
A leírás, illetve átalakítás sorrendje 

A szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank a jelen leírási, illetve átalakítási sorrendről szóló tájékoztató közzétételével tesz eleget a Bizottságnak (EU) az 

575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek és az 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható 

kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény felügyeleti adatszolgáltatása és nyilvánosságra hozatala tekintetében történő alkalmazására vonatkozó végrehajtás-

technikai standardok megállapításáról szóló 2021/763 végrehajtási rendelete (továbbiakban: Rendelet) 8. cikk (1) és (2) bekezdéseiben rögzített kötelezettségeinek.  

A közzétett leírási, illetve átalakítási sorrend kizárólag a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 

2014. évi XXXVII. törvény (továbbiakban: Szantv.) 68/E. §-nak hatálya alá tartozó szervezetek által, a Rendeletben rögzített részletszabályok szerint teljesítendő 

adatszolgáltatás céljára használható fel. A jelen leírási, illetve átalakítási sorrendről szóló tájékoztató szakmai vélemény, nem minősül jogszabálynak, nem bír kötelező erővel 

és nem ír felül egyetlen jogszabályt sem, így arra bíróság vagy más hatóság előtt megalapozottan hivatkozni nem lehet. 

A Rendelet IV. melléklete alapján a sorrend a leghátrébb sorolt instrumentumokkal és tételekkel kezdődik.  

Ranghely Név Leírás Jogalap Megjegyzések 

1. Elsődleges alapvető tőke  

575/2013/EU rendelet (CRR) 28. 
cikk (1) bekezdés j) pont; Szantv. 
70. § (3) bekezdés a) pont, 
figyelemmel a 79. § (1) bekezdés 
a) pontjára, valamint a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény (Ptk.) 3:48. § (3) 
bekezdésére 

 

2. Kiegészítő alapvető tőke  

CRR 52. cikk (1) bekezdés d) pont; 
Szantv. 70. § (3) bekezdés b) pont, 
figyelemmel a 79. § (1) bekezdés 
c) pontjára 

 

3. Járulékos tőke  

CRR 63. cikk d) pont, a 
hitelintézetekről és a pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 2013. évi 
CCXXXVII. törvény (Hpt.) 57. § (2) 
bekezdés b) pont; Szantv. 70. § (3) 
bekezdés c) pont figyelemmel a 
79. § (1) bekezdés c) pontjára 

 

4. 
Szavatolótőkének nem minősülő alárendelt 
kötelezettség 

 Szantv. 70. § (3) bekezdés d) pont  
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5. 

Gazdálkodó szervezet többségi befolyással 
rendelkező tagja, vezető tisztségviselő, vezető 
állású munkavállaló, közeli hozzátartozójuk 
követelése, többségi befolyása alatt álló 
gazdálkodó szervezet, ingyenes szerződés 
alapján kedvezményezett szervezet követelései 

Azok a követelések (ide nem értve a kötelező 
legkisebb munkabér, kizárólag 
teljesítménybérrel díjazott munkavállaló 
esetén pedig a Munka Törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény (Mt.) 138. § (6) 
bekezdése szerinti garantált bér kétszeresét 
el nem érő, hathavi átlagkeresetet meg nem 
haladó munkabér- és bérjellegű 
követeléseket [Csődtv. 57. § (2) 
bekezdés a) pont]), amelyek jogosultja 
ha) a gazdálkodó szervezet legalább 
többségi befolyással rendelkező tagja 
(részvényese), 
hb) a gazdálkodó szervezet vezető 
tisztségviselője, 
hc) Mt. 208. § (1) bekezdése szerinti vezető 
állású munkavállaló, 
hd) a ha)-hc) pontban említett személyek 
közeli hozzátartozója, élettársa, 
he) az adós többségi befolyása alatt álló 
gazdálkodó szervezet, 
hf) az adós ingyenes szerződései alapján 
kedvezményezett szervezet (személy). 
 

A csődeljárásról és a felszámolási 
eljárásról szóló 1991. évi XLIX. 
törvény (Csődtv.) 57. § (1) 
bekezdés h) pont; Szantv. 70. § (3) 
bekezdés e) pont, utóbbi 
valamennyi, további előre sorolt 
ranghelyre irányadó 

E ranghelyre sorolandók a többségi 
befolyással rendelkező tulajdonosok 
hitelviszonyon alapuló, a 2-4. pontokba nem 
sorolt követelései 
 
Fontos megjegyezni, hogy a Szantv.  70. § (7) 
bekezdése alapján, ha a 2-4. ranghely 
szerinti instrumentumok valamelyike olyan 
szerződéses feltételekkel rendelkezik, 
amelyek szerint az adott instrumentum 
tőkeösszege leírandó vagy tagi részesedést 
jelentő értékpapírrá alakítandó át egy előre 
meghatározott, a kibocsátó intézmény vagy 
szervezet pénzügyi helyzetéhez, így 
különösen szolvenciájának vagy adott 
szavatoló tőke szintjéhez kötött esemény 
bekövetkeztekor - ideértve a Ptk. szerinti 
átváltozó kötvényt is -, akkor a Szantv. 70. § 
(1) bekezdés szerinti intézkedés alkalmazása 
előtt – összhangban a 2014/59/EU irányelv 
48. cikk (3) bekezdésével – az 5. vagy annál 
előrébb sorolt ranghelyen lévő 
kötelezettségeknél 
 
a) a szanálási feladatkörében eljáró MNB 
döntéssel megállapítja az adott 
instrumentum e szerződéses feltételének 
beálltát, és 
 
b) a szerződéses feltételek szerint leírt vagy 
tagsági részesedéssé átalakított értékpapírra 
kell alkalmazni a Szantv. 70. § (4) bekezdés 
szerinti leírási intézkedést. 
 
