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Állásfoglalás az állami viszontgarancia CRR szerinti hitelkockázat-mérséklési eszközként való megítélésével 
kapcsolatban 

 

A Társaság állásfoglalás kiadása iránti kérelemmel fordult a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) a hitelintézetekre és 
befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 
2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) hitelkockázat-mérséklésre vonatkozó 
egyes rendelkezéseivel kapcsolatban. 

I. TÉNYÁLLÁS 

A Társaságnál felmerült az olyan kitettség CRR szerinti kezelésével és sztenderd módszer szerinti kockázattal 
súlyozott kitettségérték meghatározásával kapcsolatos jogértelmezés MNB általi megerősíttetése, amely 
kitettséghez kapcsolódóan az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetet 
a) egyrészt készfizető kezesség, azaz CRR szerinti garanciavállalás formájában a Magyar Fejlesztési Bank Zrt. (MFB) 
nyújtja, 
b) másrészt az MFB garancianyújtására tekintettel az állam, mint központi kormányzat jogszabály rendelkezése 
alapján készfizető kezességet, azaz a CRR szerinti viszontgaranciát vállal. 

II. A JOGKÉRDÉS  

A Társaság azon álláspontjának MNB általi megerősítését kéri, miszerint  
a) az államnak, mint központi kormányzatnak az MFB garanciavállalása tekintetében jogszabály alapján történő 

visszavonhatatlan készfizető kezességvállalása a CRR 214. cikk szerinti állami viszontgaranciának minősül 
(feltételezve az MFB törvény 5.§ (1) bekezdés b) pont szerinti Kormányhatározat rendelkezésre állását); 

b) az a) pont szerinti állami viszontgarancia megalapozza a CRR 214. cikk (1) bekezdésének alkalmazását, mely 
alapján (a meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén) az MFB helyett az állam tekinthető a hitelkockázati 
fedezetnyújtónak és az érintett kitettség a központi kormányzat által garantált kitettségként kezelhető; 

c) az állam készfizető kezességével viszontgarantált érintett kitettség esetén a fedezet értékéig a CRR 235. cikk (3) 
bekezdése alapján sztenderd módszer szerint a központi kormányzattal szembeni kitettségekre vonatkozó, a CRR 
114. cikk (4) bekezdésében meghatározott 0%-os kockázati súly alkalmazható, ha a kitettségre fedezetet nyújtó 
állami viszontgarancia forintban denominált, és a kitettséget is forintban finanszírozták. 
 

III. A TÁRSASÁG ÁLLÁSPONTJA 

A Társaság az állásfoglalás kérésében tételesen hivatkozott jogszabályi rendelkezések és részletesen levezett jogi 
érvelések alapján arra az álláspontra jutott, hogy 

− ha az ügyletben az állam jogszabály alapján készfizető kezesként felel az MFB garanciavállalására tekintettel, 
akkor az ügylet a CRR 214. cikk (2) bekezdése szerinti, központi kormányzat által nyújtott viszontgaranciával 
fedezett ügyletnek minősül (feltételezve az MFB törvény 5.§ (1) bekezdés b) pont szerinti Kormányhatározat 
rendelkezésre állását), mely esetében a CRR 214. cikk (1) bekezdése alapján az ügyletet (a vonatkozó 
követelmények teljesítése esetén) úgy kell tekinteni, mintha arra az állam közvetlenül nyújtana készfizető 
kezességet, így az MFB helyett a viszontgarancia nyújtóját lehet a hitelkockázati fedezet nyújtójának tekinteni és 
a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározása során figyelembe venni; 

− az állam készfizető kezességével viszontgarantált érintett kitettség esetén a fedezet értékéig a CRR 235. cikk (3) 
bekezdése alapján a sztenderd módszer szerint alkalmazható a központi kormányzattal szembeni kitettségekre 
vonatkozó, a CRR 114. cikk (4) bekezdésében meghatározott 0%-os kockázati súly, ha a kitettségre fedezetet 
nyújtó állami viszontgarancia forintban denominált, és a kitettséget is forintban finanszírozták. 

IV. AZ MNB ÁLLÁSPONTJA 

A CRR 113. cikk (3) bekezdése szerint amennyiben egy kitettség hitelkockázati fedezettel ellátott, az arra a tételre 
alkalmazandó kockázati súly a 4. fejezetnek (Hitelkockázat-mérséklés) megfelelően módosítható. A 4. fejezet 193. 
cikk (3) bekezdése alapján, ha a 2. és a 3. szakaszban előírt rendelkezések teljesülnek, az intézmények a 4., 5. és 6. 
szakasz rendelkezéseinek megfelelően módosíthatják a kockázattal súlyozott kitettségértékeknek a sztenderd 
módszer szerinti kiszámítását.  

