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A tanulmány célja, hogy bemutassa a jelzáloglevél-piac hazai fejlõdését, valamint
azokat a befolyásoló tényezõket és kitörési pontokat, amelyek e részpiac fejlõdésé-
nek új irányokat szabhatnak. Mindez szoros kölcsönhatásban volt és van a rend-
szerváltozást követõ elsõ jelzálogbank megalapításával és piacépítõ munkájával,
ezért a Földhitel- és Jelzálogbank (FHB) tevékenységének néhány jellemzõ elemét
esettanulmányként kezeljük az elmúlt idõszak kiemelt fordulópontjainál. A jelen-
legi helyzet bemutatása alapvetõen a 2001. év végi adatokra épül.1

VINCZE JUDIT

A JELZÁLOGLEVELEK
PIACI HELYZETE ÉS FEJLÕDÉSI

IRÁNYAI

A JELZÁLOGLEVÉL ALAPTÍPUSAI

ÉS AKTUÁLIS SZABÁLYOZÁSI KÉRDÉSEI

⇒⇒ Jelzáloglevél-kibocsátás.
A jelzáloglevelek kibocsátása a jelzá-

loghitelezéshez kapcsolódik. Az EU tag-
országain belül – a tagországok specialitá-
saiból eredõ kisebb-nagyobb eltérésektõl
eltekintve – a jelzáloghitelek és a jelzálog-
levelek összekapcsolása két, alapvetõen
különbözõ módon mehet végbe:
• Közvetlenül – a jelzáloghitel finanszí-

rozására kibocsátott jelzáloglevelek-
kel. Ez az úgynevezett német módszer

(mortgage bonds), amely Dániában és
Németországban alakult ki.

• Közvetve – jelzáloghitel alapú érték-
papírokkal. Ez a jelzáloghitelek érték-
papírosítását jelenti, ami az úgyneve-
zett angolszász módszer (mortgage-
backed securities).2

Refinanszírozási modell. Az elõzõk-
höz képest „harmadik utas” megoldás,
melynek során a jelzáloglevelet kibo-
csátó jelzálogbank refinanszírozza a
jelzáloghiteleket nyújtó kereskedelmi
bankokat. Az intézményi szétválasztás
következtében a jelzáloglevél fedezete

1 Köszönetemet szeretném kifejezni azoknak a jegy-
banki és üzleti területeken dolgozó szakembereknek,
akik hozzájárultak ahhoz, hogy az elemzés megszü-
lessen. Mindazonáltal a tanulmány a szerzõ nézeteit
tartalmazza, így nem feltétlenül tükrözi az MNB hiva-
talos álláspontját.

2 A Tõkepiaci törvény 2001. január 1-jétõl hatályos mó-
dosítása említi az eszközalapú értékpapírok fogalmát,
ami a mérlegen belüli követelések értékpapírosításá-
nak fõ instrumentuma.



„kétlépcsõs”, mivel a jelzáloglevél-kibo-
csátó bank mérlegében a refinanszírozó
hitelek jelentik a közvetlen fedezetet,
ami azonban össze van kapcsolva a ke-
reskedelmi bank által a jelzáloghitelezés
szigorú szabályai szerint nyújtott, in-
gatlanbiztosítékkal fedezett jelzáloghi-
tellel. Az FHB újonnan kialakított refi-
nanszírozási konstrukciójához hasonló
mûködik Svájcban, ahol a refinanszíro-

zott bankok egyben a jelzálogbank tulaj-
donosai is.

E három finanszírozási típus közti lé-
nyeges különbségeket megvizsgálva, a
jelzáloghitelezés és az értékpapírosítás
megvalósulását, a kockázatok megosztá-
sát és a befektetõk védelmét, valamint a
jelzáloglevelek mögötti fedezetek struk-
túráját az 1. táblázat mutatja be.
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Közvetlen finanszírozás Közvetett finanszírozás
Megnevezés jelzáloglevéllel jelzálog alapú FHB konstrukciója

értékpapírokkal
Jelzáloghitelezés A jelzálog-hitelezõ: 1. A jelzálog-hitelezõ eladja 1. A jelzálog-hitelezõ hitelt

1. Hitelt nyújt a jelzáloghitelt egy nyújt és a fedezetre önálló
2. A hasonló hiteleket értékpapírosító cégnek zálogjogi szerzõdést köt.

„csomagba” gyûjti (SPV)1 2. Az önálló zálogjogi
3. Jelzáloglevelet bocsát ki 2. Az SPV a hitelekbõl szerzõdést visszavásárlási

befolyó pénzáramlásokat megállapodás keretében
„csomagokba” rendezi eladja az FHB-nak.

3. Az SPV kibocsátja 3. Az FHB forrásként
az értékpapírokat. refinanszírozási hitelt nyújt

a hitelezõ banknak.
4. Az FHB a refinanszírozási

hitelek és az önálló zálogjog
fedezete mellett
jelzáloglevelet bocsát ki.

Az értékpapírosítás „on-balance sheet „off-balance sheet A jelzáloghitelezõ a saját
típusa securitisation”, az eszközök securitisation”, az eszközök mérlegében tartja a követeléseket
(mérlegkezelés) a jelzáloghitelezõ mérlegében kikerülnek a jelzáloghitelezõ csak az„önálló zálogjogot” adja el

maradnak mérlegébõl a refinanszírozási hitelért cserébe
egy visszavásárlási megállapodás
keretében az értékpapírosítást 
végzõ FHB-nak. A jelzáloglevelek
fedezete az FHB-nak a hitelezõ
bankkal szembeni követelése.

1 SPV = Special Purpose Vehicle: külön intézmény, amely a jelzáloghitelezõ banktól megvásárolt eszközöket a befek-
tetõi igényeknek megfelelõen átalakítja, csomagokba rendezi és az így összeállított új eszközportfoliót fedezetként
felhasználva értékpapírokat bocsát ki a befektetõk felé.

1. táblázat

A jelzáloglevéllel közvetlenül, illetve közvetve történõ finanszírozás, valamint
az FHB „harmadik utas” finanszírozási konstrukciójának lényeges különbségei
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Közvetlen finanszírozás Közvetett finanszírozás
Megnevezés jelzáloglevéllel jelzálog alapú FHB konstrukciója

értékpapírokkal
Kockázatot futó
– hitelkockázat – kibocsátó = hitelezõ – befektetõ – hitelezõ + FHB
– elõtörlesztés – kibocsátó = hitelezõ – befektetõ – hitelezõ + FHB
– kockázata
– piaci kockázat – befektetõ – befektetõ – befektetõ
A befektetõ védelme Csõd esetén elõjog: A csõddel szembeni védelem Csõd esetén elõjog:
arra az esetre, ha A jelzáloglevélbe befektetõnek az értékpapírosítás A jelzáloglevélbe befektetõnek
a kibocsátó csõdbe elsõbbsége van követeléseinek struktúrájába eleve beépített, elsõbbsége van követeléseinek 
megy kielégítésére a kibocsátó mivel a jelzáloghitelezõ csõdje kielégítésére a kibocsátó

eszközeibõl. nem érinti a jelzáloglevél eszközeibõl. Továbbá törvény
adósságszolgálatát. garantálja, hogy a befektetõ

kockázata független a hitelezõ
csõdjétõl, mert ez esetben
az eredeti jelzálog hiteladós
kerül az FHB-val szemben
a hitelezõ helyére.

Garanciák Garanciát (ha egyáltalán A garanciát harmadik fél, Garanciát (ha egyáltalán
adnak) a jelzálog-hitelezõ = pl.: biztosító nyújt adnak) az FHB = kibocsátó adhat.
kibocsátó adhat.

A jelzáloglevél 1. Az eszközalapban az egyedi 1. Az eszközalapban az egyedi 1. Az eszközalapban az egyedi 
mögötti fedezetek összetevõk helyettesíthetõek. összetevõk nem összetevõk helyettesíthetõek.
„pool” struktúrája 2. Fõként heterogén eszközök. helyettesíthetõek. 2. Fõként heterogén eszközök.

3. A választható eszközöket 2. Fõként homogén eszközök. 3. A választható eszközöket
törvény határozza meg. 3. Törvény nem határozza törvény határozza meg.

meg kötelezõ jelleggel
a választható eszközök
körét.

