
Megállapodás 

a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Bankszövetség között a fogyasztói 

deviza és deviza alapú jelzáloghitelek forintosításához kapcsolódó fedezeti 

ügyletekről 

 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a jegybankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény által 
meghatározott pénzügyi stabilitási feladatköre miatt szerepet vállal a deviza és a 
deviza alapú fogyasztói jelzáloghitelek forintra váltásában. Az MNB kapcsolódó 
programját úgy alakították ki, hogy lefedje a banki igényeket és emellett a 
keretösszegek teljes kihasználása esetén se veszélyeztesse a jegybank tartalék-
megfelelését.  

Az MNB és a Magyar Bankszövetség egyaránt elkötelezett aziránt, hogy a deviza és 
deviza alapú fogyasztói jelzáloghitelek konverziója gyorsan, rendezetten, a pénzügyi 
rendszer stabilitásának megőrzése mellett és a forint árfolyamára gyakorolt érdemi 
hatás nélkül menjen végbe. 

A fentiekre tekintettel az MNB és a Magyar Bankszövetség az alábbi közös 
nyilatkozatot teszi. 

1. Az MNB a 2014. október 13-án elindított devizaeladási programját kiterjeszti a 
fogyasztói deviza- és devizaalapú jelzáloghitelek forintra való konverziójára, 
illetve az ahhoz kapcsolódó banki fedezeti ügyletekre. 

2. Az MNB a partnerkörébe tartozó hitelintézetek számára devizaeladási 
tendereket tart. A tenderek első időpontja a Kormány és a Magyar 
Bankszövetség közötti megállapodás aláírásának napja, ha az nem munkanap, 
akkor az aláírást követő első munkanap. További igény esetén a jegybank az 
azt követő bármely munkanapon is tart tendert. 

3. Az MNB vállalja, hogy a partnerkörébe tartozó hitelintézetek részére – a 
jegybankkal egyedi megállapodást kötött hitelintézet esetén az előre 
egyeztetett mértékben – rendelkezésre bocsátja a fogyasztói deviza- és 
devizaalapú jelzáloghitelek forintra konvertálásából adódó banki fedezeti igény 
kielégítéséhez szükséges devizát, euró devizanemben az adott tender 
időpontjában elérhető legutolsó MNB hivatalos árfolyamon. Azon 
hitelintézetek, amelyek nem rendelkeznek az MNB-vel kötött egyedi 
megállapodással, részt vehetnek a jegybanki devizanyújtó tendereken, de 
számukra a jegybank nem tudja garantálni az aznap benyújtott devizaigény 
kielégítését.   

4. A tendereken a jegybanki partnerkörbe tartozó hitelintézetek, illetve az MNB-
vel egyedi megállapodást kötött hitelintézetek a jegybankkal előzetesen 
leegyeztetett mértékig (limit) vásárolhatnak eurót az MNB-től a „külső adósság 
csökkentési feltételhez kötött, spot euro eladási eszköz”, illetve „rövid külső 



adósság csökkentési feltétel nélküli, spot ügylettel kombinált devizaswap 
eszköz” keretében. A két eszköz paraméterei tekintetében a jegybank említett 
eszközeinek az MNB hivatalos honlapján elérhető terméktájékoztatói az 
irányadóak. 

5. Az allokált összegeket mind a két eszköz esetében a 3. pontban meghatározott 
árfolyamon számolják el. 

6. Az MNB a limiteket a bankok devizapozíciójában a konverzió következtében 
bekövetkező változás alapján, a hitelintézetekkel egyeztetve határozza meg.  

7. A Magyar Bankszövetség tagjai mindent megtesznek annak érdekében, hogy a 
kedvezőtlen árfolyamváltozásokból eredő kockázatok devizahitel-adósokra 
történő áthárításának megszüntetése érdekében hozott jogszabályból adódó 
fedezeti (devizavételi) igényüket az MNB tenderein elégítsék ki.  

8. A Magyar Bankszövetség tagjai vállalják, hogy amennyiben egyedi 
megállapodást kötnek az MNB-vel, akkor az egyedi megállapodásokban 
rögzítetteknek megfelelően veszik igénybe a jegybanki eszközöket. 

9. Az MNB nem tekinti a nyitott devizapozíció megváltozásának azt, ha a 
partnerkörbe tartozó hitelintézeteknek a jegybanki tendereken forintosításból 
eredő fedezési célból vásárolnak devizát. A jegybank vállalja, hogy ennek 
megfelelően veszi számba a bankok nyitott devizapozícióját és az ebből 
származó lehetséges tőkekövetelményeket.   

10.  Ha a fogyasztói deviza és deviza alapú jelzáloghitelek forintosításához 
kapcsolódó törvényt az Országgyűlés nem fogadja el, akkor az MNB a 
forintosítás fedezeti igénye érdekében nyújtott devizát a partnerkörbe tartozó 
Hitelintézetek igénye esetén visszavásárolja az adott napi MNB hivatalos 
árfolyamon. 

11.  Ha a fogyasztói deviza és deviza alapú jelzáloghitelek forintosításához 
kapcsolódó törvényt az Országgyűlés 2015. január 31-ig nem fogadja el, akkor 
a 10. pont kivételével a megállapodás megszűnik.  

 

 

Budapest, 2014. november 7. 
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