
A magyarországi kitettségekre vonatkozó anticiklikus tőkepufferráta 2016. január 1-től hatályos mértéke és annak 

indoklása 

 

Az irányadó tőkepufferráta 0 százalékos mértékben került meghatározásra, valamint a hazai pénzügyi rendszerkoc-

kázatok tekintetében releváns egyéb kiegészítő indikátorok figyelembevételével a Magyarországon lévő féllel szem-

beni kitettségekre vonatkozóan 2016. január 1-jétől alkalmazandó anticiklikus tőkepufferráta mértéke 0 százalék. 

 Utolsó adat (2015.06.30.) 

Magyarországon lévő féllel szembeni kitettségekre vonatkozó 

anticiklikus tőkepufferráta (százalék) 
0 

Standardizált hitel/GDP ráta (százalék) 113,8 

Standardizált hitel/GDP rés (százalékpont) -27,8 

Addicionális hitel/GDP ráta (százalék) 46,3 

Addicionális hitel/GDP rés (százalékpont) -27,3 

Irányadó anticiklikus tőkepufferráta az addicionális hitel/GDP 

alapján (százalék) 
0 

 

Indoklás 

A hitelciklus jelenlegi állapota a rendszerszintű túlfűtöttség hiányát és esetleges kialakulásának alacsony kockázatát 

jelzi. Az addicionális hitel/GDP rés alakulásában észlelhető trendforduló ellenére a hitelezés alacsony bázisról történő 

növekedése az előrejelezhető időhorizonton nem veti fel a túlfűtöttség kialakulásának veszélyét. 

Az addicionális hitel/GDP rés 2015 második negyedévében mélyen a jelzési tartomány alatt, -28 százalékpontos érté-

ken tartózkodott, amely hasonlóan a standardizált hitel/GDP réshez nem mutat hitelezési túlfűtöttségből fakadó 

rendszerkockázatot. A kvalitatív módszertan alapján származtatható addicionális hitel/GDP rés 0 százalékos irányadó 

anticiklikus tőkepufferráta mértéket indokol. 

Jelenleg csaknem az összes túlfűtöttséget jelző indikátor a kis kockázatú tartományban van. A sérülékenységi ténye-

zők vizsgálata során a legtöbb indikátor által jelzett kockázat szintje is alacsony. A GDP-arányos eladósodottság és az 

adósságszolgálati terhek szintje ugyan sérülékenységet mutatnak, tendenciájuk azonban javuló. Figyelembe véve, 

hogy a kockázatokat nem jelző mutatók többsége is javuló tendenciát mutat vagy messze áll a sérülékenységet jelen-

tő határértéktől, a sérülékenységi kockázatok sem jelentősek. Mindezek alapján a ciklikus rendszerkockázat mértéke 

összességében véve is alacsonynak értékelhető és e tekintetben a következő 1 éves időhorizonton sem várható vál-

tozás. 

Az irányadó tőkepufferráta meghatározásának módja és a nyomon követett egyéb indikátorok tekintetében lásd „Az 

irányadó anticiklikus tőkepufferráta meghatározásának alapjául szolgáló módszertan és a ciklikus rendszerszintű 

pénzügyi kockázat kialakulását jelző kiegészítő indikátorok” című MNB közleményt. 

 