Kamatfizetés Általában évente Általában havonta Általában évente
Tõke-visszafizetés Kibocsátási tájékoztató szerint A hitel-visszafizetés ütemében Kibocsátási tájékoztató szerint

Az Európai Unión belül a közvetlen fi-
nanszírozás a domináns, azonban a jelen-
legi helyzetkép azt mutatja, hogy kismér-
tékben ugyan, de mindegyik tagállamban
megjelentek a jelzáloghitel alapú értékpa-
pírok. Súlyuk a finanszírozásban azonban
összességében csekély, 1999. év végén
még nem érte el az Európai Unión belüli
teljes jelzáloghitel-állomány 1 százalékát
sem. A jelzálogalapú értékpapírok az an-
golszász típusú jogszabályi környezetben
alakultak ki, ezért az EU-tagállamok kö-
zül Anglia tekinthetõ klasszikus példának,
valamint egyelõre Franciaországban és Ír-

országban honosodtak meg nagyobb
arányban.

⇒⇒ A jelzáloglevelek kibocsátásának
hazai szabályozása.

A jelzáloglevél sajátosságait és a kibo-
csátásához szükséges követelményeket a
jelzálog-hitelintézetrõl és a jelzáloglevél-
rõl szóló többször módosított 1997. évi
XXX. törvény (továbbiakban: Jht.) szabá-
lyozza, lényegében a német típusú köz-
vetlen finanszírozást alapozva meg. 

A magyar szabályozás alapvetõ követel-
ményei a jelzáloglevelekkel szemben:
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• Hosszú lejárat.
• A törvény a lejáratra vonatkozóan nem

tartalmaz konkrét szabályt, elõírja
azonban a jelzáloglevelekkel finanszí-
rozott hitelek portfólióbeli arányát, ami
a lejárati megfelelés miatt közvetve az
5 év feletti idõintervallumba tereli a
jelzálogleveleket.

• Kizárólag jelzálog-hitelintézet bocsát-
hatja ki.

• A jelzálog-hitelintézet szakosított in-
tézmény, amely mûködését külön tör-
vény szabályozza (Jht.), minimális
jegyzett tõkéje 3 Mrd Ft.

• A PSZÁF speciális kritériumok szerint,
évenként ellenõrzi a jelzálogbankok te-
vékenységét.

• A jelzálogbankok ingatlanbiztosítékára
elidegenítési és terhelési tilalom vonat-
kozik. 

• A jelzálogleveleket fedezõ hitel- és ka-
matkövetelések úgynevezett külön fe-
dezet-nyilvántartásba kerülnek, értékü-
ket független vagyonellenõr és könyv-
vizsgáló ellenõrzi.

• A jelzáloggal terhelt ingatlanok értéké-
nek maximum 70 százalékát érheti el a
hitel, amely rendes fedezetként legfel-
jebb a hitelbiztosítéki érték 60 szá-
zalékáig vehetõ figyelembe.

⇒⇒ A jelzáloglevél-piacot befolyásoló
aktuális szabályozási kérdések az Eu-
rópai Unióban. 

Tõkemegfelelési mutató. Az EU-
övezet jelzáloglevelekre vonatkozó sza-
bályozásában jelenleg a jelzáloglevelek
és a bázeli, illetve az európai uniós tõke-
megfelelési mutató szabályozás összefüg-
gései vannak napirenden. A téma fontos-

ságát jelzi, hogy az EU teljes tõkepiacán
(ez mintegy 8 537 ezer Mrd euró) 17 szá-
zalék a jelzálogkötvények részesedése.

A hitelintézetekrõl szóló direktíva3

1998. január 1-jéig 10 százalékos kocká-
zati súlyozást engedélyezett az eszköz-
portfólióban tartott jelzáloglevelekre, ezt
utána 20 százalékra emelték. Kilenc EU-
tagország4 nemzeti törvényei a direktíva
ellenére fenntartották a 10 százalékos
súlyozási lehetõséget. Erre azért volt
szükség, hogy a szabályozás megváltoz-
tatásából eredõ ármódosulások ne okoz-
hassanak súlyos zavarokat a nemzeti tõ-
kepiacokon. Az új szabályok kialakításig5

a Bizottság „tolerálja” a 10 százalékos
súlyozást, tekintettel arra, hogy a ma még
hatályos 20 százalékos elõírást számos
országban nem alkalmazzák.

A magyar hitelintézeteknek a jelzálog-
leveleket is – mint minden más hitelinté-
zettel szembeni követelést – 20 száza-
lékos súllyal kell figyelembe venniük a
tõkemegfelelési mutató számításakor.6

A jelzáloglevelekkel kapcsolatban a
tõkemegfelelési mutató újraszabályozását
alapvetõen az nehezíti, hogy egyelõre
sem az elsõ, sem a második bázeli kon-
zultációs dokumentum nem említi a
jelzáloglevelek súlyozását. A jelzálog-
hitelek értékpapírosításából származó ér-
tékpapírokra (mortgage-backed securities,
MBS) javasolt 50 százalékos súlyozás nem
vihetõ át az egészen más kockázati jelleg-

3 Art. 63 par. 2 Directive 2000/12/EC.
4 Ausztria, Belgium, Dánia, Görögország, Finnország,

Franciaország, Lichenstein, Németország és Spanyol-
ország.

5 Várhatóan 2004/2005.
6 13/2001. PM rendelet 6. § (1) bekezdés c) pont.



gel bíró jelzáloglevélre. A bázeli irányel-
vekben tehát nincs álláspont, amire ala-
pozva a jelzáloglevelek minõsége megha-
tározható lenne, avagy a jelzáloglevelek a
normál banki kötvények 20 százalékos sú-
lyozása szerint kezelendõk.

Az Európai Unión belüli meggondolá-
sok már feltárták a jelzáloglevelek szabá-
lyozásának módszertani problémáját az
internal rating (IR) alapú súlyozás tekinte-

tében. A szabályozás problémája az, hogy
az IR megközelítés a nemteljesítés való-
színûségének és a nemteljesítésbõl szár-
mazó veszteségnek a becslésén alapul.7 Je-
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A UCITS direktíva kikötései

A befektetõk védelmében törvény által
elõírt, speciális állami felügyelet.

A kibocsátásból származó összeget olyan
eszközökbe kell fektetni, amelyek az ér-
tékpapír teljes futamideje alatt megfelelõ-
en fedezik a fennálló kötelezettségeket.

Az értékpapír tõke- és kamattörlesztése-
kor a kibocsátó csõdje esetén az értékpa-
pír tulajdonosa elsõbbséget élvez.

A magyar szabályozás

A jelzáloglevél-kibocsátás a jelzálog-hi-
telintézeti tevékenységhez kötött, amelyet
a PSZÁF engedélyez és a speciális köve-
telmények betartását folyamatosan ellen-
õrzi (Jht. 22. §).

A jelzáloghitel csak ingatlanfedezettel és
önálló jelzálog-bejegyzéssel nyújtható.
A bejegyzést a földhivatalok soron kívül
8 napon belül intézik (Jht. 5. §). A ranghe-
lyet azonban a kérelem iktatási idõpontja
határozza meg (Inyt. 7. §).8 A jelzálogban-
kok üzleti szabályzatukban ragaszkod-
(hat)nak az elsõ ranghelyen történõ be-
jegyzéshez.
Törvényi elõírás a követelés arányosságá-
ra (Jht. 14.§), valamint a befektetések kor-
látozására (Jht. 9–10.§).

Jelzálogbank csõdje esetén a jelzálogle-
vél-befektetõnek törvényi elsõbbsége
van. A fedezet elégtelensége esetén a jel-
záloglevél-tulajdonosnak a kibocsátó fe-
dezeten felüli vagyonára is elsõbbsége
van (Jht. 20. §).

7 Lásd a Hitelintézeti Szemle 2002/2. számát az új bá-
zeli tõkeegyezmény fogalmi rendszerérõl.

8 Az 1997. évi CXLI. törvény az ingatlan-nyilván-
tartásról, egységes szerkezetben a végrehajtásról szó-
ló 109/1999. FVM rendelettel.

2. táblázat
Szabályozási különbségek



lenleg ez utóbbira nincsenek tapasztalati
számok, mivel jelzáloglevél esetében a
nemteljesítésbõl még nem következett be
veszteség. 

