
 

 

A Magyar Nemzeti Bank 1/2023. (I.13.) számú ajánlása  
az (EU) 2021/637 bizottsági végrehajtási rendelet hatályán kívül eső hitelintézetek nemteljesítő 
kitettségekre és átstrukturált követelésekre vonatkozó nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos 

követelményekről 
 

 

I. Az ajánlás célja és hatálya 

 

Az ajánlás célja a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU 

rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet (a továbbiakban: CRR)1 nyilvánosságra hozatali előírásainak alkalmazásával kapcsolatban 

a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) elvárásainak megfogalmazása, és ezzel a 

jogalkalmazás kiszámíthatóságának növelése, a vonatkozó jogszabályok egységes alkalmazásának 

elősegítése. 

  
Az ajánlás kidolgozása során az MNB figyelembe vette az Európai Bankhatóság 2018. december 

17-én kiadott és 2022. október 12-én módosításra került, a nemteljesítő és átstrukturált 

kitettségek nyilvánosságra hozatalára vonatkozó iránymutatásait (EBA/GL/2018/10)2, az MNB 

jelen ajánlás közzétételével biztosítja az ezen iránymutatásoknak való megfelelést. 

 

Az ajánlás címzettjei a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. 

törvény hatálya alá tartozó, magyarországi székhellyel rendelkező, a CRR szerinti kis méretű és 

nem összetett, tőzsdén jegyzett intézménynek, valamint tőzsdén nem jegyzett, egyéb 

intézménynek minősülő hitelintézetek, továbbá a harmadik országbeli hitelintézetek 

magyarországi fióktelepei (a továbbiakban: fióktelep). 

 

Jelen ajánlás a jogszabályi rendelkezésekre teljeskörűen nem kíván visszautalni az elvek és 

elvárások megfogalmazásakor, a jogszabályi előírásoknak való megfelelést ugyanakkor az MNB 

továbbra is elvárja. Az ajánlásban foglaltak összhangban állnak a pénzügyi szervezetek 

működésének európai kereteit meghatározó előírásokkal. 

 

Jelen ajánlás adatkezelési, adatvédelmi kérdésekben iránymutatást nem fogalmaz meg, a 

személyes adatok kezelése vonatkozásában semmilyen elvárást nem tartalmaz, és az abban foglalt 

követelmények semmilyen módon nem értelmezhetők személyes adatok kezelésére vonatkozó 

felhatalmazásnak. Az ajánlásban rögzített felügyeleti elvárások teljesítésével összefüggésben 

történő adatkezelés kizárólag a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések 

betartásával végezhető. 

 

 

1 EUR-Lex - 32013R0575 - HU - EUR-Lex (europa.eu) 
2 Consolidated GL on disclosure of non-performing and forborne exposures.pdf (europa.eu)  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/hu/TXT/?uri=celex%3A32013R0575
https://www.eba.europa.eu/regulation-and-policy/transparency-and-pillar-3/guidelines-on-disclosure-of-non-performing-and-forborne-exposures
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 II. Értelmező rendelkezések 

 

1. Jelen ajánlás alkalmazásában:  

a) egyéb intézmény: kis méretű és nem összetett intézménynek vagy nagy méretű 

intézménynek nem minősülő intézmény,  

b) intézmény: a CRR 4. cikk (1) bekezdés 3. pontja szerinti fogalom, 

c) kis méretű és nem összetett intézmény: a CRR 4. cikk (1) bekezdés 145. pontja szerinti 

fogalom, 

d) nagy méretű intézmény: a CRR 4. cikk (1) bekezdés 146. pontja szerinti fogalom, 

e) tőzsdén nem jegyzett intézmény: a CRR 4. cikk (1) bekezdés 148. pontja szerinti fogalom.  

