
 

 

 

 
Összefoglaló 

a Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-37/2015. számú határozatáról, amelynek 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. Nemzetközileg elismert tanácsadó cég 
közreműködésével adatszobák kerültek felállításra annak érdekében, hogy a potenciális vásárlók 
megismerhessék a leválasztandó portfólió elemeit. 

Az MNB a H-SZN-I-37/2015.  számú határozattal (továbbiakban: Határozat) a vagyonértékesítés 
szanálási eszközt a szanálási irányelv (BRRD)1 39. cikk (1) bekezdését a magyar jogba átültető Szantv.2 42. 
§ (2) bekezdésével (vagyonértékesítés szanálási eszköz alkalmazásának követelményei) összhangban 
alkalmazta. 

Az MNB a Határozattal a Banknak az MKB-Euroleasing Autopark Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt.-
ben és az MKB-Autopark EOOD társaságokban fennálló részesedései átruházására irányuló kötelmet 
hozta létre a Bank és az ALD Automotive Magyarország Autópark-kezelő és Finanszírozó Korlátolt 
Felelősségű Társaság (székhely: 1133 Budapest, Váci út 76.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-701075, 
továbbiakban: Átvevő) között 2015. december 21. napján. A társasági részesedések Átvevő általi 
megszerzését a Gazdasági Versenyhivatal 2016. június 2-án engedélyezte a tisztességtelen piaci 
magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvénnyel összhangban. 

Az MNB az Átvevőt a szanálási célok elérése és az ármaximalizálás érdekében transzparens módon 
választotta ki a vagyonértékesítés valamennyi jogszabályok által megkövetelt eljárási követelményének 
teljesítésével. A társasági részesedések megvételére nyílt eljárásban lehetett vételi ajánlatot tenni és az 
MNB a legmagasabb vételi ajánlatot tevő részére ruházta át azokat figyelemmel a szanálási célok 
elérésére és a vagyonértékesítés szanálási eszköz hatékonyságának elősegítésére. A vételár 2016. június 
30-i kiegyenlítésével a társasági részesedések az Átvevőre szálltak át.  

A H-SZN-I-37/2015. számú határozat nincs hatással a Bank lakossági ügyfeleire, ugyanakkor 
szükséges aktus a végrehajtott intézkedésekkel összhangban. 
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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 