A jelzáloglevelek elhelyezése az
Európai Unióban. A jelzáloglevelek
piaci elhelyezését az Európai Unióban
abban az összefüggésben érdemes vizs-
gálni, hogy a UCITS-ok (befektetési ala-
pok) tarthatják-e a portfóliójukban azo-
kat; az alapok jelentik ugyanis a legna-
gyobb intézményi befektetõi bázist. Az
EU-szabályozás UCITS-okra vonatkozó
direktívája9 egyrészt a portfólióban tart-
ható értékpapírok kritériumait, másrészt
értékpapírok portfólióban tartható rész-
arányát határozza meg. A direktíva 22.
cikkely (4) bekezdése a UCITS-ok szá-
mára 25 százalékban határozza meg a be-
fektetési lehetõséget azon értékpapírok
esetében, amelyek a direktíva kikötései-
nek megfelelnek  A magyar szabályozás
szerint kibocsátott jelzáloglevelek a di-
rektíva elõírásait teljesítik, a UCITS-ok
tehát – amennyiben hazai jelzáloglevelek
Európai Unión belüli kibocsátására sor
kerülne – tarthatnák a portfóliójukban
(2. táblázat).

A JELZÁLOGLEVÉL-KIBOCSÁTÁS

FELLENDÜLÉSE A HAZAI PIACON

⇒⇒ A 2000. évi állami lakástámogatási
koncepció hatása, a jelzáloghitelezés
konzorciális együttmûködési formájá-
nak kialakítása.

A 2000. évben bevezetett új lakástámo-
gatási koncepció egyik lényeges eleme
volt a jelzáloghitelezés és ezen keresztül a
jelzáloglevél-kibocsátás fejlesztése volt.
Ez a gyakorlatban – mintegy egyéves át-
meneti idõszakban csak az FHB-ra10 kor-
látozódva – azt jelentette, hogy az állam a
jelzáloglevél-kibocsátás révén történõ
forrásszerzõ tevékenység támogatásán
keresztül, közvetve csökkentette a lakás-
hitel-kamatokat.

Az FHB a jelzáloglevelekre járó álla-
mi támogatás monopollehetõségét „kvá-
zi” refinanszírozó bankként megosztotta
a kereskedelmi bankokkal egy sajátos
együttmûködési formában. Az FHB
nemcsak közvetlenül (saját, illetve ügynö-
ki hálózata útján) nyújtja a jelzáloglevélen
keresztül támogatott hiteltermékét az ügy-
feleknek, hanem a kereskedelmi bankok is
értékesítik az FHB termékeit. Az FHB a
kereskedelmi bankokkal egyenként hitele-
zõi konzorciumot alkotott, aminek követ-
keztében a konzorciumi tagok terítik a ter-
méket hálózatukban. A hitelnyújtást köve-
tõen egy hónapon belül a követeléseket és
ezzel együtt a hitelkockázatot az FHB
átveszi a saját mérlegébe. A konzorciális
formában történõ közös hitelezésre jellem-
zõ, hogy a lakásfinanszírozó hitelterméket
mind a partnerek hitelezési szabályrend-
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9 Undertakings for Collective Investment in Transfer-
able Securities 2001/108/EC direktíva, amely módo-
sította a 85/611/EEC direktívát.

10 HVB Jelzálogbank annak ellenére, hogy akkor még
nem tervezte a lakossági szektor jelzáloghitelezését, a
Kormány lakástámogatási koncepciójának felülvizs-
gálatát kérte annak érdekében, hogy a lakáscélú álla-
mi támogatásokat az FHB-hoz hasonlóan kezelhesse.
Felülvizsgálati kérelmét az alkotmánybírósághoz
nyújtotta be. Az FHB monopóliuma a jelzáloglevele-
ken keresztül nyújtott kamattámogatásra 2001. év
elejétõl megszûnt és a támogatási forma az üzletág-
ban résztvevõ bármely jelzálogbank számára hozzá-
férhetõvé vált.



szerének, mind pedig az FHB speciális jel-
záloghitelezési szabályrendszerének meg-
felelõen alakították ki, továbbá hogy a fel-

adatok és a kockázatok egymás között
megosztottak. A feladatok a 3. táblázat sze-
rint oszlanak/oszlottak meg:
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3. táblázat
Feladatmegosztás a konzorciális hitelezésben

Megnevezés FHB
Konzorciális
partnerbank

Ingatlan értékelése, a hitelbiztosítéki érték
meghatározása +

Hitelszámla vezetése + 

Ingatlanok folyamatos és szükséges
felülvizsgálata +
Vagyonbiztosítás fenntartása +
Egyes ügyletek vonatkozásában folyamatos
információk szolgáltatása a partner-bankoknak +

Jelentések készítése és szolgáltatása a hivatalos
és ellenõrzõ szerveknek +

Hitelügyletek finanszírozása jelzáloglevél
kibocsátása révén +

Kapcsolattartás az ügyféllel +

Kérelem befogadása +

Szerzõdés megkötése +

Folyósítási feltételek ellenõrzése és folyósítás +

Hitelgondozás idõszakában az ügyfél értesítése
minden változásról +

Ügyfél kéréseinek befogadása +

Az FHB egy elõre kidolgozott alapsé-
ma szerint minden egyes partnerbankkal
külön szerzõdött. Az egyedi tárgyaláso-
kon természetesen a kockázatoknak és a
marzs megosztásának kérdése élezõdött
ki a legjobban. A bankok értelemszerûen
a minél nagyobb jövedelemrész megszer-
zésére törekedtek, aminek következtében
kockázatvállaló hajlandóságuk „rugal-

mas” volt. Az erõs versenynek és az egy-
re szûkülõ marzsnak köszönhetõen a tár-
gyalásokon a töredékmarzsok is rendkí-
vül nagy szerepet kaptak. A konzorciumi
szerzõdésekben a felek arányokról álla-
podtak meg. Az eredetileg felosztható
marzs 5 százalék volt, ami az állami tá-
mogatás mértékének növekedését követ-
ve változott.



A konzorciumi tagok az ügyféllel törté-
nõ szerzõdéskötést követõen a folyósítást
99 százalékban saját forrásból és 1 száza-
lékos mértékben az FHB forrásából haj-
tották végre. A folyósítást követõ 30 na-
pon belül az FHB kivásárolta a partner-
bank részét, nyilvántartotta és ütemezte a
törlesztõ részleteket.

A lakossági hitelezésben már aktívan
résztvevõ, illetve e piacra nézve távla-
tos üzletpolitikai elképzeléssel rendel-
kezõ kereskedelmi bankok mind felvet-
ték a kapcsolatot az FHB-val, a szerzõ-
déskötésre azonban nem minden esetben
került sor. Tekintettel arra, hogy az üzlet-
ágra jellemzõ a kisösszegû hitel, valamint
a termék kialakítása, terítése és az együtt-
mûködés kialakítása idõigényes folyamat
volt, a konzorciumi keretek között folyó-
sított hitelállomány összességében nem
volt jelentõs.

A konzorciális együttmûködési forma
mellett az FHB ügynökök segítségével –
biztosítók, takarékszövetkezetek – is érté-
kesíti termékeit.

⇒⇒ A jelzáloghitelezés refinanszírozá-
si koncepciója és ennek összefüggései a
jelzáloglevelek értékelésével.

A konzorciális értékesítési forma nehéz-
ségeit elsõsorban az elvárt hitel-kihelyezé-
si dinamika elmaradása mutatta meg. Már
2000. év végén felmerült, hogy a közvetítõ
bankoknak elõnyösebb a hitelportfólió
mérlegben tartása, alapvetõen a piaci ré-
szesedés látható megtartása, illetve növelé-
se miatt. Ezért az FHB elmozdult a „kvá-
zi” refinanszírozói szerepbõl a tényleges
refinanszírozói szerep kialakítása irá-
nyába.

Az FHB és a kereskedelmi bankok
újabb formájú együttmûködését a Jht.
2001 nyarán történt módosítása tette
lehetõvé azzal, hogy az önálló zálogjog
beiktatásával elõsegíti az FHB refinanszí-
rozói szerepének kialakítását. A refinan-
szírozói konstrukció lényege az, hogy a
kereskedelmi bank által folyósított jel-
záloghitel a hitelezõ kereskedelmi bank
mérlegében marad a hitel teljes futam-
ideje alatt, miközben a hitel fedezetéül
szolgáló zálogjogot eladván a jelzálog-
banknak, azért cserébe a piacinál olcsóbb,
hosszú lejáratú refinanszírozó forrást ké-
pes szerezni a jelzálogbanktól. Az önálló
jelzálogjogot a kereskedelmi bank az ügy-
fél hiteltörlesztésének ütemében vásárolja
vissza a jelzálogbanktól, csökkentve refi-
nanszírozási hitelállományát. Ugyanakkor
a jelzáloglevelek fedezete a jelzálogbank
fennálló követelése a refinanszírozott ban-
koknál, végsõ soron azonban a jelzáloghi-
tellel egyenlõ értékû, a jelzálogbanknál
nyilvántartott önálló zálogjogok.11

Az átalakított együttmûködési konst-
rukció elõre látható elõnyeit a 4. táblázat
foglalja össze.

