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A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója a hitelkockázattal összefüggő szabályo-

zásról  

 

Az Európai Parlament és a Tanács a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó 

prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 575/2013/EU rende-

let (CRR) elfogadásával jelentősen módosult a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások hitel-

kockázati tőkekövetelmény szabályozása.  

A Tájékoztató célja a hitelintézetekre és a befektetési vállalkozásokra vonatkozó, a hitelkockázat 

tőkekövetelmény szabályozásával1 összefüggő előírások összefoglalása azok betartásának meg-

könnyítése érdekében, valamint a várható új előírásokra vonatkozó figyelemfelhívás.  

A Tájékoztató nem törekszik a teljes körű, részletes ismertetésre, hanem megadja a hitelkockázatra 

vonatkozó, a Tájékoztató közzétételének napján hatályos szabályok megnevezését, fellelhetőségét, 

az előírások tartalmára való utalást, valamint az adott szabály Magyarországon történő alkalmazását. 

A Tájékoztató az érintettek és az érdeklődők számára kiindulópontként szolgálhat ahhoz, hogy utána 

tudjanak nézni a részletes szabályoknak, s azokat alaposan megismerve betarthassák azokat. 

 

I. EU irányelv 

 

Az Európai Parlament és a Tanács 2013/36/EU irányelve (2013. június 26.) a hitelintézetek 

tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális 

felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelv 

hatályon kívül helyezéséről (EGT-vonatkozású szöveg) (a továbbiakban: CRDIV) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1417514400660&uri=CELEX:02013L0036-

20140320 

Az irányelvben szerepelnek a hitelkockázattal kapcsolatban a prudenciális felügyelet elvei, a fel-

ügyeleti hatóságok közötti együttműködés, a felügyeleti intézkedési lehetőségek (ideértve a többlet 

tőkekövetelmény előírásának a lehetőségét is), a tőkemegfelelés belső értékelési eljárása (ICAAP), 

a felügyeleti felülvizsgálati és értékelési eljárás (SREP), az általános, illetve a speciálisan a hitel- és 

partnerkockázatra vonatkozó kockázatkezelési követelmények, az összevont alapú felügyelés és a 

tőkepuffer szabályok. Ezek az előírások azonban közvetlenül nem hatályosak, hanem azok Magyar-

országon való alkalmazásának a követelményeit a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról 

szóló, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk vé-

gezhető tevékenységek szabályairól szóló törvények, az MNB törvény, valamint a kapcsolódó ren-

deletek tartalmazzák. 

                                                                 

1 A tájékoztató a hitelkockázat fogalmát széles értelemben használja, ideértve a szűken vett hitelkockázati szabályozáson túl a nagykockázat vállalás, 

kereskedési könyv, értékpapírosítás témaköreit is, mert ezeknek mind van hitelkockázati eleme. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1417514400660&uri=CELEX:02013L0036-20140320
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1417514400660&uri=CELEX:02013L0036-20140320
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II. Hazai törvények és kormányrendeletek 

 

1. 2013. évi CCXXXVII. törvény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról (Hpt.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV 

 

2. 2007. évi CXXXVIII. törvény a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 

valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól (Bszt.) 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700138.TV 

 

A fentiekben felsorolt, a CRDIV-ben szereplő, a hitelkockázattal összefüggő követelmények a Hpt.-

ben és a Bszt.-ben is megjelennek, ezért a hazai hitelintézeteknek és befektetési vállalkozásoknak a 

követelményeknek a Hpt.-ben és Bszt.-ben megfogalmazott szabályok szerint kell megfelelniük. A 

Hpt.-ben és a Bszt.-ben a hitelkockázattal összefüggő legfontosabb részek a következők: 

 

Szabály Hpt. Bszt. 

