Pénzügyi vállalkozás működésének megszüntetése (az engedély visszaadása)

Benyújtás előtt

Q&A tárgykörök
• Mely esetben adhatja vissza az engedélyét
egy pénzügyi vállalkozás?
Pénzügyi vállalkozás – ide nem értve a kizárólag
csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozást –
a tevékenységi engedélyét az MNB-nek akkor adhatja vissza, ha bizonyítja, hogy pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs.
•

Az engedély visszaadására irányuló kérelem
benyújtásakor pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból eredő kötelezettsége
lehet-e a pénzügyi vállalkozásnak?
Nem, a pénzügyi vállalkozásnak az engedély visszaadásához gyakorlatilag „üressé” kell tennie az intézményt. Elvárás, hogy mire az engedélyt visszaadná
a pénzügyi vállalkozás, semmilyen pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő szolgáltatásból eredő kötelezettsége ne álljon fenn.

•

Mely esetben köteles a pénzügyi vállalkozás a
működését továbbra is folytatni?
A Hpt. 35. § (1) bekezdése szerint az MNB meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat,
amelyek teljesítéséig a pénzügyi vállalkozás működését – az arra vonatkozó szabályok szerint – köteles folytatni.

•

Működhet-e tovább gazdasági társaságként az
a pénzügyi vállalkozás, melynek engedélyét az
MNB visszavonta?
Nem, a pénzügyi vállalkozás az engedély visszavonását követően nem működhet tovább egyszerű
gazdasági társaságként, figyelemmel arra, hogy az
MNB egy eljárásban vonja vissza az engedélyt és
kezdeményezi a végelszámolást/rendeli el a felszámolást. A végelszámolási, felszámolási eljárás befejezését követően a pénzügyi vállalkozást a cégbíróság törli a cégjegyzékből.
• Díjköteles-e az eljárás?
Nem, az eljárás lefolytatásáért igazgatási szolgáltatási díjat nem kell fizetni.
Kérelem és mellékletei

Kérelem

FIGYELEM! A kérelem benyújtása előtt javasolt tanulmányozni az MNB honlapján az Engedélyezés/Általános
információk fülön megtalálható általános tartalmú
Q&A-ket!!
• Melyik elektronikus űrlapot kell használni az
eljárásban?
Az ERA rendszerben az E-ügyintézés - Engedélyezés
szolgáltatáson belül a PVT_1006_v1 űrlap

azonosítójú, a „Pénzügyi vállalkozás működése
megszüntetésének engedélyezése iránti kérelem”
elnevezésű űrlapon kell a kérelmet benyújtani.
Mellékletek

•

Végelszámolás, felszámolás

• Mely esetben kerül sor végelszámolásra?
Pénzügyi vállalkozás végelszámolását az MNB határozattal rendeli el, ha
a) tevékenységi engedélyét visszavonja, kivéve, ha
azért kerül sor a visszavonásra, mert nem vitatott
tartozását az esedékességet követő öt napon belül
nem fizette ki, és vagyona (eszközei) az ismert hitelezők követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet, vagy
b) tudomására jut, hogy a külföldi pénzügyi intézmény alapítási, tevékenységi (működési) vagy a fióktelep formájában működő pénzügyi intézmény
alapítására vonatkozó, a külföldi pénzügyi intézmény székhelye szerinti illetékes felügyeleti hatóság által kiadott engedélye visszavonásra került.

Milyen dokumentumokat köteles a pénzügyi
vállalkozás az engedélykérelem mellékleteként benyújtani?
- a pénzügyi vállalkozás működésének megszüntetésére vonatkozó közgyűlési/alapítói határozat (tulajdonos, tulajdonosok döntésének igazolására)
- - annak igazolására szolgáló dokumentumokat,
miszerint a pénzügyi vállalkozásnak pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból
származó kötelezettsége nincs (pl. beszámoló, legutolsó lezárt főkönyvi kivonat)

• Mely esetben kerül sor felszámolásra?
A pénzügyi vállalkozás felszámolását az MNB akkor
kezdeményezi, ha a tevékenységi engedélyét azért
vonja vissza, mert
a) nem vitatott tartozását az esedékességét követő
öt napon belül nem egyenlítette ki és vagyona (eszközei) az is-mert hitelezők követelésének kielégítésére sem nyújtana fedezetet,
b) ha a végelszámoló az MNB-t arról tájékoztatta,
hogy a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján azt állapította meg, hogy a végelszámolás alatt
álló pénzügyi intézmény vagyona a hitelezők követelésének fedezetére nem elegendő, és a tagok, tulajdonosok a hiányzó összeget harminc napon belül
nem fizették meg, vagy
c) fióktelep esetén, ha a Magyarországon fióktelepet működtető külföldi pénzügyi intézmény ellen fizetésképtelenség megállapítására irányuló eljárás
indult.

Felszámoló/végelszámoló kijelölése

•

Kit jelölhet ki az MNB a pénzügyi vállalkozás
felszámolójának vagy végelszámolójának?
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Kizárólag az MNB tv.-ben meghatározott szervezetek felszámolását végző, az MNB által létrehozott
nonprofit gazdasági társaság, a Pénzügyi Stabilitási és Felszámoló Nonprofit Kft. jelölhető ki.
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