
 

 

 

Összefoglaló 
a Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-35/2015. számú határozatáról, amelynek tárgya a szanálás alatt álló  

MKB Bank Zrt. vonatkozásában eszközelkülönítés szanálási eszköz és kapcsolódó intézkedések 
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 Európai Bizottság 2015. december 16. napján kiadott State aid SA.40441 (2015/N) számú 
határozatának megfelelően az MNB a szanálási eljárás során komplex szanálási intézkedést 
foganatosított az Európai Unió belső piacára vonatkozó szabályokkal összhangban. 

Ennek során azon leválasztandó eszközöket, amelyeket önkéntes vételi szándékot mutató vevők 
hiányában nem sikerült értékesíteni a piacon (Portfolió) és amelyeket az MKB az Eszközelkülönítés 
előkészítése céljából az MKB Pénzügyi Zrt. részére átadott, az MNB Eszközelkülönítés keretében az 
MSZVK Magyar Szanálási Vagyonkezelő Zrt.-re (MSZVK) ruházta át az MKB Pénzügyi Zrt. által kibocsátott 
részvények átruházása révén. Ingatlankezelési feladatok ellátásának biztosítása céljából az MNB a 
RESIDEAL Zrt. által kibocsátott részvényeket is az MSZVK-ra ruházta át. Az MSZVK az értékesítés során a 
piaci értéknél nagyobb, tényleges gazdasági értéket (REV) fizet. Ezzel az MKB az Európai Bizottság által 
jóváhagyott állami támogatáshoz jutott. Az MSZVK a két leányvállalat átruházott részvényeiért a két 
vállalat – szakértő által megállapított – cégértékét fizette meg ellenértékként. 

Az Európai Unió belső piacára vonatkozó szabályokkal való összeegyeztethetőség érdekében az 
MKB részére nyújtott állami támogatás ellensúlyozásaként (egyben az állami támogatáshoz jutás 
feltételeként) mindezekkel párhuzamosan az MNB-nek az MKB által kibocsátott összes részvényt az 
állami támogatás nyújtójára, az MSZVK-ra kell átruháznia jelképes vételárért, tekintettel arra, hogy az 
Portfoliót a piaci értéken a mérlegében tartó MKB szakértő által megállapított értéke ezt szükségessé 
teszi. Továbbá az MNB-nek köteleznie kell az MKB-t az Európai Bizottság által jóváhagyott 
’Commitments’ Letter’ szerinti kötelezettségvállalások teljesítésére. Mindezen és a hozzájuk kapcsolódó 
előkészítő és egyéb intézkedésekkel biztosítható, hogy a Portfolió az Európai Unió belső piacával 
összeegyeztethető állami támogatás nyújtása mellett szálljanak át az MSZVK-ra, így biztosítva, hogy – a 
szerkezetátalakítási, költséghatékonysági és egyéb intézkedésekkel együtt – a Portfolió MKB mérlegéből 
való kikerülésével elérhető tőkehatás elegendő legyen ahhoz, hogy az MKB tőkehelyzete a hosszú távú 
életképességhez szükséges mértékben helyreálljon. 

A H-SZN-I-35/2015. számú, 2015. december 17. napján jogerőre emelkedett határozat nincs 
hatással a Bank lakossági ügyfeleire, ugyanakkor szükséges aktus a szanálási célok eléréséhez. 

*** 
 


