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Vezetői körlevél  

a COVID-19 válságra válaszul alkalmazott intézkedések hatálya alá tartozó kitettségekre  

vonatkozó nyilvánosságra hozatalról 

  

 

A vezetői körlevél címzettjei az 575/2013/EU rendelet 4. cikke (1) bekezdésének 1. pontjában 

meghatározott hitelintézetek.  

 

Magyarország Kormánya 2020. március 18-án a 47/2020. (III. 18.) számú rendeletében fizetési moratórium 

bevezetéséről döntött a koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése 

érdekében. A veszélyhelyzet megszűnésével a fizetési moratóriumra vonatkozó rendelkezések a 

veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról és a járványügyi készültségről szóló 2020. 

évi LVIII. törvény 9-17. §-aiban kerültek rögzítésre.  Az előírások értelmében az adósoknak a hitelezők által 

üzletszerűen nyújtott, 2020. március 18. napján fennálló hitel- és kölcsönszerződésből, illetve pénzügyi 

lízingszerződésből eredő tőke-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége akként módosult, hogy az adósok a 

szerződésből eredő tőke, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettség teljesítésére fizetési haladékot kapnak 

2020. december 31-ig. 

Az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: EBH) egy új egységes adatszolgáltatást dolgozott ki a koronavírus 

(COVID-19) járvány összefüggésében a COVID-19 válság kezelésére irányuló intézkedésekkel kapcsolatos 

felügyeleti adatszolgáltatási többletigények kezelésére, amelyet a moratóriummal érintett hitelekről, a 

minőségükről, az átstrukturált hitelekről és az állami garanciákról szóló EBA/GL/2020/07 számú 

iránymutatásban tett közzé és vezet be (a továbbiakban: EBH iránymutatás1). Az EBH iránymutatás 1. és 2. 

melléklete szerinti adatszolgáltatást a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) határozattal előírt 

adatszolgáltatásként implementálta, melyről az érintett hitelintézetek egyedileg kaptak értesítést. Az EBH 

iránymutatás 3. melléklete tartalmazza a kapcsolódó nyilvánosságra hozatali táblákat, melyek 

implementálása jelen vezetői körlevél formájában valósul meg. 

Az MNB elvárása szerint az EBH iránymutatás szerinti közzétételi követelményeket az arányos alkalmazás 

biztosítása érdekében a tagállamon belüli legmagasabb konszolidált szinten kell a hitelintézeteknek 

teljesíteni, az EBH iránymutatás 3. melléklete szerinti információkat féléves gyakorisággal (június 30. és 

december 31. vonatkozási időpontokra) nyilvánosságra hozva. Az EBH iránymutatás 3. melléklete szerinti 

 

1 https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure 

 

https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9JhhTH889POTMRZeWAzA5ee3f62467f7d/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/letoltes
https://magyarkozlony.hu/hivatalos-lapok/9JhhTH889POTMRZeWAzA5ee3f62467f7d/dokumentumok/b18d1fb3c742aa2bd183b15a32fe4425e603f2c2/letoltes
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure
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nyilvánosságra hozatal határozott időtartamú, melynek első vonatkozási időpontja 2020. június 30., utolsó 

vonatkozási időpontja pedig 2021. december 31.  

Figyelembe véve a hitelintézetek és befektetési vállalkozások nyilvánosságra hozatali gyakorlatának 

általános követelményeiről szóló 8/2017. (VIII. 8.) számú MNB ajánlásában foglaltakat, a féléves közzététel 

tekintetében az MNB elvárása, hogy a hitelintézet a félévet követő 60. napon belül tegyen eleget 

nyilvánosságra hozatali kötelezettségének. Az MNB az év végére vonatkozó nyilvánosságra hozatalt az éves 

beszámoló publikálását követően legkésőbb hét napon belül várja el. Az általános szabálytól eltérően az 

első (2020. június 30-i vonatkozási időpontú adatokon alapuló) nyilvánosságra hozatal határideje a körlevél 

megjelenésétől számított 30. nap. Az MNB határozatban előírt kapcsolódó adatszolgáltatásokat, az EBH 

iránymutatás 1-2. melléklete szerinti tartalommal, legkésőbb 2020. augusztus 11. napjáig kell teljesíteni. 

Amennyiben az ezt követően nyilvánosságra hozandó adatok későbbi javítások hatását tükrözik, úgy az MNB 

elvárja az adatszolgáltatások újraküldését annak érdekében, hogy a nyilvánosságra hozatal a felügyeleti 

adatszolgáltatással mindenkor összhangban legyen.  

Az EBH iránymutatás szerinti nyilvánosságra hozatali táblák és a kapcsolódó kitöltési előírások nem hivatalos 

magyar fordítása az alábbi linken tekinthető meg:  

https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/supervisory-reporting/guidelines-covid-19-measures-reporting-and-disclosure 

*** 

A vezetői körlevél a felügyelt intézményekre kötelező erővel nem rendelkező felügyeleti szabályozó eszköz. 

Az MNB által kiadott vezetői körlevél tartalma kifejezi a jogszabályok által támasztott követelményeket, az 

MNB jogalkalmazási gyakorlata alapján alkalmazni javasolt elveket, illetve módszereket, a piaci 

szabványokat és szokványokat. Az MNB a jelen vezetői körlevelet közvetlenül megküldi a Magyar 

Bankszövetség és az Intézmény vezetőinek, illetve honlapján közzé teszi.  

Köszönöm szíves együttműködését.  

 

Budapest, 2020. augusztus 07. 

 

 

Dr. Kandrács Csaba s.k., 

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke 
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