A Szantv. 70. § (8) bekezdése szerint, ha egy 
instrumentum tőkeösszegét a (7) 
bekezdésben meghatározott feltétel alapján 
az (1) bekezdés szerint nem nullára 
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csökkentették, akkor az (1) bekezdésnek 
megfelelően a tőkeösszeg 
maradványértékét nullára kell a leírás és 
átalakítás keretében csökkenteni. 

6. Késedelmi kamat, pótlék, bírság 

A keletkezés idejétől és jogcímétől 
függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi 
pótlék, továbbá a pótlék és bírság jellegű 
tartozás 

Csődtv. 57. § (1) bekezdés g) pont  

7. Egyéb követelések 
8. és 9. ranghelyre nem tartozó egyéb 
követelések 

Hpt. 57. § (1b) bekezdés c) pont 
figyelemmel a Csődtv. 57. § (1) 
bekezdés f) pontjára  

A Hpt. 57. § (1b) bekezdés alapján, ha a 
követelések kielégítésére nincs elegendő 
fedezet, az egyes csoportokba tartozó 
hitelezőket - először a 9., a 8., majd a 7. 
ranghelyen szereplőket - követeléseik 
arányában kell kielégíteni. 
 
A Hpt. 57. § (1c) bekezdése alapján, a Hpt. 
57. § (1a) bekezdéstől eltérően a 2018. 
december 29. napja előtt kibocsátott 
hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentumokból származó fedezetlen 
követelések besorolására a Csődtv. és a Hpt. 
2016. december 31-én hatályos 
rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
A Hpt. 57. § (1d) bekezdése alapján a 7., 8., 
9. ranghelyek vonatkozásában hitelviszonyt 
megtestesítő instrumentumok a kötvények 
és az átruházható követelések más formái, 
valamint az adósságot keletkeztető vagy 
elismerő instrumentumok. 
 
 

8. Nem elsőbbségi fedezetlen követelések 

olyan fedezetlen követelések, amelyek a 
következő feltételeknek megfelelő, 
hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentumokból származnak: 
a) a hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentum eredeti szerződéses lejárata 
legalább egy év, 
b) a hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentum nem tartalmaz beágyazott 
származtatott ügyletet és maga sem 
származtatott ügylet, és 
c) a kibocsátásához kapcsolódó releváns 
szerződéses dokumentáció és adott esetben 
a tájékoztató kifejezetten utal a kielégítési 
sorrendben való, e bekezdés szerinti hátrébb 
sorolására. 
 
A Hpt. 57. § (1e) bekezdése alapján a fenti b) 
pont alkalmazásában azok a hitelviszonyt 
megtestesítő instrumentumok, amelyek 
 
i) kamatozása változó, mivel valamely 
széleskörűen alkalmazott referencia-
kamatlábtól függ, valamint 
 
ii) nem forintban denomináltak, feltéve, 
hogy a tőke, a visszafizetés és a kamat 

Hpt. 57. § (1b) bekezdés b) pontja 
figyelemmel a Csődtv. 57. § (1) 
bekezdés f) pontjára 
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ugyanabban a pénznemben denominált, 
pusztán e jellemzőik miatt nem tekintendők 
beágyazott származtatott ügyletet 
tartalmazó, hitelviszonyt megtestesítő 
instrumentumoknak. 
 
 

9. Rendes, fedezetlen követelések  
Hpt. 57. § (1b) bekezdés a) pont, 
figyelemmel a Csődtv. 57. § (1) 
bekezdés f) pontjára 

10. 

10a 
Társadalombiztosítási alapok javára fennálló és 
meghatározott adótartozások 

A társadalombiztosítási alapok javára 
fennálló tartozások, az adók - kivéve a 
Csődtv. 57. § (2) bekezdés szerinti adó- és 
járuléktartozásokat - és adók módjára 
behajtható köztartozások, az általános 
közigazgatási rendtartásról szóló törvényen 
alapuló követelések, a büntetőeljárásban a 
Csődtv. 6/A. § (8) bekezdése alapján az állam 
javára fizetendő összeg, továbbá a 
visszafizetendő államháztartási, európai 
uniós vagy nemzetközi szerződésen alapuló 
más nemzetközi forrásból származó 
támogatások, valamint a közműdíjak és a 
társasházi közös költség és a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapjának 
a 11. ranghelyen nem említett követelései 

 

Csődtv. 57. § (1) bekezdés e) pont, 
Hpt. 57. § (1a) bekezdés  

A 10. ranghely 10a és 10b sorai egy hitelezői 
osztálynak minősülnek, a megbontás 
adatszolgáltatási célt szolgál annak 
érdekében, hogy megkülönböztethető 
legyen a hitelezői feltőkésítésbe vonható és 
az abból kizárt kötelezettségek. 
 
