálási eszközt a BRRD1 39. cikk (1) 
bekezdését a magyar jogba átültető Szantv.2 42. § (2) bekezdésével (vagyonértékesítés szanálási eszköz 
alkalmazásának követelményei) és a Szantv. rendelkezéseivel összhangban alkalmazta.  

A határozattal az MNB a Bank egy darab hitelköveteléséből eredő jogok és követelések 
engedményezéssel történő értékesítésére irányuló kötelmet hozott létre, melyben az Átvevő az MHB-
Bank Aktiengesellschaft (székhely: Hamburger Allee 14 Frankfurt am Main, 60486 Németország; 
cégjegyzék szám: HRB 13305. A vagyonértékesítés zárása 2016 januárjában igazoltan megtörtént. 

A H-SZN-I-36/2015. számú határozat, amely 2015. december 23. napján vált jogerőssé és H-SZN-I-
38/2015. számú határozat, amely 2016. január 04. napján vált jogerőssé, egyik sincs hatással a Bank 
lakossági ügyfeleire, ugyanakkor szükséges aktus a tervezett intézkedésekkel összhangban. 

                                                           
1az Európai Parlament és Tanács 2014/59/EU irányelve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó 
keretrendszer létrehozásáról 
2 A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény 


