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Rendkívüli tájékoztatás 

 
Az OTP Bank konszolidált MREL-követelménye 

 
Az OTP Bank Nyrt. tájékoztatja a tőkepiaci szereplőket, hogy a szanálási feladatkörében eljáró 
MNB tájékoztatta a Bankot az OTP Bank konszolidált szintű MREL-követelményéről, azaz a 
szavatolótőkére és a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekre vonatkozó 
minimumkövetelményéről, amelyet a Csoport 2020. december 31-ére vonatkozó pénzügyi 
információi alapján határozott meg. Az OTP Bank konszolidált szintű MREL követelményét 
egy év átmeneti időszakot követően, 2024. január 1-jétől kell teljesíteni. Az  
MREL-követelmény mértéke 19,12% a Csoport teljes kockázati kitettségértékének (ún. TREA 
vagy RWA) százalékában és 5,74% a Csoport teljes kitettségi mértéke (ún. TEM) 
százalékában.  
 
Az MNB tájékoztatta továbbá a Bankot, hogy az OTP Bankra vonatkozóan alárendeltségi 
követelményeket is meghatározott. Az OTP Bank konszolidált szintű alárendeltségi 
követelményei a következők: a Csoport teljes kockázati kitettségértékének (TREA vagy RWA) 
13,5 százaléka, a Csoport teljes kitettségi mértékének (TEM) 5 százaléka és a Csoport 
szavatoló tőkéje és teljes kötelezettségállománya (TLOF) összegének 8 százaléka. Az 
alárendeltségi követelményeket 2024. december 16-tól kell teljesíteni szavatoló tőkével vagy 
alárendelt leírható, illetve átalakítható kötelezettséggel.  
 
Az OTP Bank konszolidált MREL követelményének 2022. január 1-jétől hatályba lépett és 
jelenleg is érvényes közbenső célszintje 14,45% a Csoport teljes kockázati kitettségértékének 
(TREA vagy RWA) százalékában és 5,89% a Csoport teljes kitettségi mértéke (TEM) 
százalékában.  
 
A CRD V szabályozásból eredően az OTP Banknak az MREL TREA követelményen felül 
teljesítenie kell a kombinált pufferkövetelményét is, mivel az MREL TREA követelmény 
teljesítésére nem használható fel a kombinált pufferkövetelmény teljesítése céljából tartott 
elsődleges alapvető tőke (CET1 tőke). Ugyanez az elv alkalmazandó a TREA arányában 
megállapított alárendeltségi követelmény és az MREL TREA követelmény közbenső célszintje 
vonatkozásában is. 
 
Az OTP Banknak, mint a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő 
intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény (Szanálási törvény) 
hatálya alá tartozó intézménynek a Szanálási törvény 62. § (1) bekezdésben foglaltak alapján 
kell eleget tennie az MREL-követelménynek. Az MNB a követelményt a leányvállalatok 
szanálási hatóságaival együttesen működtetett szanálási kollégium által hozott Közös Döntés 
alapján állapította meg. 
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