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Bevezetés
Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságnak (a továbbiakban:
Bank vagy MFB) a lényeges információkat – a védett és a bizalmas információk kivételével –
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a
továbbiakban: Hpt.) 122. §-a, valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra
vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló,
2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján évente legalább
egyszer, az éves beszámolóval egyidejűleg nyilvánosságra kell hoznia. Ezen felül a Bank a
tudomásra jutástól számított harminc napon belül nyilvánosságra hozza a pénzügyi helyzetet,
az irányítási vagy a számviteli rendet befolyásoló és a belső szabályzatoknak megfelelően
lényegesnek tekintett eseményeket.
A Bank a nyilvánosságra hozatal követelményének teljesítése során minden lényeges
információt bemutat.
A Banknak a lényeges információkat  a védett és a bizalmas információ kivételével  a Hpt.
122. §-a, valamint az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (CRR) alapján
nyilvánosságra kell hoznia.
Nyilvánosságra hozatali elvek
A Bank a nyilvánosságra hozatali követelményeknek egyedi alapon (nem MFB Csoport
szinten) tesz eleget.
A Bank a nyilvánosságra hozatal követelményének teljesítése során
a) a nem lényeges információ, és
b) a védett vagy bizalmas információ
nyilvánosságra hozatalától eltekinthet.
A Banknak a lényegesnek minősülő és védett vagy bizalmas információnak nem minősülő
információt nyilvánosságra kell hoznia.
A Bank a nyilvánosságra hozott információk révén kockázati profiljáról átfogó képet nyújt a
piaci szereplőknek.

A) Kockázatkezelési keretrendszer, célkitűzések és szabályok
A tőkemegfelelés belső értékelési folyamata széles spektrumban tekinti át a Bank
kockázatkezelési keretrendszerének (Enterprise Risk Management, a továbbiakban: ERM)
alkotóelemeit és azok rendszerszerű működtetésének hatékonyságát. Az ERM részeként a
Bank rendelkezik az MNB által elvárt védelmi vonalakkal, hatékony kockázatmenedzsment
tevékenysége eredményeként képes azonosítani, mérni, kezelni lényeges kockázatait, és ez
által elérni a tulajdonosa által kitűzött üzleti célokat, betölteni az alapfeladataként
meghatározott gazdaságfejlesztési támogatási funkciót. A megfelelést egyik alappillérként az
erősen és jól szabályozott, strukturált környezet biztosítja, teljessé pedig a másik pillért
jelentő kockázattudatos vállalati kultúra teszi.
A Bankban a piaci súlynak és kiemelt gazdasági szerepnek megfelelő belső irányítás valósul
meg, mely magában foglalja a tevékenységhez illeszkedő kockázati alapelveket, szervezeti
felépítést, döntéshozatali struktúrát (beleértve a testületeket és bizottságokat),
kockázatkezelési szabályokat, modelleket és módszertanokat. A belső kontroll funkciókat a
kockázatmenedzsment feladatokat ellátó dedikált divízió, a megfelelőséget biztosító
compliance terület és a független belső ellenőrzés testesíti meg. A Bank a kockázati
teljesítmény nyomon követést lehetővé tevő beszámolási vonalakat üzemeltet.
A felépített védelmi vonalak megfelelő hátteret nyújtanak a banki eredményterv eléréséhez, a
tőkemegfelelés biztosításához. A banki eredményterv tartásának feltétele, hogy mind az üzleti
mind a kockázati teljesítmény, (mind pedig a működési költségek) megfelelő irányítás és
kontroll alatt álljanak. Az üzleti tevékenység elsősorban pozitív oldalról (volumennövelés,
marzs maximalizálás, eredmény termelő portfolió lemorzsolódásának csökkentése), a
kockázati tevékenység pedig negatív oldalról (veszteségek csökkentése fejlett
kockázatkezelési módszertanok alkalmazásán keresztül, követelésérvényesítési és megtérülést
biztosító folyamatok mind magasabb szintre emelése) járul hozzá az eredményhez.
A Bank folyamatosan fejleszti kockázati kultúráját, amely a Bank kockázati étvágyával,
illetve kockázattűrésével összhangban biztosítja a Hpt. szerinti kockázatvállalással vagy
banküzemi szerződéssel vállalt és egyéb felmerülő kockázatoknak az azonosítását, mérését és
kezelését. A kockázati és kockázatkezelési kultúra fejlesztésének elsődleges eszközei a
kockázatvállalási és kockázatkezelési politikák, az egyéb belső szabályozási dokumentumok,
a kommunikáció és az munkavállalók rendszeres képzése.
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Az MFB kockázatirányítási keretrendszere a következő integrált megközelítésen nyugszik:
–

–

–

–

–
–

–

A Bank alaptevékenységéből fakadóan, egyúttal az alapítója, tulajdonosa által
támasztott (eredmény)céljai elérése érdekében tudatosan vállal kockázatokat
(hitelezési, befektetési ügyletek) és kezeli az alaptevékenységhez járulékosan
kapcsolódó kockázatokat.
A kockázatirányítás és kontroll kereteit jól strukturált szabályzati hierarchia
biztosítja, mely magas szinten absztrakt irányelvekkel, alacsonyabb szinten egyre
részletesebb utasításokkal, eljárásrendekkel biztosítja a prudens banki működést. A
szabályzati keretrendszer rendszeres időközönként felülvizsgálatra kerül az MNB
ajánlásoknak, illetve a belső szabályozásról szóló utasításokban foglalt elvek szerint.
A kockázatmenedzsment tevékenység részeként a Bank a teljes kockázati paletta
figyelembevételével azonosítja a releváns (rá jellemző), azon belül működése
vonatkozásában materiális (kiemelt fontosságú) kockázatokat. A releváns
kockázatok vonatkozásában a Bank részletes ismeretekkel rendelkezik az azonosítás,
mérés, kezelés eszközrendszere tekintetében. Ezek lehetővé teszik, hogy a Bank
saját aktuális kockázati profilját és célzott kockázati státuszát kockázati térképen
ábrázolja.
A módszertani ismeretek kiterjednek arra, hogy a kockázatok stressz helyzetben
milyen volatilitást mutathatnak, vagyis, hogy a kockázati tervértékek biztonságos
tartása érdekében milyen tőkepuffert (tőkekövetelmény) szükséges tartani.
Kiterjednek továbbá arra is, hogy egy-egy kockázattípus milyen kulcs kockázati
mutatókkal követhető nyomon, az indikátorok értéke milyen eszközökkel
(limitek, folyamatok) téríthető vissza az elvárt zónába.
A Bank a fenti összefüggések bázisán, alakítja ki kockázatvállalási hajlandóságát,
határozza meg kockázati étvágyát, valósítja meg kockázat- és tőke
menedzsmentjét.
A Bank a hatékony kockázati döntéshozatal támogatása érdekében – a beszámolási
vonalak részeként – vezetői információs rendszert, míg felügyeleti célra külső
jelentésszolgálatot üzemeltet. Kockázati tevékenységéről a nyilvánosságot jelen
dokumentum kiadásával tájékoztatja.
A Bank a stratégiai csoport vonatkozásában kockázatirányítási elveket határoz
meg.

Az MFB Csoport célja, hogy a kormányzati gazdaságpolitikai célrendszert szem előtt tartva,
a rendelkezésre álló európai uniós és más nemzetközi forrásokat bevonva illetve saját
forrásokat kihelyezve, a nemzetgazdasági szempontból jelentős beruházási és finanszírozási
célokat támogatva a hitel, tőke és garancia alaptermékekre támaszkodva, a fejlesztési
banki szerepét a piaci hiányosságok finanszírozásával betöltve olyan expanzív működést
folytasson melynek eredményeként kimutatható áttételes GDP növekedést idézzen elő.
Ahhoz, hogy a piaci hiányosságból adódó addicionális finanszírozói szerepkörnek
megfeleljen az MFB Csoport a nagyobb, de prudens módon vállalható kockázat
irányába mozdul el úgy, hogy a kockázatvállalási hajlandóság növelését az egyre
fejlettebb kockázatkezelési módszerek tartják egyensúlyban. Ezen módszerek a
kockázatkezelési eszközrendszer folyamatos fejlesztésén nyugszanak
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a) Az adott kockázatok kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok
1. Hitelezési (nem teljesítési) kockázat
A tágabb értelemben vett hitelezési kockázat felölel minden nem teljesítési kockázatot, így a
partner kockázatot és a befektetési kockázatot, amennyiben a befektetés eredményének az
üzleti tervtől való elmaradása a Bank számára pénzügyi veszteséget okoz.
1.1. A hitelezési kockázat kezelésének stratégiája
A Bank a hitelezési kockázat tőkekövetelményét a sztenderd módszerrel számszerűsíti, az így
számított hitelkockázati tőkekövetelmény 48.252 millió forint volt 2017. december 31-én.
A kockázatvállalások előkészítésének folyamatát, melynek során a Bank feltárja az ügyletek
kockázatait és meggyőződik a hitelek visszafizethetőségéről, a kockázatvállalásokra
vonatkozó belső szabályzatok határozzák meg. A Bank a Magyar Fejlesztési Bank
Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFB tv.) által előírt
feladatok ellátásában az üzleti és kockázatkezelési szempontok egyensúlyára törekszik, ennek
eszköze a kockázatvállalási előterjesztések kötelező véleményeztetése az üzleti területtől
független szervezeti egységekkel. A döntés előkészítők felelőssége, a döntés szempontjából
lényeges információk beszerzése és a kockázatvállalási előterjesztés keretében a
döntéshozókhoz való eljuttatása. A döntéshozatal során a döntéshozók felelőssége a független
vélemények, valamint az egyéb rendelkezésre álló információk figyelembevétele a hitelezési
kockázatok csökkentése érdekében.
Az adatszolgáltatást nem teljesítő ügyfeleket a Bank hitelképtelen vagy adathiányos
ügyfélminősítési kategóriába sorolja.
A Bank negyedévente minősíti a minősítési kötelezettség alá tartozó kintlévőségeit,
befektetéseit, követelés fejében kapott készleteit és mérlegen kívüli kötelezettségeit. A
negyedéves minősítés során minden kitettséget besorol a problémamentes, külön figyelendő,
átlag alatti, kétes vagy rossz ügyletminősítési kategóriák egyikébe. A besorolás alapvetően az
ügylet késedelme és az ügyfél minősítése alapján becsült várható veszteség, a fedezetként
elfogadott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, egyéb tényezők és az ezekben
bekövetkezett változások alapján történik. A minősítések elvégzése, a fedezetek rögzítése,
értékelése során a Bank a négy szem elvet alkalmazza.
A Bank, ugyancsak negyedévente, a minősítéshez kapcsolódó egyedi vizsgálat alapján, illetve
csoportos minősítés keretében, határozza meg az értékvesztés elszámolását, visszaírását és a
céltartalék képzését, felszabadítását.
A Speciális Hitelkockázat Kezelési Osztály az átstrukturálási, behajtást megelőző és
előkészítő tevékenysége során felelős a Bankon belüli kockázatmérséklési és megtérítési
folyamatok kialakításáért és menedzseléséért, a felmerülő kockázati veszteségek
meghatározásáért (értékvesztés, céltartalék).
Évente egyszer az éves rendes ügyfélminősítés keretében a Bank minden ügyfelére felül kell
vizsgálni az ügyfélminősítést, emellett rendkívüli esetekben illetve új kockázatvállalások
esetén is el kell végezni az ügyfélminősítés felülvizsgálatát.
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1.2. Hitelezési (nem teljesítési-) kockázat kezelési folyamatok
1.2.1. A Bank döntéshozó testületei részére készített kockázatvállalási előterjesztések
kockázatelemzése
A kockázatvállalási előterjesztést készítő szervezeti egységtől független kockázatelemző
ellenőrzi, hogy a javasolt ügylet és ahhoz kapcsolódó kockázatcsökkentő eljárások a hitelezési
stratégiának és a banki szabályzatoknak megfelelő típusú és nagyságú kockázat vállalását
eredményezik-e.
1.2.2. Szerződéskötést és folyósítást megelőző ellenőrzések
A kockázatvállalások gondozásáért felelős szervezeti egységtől független kockázati ellenőr:
 a szerződéstervezetek, valamint a kötelező érvényű ajánlatok aláírása előtt ellenőrzi,
hogy szerződéskötés esetén a szerződéskötési feltételek teljesültek-e,
 a kötelező érvényű ajánlatok/ szerződés tervezetek a határozatban szereplő valamennyi
adatot, rendelkezést és kikötést teljes körűen, ellentmondásmentesen, a valóságnak
megfelelően helyesen tartalmazzák.
A folyósítások előtt a kockázati ellenőr ellenőrzi a hatálybalépési és a folyósítási feltételek
teljesülését, a lehívó levelet tartalmi és formai szempontból.
1.2.3. Javaslattétel a Bank döntéshozó testületei számára a minősítendő eszközök és
mérlegen kívüli tételek negyedéves és rendkívüli minősítésére, az értékvesztés és
céltartalék mértékére
Ügyletek minősítése
 Az ügyletgazdák negyedévente javaslatot tesznek az értékvesztés/céltartalék mértékére
(szöveges indoklással), elvégzik az azok alapját képező fedezetértékelést és indokolt
esetben a rendkívüli ügyfélminősítést, továbbá az értékvesztés/céltartalék aránya
alapján javaslatot tesznek az ügyletek minősítésére.
 A kockázatelemzők felülvizsgálják a minősítési javaslatot, az annak alapját képező
fedezetértékeléssel és ügyfélminősítéssel együtt, és elkészítik az értékvesztés
elszámolásra, céltartalék képzésre vonatkozó javaslatot tartalmazó előterjesztést a
megfelelő döntéshozó részére.
Treasury eszközök minősítése
 A Forrásbevonási és Likviditáskezelési Igazgatóság, a kezelésében lévő eszközök
minősítésére vonatkozó javaslatot megküldi a Kockázatkezelési Divízió (a
továbbiakban: KKD) részére.
 A Kockázatkezelési Divízió felülvizsgálja, véglegesíti a Forrásbevonási és
Likviditáskezelési Igazgatóság kezelésében lévő eszközök minősítésére vonatkozó
javaslatát.
A fenti eljárással biztosítható, hogy a kitettségek és a kockázatcsökkentő eszközök értékelése
minden egyedi minősítés alá tartozó ügyletnél már a minimális szabályozói tőkekövetelmény
megállapításakor a prudenciális követelményeknek megfelelő értéken legyenek figyelembe
véve.
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1.2.4. Az ügyfélminősítés felülvizsgálata




