
Iktatószám:245301-13/2020   
A Magyar Nemzeti Bank H-JÉ-I-224/2020. számú, felügyeleti intézkedéseket alkalmazó határozata a 
MikroCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság tőkehelyzet rendezése tárgyában 
 
A Magyar Nemzeti Bank (székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér 9.; telephelye: 1013 Budapest, Krisztina krt. 
39.) (MNB) a MikroCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1123 Budapest, Alkotás utca 50.; 
cégjegyzékszám: 01-10-049458) (Pénzügyi Vállalkozás) felett gyakorolt folyamatos felügyelet során az alábbi 

 
h a t á r o z a t o t 

 
hozza: 
   
I. Az MNB kötelezi a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a felügyeleti határozatokban foglaltaknak mindenkor 
maradéktalanul, határidőben tegyen eleget. 
 
II. Az MNB kötelezi a Pénzügyi Vállalkozást, hogy legkésőbb 2020. december 31. napjáig, azt követően pedig 
folyamatosan feleljen meg a saját tőke mértékére vonatkozó jogszabályi előírásnak.  
 
III. Az MNB kötelezi a Pénzügyi Vállalkozást, hogy a II. pontban foglalt folyamatos kötelezés maradéktalan 
végrehajtása érdekében a Társaság a határozat kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül készítsen a 
tőkehelyzet rendezésére vonatkozó intézkedési tervet. 
  
IV. Az MNB rendkívüli adatszolgáltatás keretében előírja a Pénzügyi Vállalkozás számára, hogy  
 

1. jelen határozat rendelkező részének II. pontjában foglalt felügyeleti intézkedés teljesítését követő 3 
(három) munkanapon belül küldje meg az MNB részére jelen határozat rendelkező részének II. 
pontjában foglaltak teljesítését alátámasztó dokumentumokat, 

 
2. jelen határozat rendelkező részének III. pontjában foglalt felügyeleti intézkedés alapján elkészített a 

tőkehelyzet rendezésre vonatkozó intézkedési tervet az annak elkészítését követő (5) napon belül 
küldje meg az MNB részére, 

 
3. jelen határozat rendelkező részének II. pontjában meghatározott intézkedés végrehajtásáról a 

Pénzügyi Vállalkozás rendszeres adatszolgáltatása keretében a 2020. év IV. negyedévére vonatkozó 
beszámolójában a 20B jelű negyedéves szöveges jelentés („A Pénzügyi Vállalkozás rendszeres 
negyedéves beszámolója”) táblában adjon tájékoztatást az MNB számára. 

 
Az MNB felhívja a Pénzügyi Vállalkozás figyelmét, hogy amennyiben jelen határozatban foglalt kötelezéseknek 
nem, vagy nem teljeskörűen, illetve késedelmesen tesz eleget, az MNB-nek jogszabályban biztosított további 
intézkedések alkalmazására van lehetősége, ideértve a tevékenységi engedély visszavonását is. 
 
A döntés alapjául szolgáló tényállás megállapítása során eljárási költség nem merült fel.  
 
 
(…) 
 
Budapest, 2020. július 17. 
 
  A Magyar Nemzeti Bank nevében eljáró 
  Vastag László 
  a pénzpiaci szervezetek prudenciális és  
  fogyasztóvédelmi felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató 
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