 

III. A nyilvánosságra hozatal módja és gyakorisága 

 

2. Az MNB a kis méretű és nem összetett, tőzsdén jegyzett intézménynek, valamint a tőzsdén nem 

jegyzett, egyéb intézménynek minősülő hitelintézettől, továbbá a fiókteleptől elvárja, hogy 

éves gyakorisággal hozza nyilvánosságra az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi 

rendelet nyolcadik részének II. és III. címében említett információk intézmények általi 

nyilvánosságra hozatala tekintetében végrehajtás-technikai standardok meghatározásáról, 

valamint az 1423/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet, az (EU) 2015/1555 felhatalmazáson 

alapuló bizottsági rendelet, az (EU) 2016/200 bizottsági végrehajtási rendelet és az (EU) 

2017/2295 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2021. 

március 15-i (EU) 2021/637 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet3 XV. mellékletének 

alábbi táblái szerinti információkat, az adott táblához tartozó, az (EU) 2021/637 

felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet XVI. mellékletében foglalt útmutató szerint: 

a) EU CR1 tábla: Teljesítő (performing) és nemteljesítő (non-performing) kitettségek és 

kapcsolódó céltartalékok,  

b) EU CQ1 tábla: Átstrukturált kitettségek hitelminősége,  

c) EU CQ3 tábla: Teljesítő és nemteljesítő kitettségek hitelminősége a késedelmes napok 

szerinti bontásban,   

d) EU CQ7 tábla: Birtokbavétellel és végrehajtással megszerzett biztosítékok.  

 

3. Az MNB a 2. pont szerinti információk közzétételét egyedi alapon várja el, a hitelintézetekről és 

a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, a CRR, valamint a CRR szerinti nyilvánosságra hozatal 

gyakorlatának általános követelményeiről szóló 7/2022. (IV. 22.) MNB ajánlás4 általános 

elvárásainak figyelembevételével. 

 

IV. Záró rendelkezések 
 

4. Az ajánlás az MNB tv. 13. § (2) bekezdés i) pontja szerint kiadott, a felügyelt pénzügyi 

 

3 EUR-Lex - 32021R0637 - HU - EUR-Lex (europa.eu) 
4 Az MNB 7/2022. (IV.22.) számú ajánlása a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény, valamint a CRR szerinti nyilvánosságra 

hozatal gyakorlatának általános követelményeiről 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0637
https://www.mnb.hu/letoltes/7-2022-altalanos-nyilvanossagra-hozatali-ajanlas.pdf
https://www.mnb.hu/letoltes/7-2022-altalanos-nyilvanossagra-hozatali-ajanlas.pdf
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szervezetekre kötelező erővel nem rendelkező szabályozó eszköz. Az MNB által kiadott ajánlás 

tartalma kifejezi a jogszabályok által támasztott követelményeket, az MNB jogalkalmazási 

gyakorlata alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket, a piaci szabványokat és 

szokványokat.  

 

5. Az ajánlásnak való megfelelést az MNB az általa felügyelt pénzügyi szervezetek körében az 

ellenőrzési és monitoring tevékenysége során figyelemmel kíséri és értékeli, összhangban az 

általános európai felügyeleti gyakorlattal.  

 

6.  Az MNB felhívja a figyelmet arra, hogy a pénzügyi szervezet az ajánlás tartalmát szabályzatai 

részévé teheti. Ebben az esetben a pénzügyi szervezet jogosult feltüntetni, hogy vonatkozó 

szabályzatában foglaltak megfelelnek az MNB által kiadott vonatkozó számú ajánlásnak. 

Amennyiben a pénzügyi szervezet csupán az ajánlás egyes részeit kívánja szabályzataiban 

megjeleníteni, úgy az ajánlásra való hivatkozást kerülje, illetve csak az ajánlásból átemelt részek 

tekintetében alkalmazza. 

 

7. Az MNB a jelen ajánlás alkalmazását 2023. február 1-jétől, első alkalommal a 2022. év végi 

adatok nyilvánosságra hozatala során várja el az érintett pénzügyi szervezetektől. 

 
 
 

Dr. Matolcsy György sk. 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke 