A pénzügyi intézmények ügyfél-, illetve partnerminősítését évente végzi el a Bank.
A banki kezelésű kockázatvállalások ügyfelei minősítésének éves, illetve szükség
esetén gyakoribb felülvizsgálatát az ügyfélreferensek végzik el, és a kockázatelemzők
ellenőrzik.
A közvetítői kezelésű kockázatvállalások ügyfelei minősítésének éves, illetve szükség
esetén gyakoribb felülvizsgálatát a közvetítők végzik el a Bank által felügyelt
informatikai rendszerben.

1.2.5. Ügyféllimitek és ágazati limitek számítása, limit kihasználtság ellenőrzése






Az ügyféllimit számítása a Bank Igazgatósága által elfogadott szabályzat alapján
fejlesztett, az üzleti terület által és az üzleti területtől független kockázatkezelés által is
tesztelt informatikai rendszerben történik.
Az ügyfél számviteli beszámolójának adatain kívül mind az ügyféllimit, mind az
ágazati limitszámítás feltétele az ügyfél ágazata pénzügyi helyzetének (monetáris
pozíciójának) meghatározása.
A Bank nettó ügyféllimitet számít, tehát a bruttó limitet csökkentik az ügyfelek nem
hátrasorolt kamatozó kötelezettségei.
Az ügyféllimitek és ágazati limitek kihasználtságának ellenőrzését az üzleti területtől
független terület végzi.
A partnerlimiteket az üzleti területtől független terület terjeszti az Eszköz-Forrás
Gazdálkodási Bizottság, majd annak jóváhagyását követően az Igazgatóság elé.

2. A működési kockázatok
Működési kockázat alatt a nem megfelelően kialakított vagy hibásan végbemenő üzleti
folyamatokból, ember által gondatlanul vagy szándékosan okozott belső hibákból, a banki
rendszereket és működési rendet célzó szándékosan előidézett külső támadásokból,
rendszerek nem megfelelő működéséből, külső környezetből eredő veszteségek
bekövetkezésének valószínűségét értjük.
A hatékony működési kockázatkezelés banki keretrendszerének alapját a megfelelő belső
irányítás képezi, amely biztosítja azt, hogy a kockázatkezelési politikák, a belső szabályozási
dokumentumok és a rendszerek a folyamatosan változó üzleti és szabályozási környezetben is
kellően hatásosak maradjanak.
A fentiek érdekében a Bank a következő alapelvekre építi működési kockázatkezelési
tevékenységét:
 A Bank a működési kockázatkezelést központi koordináció mentén végzett
decentralizált formában valósítja meg. A működési kockázatkezelés irányításáért a
Kockázatkezelési Divízió Stratégiai Kockázatkezelési Igazgatóságának kijelölt
felelőse (OpRisk Koordinátora); a működési kockázatok kezelésért közvetlenül a
szakterületek felelnek.
 A Bank a működési kockázatokra vonatkozó szavatoló tőke követelmény
meghatározásnak (CRR szerint) az alapmutató módszertan szerint felel meg. E
módszer szerint a működési kockázat tőkekövetelménye a CRR szerinti irányadó
mutató 15%-a.
 A Bank működési kockázatkezelési tevékenység megközelítése átfogó:
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–







Azonosítja, méri a folyamatokban, rendszerekben, emberi tevékenységekben,
külső környezetben rejlő kockázati elemeket (veszteség adatok gyűjtése,
elemzése, Működési kockázatkezelési szabályzat alapján).
– Folyamat centrikus, fókusza a veszteségek azonosításától a működési
veszteségek indukálta folyamathatékonyság fejlesztésig terjed ki.
– Proaktív megközelítésű, tehát potenciális kockázatokat is gyűjt, nem csak már
bekövetkezett veszteségeket regisztrál.
A Bank menedzsmentje negyedéves rendszerességgel kap – önálló formában vagy
más vezetői riport részeként – vezetői tájékoztatót a működési kockázatkezelés
releváns történéseiről.
A Bank a kockázattudatosság, az általános kockázatérzékenység fejlesztése illetve a
specifikus működési kockázatkezelési ismeretek terjesztése érdekében oktatást,
képzést valósít meg.
A Bank a működési kockázatokról, veszteségekről elkülönített nyilvántartást vezet,
melynek segítségével képes ellátni az azonosítás, mérés, elemzés, értékelés, kezelés,
riporting, monitoring, tőkekövetelmény számítás összefüggésében felmerülő belső és
külső irányú kötelezettségeit.
A működési kockázatkezelési felelősség és ezzel összefüggő feladatok az OpRisk
koordinátor és kijelölt szakterületi működési kockázatkezelők munkaköri leírásában
is megjelennek.

A 2017-es évben a következő jelentősebb működési kockázatkezelési előrehaladások
történtek:
 Működési kockázatkezelési e-learning oktatási anyag és vizsga feladatsor
összeállítása, informatikai lefejlesztése.
 Kétlépcsős (kérdőív kitöltése + személyes interjú) kockázati önértékelés lefolytatása, a
teljes működési kockázatkezelői állomány bevonásával.
3. Piaci kockázat
Az MFB tv. értelmében a költségvetési törvényben kerül meghatározásra a Bank által
forrásszerzés céljából felvehető hitelek, kölcsönök és a kibocsátott kötvények együttes
állományának felső határa, valamint a Bank által forrásszerzés céljából felvett éven túli
lejáratú hitelekhez és kölcsönökhöz, kibocsátott kötvényekhez kapcsolódó árfolyam fedezeti
megállapodások által fedezett források forintban számított együttes állományának felső
határa.
A Bank a belföldi HUF forrásokon felül elsősorban belföldi és nemzetközi forrásbevonással
történő EUR-ban biztosítja forrásait, az eszközoldali igényeknek megfelelően. Ennek
megfelelően nyitott pozíciójának jelentős részét az EUR-ban lévő nyitott pozíció teszi ki.
Amennyiben az adott piaci lehetőségek kedvezőbb feltételeket biztosítanak más devizában
(pl. USD) történő forrásbevonás megvalósítására, úgy a Bank szükség esetén fedezeti
ügyleteket (FX swap, CCIR swap) köt a nyitott pozíció elkerülése érdekében.
Az MFB tv. értelmében a Banknak nem kell alkalmaznia a kereskedési könyvben
nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a deviza árfolyamkockázat és a nagykockázatok
fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési
könyv vezetésének részletes szabályairól szóló előírásokat. Ennek megfelelően a Bank nem
készít jelentést az MNB (Felügyelet) részére a kereskedési könyvre vonatkozóan, ugyanakkor
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a tőkekövetelmény számítása kapcsán a piaci-, és deviza-árfolyam kockázatokra vonatkozó
tőkekövetelményt a felügyeleti jelentésekben számszerűsíti.
A saját kockázatra vállalt nyitott pozíció mértéke nem haladhatja meg a szavatoló tőke 5
százalékát. A tényleges – HUF abszolút értékre számított - nyitott pozíció a szavatoló tőkének
2,39 %-át teszi ki 2017. december 31-én.
A deviza eszközök, deviza függő és jövőbeni kötelezettségek minősítése kapcsán elszámolt
céltartalék/értékvesztés miatt keletkező deviza nyitott pozíció mértéke nem haladhatja meg a
6 millió EUR összeget.
A Bank stressz tesztek alkalmazásával méri a devizaárfolyamok extrém mértékű elmozdulása
esetén várható veszteségeket. Az alacsony nyitott pozíció miatt a stressz-tesztek eredményei
is alacsony potenciális veszteséget valószínűsítenek.
Kereskedési célú kockázati kitettség nincs, a Treasury Igazgatóság által kötött ügyletek
fedezeti,- likviditáskezelési,- illetve limit karbantartási célú ügyleteknek minősülnek.
A Bank 2008-tól a piaci kockázatok I. pillér szerinti tőkekövetelmény számítására a sztenderd
mérési módszert alkalmazza.
2017. december 31-i pozíciókra vonatkozóan a sztenderd módszer szerinti tőkekövetelmény a
Bank szavatoló tőkéjének 0,17 %-a, míg a VAR értéke a Bank szavatoló tőkéjének csupán
0,03 %-a.
4. Reziduális kockázat
A reziduális kockázat a tőkekövetelmény számításában elismert hitelezési kockázat
mérséklési (CRM: Credit Risk Mitigation) eljárások elismertnél kisebb hatékonyságának
kockázata.
A fedezetek értékének felülvizsgálatát a szerződésben rögzített gyakorisággal az ügyfél
köteles elvégeztetni a Bank által elfogadott független vagyonértékelővel. A kockázatvállalási
ügyletek fedezeteit a Bank a hitelgondozási tevékenység során rendszeresen ellenőrzi, a
reziduális kockázatokat a negyedéves ügyletminősítés keretében a fedezettség csökkenésének
ellentételezéseként értékvesztés és céltartalék elszámolásokkal kezeli.
5. Koncentrációs kockázat
A koncentrációs kockázatok kezelésének alapvető eszközei a limitrendszerek. A
koncentrációs kockázatokat a Bank nemcsak banki szinten kezeli, hanem MFB Csoport
szintjén is. Az egy ügyféllel, ügyfélcsoporttal szembeni nagykockázat vállalást az
575/2013/EU rendelet, illetve az MFB tv. szabályozza. Ágazati limitrendszert az ágazatok
összesített pénzügyi adatai alapján azonos monetáris pozíciójú ágazati kockázati csoportokra
alkalmaz a Bank. Az ágazati kockázati csoportlimitek betartása esetén az ágazati koncentráció
nem indokol pótlólagos tőkekövetelményt a belső tőkemegfelelés értékelési eljárásban.
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6. Országkockázat
A Bank nemzetközi pénzügyi műveleteit megelőzően országlimitet határoz meg mindazon
országokra, amelyekben a partnerintézmény (külföldi fiókok esetén az anyaintézmény)
székhelye található. Az országlimit a Bank által az adott országgal (illetve az ott bejegyzett
pénzügyi intézményekkel) szemben vállalható politikai és gazdasági kockázatok összesített
mértéke.