Az új együttmûködési forma intéz-
ményi szinten elválasztja a jelzáloghi-
telt és a biztosítékát képezõ zálogjogot.
Ebbõl következõen felmerülhet a kérdés,
hogy a jelzáloglevélbe befektetõ értékpa-
pír-tulajdonos a hitelezõ és az értékpapír-
kibocsátó jelzálogbank elkülönülése elle-
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formát.



nére is ugyanazt a szintû befektetési biz-
tonságot élvezi-e, mint amikor a jelzálog-
bank egy intézményen belül rendelkezett a
hitelköveteléssel és az ahhoz kapcsolódó
ingatlanfedezettel. 

A Jht. módosítása gondoskodik arról,
hogy a refinanszírozás kockázatai a jel-
zálogbank, ezáltal a jelzáloglevélbe
befektetõk számára is kivédhetõek le-
gyenek.
• A jelzálogbank követelése a kereske-

delmi bank kockázatától független, mi-
vel a kereskedelmi bank nemfizetése
esetén a törvény garantálja, hogy a jel-
zálogbank közvetlenül kapcsolatba ke-
rüljön a kölcsönfelvevõvel. [Jht. 8. §
(6) bekezdés].

• A jelzálogbank követelése a keres-
kedelmi bankkal szemben (refinan-
szírozási hitel) nem haladhatja meg a
jelzáloghitelbõl még fennálló követe-
lés mértékét [Jht. 8. § (5) bekezdés],
ami megegyezik az eredeti kölcsön-
felvevõnél érvényesíthetõ és önálló
zálogjoggal fedezett követelések érté-
kével. 
A törvényi szabályozásból eredõen el-

méleti problémák – az elõtörlesztési lehe-
tõségbõl és a kereskedelmi bank esetleges
csõdjébõl adódóan – ugyan felmerülhet-
nek az új konstrukció kapcsán, ezek azon-
ban a gyakorlatban nem számottevõek,
vagy megfelelõ kockázatkezeléssel a mi-
nimális szintre csökkenthetõek.
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4. táblázat
Az önálló zálogjog megvásárlásával folyó konstrukció

elõnyei

Kereskedelmi bank

FHB

Ügyfél

• A jelzáloghitel-állomány a saját mérlegében marad, ami nö-
veli a piaci részesedését.

• A jelzáloglevelekre biztosított adott állami forrástámogatás
közvetlenül átcsatornázódik az általa nyújtott hitelekre is.

• Olcsóbb hosszú lejáratú forrásszerzés.
• Ügyfélmegtartás.

• A kereskedelmi banki hálózaton keresztül kisebb mûködési
költség mellett mûködik.

• Normál üzletmenet esetén a kereskedelmi bankok partner-
kockázatát futja.

• A partnerek hosszúlejáratú forrásigényét koncentráltan ké-
pes jelzáloglevéllel finanszírozni.

• A hitel átfutási ideje a korábbi 2-3 hónapról 1 hónapnál rö-
videbbre csökkent.

• A hosszúlejáratú, államilag támogatott jelzáloghitelek a ke-
reskedelmi bankok hálózatán keresztül széles körben elér-
hetõvé váltak.



A kereskedelmi bank a Ptk. rendelkezé-
sei alapján nem tagadhatja meg az elõ-
törlesztést ügyfelétõl. A jelzálogbankok
ugyanakkor, tekintettel arra, hogy a törvény
erõsen védi a jelzáloglevélbe befektetõket,
lehetõséget nyújt az elõtörlesztés szerzõ-
désben kikötött elutasítására (Jht. 7. §). Az
elõtörlesztést a jelzálogbank magas díj fel-
számításával is korlátozhatja, amit a partner
kereskedelmi bank költségként természete-
sen továbbhárít az elõtörleszteni szándéko-
zó ügyfelére.

A kereskedelmi bank fizetési problé-
mája (nem tudja visszavásárolni az önál-
ló zálogjogot) elõidézheti azt, hogy a jel-
zálogbank – az idõbeni csúszások miatt –
nem teljesíti azt a szigorú kritériumot,
hogy a jelzáloglevelek mögötti rendes fe-
dezet (elsõ szinten a kereskedelmi ban-
koknál fennálló tõke- és kamatkövetelés,
végsõ soron azonban az önálló zálogjog-
ok) aránya minimum 80 százalék a teljes
fedezeten belül. Ennek valószínûsége
azonban rendkívül csekély, mivel a Jht. 8.
§ (6) bekezdése lehetõvé teszi, hogy ha a
visszavásárlási szerzõdésbõl származó fi-
zetési kötelezettséget a kereskedelmi
bank megszegi, a bekövetkezés idõpont-
jától kezdõdõen az önálló zálogjoggal
biztosított jelzáloghitel a jelzálog-hitelin-
tézetet illeti meg. A tényleges kockázat
tehát – figyelembe véve a törvényi enged-
ményezés technikai átfutását – a legrosz-
szabb esetben is csak az adott havi
törlesztõ részlet lehet. Ez a kockázat
azonban a teljes portfólió arányában, fo-
lyamatos üzletmenetben diverzifikálható.

A kereskedelmi bank fizetési problé-
mája egy másik, általánosabb aspektusból
is megvizsgálható. A refinanszírozói

modellben12 egy jelzálogbank portfólió-
ja a refinanszírozott bankok arányá-
ban diverzifikált. A refinanszírozás lé-
nyegébõl következõen a jelzáloghitelek
törvényes feltételeit – a fedezetül szolgá-
ló ingatlan hitelbiztosítéki értékének
megállapítását kivéve – a kereskedelmi
bank teljesíti. A törvényben szabályozott
jelzáloghitelezés lényege éppen a nagyfo-
kú biztonság, ami jó alapokat teremt a
banki üzletmenetbõl származó kockázatok
megelõzésére. Érdemes azonban arra is
gondolni, hogy a törvényi elõírások elle-
nére az ingatlan- és bankválságok okai kö-
zött egyaránt megjelennek a hitelezési
gyakorlat gyengeségei.

Az ismétlõdõ problémák közül néhá-
nyat kiemelve: 
• A hitelezés az ingatlanszektoron belül

is összpontosulhat néhány üzleti cso-
portra vagy személyre. A közeli cégkö-
zi kapcsolatok és a kapcsolódó vállal-
kozások tranzakciói az ingatlanszektor-
ban elfedhetik a tényleges kockázatok
nagyságát.

• A cash-flow nem korrekt elemzése,
ami elrejtheti az adósságszolgálat fede-
zésének hiányosságait.

• A kereskedelmi bank a rövid távú díj-
bevételekre, valamint a piaci részese-
dés és aktivitás fenntartására koncent-
rálhat.

• Csökkenhet a körültekintés abban a te-
kintetben, hogy mind a kölcsönfelve-
võt, mind a biztosítékot ugyanaz a
sokkhatás éri.
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jelzálogbank közvetlenül egyáltalán nem nyújt jelzá-
loghitelt.



• Gyenge minõségû hitelkövetés és -gon-
dozás.
Refinanszírozás esetén egy jelzálog-

bank közvetlenül nem, vagy csak részben
tudja kontrollálni a kereskedelmi bank
gyakorlatát. Ezt figyelembe véve javasol-
ható, hogy a refinanszírozó jelzálogbank
fokozott figyelemmel kövesse és minõsít-
se a refinanszírozott bankok üzleti gya-
korlatát, csökkentve ezáltal a refinanszí-
rozott bank hibáiból eredõ kockázatokat.

Visszatérve az elõzõekben felvetett kér-
désre – miszerint a jelzáloglevélbe befek-
tetõ értékpapír-tulajdonos a hitelezõ és az
értékpapír-kibocsátó jelzálogbank elkülö-
nülése ellenére is ugyanazt a szintû befek-
tetési biztonságot élvezi-e, mint amikor a
jelzálogbank egy intézményen belül ren-
delkezett a hitelköveteléssel és az ahhoz
kapcsolódó hitelbiztosítéki értékkel – az
elméleti problémák végiggondolását köve-
tõen, igennel válaszolhatunk. Az új együtt-
mûködési forma érdemben nem változ-
tatott a jelzáloglevelek biztonságán. 

