
 

 

 

Összefoglaló 
a Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-27/2015. 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. Nemzetközi szinten jól ismert tanácsadó cég 
közreműködésével adatszobák kerültek felállításra annak érdekében, hogy a potenciális vásárlók 
megismerhessék a leválasztandó portfólió elemeit. 

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) összhangban alkalmazza. 

Egy darab hitelkövetelés került értékesítésre a Plaza Centers Enterprises B.V. (székhely: 
Rietlandpark 125, 1019DT Amsterdam, the Netherlands, a Holland Kereskedelmi Kamara által vezetett 
nyilvántartás szerinti száma: 34281588) részére. Az értékesített hitelszerződés – ahol a Bank is 
hitelezőként volt részes fél – 1 európai uniós tagállamból származó adósnak nyújtott hitelügylet volt. 

Az Átvevő a szanálási célok elérése és az ármaximalizálás érdekében transzparens módszerrel lett 
kiválasztva a vagyonértékesítés minden eljárási követelményének teljesítésével. A hitelkövetelésre nyílt 
eljárásban lehetett vételi ajánlatot tenni és a legjobb ajánlatot tevő lett az Átvevő. 

A H-SZN-I-27/2015. számú határozat nincs hatással a Bank lakossági ügyfeleire, ugyanakkor 
szükséges aktus a tervezett intézkedésekkel összhangban. 

Figyelemmel a szanálási célok elérésére és a vagyonértékesítés szanálási eszköz hatékonyságának 
elősegítésére, az MNB az Átvevő részére ruházta át a fentiekben meghatározott hitelszerződést a H-SZN-
I-27/2015. számú határozattal 2015. október 9. napi hatállyal. 

*** 

                                                        
1 az 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  


