
 

 

 

 

Iktatószám: 357877-2/2020 
Ügyintéző: dr. Hubai Anikó 
Tárgy: 
 

A szavatoló tőkére, a leírható vagy 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelmény egyedi szinten 
történő teljesítésére kötelező döntés 

Melléklet: az SPB Zrt. tekintetében a 
szavatolótőkére, a leírható vagy 
átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
egyedi alapon teljesítendő 
minimumkövetelmény mértékének 
meghatározása 

 
H-SZN-III-21/2020. számú határozat  

 

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró Pénzügyi Stabilitási 

Tanács (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.) tekintettel arra, hogy a pénzügyi 

közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről 

szóló 2014. évi XXXVII. törvény (Szantv.) hatálya alá tartozó valamennyi intézménynek eleget kell 

tennie a szavatoló tőkére, a leírható vagy átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 

minimumkövetelményeknek, az SPB Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság 

(székhely: 1051 Budapest, Vörösmarty tér 7-8. 3. em., cégjegyzékszám: Cg.01-10-044420) 

(Intézmény) vonatkozásában az alábbi 

 

h a t á r o z a t o t  

hozza. 

Kötelezi az Intézményt, hogy a jelen határozat mellékletének 5. pontjában meghatározott 

mértékű egyedi szinten teljesítendő szavatoló tőkére, leírható vagy átalakítható 

kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelményt teljesítse az ugyanezen pontban 

meghatározott teljesítési határidőre figyelemmel folyamatosan tartsa fenn. 

A kapcsolattartás formája jelen eljárásban elektronikus, amelyről az Intézmény más 

kapcsolattartási formára nem térhet át. 

A hatóság eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és 

viseléséről rendelkezni nem kellett. 

A határozat ellen közigazgatási eljárás keretében fellebbezésnek helye nincs. Az ügyfél, illetve a 

kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője a döntés ellen a 
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közléstől számított 8 (nyolc) napon belül benyújtott keresetlevéllel a Fővárosi Törvényszék előtt 

közigazgatási pert indíthat. A Fővárosi Törvényszék előtti eljárásban kötelező a jogi képviselet. A 

jogi képviselővel eljáró félnek és a belföldi székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezetnek a 

keresetlevelet az MNB-hez – a Fővárosi Törvényszéknek címezve – a Magyar Nemzeti Bank 

elektronikus ügyintézést támogató információs rendszerének (ERA) használatával kell benyújtani. 

(Az űrlapbenyújtás támogatási szolgáltatás elérhetősége: (https://era.mnb.hu/ERA.WEB/). A 

Fővárosi Törvényszék a pert tárgyaláson kívül bírálja el, azonban az ügyfél keresetlevélbe vagy a 

Magyar Nemzeti Bank védiratba foglalt kérelmére tárgyalást tart. A tárgyalás tartása iránti 

kérelem elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye. 

https://era.mnb.hu/ERA.WEB/
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/
https://era.mnb.hu/ERA.WEB/