Fontos megemlíteni azonban azt is,
hogy a jelzáloglevelekrõl és ezzel össze-
függésben a jelzáloghitelezésrõl szóló
hazai törvényben szereplõ önálló jelzá-
logjog és a segítségével megvalósítható
refinanszírozói szerepkör rendkívül inno-
vatív, egyedülálló az EU-tagországok
szabályozásában. E speciális szabályozás
kockázati megítélése egyelõre még nem
történt meg a nemzetközi értékpapírpia-
cokon, mivel magyar jelzáloglevelet még
nem bocsátottak ki külföldön. Az érték-
papírok kockázati értékelésekor minden
esetben áttekintik a mögöttes törvényi
szabályozást is. A nemzetközi minõsítés
részét képezõ jogi auditálás megelõzi a

külföldi kibocsátást, illetve a külföldiek
hazai befektetését a jelzáloglevelekbe.
Egy jogi audit pozitív eredménye jelezné
ennek az egyedi megoldásnak az EU-n
belüli elfogadottságát is.

⇒⇒ A refinanszírozói szerepkör és a
nagykockázat kezelése. 

Az önálló zálogjog bevezetése és a zá-
logjog, valamint a jelzáloghitel intézmé-
nyi szétválasztásának lehetõségét a Jht.
tartalmazza, lehetõvé téve egy jelzálog-
bank refinanszírozói szerepének kialakí-
tását. A módosítás azonban nem tér ki a
nagykockázat-vállalás eltérõ mértékû sza-
bályozására, ami a refinanszírozói szerep-
körhöz nélkülözhetetlen. 

A jelzálog-hitelintézetek nagykockázat-
vállalása a Hpt. elõírásai alapján a szavato-
lótõke huszonöt százalékában korlátozott
és a vállalt nagykockázat együttes összege
nem haladhatja meg a szavatolótõke nyolc-
szorosát. Ez a korlátozás a refinanszírozási
szerepkört erõteljesen korlátozza.13 A meg-
oldás a következõ lehetõségek felé orientá-
lódhat:
• Kézenfekvõ, minden esetben alkal-

mazható piaci megoldás a tõkeemelés,
ami a nagykockázat-vállalás lehetõsé-
gét automatikusan növeli. 

• A hazai szabályozásban ismert megol-
dás, hogy speciális, refinanszírozói
szerepkörben lévõ bankra a nagykoc-
kázat-vállalás mértékét magasabb szá-
zalékban korlátozza.14 Ez azonban a
Jht. módosításával nem valósítható
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13 Az FHB szavatolótõkéje mintegy 5 Mrd Ft.
14 Az Eximbankról szóló 1994. évi törvény a bank

nagykockázat vállalását a szavatolótõke 35 száza-
lékában határozza meg.



meg, hiszen a piacon több jelzálogbank
is mûködik, amelyek adottságai elté-
rõek, például: a refinanszírozói modellt
bankcsoporton belül kívánja alkalmaz-
ni úgy, hogy csoporton belül megoldja
a jelzáloghitel-termékek terítését és a
forrásgyûjtést. 

• A refinanszírozói szerepkörrel együtt a
nagykockázat vállalása azonban egy
harmadik szempont figyelembevételé-
vel is átgondolható. Vajon az a hitelki-
helyezés, amely egy önálló zálogjog
visszavásárlása mellett történik, mi-
lyen mértékû kockázatot jelent?
Amennyiben ez a kockázat számszerû-
síthetõn kisebbnek tekinthetõ, mint egy
normál hitelkihelyezés kockázata, ak-
kor a nagykockázati limit módosítása
nélkül növelhetõ az egy ügyfél irányá-
ban vállalható kockázat mértéke. 

A JELZÁLOGLEVELEK KIBOCSÁTÁSA

NAPJAINKBAN

⇒⇒ A piac szereplõi.
A jelzáloglevél-piac közelmúltbeli fej-

lõdése az FHB 1998-ban történt megala-
pításával kezdõdött, így az FHB a jelzá-
loghitelezés és jelzáloglevél-kibocsátás
hazai úttörõje. Üzleti stratégiája 2000. év
elejétõl hangsúlyozottan a lakáshitelezés-
re épül. Az elmúlt csaknem két év alatt
– piaci részesedését tekintve – a lakás-
hitelezésben az OTP Bank és a takarék-
szövetkezeti hálózat mögött mintegy 7,6
százalékkal a harmadik helyen áll. Az
FHB gyors ütemben adaptálja termékeit
az állam úgynevezett „otthonteremtési”
támogatási rendszeréhez. A támogatások-

hoz való hozzáférés folyamatos szélesíté-
se és a tényleges támogatás (tõke, kamat,
adó) értékének növelése következtében a
lakáshitelezés dinamikus bõvülése elõre-
vetíti a jelzáloglevél-kibocsátások töret-
len bõvülését is.

A HVB Jelzálogbank 1999-ben kezd-
te meg tevékenységét. Üzleti aktivitása
eddig alapvetõen a vállalkozói szegmens-
re koncentrálódott. Piaci részesedése a
hazai jelzáloghitelezésben – az anyabank
jelentõségébõl kiinduló elõzetes várako-
zásokhoz képest – csekély mértékû volt,
az elkövetkezõ idõszakban azonban
várhatóan erõteljesebb piacszerzési stra-
tégiát folytat a lakáspiaci üzletágban.

A jelzáloglevél-piacon 2002 elejétõl új
szereplõként megjelent az OTP Jelzálog-
bank. Szakértõi elemzések szerint az
OTP várhatóan a lakáspiacon történõ hi-
telfolyósítások 50 százalékot meghaladó
piaci részarányát képes lesz képes rövid
idõn belül megszerezni, meglévõ hálóza-
tának, a lakáshitelezésben elvitathatatla-
nul meglévõ szakmai gyakorlatának és a
bankcsoportban rejlõ versenyelõnyeinek
kihasználása révén. A piac másik részét
elõreláthatóan az FHB és az FHB köré
konzorciális, ügynöki, illetve refinanszí-
rozási szerzõdéssel szervezõdõ hitelinté-
zetek fedik le.

Elõrevetítve e piaci szegmens fejlõdé-
sét a szereplõk szempontjából az valószí-
nûsíthetõ, hogy a jelzáloghitelezésen be-
lül a lakáspiaci üzletág kétpólusúvá
válhat az FHB és az OTP között, amit
némileg befolyásolhatnak az újabb
versenytársak. 2002. március végén a
Postabank is bejelentette szándékát jelzá-
logbank alapítására. 
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A lakáspiaci üzletág domináns résztve-
või azonban nem határozzák meg automa-
tikusan a jelzáloglevél jövõbeli piacát.
A jelzáloglevél-kibocsátás a jelenlegihez
képest a többszörösére növekedhet, ha a
jelzáloghitelezés az ingatlanon túlmenõen
földtulajdonra, illetve bérleti viszonyra
alapítva is megkezdõdhet. A fõ akadályo-
zó tényezõk e tekintetben a hazai birtok-
szerkezet elaprózottsága és a föld ala-
csony értéke. 

Üzleti lehetõségek rejlenek még a pro-
jektfinanszírozásokban, ezen belül az ön-
kormányzati fejlesztésekben is, ezek az
EU-átlaghoz képest szintén fejletlenek
Magyarországon. 

További jelzálog-hitelintézetek na-
gyobb piaci térnyerése a hazai piacon ak-
kor várható, ha a projektfinanszírozás,
valamint az önkormányzati fejlesztések
is jelentõsen bõvülnek, illetve a földtulaj-
donra alapított jelzáloghitelezés elõl az
akadályozó tényezõk elhárulnak, amivel
párhuzamosan az agrárszféra hitelezése
is nagymértékben fellendülhet. 

⇒⇒ Jelzáloglevél-kibocsátások 1997
és 2001 között.

A vizsgált idõszakban az FHB és a
HVB összesen 29,6 Mrd Ft értékû jelzá-
loglevelet helyezett el a tõkepiacon. 