Az országlimitek meghatározásának elsődleges forrása a Moody’s Investors Service
aktuális ország-minősítése.
Fentieken túl a limitek meghatározásakor a Bank figyelembe veszi:
o a vezető nemzetközi hitelminősítő intézetek (Moody’s Investors Service,
Standard and Poor’s Ratings Services, Fitch Ratings) ország-minősítéseit,
aktuális jelentéseit,
o a magyar és nemzetközi gazdasági sajtóban az adott országról megjelenő
információkat, makrogazdasági adatokat,
o a Bank által megszerzett egyéb információkat, pl. gazdaságkutató intézetek,
befektetési és kereskedelmi bankok aktuális makrogazdasági, világpiaci
elemzéseit.

7. Banki könyvi kamatlábkockázat
A Bank tevékenysége során rövid-, közép- és hosszúlejáratú kihelyezéseket végez. A
kondíciók és lejáratok figyelembevételével biztosítja a finanszírozáshoz szükséges forrást,
azaz döntő részben egymáshoz rendeli az eszközöket és forrásokat.
A Bank kamatkockázat kezelési politikájának alapelve, hogy a Bank a kamatkockázatokat
preventív módon kezeli, azaz arra törekszik, hogy a hitelprogramokhoz, kihelyezésekhez
lehetőség szerint olyan forrásokat biztosítson, amelyek kamatbázis, átárazódási periódus,
illetve lejárati szempontból is leginkább megfelelnek.
A Bank nagy hangsúlyt fektet az árazási szabályok betartására, és a szerződéses feltételek
megfelelő kialakítására.
A Bank a piaci mozgásokat legjobban követő kamatbázis alkalmazására törekszik. (Forint
esetében általában BUBOR, deviza esetében EURIBOR, LIBOR.)
A kamatkockázat kezelésének eszközei:
 kamatbázisok és átárazási időpontok meghatározásánál az összhang biztosítása,
 változtatható kamatozású programhitelek,
 kamatbázisok és átárazási időpontok megváltoztatása,
 szerződéses feltételekkel az átárazódás jogi lehetőségének biztosítása,
 eszközök és források keletkezésével/megszüntetésével kapcsolatos döntések,
 futures, illetve forward ügyletek,
 opciós ügyletek,
 swap ügyletek.
A piaci eszközök kizárólag a portfolióból adódó kockázatok fedezésére alkalmazhatók,
spekulációs céllal a fenti ügyletek nem köthetők.
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A Bank Kockázatkezelési Divíziója minimum havi rendszerességgel méri és értékeli a
kamatkockázati kitettségét, amelyről beszámol az Eszköz Forrás Gazdálkodási Bizottság
(EFGB) részére.
A kamatkockázati pozíciók devizanemenkénti BPV (basis point value) módszerrel, valamint a
rövidtávú jövedelmezőségre gyakorolt hatásvizsgálattal (szcenárió elemzés) is
számszerűsítésre kerülnek.
A kivételes (szélsőséges), de lehetséges események potenciális hatásának az értékelésére
stressz-teszteket (enyhe és erős stressz helyzet) alkalmaz a Bank, amelyek az átárazási
összhang meglétének köszönhetően alacsony kockázati kitettséget számszerűsítenek.
8. Likviditási kockázat
(Az MNB 9/2017 (VIII.8.) számú ajánlásának 1. számú melléklete szerint)
8.1. A likviditási kockázat kezelésére szolgáló stratégiák és folyamatok:
A Bank alapvető célja a likviditáskezelésével kapcsolatos előírások és iránymutatások
betartása, az azonnali és mindenkori fizetőképesség (likviditás és szolvencia) biztosítása. A
hatékony likviditáskezelés biztosítja, hogy a Banknak elegendő likvid eszköze, vagy ahhoz
való megfelelő hozzáférési lehetősége legyen az esedékes fizetési kötelezettségek
teljesítésére.
A Bank forrásbevonási tevékenységét a hatályos jogszabályok előírásai alapján végzi.
Tevékenységéből fakadóan elsősorban éven túli forrást von be. A Bank közép- és
hosszúlejáratú forrásbevonási tevékenységéről éves tervet készít, ez része a Bank adott évi
üzleti tervének. A forrásbevonás volumenét a lejáró kötelezettségek megújítása és a Bank
eszközoldali igényei határozzák meg. A terv tartalmazza továbbá a szóba jöhető
forrásbevonási instrumentumok körét, azok lebonyolításának tervezett ütemezését. A Magyar
Állam az éves költségvetési törvényben hagyja jóvá a Bank forrásbevonási tevékenységével
összefüggő kezességvállalásának keretösszegét.
A likviditási tartalékpolitika célja, hogy mindenkor megfelelő szintű likvid eszközök álljanak
a Bank rendelkezésére a váratlan pénzkiáramlások fedezetéül. A Bank minden tekintetben
felkészült a rendkívüli likviditási helyzetek megfelelő, biztonságos kezelésére.
A Bank esetében a tevékenységéből fakadóan lehívási kockázat a vállalati betétek kapcsán
merül csak fel. A Bank üzletszerűen ugyan nem gyűjt vállalati betétet, de a tulajdonosi
joggyakorlás vagy közvetlen és közvetett leányvállalatok számára betételhelyezési lehetőséget
biztosít. Ezen vállalatok a betéteiket feltörhetik, ugyanakkor a fent jelzet kapcsolat miatt ez
nem éri a Bankot váratlanul és nem tekinthető tömegesnek sem. A betétgyűjtés egyszerűsíti a
csoport szintű partner kockázat mérését.
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Forrásbevonási tartalékpolitika
–

A Bank forrásbevonási tevékenységét a hatályos jogszabályok előírásai alapján végzi.
Tevékenységéből fakadóan elsősorban éven túli forrást von be a hazai és nemzetközi
pénz- és tőkepiacokról.

–

A Bank közép- és hosszú lejáratú forrásbevonási tevékenységéről éves forrásbevonási
tervet készít, amely része a Bank adott évi üzleti tervének. A forrásbevonási tervet a
Forrásbevonási és Likviditáskezelési Igazgatóság készíti el az éves üzleti tervvel egy
időben, annak részeként.

–

A forrásbevonás során törekedni kell a likviditási koncentrációs kockázat
minimalizálására.

–

A forrásbevonás volumenét a lejáró adósság megújítása és a Bank eszközoldali
igényei határozzák meg. A forrásbevonási terv tartalmazza a szóba jöhető
forrásbevonási instrumentumok körét, azok lebonyolításának tervezett ütemezését.

Likviditási tartalékpolitika
–

A likviditási tartalékpolitika célja, hogy mindenkor megfelelő szintű likvid eszközök
álljanak a Bank rendelkezésére a váratlan pénzkiáramlások fedezetéül.

8.2. A likviditási kockázat kezelési funkció struktúrája és szervezeti felépítése
(hatáskör, felhatalmazás, egyéb megállapodások)
A likviditási kockázatok, valamint a forrásbevonási tevékenység szakmai felügyeletét az
EFGB látja el, az alábbi hatáskörökkel:
a) dönt 20 milliárd Ft-ig vagy annak megfelelő deviza értékig a forrásszerzésről,
kivéve az éven belüli treasury ügyleteket,
b) dönt 20 milliárd Ft-ig a Tulajdonolt és Vagyonkezelt Gazdálkodó Szervezetek –
alapítói/részvényesi, illetve taggyűlési/közgyűlési hatáskörbe tartozó –
forrásbevonásáról, hitelfelvételéről, amennyiben a forrást nem az MFB Zrt.
nyújtja,
c) dönt az éven túli forrásbevonási műveletek végrehajtásából származó források
előtörlesztéséről, függetlenül attól, hogy a forrás bevonásáról mely Döntéshozó
döntött,
d) dönt az eszköz- és forrásgazdálkodásra vonatkozó irányelvekről, amennyiben
azok nem tartoznak más Döntéshozó hatáskörébe,
e) dönt a Bank likviditás tartalékolási politikájáról,
f) dönt a treasury tevékenység működési kereteiről, ide értve a döntési kompetenciák
és a szükséges limitrendszer meghatározását,
g) dönt a kockázatcsökkentési stratégiákról,
h) dönt a Bank likviditásához kapcsolódó eszközök besorolásáról, átcsoportosításáról
és azok főbb kondícióiról,
i) jóváhagyja az EFGB részére készített havi beszámolót,
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j) előzetesen jóváhagyja az alábbi szabályozási dokumentumokat:
i. Kondíciós Lista,
ii. Árazási Politika,
iii. a Stratégiai csoport országokra és hitelintézetekre vonatkozó
limitszabályzata,
iv. a Likviditáskezelési politika és eljárási rend,
v. az Országok és partnerek minősítésére, valamint a limitek
megállapítására vonatkozó szabályozási dokumentum,
vi. a Bank belső limitrendszeréről, valamint limitkezelési és –
nyilvántartási rendjéről szóló szabályozási dokumentum,
vii. a Devizaárfolyam kockázat kezelési politika és eljárási rend, valamint
viii. a Bank kamatláb kockázat kezelési politikájáról és eljárási rendjéről
szóló szabályozási dokumentum,
k) a Likviditáskezelési politika és eljárási rend,
l) folyamatosan vizsgálja a Bank mérlegét, eszköz-forrás tételeit és az eredmény
alakulását, továbbá ellenőrzi, hogy a változások mennyire felelnek meg a Bank
rövid és hosszú távú stratégiai céljainak,
m) vizsgálja a Bank rövid-, közép- és hosszú távú likviditási pozícióját, valamint a
rendelkezésre álló források felhasználását, beleértve a rendelkezésre álló szabad
likviditás kötvényvásárlásra történő felhasználását is,
n) vizsgálja a felmerülő pénzpiaci kockázatok (likviditási, kamat-,
árfolyamkockázat) eredményre gyakorolt hatását,
o) vizsgálja a fedezeti ügyleteket és hatékonyságukat,
p) előzetesen dönt az eszköz- és forrásgazdálkodásra vonatkozó irányelvekről,
amennyiben az azokról való döntés más Döntéshozó hatáskörébe tartozik,
q) irányelveket fogalmaz meg a Stratégiai csoportba tartozó gazdálkodó szervezetek
likviditáskezelésének, valamint devizapozíciói kezelésének tekintetében.
Az Alapító hatáskörébe tartozik a 35 milliárd Ft-ot vagy annak megfelelő deviza értéket