 



 

2 
  

Ad. II.a) pont  

Az MFB az MFB törvény1 1.§. (1)-(2) bekezdései alapján, mint 100%-ban állami tulajdonú szakosított hitelintézet a 
CRR 4. cikk (1) bekezdésének 1. és 3. pontja szerinti hitelintézetnek és így intézménynek minősül. 

Az MFB törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján az állam a központi költségvetés terhére visszavonhatatlanul 
készfizető kezesként felel az MFB Zrt. által közvetlenül vagy pénzügyi intézményen keresztül közvetetten nyújtott 
(többek között) készfizető kezességvállalásból, garanciavállalásból, valamint egyéb bankári kötelezettségvállalásból 
az MFB vagy a pénzügyi intézmény felé fennálló fizetési kötelezettségek teljesítéséért a Kormány határozatában 
megjelölt ügyletek tekintetében. 

Az a) pontban megerősíteni kért kérdés eldöntéséhez elsősorban az vizsgálandó meg, hogy az állami készfizető 
kezesség megfeleltethető-e a CRR által szabályozott, a hitelkockázat-mérséklés valamely elismerhető formájának 
(nevezetesen az előre rendelkezésre bocsátott és az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezetnek).  

A fenti fedezet-típusok fogalmi meghatározása alapján (CRR. 4. cikk (1) bekezdés 58.2 és 59.3 pont) az állami 
készfizető kezesség elvileg az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezet fogalmának feleltethető meg. 

A CRR 203. cikk szerint az intézmények előre nem rendelkezésre bocsátott elismert hitelkockázati fedezetként 
kezelhetik a garanciákat. 

Az MNB több alkalommal is foglalkozott már azzal a kérdéssel, hogy egy bizonyos típusú fedezet, illetve az állami 
készfizető kezesség megfelel-e a garancia fogalmának és arra az álláspontra helyezkedett, hogy tekintettel arra, hogy 
a garancia fogalmát a CRR nem határozza meg, a CRR szempontjából minden olyan fedezet tekinthető annak, amely 
megfelel az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet fogalmának4. Az MNB a honlapján található 
27/2014 Q&A-ben pedig rögzítette azon álláspontját, hogy mivel a jogszabályi hátteret tekintve sem az Áht.5, sem az 
állam által vállalt kezesség előkészítésének és a kezesség beváltásának eljárási rendjéről szóló kormányrendelet6, sem 
az Art.7 nem tesz különbséget az állami garancia és az állami készfizető kezesség között, ezért az MNB nem látja 
akadályát, hogy az állami készfizető kezességet az intézmények állami garanciaként kezelhessék. 

Mindezek alapján az MNB álláspontja szerint az állami készfizető kezesség megfeleltethető a CRR 203. cikk szerinti 
garanciának, mint előre nem rendelkezésre bocsátott elismert hitelkockázati fedezetnek. 

A CRR-nek az állami viszontgaranciáról rendelkező 214. cikke, azon belül annak (2) bekezdése alapján az (1) 
bekezdésben meghatározott eljárás (helyettesítési módszer) azokra a garantált kitettségekre alkalmazandó, amelyek 
pl. központi kormányzat által nyújtott viszontgaranciával fedezettek. A fentiekben kifejtettekre tekintettel 
amennyiben a tényállásbeli ügyletben az állam jogszabály alapján készfizető kezesként felel az MFB 
garanciavállalására tekintettel, akkor az ügylet a CRR 214. cikk (2) bekezdése szerinti, központi kormányzat által 
nyújtott viszontgaranciával fedezett ügyletnek minősül. 

Fentiek alapján az MNB megerősíti a Társaság azon álláspontját, hogy az államnak, mint központi kormányzatnak az 
MFB garanciavállalása tekintetében jogszabály alapján történő visszavonhatatlan készfizető kezességvállalása a CRR 
214. cikk szerinti állami viszontgaranciának minősül (feltételezve az MFB törvény 5.§ (1) bekezdés b) pont szerinti 
Kormányhatározat rendelkezésre állását). 