A jelzáloglevél-kibocsátás alapvetõen
két formában – zártkörben és nyilváno-
san – történt. A két kibocsátási forma
egyben a kibocsátó aktív üzleti tevé-
kenységének szintjét is jelzi. A tevé-
kenységét megkezdõ jelzálog-hitelin-
tézet számára a kezdeti idõszakban
– figyelembe véve a törvényi elõírásokat
és az üzemgazdasági megfontolásokat –

a zártkörû értékesítési mód a legcélra-
vezetõbb.
• A Jht. 14. § értelmében a jelzálogle-

velek 80 százaléka mögött rendes fe-
dezetnek – jelzáloghitelbõl eredõ tõke-
követelés és szerzõdés alapján járó
kamat – kell állnia. Ez az áttétel a jel-
záloglevelek és a jelzáloghitelek ál-
lománya között – a jelzáloglevélbe
befektetõk biztonsága érdekében – azt
jelenti, hogy az értékpapír-kibocsá-
tás a jelzálog-hitelintézet aktív tevé-
kenységének közvetlen függvénye,
azaz a piacon elhelyezhetõ jelzálogle-
vél mennyiségét a bank fokozatosan
növekvõ aktivitása is korlátozza.
Ezen túlmenõen, az induló bank költ-

ségviselõ képessége is abba az irányba
mutat, hogy költségigényesebb és szofisz-
tikáltabb nyilvános kibocsátás csak jelen-
tõsebb mennyiségû értékesítés esetén tör-
ténjen, mert a nyilvános kibocsátás és az
értékpapírok bevezetése a tõzsdére jelen-
tõsen meghaladják a zártkörû kibocsátás
költségeit. Ugyanakkor zártkörû kibocsá-
táskor – a relatíve kis mennyiségbõl eredõ
korlátozott likviditás miatt – a bench-
markhoz viszonyítva magasabb kamat-
prémiumot várnak el a befektetõk, mint
nyilvános kibocsátás esetén.

Az 5. táblázat az elmúlt idõszakban
a zártkörben és a nyilvánosan kibocsátott
jelzáloglevelek arányát mutatja be. 

Az FHB zárt körben kibocsátott vál-
tozó kamatozású jelzálogleveleit általában
az egyéves ÁKK referenciahozam felett
80–100 bázisponttal, míg a fix kamatozá-
sú jelzálogleveleket az ötéves ÁKK refe-
renciahozam felett 60–100 bázisponttal
jegyezték le a befektetõk. A HVB a hat
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5. táblázat
Jelzáloglevél-kibocsátások volumene és formája

Névérték 1998–2001.                      2001.                            2001.
(millió Ft) június 30. szeptember. 30.               december. 31.

zárt nyílt zárt nyílt zárt nyílt
FHB 11 590 3 875 11 590 6 544 11 590 15 046
HVB 1 1500 – 1 2 000 – 1 2 000 –

hónapos ÁKK referenciahozam felett
60–80 bázisponttal helyezte el értékpapír-
jait a piacon. 

A zártkörben kibocsátott értékpapírok
lejegyzõi intézményi befektetõk, alapve-
tõen biztosító társaságok voltak. 

A zártkörû jelzáloglevél-kibocsátáso-
kat keresleti oldalról vizsgálva az állapít-
ható meg, hogy a piac felvevõ képességét
befektetõi oldalról törvényi és belsõ port-
fóliókezelési elõírások korlátozzák:
• A befektetési alapokról szóló 1991. évi

LXIII. törvény15 12. §-ának elõírásai
alapján a befektetési alapok nem fek-
tethettek be zártkörben kibocsátott ér-
tékpapírokba. 

• Az intézményi befektetõk limitekkel
rendelkeznek az azonos típusú, illetve
azonos kibocsátójú befektetésekkel
szemben (ezek az FHB esetében lassan
betelnek). 
Az OTP Jelzálogbank üzleti tervei sze-

rint szintén zártkörû jelzáloglevél-kibocsá-
tásokkal kezdi meg a jelzálog hitelezésé-
nek finanszírozását, esetében azonban az
OTP-bankcsoport önmaga képezhet egy
hosszabb átmeneti idõre felvevõ piacot.

Ami a nyilvános kibocsátásokat ille-
ti, az FHB 2001. második negyedévétõl
kezdõdõen folyamatosan, havi gyakori-
sággal bocsátja ki a jelzálogleveleket
(6. táblázat). 

A befektetõk továbbra is elsõsorban in-
tézményi befektetõk, de a biztosító társa-
ságok, valamint a pénzügyi és befektetési
intézmények mellett a befektetési alapok-
nak és a magánszemélyeknek is lehetõsé-
ge nyílt a jelzáloglevelek vásárlására.

A nyilvános piac építésének eddig elért
eredményeibõl még nem vonhatóak le
hosszú távra következtetések, mivel a má-
sodlagos forgalomba bekerült jelzálogle-
velek likviditása a forgalomban lévõ
mennyiség, illetve a hozamingadozások
eddigi elmaradása miatt szerény mértékû.

A JELZÁLOGLEVÉL-PIAC TOVÁBBI

FEJLÕDÉSE

A hazai jelzáloglevél-piac további fejlõ-
dését az alábbi tényezõk határozzák meg:
• A jelzáloghitelezés dinamikus fejlõdé-

se, ami egyrészt lehetõvé teszi, más-
részt kényszeríti a jelzálog-hitelintéze-
teket jelzáloglevél-kibocsátás révén
történõ forrásszerzésre.

15 A 2001. évi CXX. törvény a tõkepiacról (Tpt.) a be-
fektetési alapok befektetési szabályait átstrukturálta.
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16 A rábocsátásos technika következtében az ugyanazon sorozaton belül késõbb kibocsátott jelzáloglevelek esetében az
induló kamatláb jelentõsebben eltérhet az ÁKK referenciahozamtól.

6. táblázat
Az FHB nyilvános jelzáloglevél-kibocsátásai  (millió Ft)16

Kibocsátás             
Fix            Változó

Induló kamat            ÁKK ref.
dátuma százalék floater hozam százalék

2001. márc. 8. 2403,85 –   . 9,6 (EHM:9,71) 9,13
2001. jún. 12. 1471,48 –   . 9,6 (EHM:9,2) 8,42
2001. júl. 12. 779,35 –   . 9,6 (EHM:9,1) 8,17
2001. aug. 22. 1650 –   . 9,6 (EHM:9,47) 8,30
2001. szept. 10. – 239,29 11,1 (1 éves 10,29

ÁKK + 70 bp)
2001. nov. 12. – 1000 11,1 (1 éves 9,76

ÁKK + 70 bp)
2001. dec. 10. – 1000 11,1 (1 éves 9,26

ÁKK + 70 bp)
2002. jan. 21. – 1000 11,1 (1 éves 8,19

ÁKK + 70 bp)
2001. okt. 8. 4002 – 9,5 (EHM 9,8) 8,59
2001. nov. 12. 1000 – 9,5 (EHM 8,95) 7,95
2001. dec. 8. 1500 – 9,5 (EHM 8,59) 7,65

• A potenciális hazai befektetõk befekte-
tési korlátjai. 

• Az értékpapírpiac azonos kockázati
szegmensének struktúrája a felkínált
értékpapírok mennyisége, lejárata és
hozama szempontjából.

• A lehetséges külföldi piacok felvevõ-
képessége mennyiség és hozam szem-
pontjából, illetve a magyar jelzálogle-
velek megítélése a külföldi értékpapír-
piacokon.
E tanulmány keretében a jelzáloghite-

lezés várható dinamikáját nem vizsgáljuk.
Górcsõ alá kerül azonban a másik három

tényezõ annak érdekében, hogy a jelzá-
loglevelek jövõbeli térnyerési lehetõsé-
geit megvizsgálhassuk. 

⇒⇒  A jelzáloglevelek elhelyezése a
belföldi piacon.

A jelzáloglevelek belföldi terítése érde-
kében a hazai befektetõk befektetési kor-
látait kell közelebbrõl megvizsgálni. E
korlátok egyrészt szabályozási kérdések-
kel, másrészt a jelzáloglevelekbe befekte-
tõ piaci szereplõkre ható változásokkal,
illetve e szereplõk befektetési szokásaival
függnek össze.



A jelzáloglevelekbe befektetõ piaci
szereplõk közül a nyugdíjpénztárak, biz-
tosítótársaságok és a befektetési alapok
befektetési lehetõségei és szokásai rele-

vánsak a jelzáloglevél belföldön történõ
elhelyezésében. Az intézményi szereplõk
befektetései 2001. évben a 7. táblázat sze-
rint oszlott meg.
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17 A hagyományos életbiztosítások biztosítástechnikai tartalékainak fedezetéül szolgáló befektetések százalékos össze-
tétele.