Az értelmező rendelkezések (belső módszer, 

hitelezésikockázat-mérséklés, kockázatvállalás, külső 

hitelminősítő intézet, modellkockázat) 

6.§ 4.§ 

Kockázati céltartalékképzés, eszközminősítés 84-85/A.§-ok - 

Befektetési hitelezés szabályai - 78.§ 

Tőkemegfelelés belső értékelési eljárása 97.§ 106.§ 

Kockázatvállalások korlátozása 98-102.§-ok 100.§ 

Belső hitel 106.§ - 

Kockázatkezelés 107-111., 115.§-ok 100-101.§-ok 

Nyilvánosságra hozatal 122-123.§-ok 123/A.§ 

Belső minősítésen alapuló módszerek alkalmazása 124.§ 101/A.§ 

Adatszolgáltatás 167-171.§-ok 123.§ 

Összevont alapú felügyelet 172-176.§-ok 161/A-161/D.§-ok 

Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés 177-182.§-ok 162-163/C.§-ok 

 

3. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési köte-

lezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000250.KOR 

A Korm. rendelet 7. számú melléklete szorosan kapcsolódik a hitelkockázat szabályozásához, mivel 

részletesen rendelkezik egyes kintlévőségek, befektetések, követelés fejében kapott készletek és 

mérlegen kívüli kötelezettségek értékelésének sajátos szabályairól. 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300237.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0700138.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000250.KOR
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III. Közvetlenül alkalmazandó európai szintű jogszabályok 

 

1. Az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU rendelete (2013. június 26.) a hitelintéze-

tekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről és a 

648/2012/EU rendelet módosításáról (CRR) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=OJ:L:2013:176:TOC 

 

- 4-5. cikkek: Definíciók meghatározása (modell kockázat, ügyfélcsoport, hitelkockázat-mérséklés, 

értékpapírosítás, hitelkockázati kiigazítás, kitettség, veszteség, várható veszteség), 

- 6-24. cikkek: alkalmazási szintek, 

- 92-98. cikkek: minimum tőkekövetelmények, 

- 99-101. cikkek: adatszolgáltatási követelmények, 

- 102-106. cikkek: kereskedési könyv vezetése, 

- 107-110. cikkek: hitelkockázat tőkekövetelmény számítási módszerek, 

- 111-141. cikkek: sztenderd módszer, 

- 142-191. cikkek: belső minősítési módszer, 

- 192-241. cikkek: hitelkockázat-mérséklés, 

- 242-270. cikkek: értékpapírosított pozíciók, 

- 271-311. cikkek: partnerkockázat, 

- 387-403. cikkek: nagykockázat-vállalás korlátozása, 

- 404-410. cikkek: átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségek,  

- 431-455. cikkek: nyilvánosságra hozatali követelmények, 

- 493-501. cikkek: átmeneti rendelkezések. 

 

 

2. EU Bizottság végrehajtási rendeletei 

Bár a CRDIV/CRR rendszerében az irányelv és a rendelet összesen mintegy 400 oldalt tesznek ki, 

de ez még mindig nem a teljes szabályozás, hiszen ezekhez további, az EU Bizottság által kiadott 

rendeletek valamint a szabályozás felügyeleti végrehajtását egységesíteni célzó, az Európai Bank-

hatóság (EBA) által kiadott ajánlások is kapcsolódnak. Az EU bizottsági rendeletek Magyarorszá-

gon közvetlenül hatályosak, azokat nem szükséges nemzeti jogszabályban implementálni. A hitel-

kockázattal összefüggő rendeletek a következők: 

 

a) A BIZOTTSÁG 183/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2013. 

december 20.) a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális köve-

telményekről szóló 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az egyedi és az ál-

talános hitelkockázati kiigazítások kiszámításának meghatározásáról szóló szabályozási tech-

nikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0183&qid=1430917184372&from=EN 

A rendelet az egyedi és az általános hitelkockázati kiigazítások kiszámításához ad részletszabályo-

kat, amelyeket a szavatoló tőke számítása során figyelembe kell venni. 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=OJ:L:2013:176:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0183&qid=1430917184372&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0183&qid=1430917184372&from=EN
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b) A BIZOTTSÁG 529/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. 

március 12.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a belső minősítésen 

alapuló módszeren és a fejlett mérési módszeren végrehajtott kiterjesztések és módosítások 

lényegességének értékelésére irányuló szabályozástechnikai standardtervezetek tekintetében 

történő kiegészítéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0529&from=EN 

A rendelet azt szabályozza, hogy a hitelezési és a működési kockázat tőkekövetelmény számítására 

használt belső modellek módosításai esetében, milyen esetekben elegendő a módosítás bejelentése 

a módosítás végrehajtása előtt vagy után a felügyeleti hatóság számára, illetve melyek az olyan je-

lentős változások, amelyek alkalmazásához a felügyeleti hatóság újbóli engedélyére van szükség. 