 

 

 

1 2001. évi XX. törvény a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról 
2 58. »előre rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet«: olyan hitelkockázat-mérséklési módszer, amelynél az intézmény kitettségéhez 

kapcsolódó hitelkockázat csökkentése az intézmény azon jogából ered, amely szerint - egy partner nemteljesítése, vagy a partnerrel kapcsolatos 

egyéb meghatározott hitelkockázati események beálltakor - meghatározott eszközöket vagy összegeket likvidálhat, előidézheti azok átadását vagy 

rendelkezésre bocsátását, vagy azokat visszatarthatja, vagy csökkentheti a kitettség összegét a kitettség összegének és az intézménnyel szembeni 

kitettség közötti különbség szintjére, illetve a kitettséget ezzel a különbözettel helyettesítheti. 
3 59. »előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet«: olyan hitelkockázat-mérséklési módszer, amelynél az intézmény kitettségéhez 

kapcsolódó hitelkockázat csökkentése egy harmadik fél azon kötelezettségéből származik, amely szerint a hitelfelvevő általi nemteljesítéskor vagy 

egyéb meghatározott hitelkockázati események beálltakor bizonyos összeg fizetését teljesíti, 
4 lásd az MNB honlapján 2017-ben közzétett, „A Társaság állásfoglalás iránti kérelmet nyújtott be a Magyar Nemzeti Bankhoz (MNB) biztosító által 

nyújtott hitelfedezeti biztosítás hitelkockázat-mérséklő eszközként történő figyelembe vehetőségével kapcsolatban” című állásfoglalást 
5 2011. évi CXCV. törvény az államháztartásról 
6 110/2006. (V. 5.) Korm. rendelet 
7 2017. évi CL. törvény az adózás rendjéről 
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Ad. II.b) pont 

A CRR 214. cikk (1) bekezdése lehetővé teszi az intézmények számára, hogy az ott felsorolt feltételek fennállása 
esetén8 a (2) bekezdés szerinti kitettségeket közvetlenül az állam által nyújtott garanciával fedezettként kezelhessék. 

Az a) pontban kifejtettek alapján, miszerint a tényállásbeli ügylet a CRR 214. cikk (2) bekezdése szerinti, központi 
kormányzat által nyújtott viszontgaranciával fedezett ügyletnek minősül, az MNB megerősíti a Társaság azon 
álláspontját, miszerint az a) pont szerinti állami viszontgarancia megalapozza a CRR 214. cikk (1) bekezdésének 
alkalmazását, mely alapján (a meghatározott egyéb feltételek teljesülése esetén) az MFB helyett az állam tekinthető 
a hitelkockázati fedezetnyújtónak és az érintett kitettség a központi kormányzat által garantált kitettségként 
kezelhető. 

Ad. II.c) pont 

A CRR meghatározza, hogy hogyan kell kiszámítani a hitelkockázat-mérséklés hatását az egyes fedezet-típusokhoz 
kapcsolódóan. Az előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetek esetén a kockázattal súlyozott kitettségérték 
sztenderd módszer szerint kiszámításáról rendelkező 235. cikk (3) bekezdése szerint az intézmények a 114. cikk (4) 
bekezdésében meghatározott értékelési módot a központi kormányzat által teljes mértékben vagy részben garantált 
kitettségekre is kiterjeszthetik, amennyiben a garancia a hitelfelvevő hazai pénznemében denominált, és a 
kitettséget is ugyanebben a pénznemben finanszírozták. 

A CRR 114. cikk (4) bekezdése szerint a tagállamok központi kormányzataival szembeni, a központi kormányzat hazai 
pénznemében denominált és finanszírozott kitettségekhez 0%-os kockázati súlyt kell rendelni. 

Az a) és b) pontban kifejtettek alapján, azaz mivel az állami viszontgarancia miatt a tényállásbeli ügyletet (a 
vonatkozó követelmények teljesítése esetén) úgy kell tekinteni, mintha arra az állam közvetlenül nyújtana készfizető 
kezességet (garanciát) és így az MFB helyett a viszontgarancia nyújtóját lehet a hitelkockázati fedezet nyújtójának 
tekinteni és a kockázattal súlyozott kitettség érték meghatározása során figyelembe venni, az MNB megerősíti a 
Társaság azon álláspontját, miszerint az állam készfizető kezességével viszontgarantált érintett kitettség esetén a 
fedezet értékéig a CRR 235. cikk (3) bekezdése alapján sztenderd módszer szerint a központi kormányzattal szembeni 
kitettségekre vonatkozó, a CRR 114. cikk (4) bekezdésében meghatározott 0%-os kockázati súly alkalmazható, ha a 
kitettségre fedezetet nyújtó állami viszontgarancia forintban denominált, és a kitettséget is forintban finanszírozták. 

*** 

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

2021. június 15. 

 

 

 

8 a) a viszontgarancia a követelés összes hitelkockázati elemét fedezi; 

b) mind az eredeti garancia, mind pedig a viszontgarancia eleget tesz a garanciára vonatkozóan a 213. cikkben és a 215. cikk (1) bekezdésében 

meghatározott előírásoknak, kivéve a viszontgarancia közvetlen jellegét előíró rendelkezést; 

c) a fedezet megbízható és a múltbeli adatok nem utalnak arra, hogy a viszontgarancia fedezetértéke kisebb, mint a szóban forgó szervezet által 

nyújtott közvetlen garancia. 


