
 

 

 

Összefoglaló 
a Magyar Nemzeti Bank H-SZN-I-6/2015. 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. A 
vagyonértékesítés folyamata jelenleg is tart. Nemzetközi szinten jól ismert tanácsadó cég közreműködésével 
adatszobák kerültek felállításra annak érdekében, hogy a potenciális vásárlók megismerhessék a leválasztandó 
portfólió elemeit, valamint befektetőkkel is zajlottak tárgyalások, valamint szindikált hitelpartnerekkel is folytak 
egyeztetések a Bank meghatározott ügyletekben fennálló részesedésének értékesítésére a vagyonértékesítés 
szanálási eszköz alkalmazásának elősegítése céljából. 

Az MNB a vagyonértékesítés szanálási eszközt a BRRD
1
 39. cikk (1) bekezdését a magyar jogba átültető 

Szantv.
2
 42. § (2) bekezdésével (vagyonértékesítés szanálási eszköz alkalmazásának követelményei) összhangban 

alkalmazza. 

Első lépésként 7 hitelkövetelés került értékesítésre a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező belföldi 
bank, az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.; továbbiakban: Átvevő) részére. Az értékesítésre 
került hitelportfólió – ahol a Bank is hitelezőként volt részes fél – 2 belföldi ügyletet, 3 európai uniós tagállami 
ügyletet, 1 harmadik országban honos adós részére nyújtott hitelügyletet, 1 európai uniós tagállamból és harmadik 
országból származó adósoknak nyújtott hitelügyletet tartalmazott. 

Az Átvevő a szanálási célok elérése és az ármaximalizálás érdekében került kiválasztásra figyelemmel arra, 
hogy 

 a 7 értékesítésre került hitelkövetelésből 6 szindikált hitelügylet, amelyekben az Átvevő a Bankkal közösen 
szerepelt hitelezőként. Ezek tekintetében a szanálási eljárás megindítását megelőzően a felek között 2011, 
illetve 2013 óta folytak tárgyalások a portfólió egy részének csomagban történő refinanszírozásról,  

 a portfólió átruházásának elmaradása jelentősen hátráltatná a vagyonértékesítés hatékonyságát, mert 
egyes elemei – mint más átvevő számára összefüggéssel nem rendelkező rossz eszközök – szükségszerűen 
csak alacsonyabb értéket képviselnének,  

 tekintettel arra az objektív körülményre, hogy az Átvevő 6 ügyletben jelenleg is félként szerepel, az 
ügyletek együttesen az eszközök összefüggő csoportjának minősülnek, így azok számára szükségszerűen 
nagyobb értéket képviselnek, mint más piaci szereplő számára,  

 ha a vagyonértékesítés valamennyi követelményének érvényesítése érdekében az MNB a portfóliót is 
több lehetséges átvevő részére ajánlotta volna fel értékesítésre, ezzel nem csak az intézkedés 
gyorsaságának követelményével cselekedett volna ellentétesen, hanem aláásta volna a kitűzött szanálási 
célok elérését.  

A H-SZN-I-6/2015 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 portfóliót a H-SZN-I-6/2015 számú 
határozattal 2015. június 29-i hatállyal. 

A Bank vonatkozásában továbbra is folyamatban van a vagyonértékesítés szanálási eszköz alkalmazása, az 
MNB bízik abban, hogy a vagyonértékesítés keretében további eszközök kerülnek értékesítésre.  

 

*** 

                                                           
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 