meghaladó forrásszerzésről, kivéve az éven belüli treasury ügyleteket;
Az Igazgatóság hatáskörébe tartozik a 20–35 milliárd Ft vagy annak megfelelő deviza
érték közötti forrásszerzésről, kivéve az éven belüli treasury ügyleteket.
A Bank likviditási kockázatainak kezeléséért felelős operatív szerve a Forrásbevonási és
Likviditáskezelési Igazgatóság.
A likviditási kockázati keretrendszer kialakításáért, a likviditási kockázatok méréséért,
riportolásáért, monitoringjáért a Stratégiai Kockázatkezelési Igazgatóság a felelős.
8.3. A likviditási kockázat jelentési és mérési rendszerének hatóköre és sajátosságai
Az MFB törvény 8. § (2) bekezdése értelmében a Bank nem alkalmazza a CRR 411-428
cikkében foglalt, a likviditási mutatókra, likviditási követelmények betartására vonatkozó
szabályokat.
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A Bank az alábbi módszerekkel méri likviditási kockázatait:
– Nagy egyedi betétektől való függőség számszerűsítése;
– Teljes körű cash-flow, likviditási prognózis készítése;
– Stressz-teszt;
– Túlélési elemzés;
– Likviditási mutatók számszerűsítése.
Az Eszköz-Forrás Menedzsment Osztály heti gyakorisággal készít likviditási prognózist a
Bank divízió szintű vezetője részére.
A Stratégiai Kockázatkezelési Igazgatóság minimum havi gyakorisággal beszámol az EFGB
részére a likviditási kockázati kitettségekről.
A Stratégiai Kockázatkezelési Igazgatóság negyedévente készít a likviditási kockázati
pozíciókat is tartalmazó kockázati jelentést a Bank Ügyvezető Testülete, valamint a Bank
Felügyelő Bizottsága részére.
8.4. A likviditási kockázat fedezésére és mérséklésére vonatkozó politikák, valamint
a kockázat a kockázat mérséklés és fedezés folyamatos hatékonyságának
monitorozását szolgáló stratégiák és folyamatok
A Bank a likviditáskezelés során elsősorban a preventív kockázatkezelés politikáját folytatja,
azaz a forrásbevonás során az eszközoldali igényeknek megfelelő futamidejű forrásokkal
biztosítja a finanszírozást, emellett a lejárati összhang mindenkori biztosítása érdekében
elfogadott mértékű limiteket alkalmaz, amely összhangban van a stratégiában és üzleti
tervben meghatározott kockázati étvággyal.
A Bank a likviditási kockázatait az alábbiak szerint kezeli:
–
–
–
–
–

Lehetőség (piaci lehetőségek, árazás) szerint az eszközoldalhoz leginkább illeszkedő
források bevonása;
Megfelelő folyamatok, szabályok, kialakítása, működtetése;
Limitrendszer felállítása;
Likvid tartalékok képzése;
Hatékony eszköz-forrás menedzsment.

8.5. Likviditási kockázati profil, főbb mutatók és arányszámok, a Bank likviditási
kockázati profiljának értékelése a kockázatvállalási hajlandósághoz képest!
A Bankot érintő likviditási kockázatok alapvetően két kategóriába sorolhatók (ILAAPInternal Liquidity Adequacy Assessment Process):
 Lejárati: A rövid távú források hosszú távú kihelyezése, azaz a jövedelmezőség
érdekében végrehajtott lejárati transzformáció, illetve a lejárati összhang hiányával
összefüggő likviditási kockázat.
 Strukturális: a források megújíthatóságával, a forrásköltség változásával összefüggő
kockázat.
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A Bank forrásbevonási tevékenységét a hatályos jogszabályok előírásai alapján végzi.
Tevékenységéből fakadóan elsősorban éven túli forrást von be. A Bank közép- és
hosszúlejáratú forrásbevonási tevékenységéről éves tervet készít, ez része a Bank adott évi
üzleti tervének. A forrásbevonás volumenét a lejáró kötelezettségek megújítása és a Bank
eszközoldali igényei határozzák meg. A terv tartalmazza továbbá a szóba jöhető
forrásbevonási instrumentumok körét, azok lebonyolításának tervezett ütemezését. A Magyar
Állam az éves költségvetési törvényben hagyja jóvá a Bank forrásbevonási tevékenységével
összefüggő kezességvállalásának keretösszegét.
Tekintettel a Bank azon sajátosságaira, hogy
– forrásait jellemzően nem az ügyfélbetétek képezik, valamint
– az MFB törvény alapján az állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként
felel az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett hitelekből és kölcsönökből,
valamint kötvénykibocsátásokból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért,
a Bank likviditási kockázata eltér egy kereskedelmi bankétól, így az MFB Zrt.-nél nem
indokolt erre a kockázatra az 1. pillér szerintihez képest pótlólagos tőkekövetelmény képzése
a belső tőkemegfelelés értékelési (2. pillér) eljárásban.
Főbb mutatók:


Fedezettségi limitek kihasználtsága:
Lejárati sáv
91-365 nap
1-2 év
2-3 év
3-4 év
4-5 év
5-6 év
6-7 év
7-8 év
8-9 év
9-10 év
10 éven túl






Limitkihasználtság %
18
27
82
57
19
9
17
3
2
1
15

Egyedi nagybetét 2017-ben nem volt.
Az összevont (HUF+Deviza), valamint az összevont stresszelt 90 napos túlélési
elemzés pozitív értéket mutat (nem csökken 0 alá a likviditási pozíció).
A Bank szabad rendelkezésű állampapír állománya a mérlegfőösszeg 8,29 %-át
teszi ki (limit 5 %).
Likviditási ráta: 1,52

A Bank likviditási profilja megegyezik az Igazgatóság, valamint az Alapító által elfogadott
üzleti stratégiában, illetve éves üzleti tervben meghatározottaknak.
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9. Stratégiai típusú kockázatok
A stratégiai kockázatokat – melyek az üzleti környezet változásából vagy helytelen üzleti
döntésekből, kockázatos üzleti modell kialakításából, vagy az üzleti környezet változásának
figyelmen kívül hagyásából származnának – a Bank középtávú, 2017-2021-re vonatkozó
üzleti stratégia megalkotásával kezeli. Az üzleti stratégia biztonságos megvalósítását
funkcionális részstratégiák támogatják. A kockázatkezelési részstratégia fő fókuszában a
kockázatkezelési módszerek finomhangolása (vállalati rating rendszer, kockázati árazás) és az
eszközrendszer (kockázati adattárház) fejlesztése áll.
10. Az üzleti környezetből fakadó kockázat
Az üzleti környezet változásaiból eredő kockázatokat a Bank hitelkockázati stressz szcenáriók
megfogalmazásán és potenciális tőkehelyzetre, eredményre vonatkozó hatáselemzésén
keresztül méri fel. A 2017-es elemzés alapján a Bank minden stressz szcenáriót
problémamentesen kiáll. Az ellenőrzési folyamat bekerült a Bank ICAAP keretrendszerébe is.
11. Szabályozói környezetből adódó kockázat
A szabályozói környezetből adódó kockázat jellemző példái a tevékenységi szabályok és
korlátozások, a gazdálkodásra és a nyilvántartásra vonatkozó szabályok, az ügyfelek
kezelésével kapcsolatos eljárási szabályok, a piaci viselkedésre vonatkozó szabályok, illetve
az adózás és a támogatási rendszerek változása. A szabályozói környezet Bank jövedelmét és
tőkéjét kedvezőtlenül érintő változásainak kockázatát a Bank a tőketervezés során kezeli,
számolva a jövedelemágon történő alacsonyabb tőkeképződéssel vagy/és a várható
tőkecsökkenéssel.
b) A releváns kockázatkezelési funkció szerkezeti és szervezeti felépítése, beleértve a
funkció hatáskörére és felhatalmazására vonatkozó információkat, illetve az egyéb
releváns kockázatkezelési megállapodások (intézkedések)
A Bank kockázat kontroll funkciót ellátó szervezeti egysége a Kockázatkezelési Divízió,
amelynek feladata a Bankot érintő hitelezési, befektetési, piaci, likviditási és működési
kockázatok felismerése, mérése és folyamatos értékelése.
A Kockázatkezelési Divíziót ügyvezető igazgató irányítja.
A KKD-hoz tartozó szervezeti egységek 2017-ben a következők voltak:
 Operatív Hitelkockázat Kezelési Igazgatóság
 Kockázatelemzési Osztály
 Monitoring Osztály
 Pénzügyi eszközök Ellenőrzési Osztály
 Stratégiai Kockázatkezelési Igazgatóság
 Speciális Hitelkockázat Kezelési Osztály
A Kockázatkezelési Divízió a Bank kockázati kontroll funkciót ellátó szervezeti egysége,
amelynek felelőssége a Bank kockázati stratégiájának, politikáinak, módszereinek
meghatározása, a külső és belső limitek és kontrollok érvényesítése, valamint a belső és
közvetítőkön keresztüli megfelelő végrehajtás megvalósítása, illetve ellenőrzése. Ezzel
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összhangban feladata a Stratégiai csoport
kockázatkezelés működtetése.

