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Jellemzők 

•Minden szanálási eszköz esetén 

•Hitelezői feltőkésítéskor kiemelt jelentőség 
•Veszteségviselési mennyiség 
•Feltőkésítési mennyiség 
•Hitelezői feltőkésítési kizárások  
•Üzleti modell, finanszírozási modell, kockázati 

profil 
•DGS (OBA) hozzájárulás a szanálás 

finanszírozásához 
•Méret és rendszerszintű kockázat 
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MREL összege  
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Tőke- 
követelmény 

(Pillér1) 

Pillér2 

Pufferek 

Tőke- 
követelmény 

(Pillér1) 

Pillér2 
Pufferek 

Veszteségviselési képesség  

Veszteség-
viselési 

mennyiség 

Feltőkésítési 
összeg 

(feltőkésítési 
stratégia +  
peer group 

összehasonlítás) 

+ 

Korrekció 

• Rugalmasság az összeg csökkentése 
érdekében  
(pufferek, SREP figyelembevétele) 

• Bail-in kivételek (pótlás + NCWO) 

• Kockázatértékelés függvényében 
csökkenthető, illetve növelhető a 
kötelezettség 

• Esetleges DGS hozzájárulás 
csökkentheti az MREL szintjét 

• Rendszerszinten jelentős 
intézmények esetén plusz feltétel 



Veszteségviselési mennyiség  

Magasabb: 

• Kockázati profil 
indokolja 

• Szanálási akadály 
hárítható el   
 

Alacsonyabb:  

• SREP többlet egy része 
stressz tesztből vagy 
makroprudenciális 
kockázat fedezéséből 
származik és nem 
releváns szanálás 
szempontjából 

• a kombinált tőkepuffer 
egy része nem releváns 
ebből a szempontból (pl. 
anticiklikus tőkepuffer) 
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Felügyeleti hatóság által 
megállapított tőkekövetelmény 

Minimum 
szavatoló tőke 
követelmény 

(8%) 

SREP többlet Tőkepufferek 

Intézmény képes a bekövetkezett 
veszteség viselésére  



Feltőkésítési mennyiség 
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A. Egyszerű felszámolási eljárás 
B. Áthidaló intézmény (eszközöknek az RWA  

50%-os aránya kerül átvételre) 
C. Bail-in (G/O- SII-puffer, változatlan RWA) 

Szanálási stratégia 

Szanálási stratégia nagyban 
befolyásolja a feltőkésítés 

mértékét  
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Feltőkésítés összege

Veszteségviselési képesség

Tőke követelmény

Összege:  
• Minimum szavatoló tőke  
• SREP többlet  
• Piaci bizalmat biztosító addicionális többletek 

• Várható kombinált tőkepuffer 
• Hasonló intézmények tőkeszintje 

(peer group)  



Üzleti modell, finanszírozási modell és 
kockázati profil 
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Szanálási hatóság  eltérhet a 
felügyeleti hatóság által  

megállapított követelményektől 

Adatok 
Társhatóságok Intézmények 



OBA hozzájárulása a szanálás 
finanszírozásához 
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OBA mentőöv használati útmutatója szanálás során:  

• Hozzájárulás maximális mértéke (BRRD): 

• Nem haladhatja meg a felszámolás esetén 

várható OBA-veszteséget (kártérítés-

megtérülés) 

• Az alap tervezett célszintjének 50%-át  

 

A  hatóságok az OBA esetleges hozzájárulás mértékével 

csökkenthetik az MREL-t 

• BRRD által meghatározott feltételek mellett  

• OBA kimerítésének kockázatának 

figyelembevételével  



Köszönöm a figyelmet! 
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