 

c) A BIZOTTSÁG 625/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. 

március 13.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a befektetőkre, szpon-

zorokra, eredeti hitelezőkre és értékpapírosítást kezdeményező intézményekre vonatkozóan 

az átruházott hitelkockázattal szembeni kitettségekkel kapcsolatos követelményeket megha-

tározó szabályozástechnikai standardok útján történő kiegészítéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0625&from=EN 

A rendelet azokat a követelményeket tartalmazza, amelyek részletesen meghatározzák, hogy az ér-

tékpapírosítást kezdeményező, a szponzor, illetve az eredeti hitelező milyen formában tehet eleget 

a CRR-ben meghatározott, nettó gazdasági érdekeltség megtartásának. A nettó gazdasági érdekelt-

ség megtartása azért került előírásra, hogy az értékpapírosítást kezdeményező ne tudja az értékpa-

pírosított kitettségek teljes kockázatát más személyekre áthárítani.  

 

d) A BIZOTTSÁG 1187/2014/EU FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. 

október 2.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az alapul szolgáló esz-

közökhöz kapcsolódó ügyletekre vonatkozó, az ügyféllel vagy egymással kapcsolatban álló 

ügyfelek csoportjával szembeni teljes kitettséget meghatározó szabályozástechnikai standar-

dok tekintetében történő kiegészítéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1187&from=EN 

A rendelet azt határozza meg, hogy nagykockázat-vállalási korlát alkalmazása kapcsán, az alapul 

szolgáló eszközöken keresztül közvetetten fennálló kitettségeket hogyan kell figyelembe venni az 

egyes ügyfelekkel vagy ügyfélcsoportokkal szembeni teljes kitettség meghatározása során. 

 

e) A BIZOTTSÁG (EU) 2015/585 FELHATALMAZÁSON ALAPULÓ RENDELETE (2014. 

december 18.) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a letéti kockázati 

periódusokat meghatározó szabályozástechnikai standardok tekintetében való kiegészítéséről 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0585&from=EN 

A rendelet arra az esetre vonatkozóan tartalmaz részletszabályokat, amikor egy intézmény klíring-

tagként pénzügyi közvetítőként jár el a központi elszámolóház és egy ügyfél között.  

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0529&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0625&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R1187&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R0585&from=EN
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f) A BIZOTTSÁG 680/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. április 16.) az intéz-

mények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszolgálta-

tása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0680&qid=1430918042247&from=EN 

A rendelet kiemelten fontos, mivel ebben kerülnek meghatározásra a tőkekövetelmények teljesíté-

séhez kapcsolódó rendszeres felügyeleti adatszolgáltatási előírások, így a hitelkockázati előírások-

nak való megfelelés ellenőrzését szolgáló táblák is. 

 

g) A BIZOTTSÁG 602/2014/EU VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. június 4.) az 

575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti kiegészítő kockázati súlyok alkal-

mazása tekintetében a felügyeleti gyakorlatok konvergenciájának elősegítésére irányuló vég-

rehajtás-technikai standardok megállapításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0602&from=EN 

A rendelet meghatározza, hogy az illetékes felügyeleti hatóságok milyen képlet alapján határozzák 

meg a visszatartási kötelezettségek be nem tartása esetén az értékpapírosított pozícióra alkalma-

zandó kiegészítő kockázati súlyt. 