kockázati felügyelete,

a csoportszintű

A KKD funkciói és hatáskörei
A Kockázatkezelési Divízió a Bank kockázati kontroll funkciót ellátó szervezeti egysége,
amelynek felelőssége a Bank kockázati stratégiájának, politikáinak, módszereinek
meghatározása, a külső és belső limitek és kontrollok érvényesítése, csoport kockázati
felügyelete, a csoportszintű kockázatkezelés működtetése.
1. Kockázatelemzői feladatok
 Üzleti-, kockázatvállalási-, limit megállapítására- és az alapkezelőkre/alapokra
vonatkozó előterjesztések kockázati szempontú véleményezése,
 ügyfélminősítés, fedezetértékelés és az ügylet-minősítés ellenőrzése, jóváhagyása,
 javaslattétel a hitelezési és befektetési ügyletek tekintetében az értékvesztésre,
céltartalék-képzésre vonatkozóan,
 a pénzügyi és az ágazati elemzést készítő szakértők minősítésének elvégzése,
 közreműködés a rábízott vagyonként nyilvántartott gazdasági társaságok és EU-s
kockázati tőkealapok év végi értékelésében.
2. Kockázati ellenőri feladatok
 A kockázatvállalási döntést megelőzően az előterjesztések véleményezése, beleértve a
belső szabályozási dokumentumoknak való megfelelést,
 ellenőrzi a kötelezettségvállalásra vonatkozó kötelező érvényű ajánlat- és/vagy
szerződéstervezet és a döntéshozó határozata összhangját,
 ellenőrzi a szerződéskötési, -módosítási, -megszüntetési feltételek teljesülését,
 ellenőrzi a folyósítási, átutalási és garancia nyilatkozat kibocsátási feltételek
teljesülését.
 Jogszabályi előírásokhoz kapcsolódóan ellenőrzi a kockázati tőke/hitel konverziót.
3. Monitoring feladatok
 Ügyfelek monitoring státuszának meghatározása/figyelemmel kísérése,
 az Üzleti Divízió által elvégzett figyelendő kritériumok ellenőrzése,
 prework out és work out státuszú ügyfelek intézkedési tervei végrehajtásának nyomon
követése,
 EU támogatások, EU-s termékek, valamint EU pénzügyi közvetítők és kockázati tőke
alapkezelők ellenőrzése, monitoringja.
4. Pénzügyi eszközök ellenőrzéséhez kapcsolódó feladatok
 Ellenőrzi a Bank által meghirdetett, saját forrásból, refinanszírozás útján, a
közvetítőkön keresztül értékesített hiteleket, valamint az EU-s pénzügyi eszközök
kihelyezését a pénzügyi intézményeknél, a hitelek végső felhasználójánál.
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5. Integrált Kockázati Módszerek
 Hitel, befektetési, piaci, működési és reziduális kockázati modellfejlesztés,
 modell validáció, a minősítési rendszerek visszamérése,
 a portfólió minőségének értékelése, a kockázati modellek és szabályzatok módosítása,
fejlesztése,
 az MFB Pénzügyi csoporttagok Bankhoz kapcsolódó kockázatkezelési felelősségi
körbe tartozó tevékenységének koordinálása.
6. Kockázat Kontroll
 Ország-, hazai-, illetve a külföldi pénzügyi intézmények minősítése, javaslattétel ezen
limitekre,
 a jogszabályok és belső szabályozási dokumentumok által meghatározott korlátok és
kockázati limitek betartásának ellenőrzése,
 a kockázatkezelési riportok elkészítése (hitelezési, piaci, működési, stb.),
 a treasury ügyletek piackonformitásának ellenőrzése,
 fejleszti a kapcsolódó adattárházat és adatbányászatot, kezeli a különféle
adatbázisokat,
 rendszeradminisztrátori feladatokat lát el a kockázatkezelési rendszerekkel
kapcsolatban,
 a Pénzügyi csoporttagok operatív kockázatkezelési területei által megadott javaslatok
alapján beszámolót készít az értékvesztés, céltartalék mértékéről.
7. Csoportszintű kontroll
 Koordinálja a Pénzügyi csoport Bankhoz kapcsolódó kockázatkezelési felelősségi
körébe tartozó tevékenységét, ellenőrzést és teljesítménymérést végez az MKK
Magyar Követeléskezelő Zrt.-vel kapcsolatban.
8. Pre-work out tevékenység
a) Ellátja a kezelésébe tartozó ügyletek hitelgondozását, javaslatot tesz értékvesztés,
céltartalék mértékére, az ügylet esetleges felmondására, követelések értékesítésére,
illetve külső követeléskezelésbe adására,
 Átstrukturálási tervet, illetve értékesítési tervet készít és gondoskodik a meghozott
döntések végrehajtásáról,
 Felügyeli és irányítja a pre-work out ügyekben eljáró külső banki biztosok, egyéb
közreműködők tevékenységét,
 A pre-work out stratégia keretében lebonyolítja a kezelésében lévő követelések
értékesítését,
A kockázatok azonosításában, mérésében és megfelelő jelentésében a KKD koordinálása
mellett a Bank egyéb szervezeti egységei is részt vesznek. Minden szervezeti egység jelenti az
általa észlelt működési kockázati veszteségeket.
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A Belső Ellenőrzési Igazgatóság
A Belső Ellenőrzési Igazgatóság feladata a Bank teljes tevékenységének,
munkafolyamatainak vizsgálata, a jogszabályoknak és szabályozási dokumentumoknak való
megfelelés, a vagyonbiztonság, az áttekinthetőség és a hatékonyság érvényesülése, továbbá a
kockázatok a Bank elfogadott stratégiájában meghatározott keretek között tartása érdekében.
A Belső Ellenőrzési Igazgatóság a függetlensége biztosítása érdekében az ellenőrzésen kívül
más feladatkörrel – mely érdekkonfliktushoz vezethet – nem bízható meg, és az ellenőrzési
tevékenységgel összeférhetetlen operatív feladatokat nem láthat el.
Főbb feladatai:
a) rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti a Bank
kockázatkezelési, irányítási és kontroll eljárásainak hatékonyságát, továbbá értékeli
működése gazdaságosságát, hatékonyságát és eredményességét,
b) kockázat csökkentő javaslatokat fogalmaz meg a kontroll környezet fejlesztése,
javítása érdekében,
c) koordinálja a külső felügyeleti (MNB) vizsgálatokat,
d) koordinálja a munkatervek alapjául szolgáló, a Bank tevékenységeire vonatkozó
kockázati térkép aktualizálását,
e) ellenőrzi a Bank kiszervezett és saját feladatkörében végzett tevékenységeit, az EU
támogatásokkal kapcsolatos folyamatokat, a tőkemegfelelés belső értékelési
folyamatát és a pénzmosás elleni tevékenységet,
f) a kontroll környezet fejlesztése érdekében véleményezőként részt vesz a szabályozási
környezet fejlesztésében,
g) a szervezet, illetve a folyamatok átalakítása, új folyamatok bevezetése során
tanácsadási céllal támogathatja a banki folyamatokat,
Compliance Osztály
A Compliance Osztály a Pénzügyi csoport megfelelőség biztosítási funkciót ellátó szervezeti
egysége, amely az egyéb belső kontroll funkcióktól, valamint a felügyelt, ellenőrzött
tevékenységektől és üzletágaktól függetlenül látja el feladatait. A Compliance Osztály az
Igazgatóságnak tartozik beszámolási kötelezettséggel.
A Compliance Osztály tevékenységi köre különösen az alábbi feladatokra terjed ki.
a) meghatározza a csoport által alkalmazandó compliance szabályok, ezen belül a
megfelelőség releváns információk körét (compliance adatbázis),
b) elemzi a compliance szabályokban bekövetkező változások lehetséges hatásait,
kezdeményezi a csoport tagjainál a compliance szabályokban bekövetkező változások
esetén szükségessé váló módosításokat,
a) kidolgozza a megfelelőségi kockázat azonosítására, becslésére, elemzésére szolgáló
módszereket, eljárásokat,
b) compliance vizsgálatokat, ellenőrzéseket végez a csoportban,
c) vizsgálja és folyamatosan figyeli a compliance szabályoknak való megfelelést minden,
a compliance kockázatok szempontjából releváns területen,
d) elemzi a termékekkel kapcsolatos ügyfélpanaszokat és az elemzések alapján
kezdeményezi a szükséges intézkedéseket,
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e) kapcsolatot tart a külső hatóságokkal, szervezetekkel a megfelelőség biztosítást érintő
kérdésekben, teljesíti a külső hatóságok, szervezetek felé a megfelelőség biztosítással
összefüggő jelentési kötelezettséget,
f) vizsgálja az esetleges összeférhetetlenségeket, érdek-összeütközéseket, nyilvántartást
vezet az összeférhetetlenséggel kapcsolatos bejelentésekről,
g) teljesíti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és
megakadályozásáról szóló törvényben meghatározott feladatokat,
Krízis Felelős
 A BCP esemény bekövetkezésekor végrehajtja és végrehajtatja a szükséges
feladatokat,
 a szakterületi vezető javaslata alapján dönt az alternatív működésre történő átállásról,
valamint a normál működésre történő visszaállásról,
 meghozza a normál működés helyreállítása érdekében szükséges döntéseket az érintett
szakterületek vezetőinek bevonásával, a döntések végrehajtására felelősöket jelöl ki,
 kommunikálja az alternatív működésre történő átállást, és a normál működésre történő
visszaállást az érintett szervezeti egységek felé.
BCP Felelős
A BCP (Business Continuity Plan) Felelős – az üzletmenet-folytonosság biztosítása
érdekében – az üzletmenet-folytonossági akciótervek (a továbbiakban: BCP akciótervek)
elkészítéséhez, karbantartásához, oktatásához kapcsolódó feladatok elvégzésének központi
felelőse. Ennek keretében:
a) végrehajtja, illetve végrehajtatja a normál működés időszakában a BCP akciótervekkel
kapcsolatos felkészülési feladatokat,
b) felelős az üzleti hatáselemzés és a kapcsolódó kockázatértékelés előírt
felülvizsgálatainak rendszeres elvégzéséért,
c) szakmailag támogatja és koordinálja a BCP akciótervek elkészítését, aktualizálja és
teszteli az akcióterveket,
d) felelős az általános BCP ismeretek és a BCP akciótervek oktatásáért, biztosítja az
üzleti hatáselemzéshez és kockázatértékeléshez szükséges módszertani alapokat,
Csalás-megelőzési Osztály
A Csalás-megelőzési Osztály az EU-s forráskezelési tevékenységgel összefüggésben látja el
feladatait.
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c)

A kockázatjelentési és -mérési rendszerek érvényességi köre és jellege

Hitelkockázat mérési módszerek és alkalmazási körük
1. Ügyfélminősítés
A Bank az ügyfélkockázat felmérésére ügyfélminősítést végez minden személyre, akivel
kockázatvállalási szerződést köt, vagy aki a kockázatvállalást részben vagy egészben
készfizető kezességgel vagy garanciával biztosítja abban az esetben ha a Bank a készfizető
kezességet vagy garanciát a tőkekövetelmény számítás során kockázatcsökkentő tételként
figyelembe veszi. A Magyar Állam, valamint egyéb EGT-állam nem tartozik ügyfélminősítési
kötelezettség alá. Az ügyfélminősítés eredményeként kapott összesített pontszám alapján a
Bank az ügyfeleket besorolja a nem-teljesítés előrejelzésére szolgáló ügyfélminősítési
kategóriákba.
Az ügyfélminősítési kategória, a Bank belső szabályzataiban rögzített módon befolyásolja az
ügyfél hitelezhetőségét, az ügyféllimit nagyságát, a fedezeti követelményeket, a hitel
(kockázatvállalás) árazását, valamint a kockázatvállalási és monitoring folyamatokban
követendő banki magatartást.
2. Ügyfél-, illetve ügyfélcsoport limit
Az egy ügyféllel, illetve ügyfélcsoporttal szemben vállalható maximális kockázat mértékének
meghatározására a Bank ügyfél-, illetve ügyfélcsoport limit rendszert alkalmaz. Az egyes
ügyfelek bruttó limitjéből levonva az ügyfél más hitelezőkkel szembeni nem hátrasorolt
kötelezettségeit, határozzuk meg a nettó ügyféllimitet. A Bank legfeljebb a nettó ügyféllimitig
vállal kockázatot az ügyféllel szemben. Általános forgóeszköz-hitel a szabad limit terhére, az
ügyfél utolsó lezárt üzleti éve éves árbevételének arányában meghatározott korlát mértékéig
nyújtható. Az ügyfélcsoport limit megállapítása az ügyféllimithez hasonló módszertan szerint
történik.
3. Ügyletminősítés és értékvesztés elszámolás, illetve céltartalék képzés
A Bank negyedévente megállapítja az ügyletek várható veszteségét (fizetési késedelem és
egyéb veszteséget előrejelző tényezők alapján), és amennyiben az meghaladja az ügyletre
leosztott fedezeti értéket, a különbözetre értékvesztést számol el, illetve céltartalékot képez az
eredmény terhére. Az ügyletek ügyletminősítési kategóriába sorolását az elszámolt
értékvesztés, illetve megképzett céltartalék aránya határozza meg a következő módon:
Problémamentes
Külön figyelendő
Átlag alatti
Kétes
Rossz

