
 

Állásfoglalás a nagykockázat vállalás korlátozásának egyes szabályaival kapcsolatban 

(Hpt. 81. § (6) bekezdés) 

 

A Társaság állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Pénzügyi Szervezetek Állami 

Felügyeletéhez (Felügyelet) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi 

CXII. törvény (Hpt.) 81. § (6) bekezdésében meghatározott, a garanciával fedezett 

kitettségeknek a nagykockázat számítás során történő kezelésével kapcsolatban.  

 

I.  A JOGKÉRDÉS 

 

A Társaság a következő kérdésekben kéri a Felügyelet véleményét: 

 

1.1  A Hpt. 81. § (6) bekezdés a) pontja ad-e választási lehetőséget a hitelintézetnek abban 

a körben, hogy a jogszabályi feltételeknek megfelelő garancia esetében a garanciával 

fedezett kitettséget az ügyféllel vagy a garantőrrel szembeni kitettségének tekintse, 

vagy a jogszabályi feltételeknek megfelelő garancia esetében kötelezően a garantőrrel 

szembeni kitettségnek kell tekintenie. 

 

1.2 Amennyiben a hitelintézet szabadon eldöntheti, hogy a kitettséget az ügyféllel vagy a 

garantőrrel szembeni kitettségként kezeli, akkor döntését csak általános jelleggel (azaz 

minden ilyen ügyben egyformán eljárva) hozhatja meg, vagy ügyenként esetileg is 

mérlegelhet. 

 

1.3 A hitelintézet mérlegelési joga kiterjed-e arra is, hogy ne a teljes garantált kitettség 

részre, hanem annak csak egy részére kezelje a kitettséget a garantőrrel szembeni 

kitettségként. 

 

II.  A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA 

 

2.1 A kitettségeknek az ügyféllel, vagy a garantőrrel szembeni figyelembe vétele 

 

A Társaság álláspontja szerint mivel a jogszabály szövege a „kezelheti” kitételt használja, ami 

megengedő módot jelent, az intézmények szabadon dönthetnek arról, hogy a nagykockázati 

kitettség-érték meghatározásánál kivel szemben fennállónak tekintik a kitettséget. Erre utal a 

Hpt. 79. § (4) bekezdés a) pontja is, amely szerint a nagykockázat vállalás körében a 

kitettségeket a kockázati súlyoktól függetlenül kell figyelembe venni. Ezzel ellentétes a 

hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az adatszolgáltatás 

módjáról szóló 8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet (Rendelet) C1LE- KC1LE Banki és 

kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás táblájának 8. oszlopában írt azon előírás, amely 

szerint, ha egy hitelintézet kockázatmérséklő tételként figyelembe vesz egy garanciát, akkor 

az azzal fedezett kitettséget a garantőrrel szembeni kitettségként kell szerepeltetni a táblában, 

az ún. közvetett kitettségek között. Azaz a Rendelet megfogalmazása összeköti a garanciák 

nagykockázat szempontjából történő kezelését a garanciák ügyletkockázati súlyokra 

vonatkozó rendelkezéseivel annak ellenére, hogy ennek nincs jogszabályi alapja. 

 

2.2 A döntés egyedi, vagy általános jellege 

 

A Társaság érvelése szerint, mivel a jogszabályok nem tartalmaznak megszorítást, a fenti 

döntést, azaz hogy egy kitettséget az ügyféllel, vagy a garantőrrel szembeni kitettségnek 

tekint, az ügylet körülményeinek mérlegelésével ügyletenként eltérően is meghozhatja egy 
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hitelintézet. Ezt látszik alátámasztani a 81. § (1) bekezdés a) pontjának megfogalmazása is, 

hiszen egyes számban „kitettség"-ről és nem általánosságban „a kitettségek"-ről beszél, 

amikor a választás lehetőségét megadja. 

 

2.3 A kitettség megosztása 

 

A Társaság álláspontja szerint arra is lehetőség van, hogy a garantőrrel szembeni kitettségként 

való kezelés lehetősége nem csak a garanciával fedezett teljes részre vonatkozhat, hanem egy 

hitelintézet jogosult ezt a részt csökkenteni. Mivel a többen benne van a kevesebb, egy 

hitelintézet dönthet úgy, hogy nem a teljes fedezett összeget, hanem csupán annak egy részét 

tekinti a garantőrrel szembeni kitettségének, azaz a kitettség és az arra alapított garancia 

összegszerűsége nem kell, hogy pontosan egybeessen, a figyelembe vett kitettség alacsonyabb 

is lehet a garantált összegnél. Véleménye szerint ez az álláspont kockázatot nem hordoz, mert 

a törvényi előírások szerint a garantőr kockázati súlyának azonosnak vagy kedvezőbbnek kell 

lennie, mint az ügyfél besorolásának. 