 

h) A BIZOTTSÁG (EU) 2015/79 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2014. december 18.) az 

intézmények 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti felügyeleti adatszol-

gáltatása tekintetében végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 680/2014/EU 

végrehajtási rendeletnek a megterhelt eszközök, az egységes adatmodell és ellenőrzési szabá-

lyok tekintetében történő módosításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:014:FULL&from=EN 

A rendelet a megterhelt eszközökre vonatkozó felügyeleti adatszolgáltatás formátumát, tartalmát és 

gyakoriságát határozza meg. 

 

i) A BIZOTTSÁG (EU) 2016/100 VÉGREHAJTÁSI RENDELETE (2015. október 16.) az 

575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében egyes prudenciális engedélyek 

iránti kérelemre vonatkozó együttes döntéshozatali eljárás részletes meghatározásáról szóló 

végrehajtástechnikai standardok megállapításáról 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0100&from=EN 

A rendelet az egyes együttes felügyeleti döntéshozatali eljárások (köztük az IRB módszer alkalma-

zásának engedélyezése) során követendő szabályokat tartalmazza. 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0680&qid=1430918042247&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0680&qid=1430918042247&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32014R0602&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2015:014:FULL&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0100&from=EN
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3. Kiadás alatt álló rendeletek:  

A CRR egyes felhatalmazásai alapján további RTS-ek és ITS-ek vannak előkészítés alatt a követ-

kező témakörökben: 

Felhatalmazó jog-

szabályrész 
Témakör 

CRR 180(3)(a), 

181(3)(b), 182(4)(b) 

Az IRB módszer engedélyezése során a PD becslésekhez használt histo-

rikus adatállományok meglétének követelménye alóli mentesítés  

CRD 78(7) 
A felügyeleti benchmarking eljárás (az egyes intézmények által alkalma-

zott belső módszerek eredményeinek összehasonlítása) részletszabályai 

CRR 148 
Az IRB módszer alkalmazásának fokozatos bevezetéséhez kapcsolódó 

részletszabályok 

CRR 150(3), 152(5) 
Egyes kitettségi osztályoknak az IRB módszer használata alóli tartós men-

tesítésének részletszabályai  

CRR 181(3),  

182(4)(a) 

A saját LGD becsléshez használandó becsült gazdasági dekonjunktúra jel-

lege, súlyossága és időtartama 

CRR 124(4) A jelzálog-hitelbiztosítéki érték megállapítása 

CRR 144(2), 

173(3), 180(3)(b) 

IRB módszer alkalmazására vonatkozó követelmények teljesítésének el-

lenőrzése, a besorolási folyamat integritásának, valamint a kockázatok 

rendszeres és független felmérésének vizsgálata, PD becslés módszerta-

nának értékelése 

CRR 194(10) 
A hitelkockázat-mérséklés során felhasznált eszközök likviditásának és 

stabilitásának megítélési szempontjai 

CRR 183(6) A feltételes garanciák elismerésének felügyeleti engedélyezési szabályai 

CRR 221(9) 
Nem jelentős portfoliók fogalmának meghatározása a hitelkockázat-mér-

séklési eljárások kapcsán 

CRR 153(9) A kockázati súlyok speciális hitelezési kitettségekhez való hozzárendelése 

CRR 164(6), 

124(4)(b) 

Azok a feltételek, amelyeket az illetékes hatóságoknak figyelembe kell 

venniük az ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek esetében 

a magasabb kockázati súlyok és a magasabb minimális LGD-értékek meg-

határozása során 

CRR 178(6) 

Azon határérték meghatározása, ami alapján eldönthető, hogy a hitelköte-

lezettség-teljesítési késedelem jelentősnek minősül-e (lényegességi kü-

szöbérték) 

CRR 136(1), 136(2), 

136(3) 

A külső hitelminősítő intézetek hitelminősítéseinek hozzárendelése a hi-

telminősítési besorolásokhoz 

CRR 270(1) 

A külső hitelminősítő intézetek hitelminősítéseinek hozzárendelése a hi-

telminősítési besorolásokhoz az értékpapírosított pozíciók vonatkozásá-

ban 
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IV. MNB rendeletek 

 

1. A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a 

Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási 

kötelezettségekről szóló 51/2015. (XII. 9.) MNB rendelet 

A rendelet számos, a hitelkockázathoz kapcsolódó felügyeleti adatszolgáltatási követelményt állapít 

meg az intézmények számára, így különösen a belső hitelek, a bankközi állományok adatai, a pro-

jektfinanszírozási hitelek, a konzorciális hitelezés, a nem teljesítő kitettségek, az átstrukturált hite-

lek, az értékvesztés és céltartalék képzés, valamint a fedezetek és biztosítékok vonatkozásában. 

