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1/a melléklet 

 

Budapesti Elvek, azaz a több pénzintézeti hitelezős, vállalati 

reorganizációra vonatkozó, önkéntes magatartási kódex  
  

 

A  Magyar Bankszövetség  jelen magatartási kódexet aláíró tagjai 
egyetértenek abban, hogy    
   
       A jelen gazdasági válság káros következményeit (például a termelés, 
szolgáltatás, export csökkenését, a munkanélküliség növekedését) a nem 
tartósan pénzügyi és/vagy piaci nehézségekkel küzdő vállalati  ügyfeleik 
reorganizálásával célszerűbb kezelni,  
   
      Amennyiben a gazdasági racionalitás indokolja, célszerű ezzel a vállalati 
csőd- és felszámolási eljárások számát csökkenteni,  
   
      Az ideiglenesen fizetési nehézségekkel küzdő, jóhiszemű vállalati 
ügyfeleik számíthatnak a hitelező pénzintézetek aktív és támogató 
együttműködésére,  
   
      Stratégiai szempontból mind a nemzetgazdaság, mind pedig a pénzügyi 
szektor számára ilyen esetekben kedvezőbb a pénzintézeti hitelezők 
kooperációja, semmint a rövidtávú, egyedi érdekek előnybe részesítése,  
   
      A jelen önszabályozásuk - a hatályos magyar jogszabályok 
rendelkezéseit nem helyettesítve, hanem azokat erkölcsi normák figyelembe 
vételével kiegészítve - tovább erősítik a piaci versenyt, a hitelezési 
szolgáltatások minőségét és eredményességét vállalati ügyfeleik körében,    
   
      Követni kívánják a nemzetközileg elfogadott és sokszorosan bizonyított, 
legjobb piaci gyakorlatot, az ún. London Approach-ot, s ezért   annak alábbi 
elveit irányadónak tekintik az ilyen típusú tevékenységükben.    
   
   
Ezért a London Approach alapján az alábbi, ún. Budapesti Elveket a 
magyarországi alkalmazásra általánosan, s speciálisan saját pénzintézetükre 
is alkalmasnak találják, tehát  
   
   
1.        törekednek a peres eljáráson kívüli megegyezésre a többi aláíró 
pénzintézeti hitelezővel és időlegesen nehéz helyzetbe került vállalati 
ügyfelükkel (Preference for out-of-court restructuring);  
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2.        az önkéntes és peren kívüli eljárás során ésszerű hosszúságú, de nem 
korlátlan, türelmi időt biztosítanak az ügyfelüknek, melynek során 
tartózkodnak egyedi aktusok megtételétől és egyedi pozícióik bármilyen 
jellegű megerősítésétől a többi aláíró pénzintézeti hitelező vonatkozásában 

(Standstill period);  
   
3.        a türelmi idő alatti egyeztetés, továbbá az ügyféllel való egységes 
viselkedés és kommunikáció érdekében hitelezői koordinációs bizottságot 
hoznak létre (Steering Committee);  
   
4.        a döntések szakmai alátámasztása, transzparenciája és 
elfogulatlansága érdekében független szakértői átvilágítást alkalmaznak 
(Independent Business Review);  
   
5.        az esetlegesen felmerülő költségeiket, veszteségeket a 
kintlévőségeikkel és biztosítottságukkal arányosan osztják meg a hitelezők 
között (Need for fair burden sharing and pari passu treatment of creditors);  
   
6.        amennyiben a hitelezői koordinációs bizottság úgy dönt, hogy az 
adósnak további hitelre van szüksége a reorganizáció sikeres 
megvalósításához, akkor az új hitelt nyújtó bankok követelése megelőzi a 
türelmi időszak előtt nyújtott hiteleket (New money provision);  
   
7.        a folyamatban résztvevő hitelezők elkötelezettek az adós számára 
hosszú távú megoldást jelentő eljárás (reorganizáció) iránt (Creditors’ support 
for a long term solution).  
   
A fenti elveket elfogadó hitelintézetek kijelentik, hogy a London Approach 

elvei alapján elfogadott Budapesti Elvek egy nem bírósági, hanem a banki 
hitelezők és az ügyfél által közösen és önkéntesen vállalt, a felek között sem 
jogszabályi, sem szerződéses kötelezettségeket nem keletkeztető, 
egyeztetéses eljárás, folyamat,  
   
         melynek alkalmazására több-banki hitelezős, vállalati restruktúrálást 
igénylő esetekben kerülhet sor,  
   
         elfogadásáról a szövetség tagjai egyenként, általános elfogadó 
nyilatkozatot tehetnek,  
   
         de minden egyes ügyben egyedileg döntenek az alkalmazásáról,  
   
         a bankok az ilyen esetekben már akkor is az abban foglalt elvek alapján 
járnak el egymás között, amikor valamelyik, ezt a magatartási kódexet 
elfogadó, banki hitelező ezt kezdeményezi, s a javaslat eldöntéséhez ésszerű 
időt biztosítanak egymásnak,  
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         folyamatnak lényeges eleme az Independent Business Review, azaz a 
vállalat helyzetét, stratégiáját, reorganizálásának lehetőségét, stb. átvilágító, 
a bankok megbízásából elvégzett, külső és független szakértői elemzés,  
   
         alkalmazása mindvégig feltételezi a restruktúrálásra szoruló ügyfél 
ésszerű és jóhiszemű együttműködését.  
   
   
   
   
   
   

   

   

 

 
 