0%
1 – 10 %
11 – 30 %
31 – 70 %
71 – 100 %
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4. Az ügyletek kockázati súlyának és tőkekövetelményének meghatározása
Az ügyletek, illetve a kitettségek kockázati súlyának és tőkekövetelményének
meghatározásához minden kitettséget az 575/2013/EU rendelet szerinti kitettségi osztályba
kell sorolni. A hitelezési kockázat sztenderd módszere szerinti kitettségi osztályokba sorolás
kritériumait, a kockázati súlyozás szabályait, és a hitelezési kockázatmérséklő eszközök
tőkekövetelmény csökkentő hatását belső utasítás tartalmazza.
Minden kockázatvállalási előterjesztés tartalmazza az ügylet kockázati súlyát és
tőkekövetelményét, melynek kiszámítása a kockázatkezelési terület által elfogadott
informatikai eszközzel történik. A számítás során figyelembe vett kockázatmérséklő eszközök
megfelelőségét az előterjesztést véleményező területek ellenőrzik.
A Bank 2014-ben az 575/2013/EU rendeletnek megfelelően fejlesztette informatikai
rendszerében a hitelezési kockázat sztenderd módszere szerinti kitettségi osztályokba sorolás
és a megfelelő kockázati súlyozás eljárásait. A módosított rendszert üzembe helyezés előtt
átvizsgálta a Nemzetközi Bankárképző Zrt. és azt megfelelőnek értékelte. Ezt követően került
üzembe helyezésre az újfajta COREP táblákat előállító alkalmazás.
d) A kockázat mérséklésére és fedezésére vonatkozó szabályok, valamint a kockázat
mérséklés és fedezetés folyamatos hatékonyságának monitorozását szolgáló
stratégiák és folyamatok
1. MFB Csoport Ügyfél-kockázatvállalási Szabályzata
Az MFB Csoport szintű, Ügyfelekkel kapcsolatos nagykockázat-vállalási korlát, illetve
limitek megállapítása és figyelése a nem hitelintézeti ügyfelek esetében.
2. A Stratégiai csoport országokra és hitelintézetekre vonatkozó limitszabályzata
Országkockázatra, külföldi és hazai hitelintézetekre vonatkozó Stratégiai csoport szintű
limitek kialakítása és figyelése.
3. Országok és partnerek minősítésére, valamint a limitek megállapítására vonatkozó
szabályzat
A szabályzat célja az MFB Zrt. üzleti kockázatvállalási tevékenységéből eredő
országkockázatok, pénzügyi intézményekkel szembeni kockázatok, a hallgatói
hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet alapján hitelezési tevékenységet folytató
Diákhitel szervezettel, valamint a biztosítókkal szembeni kockázatok minimalizálása,
kezelése. A szabályzat ezen kívül meghatározza az országokra, a pénzügyi intézményekre, a
Diákhitel szervezetre és a biztosítókra vonatkozó minősítés és limit megállapítás eljárási
rendjét, valamint a 2014-2020 programozási időszakban, az operatív programokhoz
kapcsolódó pénzügyi eszközök kezelése során az MFB Zrt.-vel kapcsolatban lévő pénzügyi
közvetítők minősítésének rendjét.
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4. A Bank Kockázatvállalási Szabályzata
A Kockázatvállalási Szabályzat tartalmazza:
- a Bank kockázatvállalásaira vonatkozó prudenciális korlátozásokat,
- a Bank által nyújtható kockázatvállalási szolgáltatásokat, és az adott típusú
kockázatvállalásra vonatkozó általános előírásokat,
- a nem pénzügyi vállalkozások ügyfél- és ügyfélcsoport limit rendszerét,
- a Bank közvetlen – nem más hitelintézettel szembeni – kockázatvállalásainak ágazati
limitrendszerét,
- a nagykockázat vállalás és a konzorciális hitelezés speciális szabályait,
- a kockázatvállalások ellenőrzésének rendjét.
5. Ügyfélminősítési szabályzat
Az ügyfélminősítési szabályzat tartalmazza:
- az ügyfélminősítés általános elveit,
- az ügyfélminősítés felelőseit és kötelező eseteit,
- az ügyfélminősítéshez szükséges információk körét,
- az ügyfélminősítés menetét és
- az ügyfél hitelképessége függvényében követendő banki magatartást.
6. Fedezetértékelési szabályzatok (Fedezetértékelési
Módszertani Útmutató, Fedezetértékelési Szabályzat)

Irányelv,

Fedezetértékelési

A fedezetértékelési szabályzatok tartalmazzák:
a) a szerződésekben szereplő, leggyakrabban alkalmazott jogi kikötéseket,
biztosítékokat, amelyeket a Bank fedezetként elfogad, illetve alkalmaz,
b) azokat a szempontokat, tényezőket, amelyeket a Bank a fedezetek értékelésénél alapul
vesz a fedezet típusától függően (amelyeket többek között az értékesíthetőség és a
hozzáférhetőség megállapításakor is vizsgál),
c) a fedezetek értékelése során a Bank által alkalmazott módszereket és azt, hogy milyen
értéket vesz alapul a fedezet értékelésekor,
d) a fedezetek meglétében, értékében és érvényesíthetőségében bekövetkezett változások
esetén alkalmazandó eljárásokat, valamint a rendszeres, utólagos értékelés
gyakoriságát,
e) a Bank által elvárt fedezettség mértékét,
f) a Bank fedezet-nyilvántartásával szembeni követelményeket.
A Banknak a kihelyezésről történő döntés előtt meg kell győződnie a szükséges fedezetek,
illetőleg biztosítékok meglétéről, valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A Bank
szempontjából elfogadható biztosíték az, amely értékelhető, jogilag érvényesíthető, értékálló
és likvid.
A hitelkockázat-mérséklő eszközök hatékonyságát a fedezetek rendszeres felülvizsgálatával,
valamint a fedezetérvényesítésekből történő megtérülésének mérésével ellenőrzi a Bank.
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7. Ügyletminősítési és értékelési szabályzat
Általános elvek:
 A Bank eszközeinek és mérlegen kívüli tételeinek minősítése negyedévente végzendő
el.
 Minősítési kötelezettség alá tartoznak:
o hitelintézetekkel szembeni és ügyfelekkel szembeni pénzügyi és befektetési
szolgáltatásból eredő követelések, egyéb követelések, követelés jellegű aktív
időbeli elhatárolások (bevétel elhatárolások) (a továbbiakban együtt:
kintlévőségek),
o befektetési célú és forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő és tulajdoni
részesedést jelentő értékpapírok (a továbbiakban: befektetések),
o követelések fejében kapott és készletként nyilvántartásba vett eszközök (a
továbbiakban: követelések fejében kapott készletek),
o függő és biztos (jövőbeni) kötelezettségek (a továbbiakban: mérlegen kívüli
kötelezettségek).
Az Ügyletminősítési szabályzat tartalmazza:
- a minősítési kötelezettség alá tartozó tételeket,
- az (eszköz) minősítési kategóriákat,
- a minősítési kategóriák besorolási szempontjait,
- a biztosítékok vizsgálatának kötelezettségére vonatkozó előírásokat,
- az egyedi minősítés és a csoportos minősítés speciális szabályait,
- az eszközminősítés eljárási rendjét (részletes szabályait).
8. Értékvesztés elszámolási és céltartalék képzési szabályzat
Általános elvek:
- Az eszközminősítés alapján a megfelelő eszközminősítési kategóriába való
besorolással a tételhez a súlysávon belül hozzárendelt mérték határozza meg az
értékvesztés, illetve a kockázati céltartalék értékelés időpontjában szükséges szintjét.
- Értékvesztést elszámolni az értékpapírok, befektetések, követelések, valamint az
„egyéb eszközök” esetében kell. Céltartalékot a hitelintézetek könyvvezetését
szabályozó jogszabályokban felsorolt függő és jövőbeni kötelezettségekre kell
elszámolni. A Bank egyedi értékelés alapján, illetve csoportos minősítés keretében
határozza meg az értékvesztés, visszaírás elszámolását és a céltartalék képzését,
felszabadítását, felhasználását. Az értékvesztés mértékének meghatározásakor
alapvetően a várható megtérülést kell figyelembe venni, melynek során tekintettel kell
lenni a veszteség valószínűségére és nagyságára, az ügylet minősítési kategóriájára.
Az értékvesztés és céltartalék mértékének megállapítása a várható veszteség
valószínűsége és nagysága alapján történik.
- A korábbi években megképzett általános kockázati céltartalékot a felhasználás
feltételeinek fennállásakor a Bank felhasználja.
Az Értékvesztés elszámolási és céltartalék képzési szabályzat tartalmazza:
- az értékvesztés elszámolás és visszaírás,
- a céltartalék képzés és felhasználás,
- az értékvesztés elszámolás és céltartalék képzés dokumentálásának
szabályait.
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A vállalatirányítási rendszerekről nyilvánosságra hozandó információk
a) A Bank vezető testületének tagjai összesen 3 igazgatósági tagsággal rendelkeznek más
társaságokban.
b) A vezető testület tagjainak szakértelmére, képességeire és tapasztalataira vonatkozó
adatokat az 1. számú melléklet tartalmazza.
c) A vezető testület tagjainak kiválasztása tekintetében érvényesítendő diverzitási
politikával a Bank nem rendelkezik. Az MFB Zrt. mind az operatív és vezető testületei,
mind a munkavállalók esetében figyelmet fordít a sokszínűségre, és a
diszkriminációmentességre. Ennek megfelelően a Bank humán erőforrás politikájában
elkötelezett a diszkrimináció minden formájának – a nem, a kor, a vallás, a faj, a politikai
és szakszervezeti hovatartozás, a nyelv különbözőségeiből fakadó és egyéb
különbségtételek – elítélése, továbbá a fogyatékkal élők jogainak tiszteletben tartása
mellett. A bank munkavállalói összetétele ennek megfelelően kiegyensúlyozottnak
tekinthető nemek szerinti megbontást tekintve. A kor szerinti eloszlás szintén
kiegyensúlyozott, minden korcsoport megfelelőn reprezentált volt. Az átlagéletkor 41,2
év volt 2017 végén. A döntéshozó-felügyelő testületek sokszínűségét a Magatartási és
etikai szabályzat jelentős részben meghatározza. A testületek sokszínűsége tekintetében
pozitív eredményeket állapíthatunk meg: a testületekben a nők aránya eléri a 40%-ot, a
korszerkezet gyakorlatilag normál eloszlást mutat, minden munkaképes korcsoport
megfelelő arányú reprezentáltsága mellett. A testületi tagok mindegyike felsőfokú
végzettséggel rendelkezik, melyek közül a legjellemzőbb a jogi és gazdasági végzettség,
azonban számos műszaki végzettségű testületi tag is van.
d) A kockázatokra vonatkozó információk az Igazgatóság Ügyrendjében meghatározott
módon jutnak el a Bank Igazgatóságához, az alábbiak szerint:
 dönt a 10 és 35 milliárd HUF közötti egyedi kockázatvállalásokról,
 dönt a 10 milliárd HUF-ot meghaladó befektetésekről (amennyiben a saját tőke 10 %át nem haladja meg),
 jóváhagyja a kockázatkezeléssel kapcsolatos szabályzatokat,
 legalább félévenként, de szükséges esetben ennél gyakrabban áttekinti az MFB Zrt.
pénzügyi helyzetét, tájékozódik az MFB Zrt. fizetési helyzetéről, jóváhagyja az éves
gazdálkodási terv időarányos teljesítését;
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B) Alkalmazási kör
A Bank az MFB tv. 8. §. (2) bekezdése alapján nem tartozik összevont alapú felügyelet alá.
A Bank a konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettségének a számvitelről szóló 2000.
évi C. törvény (a továbbiakban: Számviteli törvény 10. § (3) alapján azzal tesz eleget 2006.
január 1-jétől, hogy az Európai Közösségek Bizottságának 1126/2008 EK rendeletében foglalt
nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítja össze a konszolidált pénzügyi
kimutatásait. A számviteli konszolidációba bevont intézményi kör a következő.
Konszolidációba teljes mértékben bevont társaságok - Leányvállalatok
 Hiventures Kockázati Tőkealap-kezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 MFB-Ingatlanfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 MFB Növekedési Tőkealap
 MKK Magyar Követeléskezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 MMBF Földgáztároló Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Konszolidációba arányosan bevont társaságok – Társult vállalatok
 BBCA Szolnok Biokémiai Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Cybergastro Kereskedelmi, Szolgáltató és Vendéglátó Zártkörűen
Részvénytársaság
 Garantiqa Hitelgarancia Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 NKM Nemzeti Közművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Spinto Hungária Korlátolt Felelősségű Társaság