 

2. A jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok szabályozásáról szóló 

32/2014. (IX. 10.) MNB rendelet 

A rendelet a biztonságos hitelezés érdekében határoz meg olyan minimum feltételeket, amelyek 

célja, hogy az ügyfelek túlzott eladósodása elkerülhető legyen, illetve a folyósított hitelek magasabb 

valószínűséggel kerüljenek visszafizetésre. 

 

3. Előkészítés alatt álló rendeletek 

2016. januártól kezdődően a Hpt. 290.§ (6) és (7) bekezdése valamint a Bszt. 180.§ (6) és (7) be-

kezdése alapján az MNB elnöke felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben szabályozza a nem 

teljesítő kitettség és az átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményeket, valamint 

az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeit. A rendelet 

előkészítése szoros összefüggésben van a hitelintézetek és befektetési vállalkozások IFRS-re történő 

átállási kötelezettségével, ezért az MNB rendelet megjelenése és hatályba lépése arra az időpontra 

várható, amikor az IFRS alkalmazási kötelezettség is hatályba lép. Az MNB rendelet kiadásával 

egyidejűleg megtörténik a korábban a PSZÁF illetve az MNB által kiadott, hitelkockázattal kapcso-

latos ajánlások és módszertani útmutatók teljes körű felülvizsgálata is. 

 

 

 

 

V. EBA ajánlások és jelentési kötelezettségek 

 

1. Az EBA hitelkockázat témaköréhez kapcsolódó ajánlásai és egyéb anyagai 

a) EBA Report on SMEs and SME Supporting Factor 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-

04++Report+on+SMEs+and+SME+supporting+factor.pdf 

 

b) Opinion of the European Banking Authority on the implementation of the regulatory review 

of the IRB Approach 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-

01+Opinion+on+IRB+implementation.pdf 

 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-04++Report+on+SMEs+and+SME+supporting+factor.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-04++Report+on+SMEs+and+SME+supporting+factor.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-01+Opinion+on+IRB+implementation.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1359456/EBA-Op-2016-01+Opinion+on+IRB+implementation.pdf
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c) Opinion of the European Banking Authority on Mortgage Lending Value (MLV) 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-

17+Opinion+on+mortgage+lending+value.pdf 

 

d) Technical advice For the purposes of the report pursuant to Article 78(9) of Directive 

2013/36/EU 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-

04+Technical+Advice+on+benchmarking+pursuant+to+Art+78%289%29.pdf 

 

e) The EBA’s Regulatory Review of the IRB Approach 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+Report+on+the+regulatory+review+o

f+the+IRB+Approach.pdf 

 

f) EBA/GL/2015/20: Guidelines on Limits on exposures to shadow banking entities which 

carry out banking activities outside a regulated framework under Article 395(2) of Regulation 

(EU) No 575/2013, 14 December 2015 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1310259/EBA-GL-2015-

20+GL+on+Limits+to+Exposures+to+Shadow+Banking+Entities.pdf/f7e7ce6b-7075-44b5-9547-

5534c8c39a37 

 

g) Opinion of the European Banking Authority on the review of the appropriateness of the 

definition of ‘eligible capital’ pursuant to Article 517 of Regulation (EU) No 575/2013 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA+Op+2015+01+%28Opinion+on+the+re

view+of+the+definition+of+eligible+capital%29.pdf 

 

h) EBA/GL/2015/11: Guidelines on creditworthiness assessment 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-

