
 

 
 

 

 

 
 
 
 
A Magyar Nemzeti Bank H-EN-I-55/2020. számú határozata a Merkantil Bank Zrt, valamint az OTP Nyrt. számára 
szerződésállomány átruházásának engedélyezése tárgyában 
 
A Merkantil Váltó és Vagyonbefektető Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1051 Budapest,  
József Attila u. 8.) (Átadó), valamint az OTP Bank Nyrt. (székhely: 1051 Budapest, Nádor u. 16.) (Átvevő) által 
benyújtott kérelemre indult eljárásban a Magyar Nemzeti Bank (székhely: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephely: 
1013 Budapest, Krisztina krt. 39.) (MNB) az alábbi 
 
 

h a t á r o z a t o t 
hozza. 
 
 
Engedélyezi, hogy az Átadó – az Átadó és az Átvevő között 2019. december 12. napján létrejött és 2020. január 22. 
napján módosított – szerződésállomány átruházási szerződésben (Szerződés) meghatározottak szerint – a 
Szerződésben meghatározott NHP Hitelkeret refinanszírozásával, a Hitelprogram keretein belül nyújtott 
szerződésállományt (Állomány) 2020. március 10. napján (Határnap) átruházza az Átvevőre az alábbiak szerint. 
 

1. Az Átadó és az Átvevő eljárása során köteles a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (Hpt.) banktitokra vonatkozó előírásait betartani. 

 
2. Az Átadó a Határnapot megelőzően legalább 30 (harminc) nappal köteles írásban értesíteni az átadásról 

minden érintett ügyfelet. Az értesítéssel egyidejűleg az Átadó köteles tájékoztatni az érintett ügyfeleket a  
Hpt. 17/A. § (4) bekezdés szerint az átruházással összefüggésben szükségessé váló egyes szerződési 
feltételeknek a Határnapot követő módosulásáról. 

 
3. Az állomány-átruházás során a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény szerződésátruházásra 

vonatkozó szabályait kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az átruházás esetén a szerződés biztosítékai nem 
szűnnek meg, továbbá az átruházáshoz nem szükséges a szerződésben maradó fél jognyilatkozata. Az MNB 
engedélye nem helyettesíti a Gazdasági Versenyhivatalnak a tisztességtelen piaci magatartás és a 
versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény szerinti engedélyét.  

 
4. Az Átadó és Átvevő az állomány-átruházást úgy kötelesek lebonyolítani, hogy az Állomány tényleges átadás-

átvétele 2020.  március 10. napi átadással történjen meg.  
 

5. Az Átadó és az Átvevő az átadás-átvételt követő 8 (nyolc) munkanapon belül kötelesek megküldeni az MNB 
részére teljes részletezettséggel a ténylegesen átadott Állomány egyedi azonosításra alkalmas listáját.  
 

Az MNB eljárása során eljárási költség nem merült fel. 
 
Budapest, 2020. február 05. 

A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró   
Dr. Szomolai Csaba 

Engedélyezésért és jogérvényesítésért felelős ügyvezető 
igazgató 
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