7. táblázat
Intézményi befektetõk portfóliójának megoszlása (%)

Befektetés
Magán- Önkéntes

Biztosítók17 Befektetési
nyugdíjpénztár nyugdíjpénztár alapok

Állampapírok,
MNB kötvények

80,1 76,6 89,7 79

Egyéb
(befektetési jegy, 14,2 1,15 14,9 1 százalék alatti
jelzáloglevél stb.)

A táblázat egyértelmûen bizonyítja az
állampapír-befektetések dominanciáját a
portfóliók összeállításában. A kérdés az,
hogy milyen tényezõk hathatnak – az ára-
záson kívül – e portfóliók átstrukturálá-
sára a jelzáloglevelek irányába a befek-
tethetõ volumen és a szabályozási lehetõ-
ségek révén.

A nyugdíjpénztárak 2001. év végi
vagyona 574,1 Mrd Ft volt. A tagdíjjelle-
gû bevételek 2001 folyamán a két külön-
bözõ típusú pénztárban összesen csak-
nem 143 Mrd Ft-ot tettek ki, amibõl a
magán-nyugdíjpénztárak bevétele 89,6
Mrd Ft volt. A piaci hatásokon kívül a
tagdíjjellegû bevételekre két tényezõ hat
a közeljövõben. A magán-nyugdíjpénztá-
ri tagdíjak várhatóan 6 százalékról 8
százalékra történõ emelése, ami ugyan-
azt a bázist feltételezve kb. 30 Mrd Ft

többletet jelent. Ezt némileg csökkenthe-
ti az új pénztártörvény 2002 januárjától
érvényes módosítása, amelynek értelmé-
ben a pályakezdõk már automatikusan
nem a magánkasszák, hanem az állami
tb-rendszer tagjaivá válnak. Ez rövid tá-
von is a pénztári létszám csökkenésének
veszélyét hordozza magában.

A biztosítók esetében a vonatkozó be-
fektetési szabályokat az 1995. évi XCVI.
törvény szabályozza. A törvény 84. §-a
kimondja, hogy „a biztonságos befekte-
tés érdekében a biztosítónak egyidejûleg
több befektetési formát kell választania,
és az adott befektetési formán belül is tö-
rekednie kell a befektetési kockázat mér-
séklésére a befektetési kockázatok meg-
osztásával.” Ugyanakkor a törvény 86.
§-a felsorolja azokat az eszközöket, ame-
lyekben a biztosító biztonságtechnikai



tartalékait és biztonsági tõkéjét tarthatja.
A felsorolás nevesíti a „Magyarországon
székhellyel rendelkezõ jelzálog-hitelin-
tézet által kibocsátott jelzáloglevelet.”

Mindezek figyelembevételével a port-
fólió összeállítása az egyes biztosítók bel-
sõ kockázatkezelési politikájának függvé-
nye. A mûködési engedéllyel rendelkezõ
18 biztosító életbiztosítási díjtartalékai
összesítve 2001 év végén 425,8 Mrd Ft
volt, ami az elõzõ évhez képest 30 száza-
lékos növekedést mutat. Az életbiztosítási
díjbevételek csökkenése azonban az ága-
zat kisebb, átmeneti visszaesésére utal.

A befektetési alapokban kezelt va-
gyon 2001-ben 25 százalékkal bõvült és a
növekedés szinte teljes egészében a biz-
tonságosabb hazai pénzpiaci és kötvény-
alapokba történõ tõkebeáramlásnak volt
köszönhetõ, mialatt a részvényalapokban
és a nemzetközi alapokban lévõ vagyon
fogyott. A 100 befektetési alap nettó esz-
közértéke összesen 711 Mrd Ft volt az év
végén. 

A tõkepiacról szóló 2001. évi CXX.
törvény 268. § (2) bekezdésében a befek-
tetési alapokra vonatkozó általános befek-
tetési szabályok szerint az egy kibocsátó-
tól származó értékpapírok nem haladhat-
ják meg a befektetési alap saját tõkéjének
20 százalékát, kivéve az OECD-tagállam-
ok által kibocsátott állampapírt. A nyilvá-
nos értékpapír-befektetési alapokra vonat-
kozó különleges és eltérõ szabályokat a
Tpt. 276. §-a szabályozza. A befektetés
biztonsága szempontjából a jelzálogleve-
lek az állampapír-befektetéseket követik.
Az OECD-tagállam által kibocsátott azo-
nos sorozatba tartozó állampapírok saját
tõkére vetített összértéke a nyilvános,

nyílt és zárt végû értékpapíralap esetében
egyaránt, nem haladhatja meg a 35 száza-
lékot. A jelzáloglevelek összértéke nem
haladhatja meg az alap saját tõkéjének 25
százalékát. 

A belföldi piacon középtávra elõrete-
kintve tehát – figyelembe véve a poten-
ciális befektetõkre vonatkozó szabályo-
zást, valamint a befektethetõ volumen
várható növekedését – a nyílt kibocsá-
tású jelzáloglevelek teríthetõek. A si-
keres terítés végsõ soron a befektetõk
szándékain múlik, ami – eltekintve az ára-
zástól – a jelzáloglevelek likviditásának
növelésével is fokozható. Nyilvánvaló,
hogy a tõkepiacon a jelenleginél nagyság-
renddel több és lejáratát tekintve hossz-
abb kibocsátások is szükségesek a valós
likviditás megteremtéséhez. Ez azonban
csak idõ kérdése, az FHB már havi rend-
szerességgel bocsátja ki jelzálogleveleit,
és várhatóan a többi jelzálogbanknak is
hamarosan a nyilvános kibocsátás irányá-
ba kell fordulnia, ha üzleti aktivitása erõ-
teljesen nõ.

⇒⇒ Versenyhelyzet a belföldi értékpa-
pírpiacon.

A jelzáloglevelek belföldi terítését
azonban jelentõsen hátráltatja az ál-
lampapírok dominanciája, mivel a jel-
záloglevelek elhelyezése a tõkepiacon
alapvetõen az állampapír-kibocsátásokkal
vethetõ össze mennyiség, lejárat, kocká-
zati árazás és konstrukció tekintetében
egyaránt. 

Mennyiségi szempontból a forgalom-
ban lévõ jelzáloglevelek állománya mar-
ginális az állampapír-állományok mel-
lett. 2001 végén az állampapír-állomány
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piaci értéken megközelítette az 5 735 Mrd
Ft-ot,18 miközben a kibocsátott jelzálogle-
velek állománya ennek a mennyiségnek
csak a 0,5 százalékát érte el, csaknem 29
Mrd Ft volt.19

A jelzálog-hitelezés és jelzáloglevél-kibocsátás szem-
pontjából hosszú és töretlen fejlõdésre visszatekintõ
országok esetében – Németország (44 százalék), Dá-
nia (59 százalék) – a jelzáloglevelek aránya a hitelvi-
szonyt megtestesítõ értékpapírok között jóval maga-
sabb és mennyiségét tekintve vetekszik az állampapír-
okéval. Az EU átlagát tekintve a jelzáloglevél típusú
értékpapírok aránya meghaladja a tõkepiaci befekteté-
si formák 17 százalékát.

A jelzáloghitelezés eredendõen hosszú
lejáratú, ennek következtében a lejárati
összhang biztosítása érdekében a jelzá-
log-hitelintézetek forrásszerzõ tevékeny-
sége is a tõkepiacra koncentrálódik.

A Jht. elõírásai alapján20 a jelzálog-hi-
telintézet teljes hitelállományában a köl-
csönszerzõdések megkötésekor a leg-
alább ötéves lejáratú jelzáloghitelek ará-
nya nem lehet kevesebb 80 százaléknál.
Ugyanakkor a jelzáloghitelekbõl eredõ
tõke- és kamatkövetelésnek legalább 80
százalékos arányban fedeznie kell a for-
galomban lévõ jelzáloglevelek még nem
törlesztett névértékét és fennálló kamat-
tartozását. 

A törvény szövegezése lazítja a lejárati
összhang követelményét – tekintettel arra,
hogy a legalább ötéves futamidõ követel-
ményét a kölcsönszerzõdés megkötésé-
nek idõpontjára határozza meg a fennálló
hitelállomány hátralévõ futamideje he-
lyett –, a jelzálog-hitelintézetek mûködé-

sét elemezve azonban látható, hogy 5 év-
nél rövidebb futamidejû jelzáloglevél-
kibocsátás egyáltalán nem történt. A jelzá-
loglevelek futamidejének megválasztása-
kor fontos szempont, hogy olyan lejárati
résbe kerüljön, amit az állampapírok mi-
nél kevésbé fednek le, ugyanakkor a bank-
üzem által kívánatos forrásszerkezetnek is
megfelel.

