
 

 

Megállapodás 

a Magyar Nemzeti Bank, valamint a Magyar Bankszövetség között a jelzáloghite-

leken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek forintosításához kap-

csolódó fedezeti ügyletekről 

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) a 2013. évi CXXXIX. törvény által meghatározott pénzügyi stabili-

tási feladatköréből adódóan, illetve a fogyasztói deviza és devizaalapú jelzáloghitelek forintosítá-

sának tapasztalatai alapján szerepet vállal a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és 

deviza alapú hitelek forintra váltásában. 

Az MNB és a Magyar Bankszövetség egyaránt elkötelezett aziránt, hogy a jelzáloghiteleken kívüli 

egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek 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 vállalja, hogy az érintett pénzügyi intézmények rendelkezésére bocsátja a jelzáloghi-

teleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek forintra való konverziójához, il-

letve az ahhoz kapcsolódó fedezeti ügyletekhez szükséges devizát.  

 

2. A jegybanki programban azon pénzügyi intézmények vehetnek részt, amelyek a Kormány és a 

Bankszövetség közötti megállapodásnak megfelelően és a vonatkozó jogszabályban rögzített 

módon biztosítják hiteladósaik számára a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és 

deviza alapú hitelek forintra való konverziójának lehetőségét. 

 

3. Az MNB vállalja, hogy mind a partnerkörébe tartozó hitelintézetek, mind pedig ernyőbankon 

keresztül a partnerkörébe nem tartozó pénzügyi intézmények számára deviza-eladási tende-

reket tart. Ernyőbank csak a jegybanki partnerkörbe tartozó hitelintézet lehet. Az adott hitel-

intézet és a forintosításban érintett pénzügyi vállalkozás közös nyilatkozatban igazolja az MNB 

felé az ernyőbanki megállapodást a forintosításhoz kapcsolódó fedezeti ügylet tekintetében. 

 



 

 2/4 

4. Az MNB vállalja, hogy a tenderek első időpontja a Kormány és a Magyar Bankszövetség közöt-

ti megállapodás aláírásának napja, ha az aláírás 12:00-ig megvalósul, ha 12:00 után valósul 

meg az aláírás, illetve ha az aláírás napja nem munkanap, akkor az aláírást követő első mun-

kanap. Igény esetén a jegybank a vonatkozó terméktájékoztatóban rögzített feltételek mellett 

további tendereket tart. 

 

5. Az MNB vállalja, hogy a fent definiált banki fedezeti igény kielégítéséhez szükséges devizát 

svájci frank devizanemben, az adott tender időpontjában elérhető legutolsó MNB hivatalos 

árfolyamon bocsátja rendelkezésre. 

 

6. A tendereken a jegybanki partnerkörbe tartozó hitelintézetek a jegybankkal előzetesen le-

egyeztetett mértékig (limit) vásárolhatnak svájci frankot az MNB-től azonnali devizaügylet ke-

retében.  

 

7. Az MNB a banki limiteket a bankok devizapozíciójában az érintett hitelek forintosításáról szó-

ló törvény elfogadása esetén várhatóan a konverzió következtében bekövetkező változás 

alapján, a hitelintézetekkel egyeztetve még a deviza-eladási tenderek előtt határozza meg. A 

hitelintézeti limit alapja a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hite-

lek állománya. Ernyőbanki megállapodás esetén az egyedi hitelintézeti limit az ernyőbanki 

megállapodást kötő pénzügyi vállalkozásra megállapított limittel megemelésre kerül. A hitel-

intézetek azonnali ügylet keretében és feltétel nélkül elvihetik a devizát a jegybanktól, vala-

mint lehetőségük van feltétel nélküli rövid lejáratú FX-swapban görgetni azt az MNB-nél a 

tényleges felhasználásig. A jegybanki devizaügylet és az FX-swapok paraméterei tekintetében 

az MNB hivatalos honlapján elérhető terméktájékoztató az irányadó. 