 

III. A FELÜGYELET ÁLLÁSPONTJA 

 

3.1 A kitettségeknek az ügyféllel, vagy a garantőrrel szembeni figyelembe vétele 

 

A Hpt. 81. § (6) bekezdés a) pontja szerint, ha az ügyféllel szembeni kitettséget harmadik fél 

garanciája fedezi, a hitelintézet a kitettség garanciával fedezett részét úgy kezelheti, mint ami 

a garantőrrel és nem az ügyféllel szemben merül fel, ha a hitelezési kockázat 

tőkekövetelményének sztenderd módszere alkalmazásában a garantőrrel szembeni fedezetlen 

kitettséghez azonos vagy kisebb kockázati súly rendelhető, mint az ügyféllel szembeni 

hitelkockázati fedezet nélküli kitettséghez. Tekintettel arra, hogy a jogszabály megengedő 

szabályt tartalmaz, a jogszabályi feltételeknek megfelelő garancia (Hpt. 80. § (5) bekezdés) 

esetében egy hitelintézet maga dönthet arról, hogy a garanciával fedezett kitettséget az 

ügyféllel vagy a garantőrrel szembeni kitettségnek tekinti függetlenül attól, hogy a hitelezési 

kockázat mérésénél alkalmazza-e a garanciát, mint kockázatcsökkentő technikát. 

 

A Rendelet 2. számú melléklet (Kitöltési Útmutató) II.2.6.1. pontja C1LE- KC1LE Banki és 

kereskedési könyvi nagykockázat-vállalás táblájának 8. oszlopához fűzött magyarázat szerint 

a közvetett kitettségek a Hpt. 81. § (6) bekezdése alapján merülnek fel, ha a hitelintézet 

kockázatmérséklő tételként veszi fegyelembe harmadik fél garanciáját. Ebben az esetben a 

garantőrrel szemben keletkező közvetett kitettséget a 8. számú oszlopban kell szerepeltetni. A 

Kitöltési Útmutató ezen szövege azt mondja tehát, hogy amennyiben egy hitelintézet 

alkalmazza a 81. § (6) bekezdését, azaz a kitettséget a garantőrrel szembeni kitettségként 

kezeli, akkor a kitettséget a 8. oszlopban külön kell feltüntetnie. Nem a Hpt. 81. § (6) 

bekezdésének alkalmazását teszi kötelezővé, hanem azt magyarázza, hogy annak alkalmazása 

esetén hogyan kell kitölteni a táblázatot.  

 

3.2 A döntés egyedi, vagy általános jellege 

 

A nagykockázat vállalási előírásoknak való megfelelés számításakor egy hitelintézet 

ügyletenként külön dönthet arról, hogy a kitettséget az ügyféllel, vagy a garantőrrel szembeni 

kitettségként kezeli. Ezt az értelmezést támasztja alá az, hogy az alkalmazhatósági feltételnek 

való megfelelés vizsgálata, azaz hogy az ügyféllel szembeni fedezet nélküli kitettséggel 

azonos, vagy annál kisebb kockázati súlyúnak kell lennie a garantőrrel szembeni fedezetlen 

kitettségnek, csak egyedileg valósítható meg.  
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3.3 A kitettség megosztása 

 

A Felügyelet álláspontja szerint egy hitelintézet mérlegelési jogát csak a tekintetben 

gyakorolhatja, hogy egy adott kitettséget a garantőrrel, vagy az ügyféllel szembeni 

kitettségként kezeli. Amennyiben a hitelintézet a garantőrrel szembeni kezelés mellett dönt, a 

teljes fedezett összeget a garantőrrel szembeni kitettségnek kell tekinteni. A Hpt. 81. § (6) 

bekezdés a) pontja is a kitettségről, illetve annak garanciával fedezett részéről, mint egészről 

rendelkezik („a kitettség garanciával fedezett részét úgy kezelheti”). Ez az előírás a Felügyelet 

álláspontja szerint nem teszi lehetővé, hogy amennyiben a hitelintézet egy ügyletnél úgy dönt, 

hogy a garantőrrel szembeni kitettségnek tekinti a fedezett részt, akkor ne a teljes fedezett 

részt szerepeltesse a garantőrrel szembeni kitettségnél. 

 

Ezt az értelmezést támasztja alá az is, hogy a nagykockázat vállalásnak minősülő kitettségek 

jelentéséről szóló CEBS ajánlás (CEBS Guidelines on Common Reporting of Large 

Exposures, 2009) 3. számú mellékletében szereplő gyakorlati példák között sem szerepel 

olyan, ami azt feltételezi, hogy a hitelintézet a garantált követelés részt nem egységes módon 

kezeli. 