11_EN_GL+on+creditworthiness.pdf 

 

i) EBA/GL/2015/12: Guidelines on arrears and foreclosure 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1163130/EBA-GL-2015-

12_EN_GL+on+arrears+and+foreclosure 

 

 

2. Az EBA előkészítés alatt álló tervezetei: 

a) EBA/CP/2015/21: Consultation Paper on Guidelines on the treatment of CVA risk under 

the supervisory review and evaluation process (SREP), 12 November 2015 

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-

pillar-2/guidelines-on-the-treatment-of-cva-risk-under-srep 

 

b) EBA/CP/2015/15: Consultation Paper on Guidelines on the application of the definition of 

default under Article 178 of Regulation (EU) 575/2013, 22 September 2015 

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-the-application-of-the-

definition-of-default 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-17+Opinion+on+mortgage+lending+value.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-17+Opinion+on+mortgage+lending+value.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-04+Technical+Advice+on+benchmarking+pursuant+to+Art+78%289%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA-Op-2015-04+Technical+Advice+on+benchmarking+pursuant+to+Art+78%289%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+Report+on+the+regulatory+review+of+the+IRB+Approach.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1360107/EBA+Report+on+the+regulatory+review+of+the+IRB+Approach.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1310259/EBA-GL-2015-20+GL+on+Limits+to+Exposures+to+Shadow+Banking+Entities.pdf/f7e7ce6b-7075-44b5-9547-5534c8c39a37
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1310259/EBA-GL-2015-20+GL+on+Limits+to+Exposures+to+Shadow+Banking+Entities.pdf/f7e7ce6b-7075-44b5-9547-5534c8c39a37
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1310259/EBA-GL-2015-20+GL+on+Limits+to+Exposures+to+Shadow+Banking+Entities.pdf/f7e7ce6b-7075-44b5-9547-5534c8c39a37
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA+Op+2015+01+%28Opinion+on+the+review+of+the+definition+of+eligible+capital%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/983359/EBA+Op+2015+01+%28Opinion+on+the+review+of+the+definition+of+eligible+capital%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-11_EN_GL+on+creditworthiness.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1162894/EBA-GL-2015-11_EN_GL+on+creditworthiness.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1163130/EBA-GL-2015-12_EN_GL+on+arrears+and+foreclosure
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1163130/EBA-GL-2015-12_EN_GL+on+arrears+and+foreclosure
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-on-the-treatment-of-cva-risk-under-srep
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-review-and-evaluation-srep-and-pillar-2/guidelines-on-the-treatment-of-cva-risk-under-srep
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-the-application-of-the-definition-of-default
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk/guidelines-on-the-application-of-the-definition-of-default
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c) EBA/CP/2016/28: Consultation Paper on Guidelines on stress testing and supervisory stress 

testing, 18 December 2015 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1314203/EBA-CP-2015-

28+%28%20CP+on+the+GL+on+stress+testing+and+supervisory+stress+testing%29.pdf 

 

 

VI. Hazai ajánlások és módszertani útmutatók 

 

a) A Magyar Nemzeti Bank 1/2016. (III.11.) számú ajánlása a fizetési késedelembe esett lakos-

sági jelzáloghitelek helyreállításáról 

http://www.mnb.hu/letoltes/npl-ajanlas-internetre-final.pdf 

 

b) A Magyar Nemzeti Bank 11/2015. (VII. 22.) számú ajánlása a hitelintézetek és a befektetési 

vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatát érintő egyes kérdésekről 

http://www.mnb.hu/letoltes/nyilvanossagrahoz-ajanlasmelleklet-11.pdf 

 

c) A Magyar Nemzeti Bank 4/2015. (III. 31.) számú ajánlása a megterhelt eszközökkel kapcso-

latos kockázatok kezeléséről, valamint a megterhelt és a meg nem terhelt eszközöket érintő 

információk nyilvánosságra hozataláról 

http://www.mnb.hu/letoltes/4-2015-ajanlas.pdf 

 

d) A Magyar Nemzeti Bank 4/2014. (X.22.) számú ajánlása a pénzügyi intézmények ingatlan-

piaci kockázatai mérséklésének elősegítésére 

http://www.mnb.hu/letoltes/4-2014-ajanlas-ingatlanpiaci-1.pdf 

 

e) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 8/2001. számú ajánlása a hitelkocká-

zat kezeléséről2 

http://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/szabalyozo_eszkozok/pszafhu_bt

