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Állásfoglalás az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségekkel kapcsolatban 
 
A Bank állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) az árnyékbanki 
tevékenységet végző szervezetekkel szembeni kitettségek korlátozásáról szóló 11/2016. (XII.1) számú 
ajánlásával (Ajánlás) kapcsolatban. 

I. A JOGKÉRDÉS 

A Bank kérdése az Ajánlás általa idézett rendelkezései alapján az MNB engedélyével Magyarországon 
működő pénzügyi vállalkozások, pénzügyi közvetítők árnyékbankként történő besorolására vonatkozik. 

II. A BANK ÁLLÁSPONTJA 

A Bank értelmezése szerint az Ajánlás 1.3.3.5. pontjának azon rendelkezése alapján, miszerint valamely 
EGT-tagállam illetékes hatósága vagy harmadik országbeli illetékes hatóság által engedélyezett és 
felügyelt, valamint szigorúságuk tekintetében az intézményre alkalmazandóhoz hasonló prudenciális 
követelmények alá tartozó pénzügyi vállalkozás, amennyiben az intézménynek az érintett pénzügyi 
vállalkozással szembeni kitettsége a CRR 119. cikk (5) bekezdése értelmében intézménnyel szembeni 
kitettségként kezelendő, nem szükséges árnyékbankként kezelni  

- az MNB engedélye alapján működő olyan pénzügyi vállalkozásokat, pénzügyi közvetítőket, 
amelyek egy adott prudenciális felügyelet alá eső hitelintézet konszolidált tagját képezik, vagy 

- hitelintézettel ekvivalens pénzügyi vállalkozásokat, 
- az olyan pénzügyi vállalkozásokat, amelyek nagy nemzetközi konglomerátumok tagjaként 

engedélyköteles pénzügyi szolgáltatási tevékenységet végeznek Magyarországon, amelynek célja 
az alaptevékenységhez kapcsolódó értékesítés támogatása, finanszírozás nyújtása (pl. egy 
autógyár saját pénzügyi divíziójának magyar lízingcége) és a Bank részéről történő refinanszírozás 
a csoport teljesítményére tekintettel történik. 

III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 

Az árnyékbanki szektorba tartozó szervezetek körét az Ajánlás 1.1 és 1.3 pontjai határozzák meg. E pontok 
szerint az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetek közé az a vállalkozás tartozik, amelyik egy vagy 
több, a pénzügyi közvetítés körébe eső tevékenységet folytat, és nem kerül kizárásra az 1.3 pont alapján 
az árnyékbanki tevékenységet végző szervezetek köréből.  

A Bank által is idézett, az Ajánlás 1.3.3.5 pontja szerint egy pénzügyi vállalkozás nem tartozik az 
árnyékbanki szervezetek közé abban az esetben, ha „valamely EGT-tagállam illetékes hatósága vagy 
harmadik országbeli illetékes hatóság által engedélyezett és felügyelt, valamint szigorúságuk tekintetében 
az intézményre alkalmazandóhoz hasonló prudenciális követelmények alá tartozó pénzügyi vállalkozás, 
amennyiben az intézménynek az érintett pénzügyi vállalkozással szembeni kitettsége a CRR1 119. cikk (5) 
bekezdése értelmében intézménnyel szembeni kitettségként kezelendő”  
Az MNB ajánlás ezen pontja a Hpt.2 103. §-ában szabályozott, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális 
szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozás esetére vonatkozik, vagyis arra az esetre, amennyiben egy 
pénzügyi vállalkozás önként vállalja, hogy megfelel a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális 
követelményeknek, és ezt a megfelelést az MNB vagy egy másik EU tagállam felügyeleti hatósága is 
elismeri. Az ilyen pénzügyi vállalkozás esetében egyértelmű, hogy megfelel a hitelintézetekre vonatkozó 
prudenciális követelményeknek, és ezért kerül kizárásra az árnyékbanki szervezetek közül. 
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A kizárási lehetőségek másik esetét az ajánlás 3.1 pontja rögzíti, mely szerint nem tartozik az árnyékbanki 
szervezetek közé „azon vállalkozás, amely egy tagállami intézménynek a CRR 4. cikk (1) bekezdés 47. 
pontjában meghatározott összevont helyzete alapján összevont alapú felügyelet alá tartozik”. 
Ezek a vállalkozások azért kerülnek kivételre az árnyékbanki szervezetek közül, mert önállóan ugyan nem 
felelnek meg a hitelintézetekre vonatkozó követelményeknek, de olyan intézmény leányvállalatai, amely 
összevont alapon megfelel a hitelintézeti szabályrendszernek. Az ilyen vállalkozások ezért közvetetten a 
hitelintézeti szabályok szerint végzik a tevékenységüket, ezért kerülhetnek kizárásra az árnyékbanki 
szervezetek közül. 

A Bank által szintén az árnyékbanki szervezetek közüli kizárásra javasolt vállalkozás típus, vagyis amikor 
egy vállalkozás egy nemzetközi (de nem pénzügyi!) konglomerátum tagjaként az alaptevékenységhez 
kapcsolódó értékesítés finanszírozása kapcsán végez finanszírozási tevékenységet, nem kerül külön 
megemlítésre a kizárások között sem az Ajánlásban, sem az annak alapjául szolgáló EBA/GL/2015/20 EBA 
iránymutatásban. Ennek az az oka, hogy ezek a vállalkozások sem közvetlenül, sem közvetetten nem 
felelnek meg a hitelintézetekre vonatkozó szabályrendszernek. Egy ilyen típusú vállalkozás csak abban az 
esetben kerülhetne ki az árnyékbanki szervezetek köréből, ha az adott nemzetközi konglomerátumnak 
lenne egy olyan hitelintézetnek minősülő tagja, amelyik az említett pénzügyi vállalkozás anyavállalata, és 
amely hitelintézet a pénzügyi vállalkozást a saját, összevont alapú pénzügyi beszámolójába bevonja, és a 
pénzügyi vállalkozással együtt, összevont alapon is képes megfelelni a CRR-ben rögzített prudenciális 
követelményeknek. Ennek hiányában azonban az árnyékbanki szervezetek köréből való kizárás feltételei 
nem állnak fent, vagyis az adott pénzügyi vállalkozás árnyékbanki szervezetnek minősül. 

*** 

Az MNB felhívja a Bank figyelmét arra, hogy véleményét kizárólag a Bank által rendelkezésre bocsátott 
információk alapján alakította ki, így az abban foglalt egyedi jogértelmezés csak a Bank által előadott 
tényállásra vonatkozik. Az MNB véleménye nem tekinthető kötelező erejű állásfoglalásnak, a benne 
foglaltaknak más hatóságra, illetve a bíróságra nézve nincs kötelező tartalma. Jelen állásfoglalás kizárólag 
a Bank tájékoztatása céljából készült, a benne foglaltak egyéb célok (pl. marketing) érdekében, továbbá 
harmadik személyekkel szemben nem használhatóak fel, illetve jogvita eldöntésére nem alkalmazhatóak. 
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