 

8. A Magyar Bankszövetség tagjai, illetve az összevont felügyelet hatálya alá tartozó pénzintézeti 

csoport esetén csoporttagjaik mindent megtesznek annak érdekében, hogy a jelzáloghitele-

ken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek forintra való konverziójából adódó 

fedezeti (devizavételi) igényüket az MNB tenderein elégítsék ki. 

 

9. Az MNB a fogyasztói deviza és devizaalapú jelzáloghitelek forintosítása során alkalmazott 

gyakorlatot irányadónak tekintve nem tekinti a nyitott devizapozíció megváltozásának azt, ha 

a partnerkörbe tartozó hitelintézetek a jegybanki tendereken a limitjüknek, a partnerkörbe 
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nem tartozó pénzügyi intézmények az ernyőbanki megállapodások keretéig, illetve ernyőban-

kok esetén a megemelt limitjüknek megfelelően, a forintosításból adódó fedezési célból vásá-

rolnak devizát. Továbbá az összevont felügyelet hatálya alá tartozó pénzintézeti csoport ese-

tén a deviza pozíció számítása során figyelembe vett korrekció megegyezik a csoporttag(ok) 

által a tendereken vásárolt deviza volumenével. A jegybank vállalja, hogy ennek megfelelően 

veszi számba a bankok nyitott devizapozícióját és az ebből származó lehetséges tőkekövetel-

ményeket. 

 

10. A Magyar Bankszövetség tagjai vállalják, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban az MNB-

től vett devizát a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek fo-

rintra váltására használják fel. Jelen pontban írtakat az ernyőbanki megállapodásoknak is tar-

talmazniuk kell. 

 

11. Az MNB vállalja, hogy a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek 

forintra váltására vonatkozó törvény által kínált programban résztvevő pénzügyi intézmények 

számára rendszerkockázati tőkepuffert, illetve egyedi szintű többlettőke (SREP) követelményt 

nem ír elő a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek által jelen-

tett kockázat miatt. Jelen pont alkalmazásában résztvevő pénzügyi intézménynek minősülnek 

azok a pénzügyi intézmények, akik a vonatkozó törvény szerinti forint konverzióra irányuló, 

törvény szerinti nyilatkozatukat a törvényben meghatározott határidőben a Magyar Nemzeti 

Banknak megküldték és honlapukon közzétették, függetlenül a később ténylegesen megvaló-

sult forintosítási célú szerződésmódosításoktól. 

 

12. A Magyar Bankszövetség tagjai vállalják, hogy a jelzáloghiteleken kívüli egyéb deviza és deviza 

alapú hitelek forintra váltására fel nem használt, MNB-től vett devizát az adott napi MNB hi-

vatalos árfolyamon visszaadják az MNB-nek. Az MNB vállalja, hogy a jelzáloghiteleken kívüli 

egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek forintra váltására fel nem használt devizát a 

Hitelintézetektől adott napi MNB hivatalos árfolyamon visszavásárolja. Az összevont felügye-

let hatálya alá tartozó pénzintézeti csoport esetén a csoporttag(ok) által a tendereken megvá-

sárolt, de fel nem használt devizát azonos feltételekkel adhatják vissza az MNB-nek. A part-

nerkörbe nem tartozó pénzügyi intézmények az ernyőbankon keresztül a megvásárolt, de fel 

nem használt devizát szintén azonos feltételekkel adhatják vissza az MNB-nek. Jelen pont ab-
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ban az esetben is irányadó, ha a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza ala-

pú hitelek forintra váltásáról szóló törvény Országgyűlés általi elfogadására nem kerül sor.  

 

13. Ha a jelzáloghiteleken kívüli egyéb fogyasztói deviza és deviza alapú hitelek forintosításához 

kapcsolódó törvény Országgyűlés általi elfogadására 2015. szeptember 30-ig nem kerül sor, 

akkor a 12. pont kivételével a megállapodás megszűnik. 

 

Budapest, 2015. augusztus 19. 

 

 ..........................................   .....................................     ..................................   

Magyar Nemzeti Bank      Magyar Bankszövetség 