_ajanlirelvutmut/ajanlas_pszaf/pszafhu_ajanlirelvutmut_20050815_79 

 

f) A PSZÁF Felügyeleti Tanácsának 7/2006. (IX. 28.) számú ajánlása a hitelkockázat-kezelés 

hatékonyságának növeléséről 

http://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/szabalyozo_eszkozok/pszafhu_bt

_ajanlirelvutmut/ajanlas_ft/pszafhu_ajanlirelvutmut_20061006_1 

 

VII. Egyéb információk 

 
 
1. Az Európai Bankhatóság hitelkockázat, nagykockázat-vállalás és modell validáció témában 

közzétett kérdései és válaszai a következő linkre kattintva kereshetőek. 

                                                                 

2 Az e) és f) pontban említett ajánlások jelenleg felülvizsgálat alatt vannak 

http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1314203/EBA-CP-2015-28+%28%20CP+on+the+GL+on+stress+testing+and+supervisory+stress+testing%29.pdf
http://www.eba.europa.eu/documents/10180/1314203/EBA-CP-2015-28+%28%20CP+on+the+GL+on+stress+testing+and+supervisory+stress+testing%29.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/npl-ajanlas-internetre-final.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/nyilvanossagrahoz-ajanlasmelleklet-11.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/4-2015-ajanlas.pdf
http://www.mnb.hu/letoltes/4-2014-ajanlas-ingatlanpiaci-1.pdf
http://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/szabalyozo_eszkozok/pszafhu_bt_ajanlirelvutmut/ajanlas_pszaf/pszafhu_ajanlirelvutmut_20050815_79
http://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/szabalyozo_eszkozok/pszafhu_bt_ajanlirelvutmut/ajanlas_pszaf/pszafhu_ajanlirelvutmut_20050815_79
http://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/szabalyozo_eszkozok/pszafhu_bt_ajanlirelvutmut/ajanlas_ft/pszafhu_ajanlirelvutmut_20061006_1
http://www.mnb.hu/archivum/Felugyelet/root/fooldal/bal_menu/szabalyozo_eszkozok/pszafhu_bt_ajanlirelvutmut/ajanlas_ft/pszafhu_ajanlirelvutmut_20061006_1
http://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa?p_p_id=questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=1&p_p_col_count=2&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_jspPage=%2Fhtml%2Fview.jsp&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_viewTab=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_emptySearch=0&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_statusSearch=1&_questions_and_answers_WAR_questions_and_answersportlet_currentTab=1
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2. Az Európai Bankhatóság honlapjának hitelkockázat, nagykockázat-vállalás és modell 

validáció témával foglalkozó menüpontjai az adott témakörre kattintva érhető el. 

 

3. A Magyar Nemzeti Bank hitelkockázat témában közzétett kérdései és válaszai itt érhetőek 

el  

 

4. Az EU Bizottság által előkészítendő rendelet tervezetek aktuális helyzetéről az alábbi linke-

ken lehet értesülni: 

-  Szabályozástechnikai standardok (RTS): 

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/acts/overview-crr-crdiv-rts_en.pdf 

 

-  Végrehajtás-technikai standardok (ITS): 

http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/acts/overview-crr-crdiv-its_en.pdf 

 

http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/credit-risk
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/large-exposures
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/model-validation
http://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/model-validation
http://www.mnb.hu/felugyelet/szabalyozas/crdiv-crr/crdiv-crr-jogertelmezesi-kerdesek-es-valaszok/crdiv-crr-kerdesek-es-valaszok/hitelezesi-kockazat
http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/acts/overview-crr-crdiv-rts_en.pdf
http://ec.europa.eu/finance/bank/docs/regcapital/acts/overview-crr-crdiv-its_en.pdf