2001 év végéig az FHB 26,636 Mrd Ft
jelzáloglevelet bocsátott ki, amelynek 52
százaléka 6 éves, 20 százaléka 7 éves és
12 százaléka volt 8 éves lejáratú a ki-
bocsátás idõpontjában. Az állomány le-
járati szerkezetében 72 százalékos
arányban az 5-6 éves hátralévõ lejárat
dominál.

A HVB jelzáloglevél állománya 2 Mrd
Ft. A kibocsátások 2001. évben történtek
5 éves lejáratra. 

Miközben a jelzálogbankok hosszú le-
járatú forrásbevonása a hitelezési te-
vékenység dinamikus bõvülése következ-
tében egyre nagyobb lesz, 2002-ben az
államháztartás belföldi finanszírozási
igénye is erõsödik. 

A belföldi finanszírozási szükséglet
kielégítése csaknem 3,2 ezer Mrd Ft brut-
tó állampapír-értékesítést jelent. Az adós-
ságkezelési stratégiának megfelelõen az
állampapírok futamideje az egyre hosz-
szabb lejáratok irányába mozdul el.
A hosszú lejáratú állampapírok preferált
futamideje az 5, illetve 10 év lesz.

A forint árfolyamsávjának kiszélesíté-
sére visszavezethetõen megváltoztak a de-
vizaadósság-kezelés feltételei. A jövõben
az államháztartás lejáró devizaadóssága
forintban kerül megújításra, aminek kö-
vetkeztében a 2001. évi 549 Mrd Ft nettó
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18 Kincstárjegy: 1 485 Mrd Ft, államkötvény: 3 672 Mrd
Ft, MNB kötvény: 578 Mrd Ft.

19 FHB: 26,6 Mrd Ft, HVB: 2 Mrd Ft.
20 Jht. 5. § és 14. §



forintpiaci finanszírozási igény 2002-ben
mintegy 400 Mrd Ft-tal nagyobb belföldi
állampapír-kibocsátást követel meg. Ezzel
egy idõben az MNB-kötvényállomány ha-
sonló mértékben csökken annak érdeké-
ben, hogy a megnövelt kínálat a hozamok
túlzott emelkedése nélkül megvalósul-
hasson. 

A jelzáloglevél-kibocsátás szempont-
jából a hazai tõkepiac helyzetérõl az ál-
lapítható meg, hogy az állampapírok je-
lenlegi dominanciája és e dominancia
várható erõsödése következtében a jel-
záloglevelek elhelyezése éles kínálati
versenyhelyzetbe kerül. A megnövelt ál-
lampapír-kibocsátás megvalósulása esetén
a hasonló kockázatú MNB belföldi köt-
vényállomány csökkentése megakadá-
lyozhatja a piaci hozamok általános emel-
kedését, de a helyzet önmagában jelentõs
konkurenciát teremt a befektetõk megtalá-
lásakor a jelzáloglevelek számára. 

Ráadásul az állampapíroknak rendkívül
nagy versenyelõnye van az elsõdleges és
másodlagos értékesítési csatornák több év-
re visszatekintõ mûködésében is. Elsõsor-
ban a háztartásokra igaz az, hogy hosszú
idõt és nagy marketingköltséget igénylõ
feladat e befektetõi szféra tartós megnyeré-
se. Ezt bizonyítja, hogy 2001. félévkor a
kockázatmentes állampapírok csaknem 16
százaléka volt a háztartások tulajdonában.
Összehasonlításképpen, az FHB nyilvános
kibocsátásának mintegy 2 százaléka került
magánszemélyekhez.

Mindebbõl következik, hogy a jelzá-
loglevelek piaci térnyerésének egyik
kulcskérdése az árazás. 

Az infláció csökkenésének töretlen
tendenciája kedvezõen hat a tõkepiaci ho-

zamok csökkenésére, ami a jelzálogleve-
leken keresztül közvetlenül érvényesülhet
a lakáshitelek árában. 

A jelzáloglevelek tõkepiaci árazása
azonban alapvetõen az állampapírok refe-
renciahozamával vethetõ össze. Az állam-
papírpiacon mutatkozó lassú és folyama-
tos hozamcsökkenés 2001. november kö-
zepéig, majd ezt követõen a kamatcsök-
kenés hatására a hozamesés felgyorsulása
ugyancsak biztató volt, a befektetõkért
folytatott erõs versenyhelyzet azonban a
jelzáloglevelek árát relatíve magasan
tarthatja. 

⇒⇒ Jelzáloglevél-kibocsátás a külföldi
értékpapírpiacon.

A jelzáloglevél-kibocsátás szempont-
jából nézve, a belföldi adósságpiac rö-
vid távon erõs versenyhelyzetet teremtõ
struktúrája a jelzálogbankokat min-
denképpen a nemzetközi megjelenésre
sarkallja.21 Az elsõ külföldi kibocsátás,
illetve ezzel egyenértékûen a külföldiek
jelzáloglevél vásárlása a hazai piacon lesz
a gyakorlati próbája a magyar jelzálogtör-
vény kockázati megítélésének a nemzet-
közi piacokon.

A nemzetközi értékpapír-kibocsátásnál
a következõ szempontokat kell figyelem-
be venni.

Bármilyen devizában denominált „euro-
bond” kötvény – tekintettel arra, hogy EU-
jogszabályok nem rendelkeznek a kibo-
csátásokról – valamely tagállam jogrendje
szerint kerülhet kibocsátásra. Ezáltal a
nemzetközi kibocsátás a jogi szabályozá-
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21 A refinanszírozói modellben példaként említett Svájc
két jelzálogbankja csak belföldön helyezi el a jelzá-
logleveleit.
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son túlmenõen egy tagállam tõzsdéjéhez és
a választott elszámoló rendszerhez kötõdik. 

A kibocsátást rendszerint – de nem
kötelezõ jelleggel – nemzetközi hírû rat-
ing cég hitelminõsítése elõzi meg mind a
kibocsátóra, mind pedig a kibocsátandó
értékpapírra vonatkozóan. A minõsítés
ára különösen magas lehet egy elsõ ízben
kibocsátó cég esetében, e nélkül azonban a
hatékony elsõdleges és másodlagos for-
galmazás elérhetetlen. Ez, valamint az
egyéb járulékos költségek indokolják azt,
hogy 100–150 millió eurónyi érték érték a
minimális volumen, amivel nemzetközi
kibocsátást zártkörben érdemes kezdeni, a
hatékony másodpiaci forgalom érdekében
ennek az összegnek a négy-ötszöröse cél-
szerû. 

Elõretekintve, egy kedvezõ nemzetkö-
zi minõsítés nemcsak a külföldi kibocsá-
táshoz elengedhetetlen, hanem várhatóan
nagymértékben és hirtelen megnövelné az
arra vállalkozó jelzálogbank értékpapírja-
inak belföldi és külföldi befektetõk általi
keresettségét, ami csökkentené a hozam-
elvárásokat.

ÖSSZEFOGLALÁS

Áttekintve a jelzáloglevél-piac fejlõdésé-
re a közeljövõben közvetlenül ható té-
nyezõket, az alábbi kritikus pontok látha-
tóak.

A lakáshitelezés dinamikus fejlõdésé-
vel párhuzamosan a jelzáloglevél-kibo-
csátás folyamatos bõvülésére is számítani
kell. A hazai értékpapírpiac azonban az
állampapírok dominanciája miatt csak
korlátozott lehetõséget ad a jelzálogleve-
lek tõkepiaci elhelyezésére. Ennek követ-
keztében rövid távon a nemzetközi kibo-
csátás a fejlõdés lehetséges és szükséges
iránya. 

A módosított Jht. az EU-szabályo-
zásban eddig ismeretlen jelzáloghitele-
zési koncepció lehetõségét határozza
meg. Tekintettel arra, hogy a jelzálogle-
velek kockázati megítélése a befektetõk
törvény általi biztonságán alapszik, az új
koncepció és törvényi megfogalmazása
a hazai jelzáloglevelek elsõ nemzetközi
minõsítésekor válik teljes körûen értékel-
hetõvé.
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