Működő

Szavatoló tőkéből levont befektetések
Nincs olyan befektetés, amely a Bank a szavatoló tőke számításakor levonásra kerül.
Azon társaságok, amelyeket a Bank nem von be a konszolidációba és a szavatoló tőkéből
sem kerülnek levonásra
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Mentesített leányvállalatok
 Soproni Diákotthon Befektető és Üzemeltető Korlátolt Felelősségű Társaság
Mentesített társult vállalatok
 Biwatec-Felcsút Hulladékhasznosító Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
 Blogter.com Nemzetközi Információszolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Bükkszéki Gyógy- és Sporthotel Korlátolt Felelősségű Társaság "f.a."
 Chatler.ai Informatikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 ClipWareHouse Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Cubilog Ipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Csepeli Lakásfejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
 Duelbox Interaktív Rendezvénytechnika Korlátolt Felelősségű Társaság
 FIREBIRD-Füredi Kapu Ingatlanberuházási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
"f.a."
 GERGI HÁLÓ Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 ImmunoGenes-ABS Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Indivizo Munkaerő Kiválasztási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 Jaystack Technologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Középületépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
 Liber8Tech Hungary Korlátolt Felelősségű Társaság
 MeditCom Első Magyar Egészségügyi Rendszerház Korlátolt Felelősségű Társaság
 Multipass Solutions Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 monsun Korlátolt Felelősségű Társaság
 Neticle Labs Korlátolt Felelősségű Társaság
 NowTechnologies Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Onlinet Group Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Parkour Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság
 Pólus Palace Vendéglátó, Szabadidő, Sport Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság "f.a."
 RIÁMA-FIRST Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 RiskCover Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 SDS Dokumentumközmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Silex Ipari Automatizálási Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Smart Track Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 START Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Sybrillo Korlátolt Felelősségű Társaság
 Twist&Chips Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
 VirtDB Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalatok
 Adalékmentesen Korlátolt Felelősségű Társaság
 Adwant Advertising Korlátolt Felelősségű Társaság
 Agroprodukt Mezőgazdasági Termelő és Értékesítő
Részvénytársaság
 Anon Korlátolt Felelősségű Társaság
 Bakonyi Erőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 Bakonyi-Asset Management Korlátolt Felelősségű Társaság
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Zártkörűen

Működő











































Cargo-Viszed Korlátolt Felelősségű Társaság
ChemPass Korlátolt Felelősségű Társaság
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zártkörűen Működő Részvénytársaság
DentistRobot Korlátolt Felelősségű Társaság
DPMG Dél-Pest Megyei Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Eclectiq Minds Hungary Zártkörűen Működő Részvénytársaság
EHPSZ Első Hazai Pénzügyi Szolgáltatásfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság
ERX for BES Korlátolt Felelősségű Társaság
European Investment Fund
FermTech Korlátolt Felelősségű Társaság
FitPuli Korlátolt Felelősségű Társaság
Flight Refund Korlátolt Felelősségű Társaság
GamerHours Korlátolt Felelősségű Társaság
GITR Agrárfejlesztő és Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság "f.a."
Gödöllői Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
GREENWAVE Technology Korlátolt Felelősségű Társaság
Hajtós Pincér Korlátolt Felelősségű Társaság
Hunent Víziszárnyas Feldolgozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
IB Math Club Korlátolt Felelősségű Társaság
IntelliWeights Korlátolt Felelősségű Társaság
Jaystack Services Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Kisvállalkozás-fejlesztő Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Lajta-Hanság Mezőgazdasági-, Termelő-, Kereskedő és Szolgáltató Zártkörűen Működő
Részvénytársaság
Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
MindRove Korlátolt Felelősségű Társaság
Natur Motor Korlátolt Felelősségű Társaság
Monsun Korlátolt Felelősségű Társaság
N-GENE Inc
Normon-Tool Gép- és Szerszámgyártó Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.”
OTP OJSC (INVESTBERBANK)
Sárvári Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Skála-Energy Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
Szemfüles Preventív Korlátolt Felelősségű Társaság
Szombathelyi Tangazdaság Zártkörűen Működő Részvénytársaság
T.S. APARTMAN-CLUB Idegenforgalmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Taxnology Innovations Korlátolt Felelősségű Társaság
Tickething-Change Korlátolt Felelősségű Társaság
Törökszentmiklósi Mezőgazdasági Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Urstory Korlátolt Felelősségű Társaság
Vektor-Holding Vagyonkezelő Korlátolt Felelősségű Társaság
VOKS Research Korlátolt Felelősségű Társaság

A Bank 2017. december 31-én azokat a befektetéseket, amelyeket nem von le a szavatoló
tőkéből az 575/2013/EU rendelet 48. cikk (4) bekezdés szerint 250%-kal súlyozza.
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C) Szavatoló tőke
Az alábbi összefoglaló táblázat a szavatoló tőke és a tőkemegfelelés különböző szintjeihez
tartozó átfogó mutatószámokat tartalmazza.
A Bank 2017. december 31-i szavatoló tőkéjének és tőkemegfelelésének részletes - a
Bizottság az intézmények szavatolótőke-követelmény nyilvánosságra hozataláról szóló
1423/2013/EU végrehajtási rendeletének (továbbiakban: Végrehajtási rendelet) VI. számú
melléklete szerinti – bemutatása a 2. számú mellékletben található.
A Bank által kibocsátott tőkeinstrumentumok a Végrehajtási rendelet II. melléklet szerinti
adattartalmú bemutatása a 3. számú mellékletben található.
millió forint
I. Szavatoló tőke számítás
Jegyzett tőke
Tőketartalék
Eredménytartalék
Általános tartalék
Mérleg szerinti eredmény
Levonások előtti elsődleges alapvető tőke
Levonások (-)
Immateriális javak
Levonások az elsődleges alapvető tőkéből
Elsődleges alapvető tőke (CET1)
Kiegészítő alapvető tőke (AT1)
Alapvető tőke (Tier1 vagy T1)
Általános kockázati céltartalék
Általános kockázati céltartalék adótartalma
Járulékos tőke (T2)
Szavatoló tőke(T1+T2)

114 500
81 870
3 556
1 857
11 936
213 719
(2 144)
(2 144)
211 575
211 575
6 557
(590)
5 967
217 542

II. Tőkekövetelmény számítása
Összes tőkekövetelmény a hitelezési kockázatra
Összes tőkekövetelmény a devizaárfolyam kockázatra
Összes tőkekövetelmény a működési kockázatra
Hitelértékelési korrekció tőkekövetelménye
Összes tőkekövetelmény
Kockázattal súlyozott kitettség
III. Tőkemegfelelési mutató

48 252
368
1 769
1 197
51 586
644 825
33,74%

IV. Egyéb CRR 492. cikk szerinti szavatoló tőkével kapcsolatos - releváns - tájékoztató adatok
A Bank CRR 465. cikke szerinti elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutatója
A CRR szerint minimálisan előírt 4%-os érték fölötti elsődleges alapvető tőke állomány
A CRR 48. cikk szerint a szavatoló tőkéből le nem vont jelentős és nem jelentős közvetlen - pénzügyi ágazatbeli részesedések értéke
A CRR 48. cikk szerint a szavatoló tőkéből le nem vont jelentős és nem jelentős közvetett - pénzügyi ágazatbeli részesedések értéke
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32,81%
185 782
14 377
3 626

D) Tőkekövetelmények
a) Összefoglaló az intézmény azon módszeréről, amely annak értékelésére szolgál, hogy
a belső tőke elégséges-e az aktuális és jövőbeli tevékenységekhez – (megfelelő rész)
A belső tőkemegfelelés értékelési folyamat (Internal Capital Adequacy Assessment Process:
ICAAP) célja annak felmérése, hogy a Bank saját számításai alapján mekkora összegű tőke
szükséges a Bankot érintő kockázatok fedezésére. A Bankot a következő kockázatok érintik:
1. Hitelezési (nem-teljesítési) kockázat, beleértve a partner- és befektetési kockázatot is,
2. Működési kockázat,
3. Piaci kockázat, devizaárfolyam-kockázat,
4. Reziduális kockázat,
5. Koncentrációs kockázat,
6. Országkockázat,
7. Banki könyv kamatlábkockázata,
8. Likviditási kockázat,
9. Stratégiai kockázat,
10. Gazdasági környezetből fakadó kockázat (üzleti kockázat)
11. Szabályozó környezetből adódó kockázat
A 10.-11. kockázattípusokat nem a belső tőkeértékelési folyamatban,
tőketervezésben vesszük figyelembe.

hanem a

A hitelezési kockázat tőkekövetelményét 2017-ben a Bank az 575/2013/EU rendelet szerinti
sztenderd módszerrel számszerűsítette mind felügyeleti adatszolgáltatási, mind pedig belső
tőkemegfelelés értékelési célokra. A hitelezési kockázat sztenderd módszere szerinti
tőkekövetelmény
 elegendő tőkét biztosít egy átlagos koncentrációjú kockázatvállalási portfolió
koncentrációs kockázatára,
 a kockázatvállalások országkockázatára is, amennyiben az átlagosnál magasabb
kockázatú országbeli ügyfelekkel szembeni kockázatvállalások súlya nem jelentős és
 a késedelmes tételeknél figyelembe vehető hitelkockázat csökkentő eljárások
korlátozásával, minimalizálja a reziduális kockázatot is.
A koncentrációs kockázat átlagos keretek között tartását, valamint az átlagosnál magasabb
kockázatú országbeli ügyfelekkel szembeni jelentős kockázatvállalások megelőzését a Bank
limitrendszerei biztosítják. A koncentráció mérésére elfogadott statisztikai index (HerfindahlHirschman-index: HHI) kiszámításával – a 10000-es skálán az index 1000 alatti értéke
alacsony, 1000-1800 közötti értéke közepes, 1800 feletti értéke pedig magas koncentrációt
jelez - a Bank rendszeresen ellenőrzi, hogy a közvetlen kockázatvállalások ágazati
koncentrációja az átlagos keretek között maradt-e. 2017. évben az index mindvégig az átlagos
kockázatú sáv alsó nyolcadában mozgott. A HHI értékei 2017-ben a következők voltak
(maximális érték kiemelve):
01. 31. 02. 28. 03. 31. 04. 30. 05. 31. 06. 30. 07. 31. 08. 31. 09. 30. 10. 31. 11. 31. 12. 31.

1238 1240 1397 1405 1418 1412 1414 1290 1272 1263 1230 1215
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A Bank az 575/2013/EU rendelet szerinti alapmutató módszerrel számszerűsíti a működési
kockázat tőkekövetelményét felügyeleti adatszolgáltatási célokra, belső tőkemegfelelés
értékelési célokra egyrészt összeveti az így kapott tőkekövetelményt a tényleges nem
hitelkockázathoz kapcsolódó működési kockázati veszteségekkel, másrészt a
hitelkockázatokhoz kapcsolódó működési kockázati veszteségeket is tartalmazó teljes
működési kockázati veszteség összegével. Az összevetések alapjául a Bank teljes körű
működési kockázati veszteségadat gyűjtése szolgál. A tényleges működési kockázati
veszteségek, illetve az ezek alapján számított tőkekövetelmény összege jelenleg alacsonyabb
az alapmutató módszerrel számított tőkekövetelménynél.
Belső tőkemegfelelés értékelési célokra a Bank a piaci kockázat tőkekövetelményét a
kockáztatott érték (Value at Risk: VaR) módszerrel határozza meg, a VARITRON piaci
kockázatkezelő rendszer alkalmazásával az alábbi paraméterekkel:
 99 %-os, és 95 %-os konfidencia szint,
 10 napos tartást feltételezve.
Tekintettel arra, hogy a Bank a forrásbevonási és hitelezési tevékenysége során a kamatlábkockázatát preventív módon kezeli, az alkalmazott kamatbázisokat, átárazódási periódusokat
összhangban tartja, bármiféle elmozdulás esetén a pozícióit piaci kockázatkezelési
eszközökkel lefedi, a Banknál nem indokolt ezen kockázatra pótlólagos tőkekövetelmény
képzése a belső tőkemegfelelés értékelési eljárásban.
Tekintettel a Bank azon sajátosságaira, hogy
 forrásait jellemzően nem az ügyfélbetétek képezik, valamint
 az MFB tv. alapján az Állam a központi költségvetés terhére készfizető kezesként felel
a Bank által forrásszerzés céljából felvett hitelekből és kölcsönökből, valamint
kötvénykibocsátásokból eredő fizetési kötelezettségek teljesítéséért,
a Bank likviditási kockázata merőben eltér egy kereskedelmi bankétól, így a Banknál szintén
nem indokolt erre a kockázatra pótlólagos tőkekövetelmény képzése a belső tőkemegfelelés
értékelési eljárásban.
A stratégiai döntéseket a tulajdonosi jogok gyakorlója hagyja jóvá. A piaci hiányosságok
kezelése feltételezi az üzleti környezet által nem támogatott döntéseket is. Ha ennek
következtében csökken a Bank tőkemegfelelése, azt a tulajdonosi jogok gyakorlója tudomásul
veszi – amennyiben a csökkenés ellenére is lefedi a tőke a Bank kockázatait – vagy intézkedik
a tőkeemelésről.
Gazdasági környezetből fakadó kockázat (üzleti kockázat): A gazdasági környezetből
származó kockázat a tőkét vagy a jövedelmezőséget érintő olyan kockázat, amely a
nemzetközi vagy nemzeti gazdasági növekedés, illetve egyes régiókra, iparágakra vagy
jövedelemtulajdonosi szektorokra, illetve pénzügyi és egyéb piacokra vonatkozó gazdasági
vagy üzleti növekedés jelentős változásából, illetve a kereslet-kínálati egyensúly megbomlása
következtében a termék-, szolgáltatási-, eszközárak és árfolyamok változásából, továbbá
befektetési eszközök hozamainak vagy a pénzügyi intézmények működtetéséhez szükséges
erőforrások költségszintjének változásából származik. Az üzleti környezet változásaiból eredő
kockázatok közvetlenül más kockázattípusokban jelennek meg, ezért e kockázatok kezelésébe
épülnek be a kedvezőtlen üzleti környezeti változásokat kezelő megoldások. Így e
kockázattípus lefedésére a belső tőkemegfelelés értékelési eljárásban pótlólagos tőke képzés
nem szükséges.
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b-e) A Rendelet 112. cikkében meghatározott egyes kitettségi osztályokba tartozó,
kockázattal súlyozott kitettségértékek 8 százaléka; a Rendelet 92. cikk (3) bekezdése
b) és c) pontjának megfelelően számított szavatoló tőke követelmények; a Rendelet
harmadik rész III. címe 2., 3., és 4. szakaszának megfelelően számított és külön
nyilvánosságra hozott szavatoló tőke követelmény
A tőkemegfelelés belső értékelési eljárás szerinti eredményének nyilvánosságra hozatalát a
Felügyelet a Bank számára nem írta elő.
Kitettségi osztály megnevezése
Hitelezési kockázat