A Csődtv. 57. § (5) bekezdése alapján a 6., 7., 
8., 9., 10. ranghelyeken szereplő követelések 
kielégítésére nincs elegendő fedezet, az 
egyes csoportokba tartozó hitelezőket - 
először a 10., majd 7-9., majd a 6. 
ranghelyeken szereplőket - követeléseik 
arányában kell kielégíteni. 
 
A Csődtv. 57. § (6) bekezdése alapján, ha a 
10. ranghelyhez tartozó hitelezők teljes 
kielégítésére nincs elegendő fedezet, a 
csoporton belül először a 
társadalombiztosítási alapok javára fennálló 
tartozásokat (ideértve a szociális 
hozzájárulási adót is) kell kielégíteni teljes 
egészében, majd pedig a többi hitelezőt 
követeléseik arányában. 
 

10b 
OBA hitelintézettel szembeni meghatározott 
követelései 

az OBA hitelintézettel szembeni 13. 
ranghelyen kívüli követelései azzal, hogy e 
követelések a követelések arányában 
kerülnek kielégítésre. 
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11. 

Egyéb betétek, magánszemély nem gazdasági 
tevékenységből eredő követelései, kis- és 
mikrovállalkozás, mezőgazdasági őstermelő 
követelése, Szövetkezeti Hitelintézetek 
Tőkefedezeti Közös Alapja egyes követelései 

- 12. és 13. ranghelyre nem tartozó 
betételhelyezésből eredő követelések, azzal, 
hogy e követelések a követelések arányában 
kerülnek kielégítésre. 
- a kötvényen alapuló követelések 
kivételével, magánszemély nem gazdasági 
tevékenységből eredő más követelése (így 
különösen a hibás teljesítésből, a 
kártérítésből, sérelemdíjból eredő 
követelések, a szakmában szokásos várható 
szavatossági vagy jótállási kötelezettségek 
felszámoló által számszerűsített összegét is 
ideértve), a kis- és mikrovállalkozás, a 
mezőgazdasági őstermelő követelése, 
valamint a Szövetkezeti Hitelintézetek 
Tőkefedezeti Közös Alapja azon követelései, 
amelyek azon alapulnak, hogy a Szövetkezeti 
Hitelintézetek Tőkefedezeti Közös Alapja a 
biztosított betéttel rendelkező betétesek 
jogutódjává, illetve követeléseik jogosultjává 
vált 

Csődtv. 57. § (1) bekezdés d) pont; 
Hpt. 57. § (1) bekezdés c) pont 

 

12. 

Természetes személy, valamint a mikro-, kis- és 
középvállalkozás OBA által biztosított, 
kártalanítási kötelezettséget meghaladó 
betétrészből eredő követelése 

 Hpt. 57. § (1) bekezdés b) pont  

13. 

Az OBA által biztosított betétek kártalanítási 
kötelezettség alá tartozó betétrészei, valamint 
az 1993. június 30-át megelőzően - állami 
garanciával (helytállással) biztosított - 
betételhelyezésből eredő követelések 

 Hpt. 57. § (1) bekezdés a) pont  

14. 

A gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, 
életjáradék, kártérítési járadék, bányászati 
keresetkiegészítés, továbbá a mezőgazdasági 
szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy 
termény helyett adott pénzbeli juttatás, amely a 
jogosultat élete végéig megilleti. 

 Csődtv. 57. § (1) bekezdés c) pont  
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15. 
Meghatározott feltételeket teljesítő zálogjoggal 
biztosított követelések 

A felszámolás kezdő időpontja előtt 
zálogjoggal biztosított követeléseknek a 
Csődtv. 49/D. § (1)-(2a) bekezdés 
alkalmazásával ki nem elégített része a 
zálogtárgy általános forgalmi adó nélkül 
számított értékesítési árbevétele összegéig, 
oly módon, hogy a Csődtv. 49/D. § (1) 
bekezdés f) pontja szerint a zálogjogosultnak 
teljesítendő kifizetéskor levont, és a Csődtv. 
49/D. § (2) bekezdése szerint a Csődtv. 57.  § 
(1) bekezdésében meghatározott 
tartozásokra elkülönített összeget is a 
zálogjoggal biztosított követelések 
kifizetésére kell fordítani; ha pedig a 
zálogtárgyat több zálogjog terheli, akkor a 
kielégítés sorrendjére a Ptk. 5:118-5:122. §-
a az irányadó. 

Csődtv. 57. § (1) bekezdés b) pont  

16. Felszámolás költségei 
A Csődtv. 57. § (2) bekezdése szerint 
minősülő felszámolási költségek. 

Csődtv. 57. § (1) bekezdés a) pont 
Leírás, illetve átalakítás esetén nem 
értelmezhető. 

 


