
 

 
Állásfoglalás az MNB 28/2018. (XII.10.) számú, a kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport) fogalmának 
meghatározása témakörében kiadott ajánlásának (Ajánlás) alkalmazásával kapcsolatban 

 
I. TÉNYÁLLÁS 

 
A hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet 
módosításáról szóló 575/2013/EU (2013. június 26.) EU parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) 395. cikk (1) bekezdése 
szerint az intézmény egy ügyfél vagy ügyfélcsoporttal szembeni, a hitelkockázat-mérséklés hatásnak a 399–403. cikkel 
összhangban történő figyelembevételével számított kitettség értékeinek összege nem haladhatja meg a figyelembe 
vehető tőkéjének 25 %-át.  

Az ügyfélcsoport definícióját a CRR 4. cikk (1) bekezdés 39. pontja határozza meg. A CRR ezen pontja lehetőséget ad 
arra, hogy az ügyfélcsoport képzés során az intézmény a központi kormányzat által közvetlenül ellenőrzött vagy azzal 
közvetlen kapcsolatban álló több természetes vagy jogi személlyel szembeni kitettségek esetében egy alternatív 
módszert alkalmazzon. Az alternatív módszer alkalmazására vonatkozóan az Ajánlás konkrét példákat is bemutat. A 
Társaság gyakorlatában a költségvetési szervekkel szemben felmerülő kockázatvállalás esetén bizonytalansághoz 
vezetett a kapcsolatban álló ügyfelek csoportjának kialakítása során, hogy az állásfoglaláskéréssel érintett entitások 
nem kerülnek felsorolásra az MNB által közzétett listákban, ezért az ehhez kapcsolódó kérdésekben az MNB 
állásfoglalását kérte. 
 

II. JOGKÉRDÉSEK 
 
A Társaság az Ajánlás alkalmazásához kapcsolódóan az alábbi jogkérdéseket terjesztette elő. 

II.1.  Helyesen jár-e el a Társaság, amikor az Ajánlás alkalmazása során a kapcsolatban álló ügyfelek csoportja 
(ügyfélcsoport) megképzésekor központi kormányzatként kezeli az alábbi entitásokat: 

- Nemzeti Adó- és Vámhivatal, 
- Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, 
- Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő, 
- Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
- Agrárminisztérium. 

 
II.2. Amennyiben valamely fenti entitás az Ajánlásra hivatkozva nem tekinthető központi kormányzatnak, akkor 

központi kormányzat által közvetlenül ellenőrzött jogi személynek kell tekinteni? Illetve ebben az esetben az 
Ajánlás CG.2-es példája alapján központi kormányzattal közvetlenül összekapcsolódó jogalanyoknak 
feleltethetők meg? 

 
II.3. Van-e olyan nyilvántartás, amely alapján elérhetőek azok az entitások, amelyek az államháztartás központi 

alrendszerének részét képezik, és ebből kifolyólag  
a) a velük szembeni kitettséget a központi kormányzattal szembeni kitettségként kell besorolni a CRR 114. 

cikkében leírtak szerint, valamint 
b) az Ajánlás V. fejezetére (Alternatív módszer központi kormányzatokkal szembeni kitettségekre 

vonatkozóan) hivatkozva központi kormányzatnak tekintendők? 
 
II.4. Helyesen jár-e el a Társaság, amennyiben a II.1. pontban felsorolt entitásoktól különböző, de azok alapítását, 

irányítását tekintve hasonló jogalanyokkal (minisztériumok vagy minisztérium irányítása alatt álló, a Kormány, 
Országgyűlés, vagy miniszter által alapított költségvetési szervek) szemben a jövőben felmerülő 
kockázatvállalás esetén, analógia útján, azokkal megegyezően sorolja be a jövőben kérdéses jogalanyokat a 
kapcsolatban álló ügyfelek csoportjába (ügyfélcsoportba)? 
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III. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 
 
A Társaság által feltett jogkérdések vonatkozásában az MNB álláspontja a következőkben kerül kifejtésre. 
 

