
 

 

 

A Magyar Nemzeti Bank SZAN-I-3/2014. számú határozata az MKB Bank Zrt.-re vonatkozó szanálási eljárás 
elrendeléséről és megindításáról 
 
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (MNB tv.) 4. § (8) bekezdésben és a pénzügyi 
közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi 
XXXVII. törvényben (Szantv.) meghatározott szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 
Budapest, Szabadság tér 8-9.) (MNB) az MKB Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 1056 
Budapest, Váci utca 38.) (Intézmény) vonatkozóan, tekintettel arra, hogy 
 

I.  a felügyeleti feladatkörében eljáró MNB (Felügyelet) az Intézmény pénzügyi helyzetének vizsgálata 
alapján megállapította, hogy az Intézmény a Szantv. 17. § (1) bekezdés a) pontjának megfeleltethetően 
fizetésképtelen vagy várhatóan fizetésképtelenné válik; és 

II. az MNB megítélése szerint a körülményekre tekintettel nem valószínűsíthető, hogy a szanálási 
intézkedéseken kívül bármilyen más intézkedés – ideértve a Felügyelet, az Intézmény, az önkéntes 
intézményvédelmi alap vagy más piaci szereplő intézkedéseit, az MNB által végrehajtható tőkeelemek 
leírására vagy átalakítására vonatkozó intézkedési lehetőséget is – megakadályozná az intézmény 
fizetésképtelenné válását; és 

III. az MNB megítélése szerint a szanálást közérdek indokolja; 

a Szantv. 16. § szerinti  

IV.  az állam által bármilyen formában nyújtható rendkívüli pénzügyi támogatás szükségességének és 
felhasználásának minimalizálása révén a közpénzek védelme; 

V.  a kritikus funkciók ellátásbeli folytonosságának biztosítása; 

VI.  a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitását veszélyeztető hatások kialakulásának kiküszöbölése vagy a 
kialakult hatások megszüntetése; 

VII.  a betétbiztosítási rendszer – ideértve az Országos Betétbiztosítási Alap – által biztosított betétek és a 
befektetésvédelmi rendszer – ideértve Befektető-védelmi Alap – által biztosított befektetések védelme; 

VIII.  az ügyfelek pénzeszközeinek és vagyonának védelme; valamint 

IX.  a betétesek és befektetők bizalmának fenntartása a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása érdekében 

célok megvalósítása érdekében a következő 
 

h a t á r o z a t o t 
 
hozza.  
 
Az Intézményre vonatkozóan elrendelem és a szanálási célok megvalósítását szolgáló, a szanálási célokkal 
arányban álló szanálási intézkedések szanálási akcióterv szerinti ütemezésben – külön hatósági döntések szerinti 
tartalommal – történő alkalmazásával megindítom a Szantv. 104. § (2) bekezdés c) pont szerinti, szanálás 
lefolytatására irányuló eljárást. 
 
A szanálási feladatkörében eljáró MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2014. december 18. 

Dr. Matolcsy György s.k. 
az MNB elnöke 