III.1. Az MNB álláspontja a II.1. jogkérdés kapcsán 

Az MNB álláspontja szerint a Társaság helyesen jár el akkor, amikor az állásfoglalás kérésében felsorolt szervezetekkel 
szembeni kitettségeket a kapcsolatban álló ügyfelek csoportja (ügyfélcsoport) megképzésekor központi kormányzattal 
szembeni kitettségként kezeli.  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 3. § (2) bekezdés b) pontja alapján az államháztartás központi 
alrendszerébe tartozik a központi költségvetési szerv. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 
évi XC. törvény 1. számú melléklete szerint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Agrárminisztérium az 
államháztartás központi alrendszerében önálló fejezetet képez, illetve alapító okirataik szerint önállóan működő és 
gazdálkodó központi költségvetési szervek. 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 1. § (1) bekezdése szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.  
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) és a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) az alapító 
okiratuk szerint költségvetési szervek, a NÉBIH-et az Agrárminisztérium hozta létre és irányítja, a NEAK alapítója az 
Országgyűlés.  
 

III.2. Az MNB álláspontja a II.2. jogkérdés kapcsán 

Tekintettel arra, hogy az MNB álláspontja szerint a Társaság által a II.1. pontban felsorolt szervezetek mindegyikével 
szembeni kitettség a központi költségvetéssel szembeni kitettségként kezelendő, ezért a II.2. pontban feltett kérdés 
nem releváns. 
 

III.3. Az MNB álláspontja a II.3. és II.4. jogkérdés kapcsán 

Az MNB információi alapján jelenleg nem áll rendelkezésre olyan nyilvántartás, amely alapján elérhetőek azok az 
entitások, amelyek az államháztartás központi alrendszerének részét képezik, és ebből kifolyólag a velük szembeni 
kitettséget a központi kormányzattal szembeni kitettségként kell besorolni. Ennek megfelelően az adott szervezetre 
vonatkozó jogszabályi előírások (Áht., központi költségvetés, alapító jogszabály), illetve az alapító okiratban foglalt 
meghatározás alapján kell eldönteni, hogy az központi költségvetési szervnek minősül-e. Az MNB helyes gyakorlatnak 
tartja, ha a Társaság a jövőben ennek megfelelően jár el akkor, amikor egy szervezet esetében eldönti, hogy az adott 
kitettséget a központi költségvetéssel szembeni kitettségként kezeli-e.  

Az MNB felhívja ugyanakkor a Társaság figyelmét arra, hogy a CRR 116. cikk (4) bekezdése szerint: „Kivételes esetekben 
a közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek ugyanúgy kezelhetők, mint azzal a központi kormányzattal, 
regionális kormányzattal vagy helyi hatósággal szembeni kitettségek, amelynek joghatósága alá székhelyük tartozik, 
amennyiben az adott joghatósági terület illetékes hatóságainak megítélése szerint e kitettségek között nincs kockázati 
különbség, mivel a központi kormányzat, regionális kormányzat vagy helyi hatóság megfelelő garanciát nyújt.” Az ilyen 
közszektorbeli intézmények nem a központi költségvetés részei, azonban működésük sajátosságai miatt a velük 
szembeni kitettség kockázata nem különbözik lényegesen a központi kormányzattal szembeni kitettség kockázatától. 
Az MNB az ilyen közszektorbeli intézményekről külön listát nem vezet, de a 7/2017. számú Q&A-ben1 szerepelteti ezen 
intézményeket. Az Európai Bankhatóság pedig a honlapján tette elérhetővé az Európai Unióban található ilyen 
közszektorbeli intézményeket (https://www.eba.europa.eu/supervisory-convergence/supervisory-disclosure/rules-
and-guidance). 
 
2021. május 25. 

 

1 https://www.mnb.hu/letoltes/7-2017-pse.pdf  
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