millió forint
Tőkekövetelmény
48 252

Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettség
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni kitettség
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettség
Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettség
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség
Intézményekkel szembeni kitettség
Vállalkozásokkal szembeni kitettség
Lakossággal szembeni kitettség
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettség
Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező int. és váll.-kal szembeni követelések
Kollektív befektetési formákban (KBF) fennálló kitettségek
Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
Piaci kockázat

20
21
9 779
16 876
103
3
3 251
2 355
13 480
2 364
368

Működési kockázat

1 769

Hitelértékelési korrekció (CVA) tőkekövetelménye

1 197

Összes tőkekövetelmény :

51 586

E) Piaci kockázatnak való kitettség
A Rendelet 92. cikk (3) bekezdésének b) és c) pontja alapján az MFB Zrt. csak a
devizaárfolyam-kockázat szavatolótőke-követelményének összegét hozza nyilvánosságra,
mivel kereskedési könyvet nem vezet.
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F) Tőkepufferek
A Hpt. 298.§ (2) előírásai alapján 2016-tól a tőkefenntartási puffer lépcsőzetes bevezetése
miatt 2017. évben 1,25 %-os tőkefenntartási puffer követelménnyel kell számolni. A
tőkefenntartási puffer mértéke 2,5 %, melyet 2016-tól négy év alatt fokozatosan kell elérni.
Az MFB a CRR 92. cikkében meghatározott korrigált elsődleges alapvető (5,75%) és a teljes
tőkemegfelelési követelménynek (9,25%) is megfelel.
Az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffert minden intézménynek magának kell
meghatároznia kitettségei országok közötti megoszlása és az egyes országok illetékes
hatóságai által az adott évre meghatározott anticiklikus tőkepuffer ráták alapján.
Az MFB Zrt. esetében az anticiklikus tőkepuffer követelmény kiszámítása során, szinte
kizárólag magyar kitettségeket kell figyelembe venni (99,7 %), hiszen a Hpt. 87. § (5) szerint
többek között az intézményekkel szembeni kitettségek sem relevánsak a tőkepuffer
szempontjából. A hazai kitettségekre az MNB a tőkepuffer nagyságát 0%-ban határozta meg,
a Bank többi külföldi kitettsége is 0% súlyozás alá esik.
Az MFB Zrt.-t a rendszerkockázati tőkepuffer és a globális vagy egyéb rendszerszinten
jelentős intézményeknél alkalmazandó tőkepuffer képzésre az MNB nem kötelezte.

G) A külső hitelminősítő intézetek igénybevétele
a) A kockázati súlyok meghatározásakor alkalmazott elismert külső hitelminősítő
szervezet vagy exporthitel-ügynökség neve, valamint az esetleges változások okai
2017-ben minden, az alábbi b) pontban felsorolt kitettségi osztályban a Moody’s Investors
hitelminősítéseit fogadtuk el a külső hitelminősítések közül.
b) A kitettségi osztályok, melyek esetében az egyes külső hitelminősítő intézeteket vagy
exporthitel ügynökségeket igénybe veszik
c)

Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettségek,
regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni kitettségek,
intézményekkel szembeni kitettségek,
vállalkozásokkal szembeni kitettségek,
rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és vállalatokkal szembeni
kitettségek.

A kibocsátóra és a kibocsátott értékpapírra vonatkozó hitelminősítés nem
kereskedési könyvi tételekre való alkalmazása

Az értékpapír vásárlás, akár befektetési céllal vagy forgatási céllal, akár hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír formájában történik, a Hpt. alapján kockázatvállalásnak minősül, így a
Bank a kockázatvállalásokra előírt ügyfél- és ügyletminősítési szabályokat alkalmazza az
értékpapírok kibocsátóira is. Ugyancsak minősíteni kell a fedezetként elfogadott értékpapírok
kibocsátóit is, ha az értékpapírt a Bank 0 forintnál nagyobb fedezeti értéken tartja nyílván
vagy tőkekövetelmény szempontjából kockázatcsökkentő tételként veszi figyelembe.
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d) Az egyes külső hitelminősítő intézetek vagy exporthitel ügynökségek külső
minősítésének a 575/2013/EU rendelet harmadik rész II. címének 2. fejezetében
meghatározott hitelminőségi besorolásoknak történő megfeleltetése, figyelembe
véve, hogy ezt az információt nem kell nyilvánosságra hozni, ha az intézmény
megfelel az Európai Bankhatóság (a továbbiakban: EBH) által kiadott standard
megfeleltetésnek
2017-ben a Felügyelet által korábban kiadott standard megfeleltetést alkalmaztuk.
e)

A kitettségértékek, valamint a Rendelet harmadik rész II. címének 2. fejezetében
meghatározott egyes hitelminőségi besorolásokhoz tartozó hitelkockázat-mérséklési
módszerek alkalmazása utáni, továbbá a szavatoló tőkéből levont kitettségértékek
Hitelezésikockázat-mérséklés utáni kitettség értékek
- mérlegen kívüli kitettségek ügyletkockázati súlyozása nélkül Kitettségi osztály megnevezése
Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettség
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni kitettség
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettség
Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettség
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség
Intézményekkel szembeni kitettség
Vállalkozásokkal szembeni kitettség
Lakossággal szembeni kitettség
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettség
Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező int. és váll.-kal szembeni követelések
Kollektív befektetési formákban (KBF) fennálló kitettségek
Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
Összesen :
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millió forint
Összes kitettség
érték
712 964
1 237
268
207 456
266 124
1 912
84
31 223
19 630
146 763
30 128
1 417 789

Hitelezésikockázat-mérséklés utáni kitettség értékek
- mérlegen kívüli kitettségek ügyletkockázati súlyozásával Kitettségi osztály megnevezése
Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettség
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni kitettség
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettség
Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettség
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség
Intézményekkel szembeni kitettség
Vállalkozásokkal szembeni kitettség
Lakossággal szembeni kitettség
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettség
Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező int. és váll.-kal szembeni követelések
Kollektív befektetési formákban (KBF) fennálló kitettségek
Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
Összesen :

millió forint
Összes kitettség
érték
712 964
1 237
268
193 449
211 030
1 899
84
31 223
19 630
146 763
30 128
1 348 675

Szavatoló tőkéből levont kitettség érték összesen :

-2 144

H) Hitelkockázati kiigazítások, kivéve a és b pont.
a) A „késedelmes” és az „értékvesztett” fogalmak számviteli
meghatározása

célú fogalom

Késedelmes kitettség minden olyan ügyletből eredő kitettség, ahol az esedékesség napjáig a
partner nem teljesíti fizetési kötelezettségét.
„Értékvesztett” ügylet, amelyre a Bank értékvesztést számolt el. Az értékvesztés
megállapításának a folyamatát a következő b) pontban mutatjuk be.
b) Az egyedi és általános hitelkockázati kiigazítások meghatározására szolgáló
megközelítések és módszerek leírása
Az eszközminősítési kategóriákba sorolás - a tétel jellegétől függően - a következő
szempontok együttes mérlegelése alapján történik, az eszközminősítés számviteli
követelményei szerint:
a) az ügyfél-, illetve partnerminősítés,
b) a törlesztési rend betartása (késedelmi idő),
c) az ügyfélhez kapcsolódó országkockázat (politikai kockázatra, transzferkockázatra
nézve egyaránt) és az abban bekövetkezett változás,
d) a fedezetként felajánlott biztosítékok értéke, mobilizálhatósága, hozzáférhetősége és
az ezekben bekövetkezett változás,
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e) a tétel továbbértékesíthetősége, mobilizálhatósága (a piaci kereslet-kínálati
viszonyok és az elérhető piaci árak, a kibocsátó saját tőkéjében való részesedés a
befektetés arányában),
f) a tételből adódó veszteségnek minősülő jövőbeni kifizetési kötelezettség.
Problémamentesnek
a) a törlesztési határidővel rendelkező tételek közül csak az minősíthető, amelyről
dokumentálhatóan valószínűsíthető, hogy az megtérül, illetve a Banknak
veszteséggel nem kell számolnia, vagy tőke-, illetve kamattörlesztésének vagy egyéb
törlesztési kötelezettségének fizetési késedelme a tizenöt napot nem haladja meg és
az e miatt valószínűsíthető veszteséget a rendelkezésre álló fedezet értéke teljes
mértékben fedezi;
b) a törlesztési határidővel nem rendelkező tételek közül csak azok minősíthetők,
amelyekkel kapcsolatosan a jövőben veszteség bekövetkezése a rendelkezésre álló
adatok alapján dokumentáltan nem valószínűsíthető, vagy valószínűsíthető veszteség,
de azt a rendelkezésre álló fedezet értéke teljes mértékben fedezi.
Nem lehet problémamentesnek minősíteni a tételt, amennyiben
a) a Banknak tudomása van arról, hogy az ügyfél vagy a partner vagy az értékpapír
kibocsátója olyan – CRR 4. cikk 39. pontja. szerinti - ügyfélcsoport tagja, amely
esetében a tulajdoni, illetve az üzleti kapcsolat szorossága azt eredményezheti, hogy
a csoport bármelyik tagja pénzügyi pozíciójának romlása veszélyezteti az adós
határidőben történő törlesztési képességét, a csoport bármely tagjával szemben
fennálló követelés törlesztésében tizenöt napon túli késedelem következett be, és
ezen körülmények miatt várhatóan bekövetkező veszteséget a rendelkezésre álló
fedezet értéke nem fedezi, vagy
b) a Banknak az ügyféllel, a kereskedési partnerrel, illetve az értékpapír kibocsátójával
szemben több jogcímen is van követelése, valamint az adós valamely törlesztési
kötelezettségének nem képes eleget tenni és ezen körülmények miatt várhatóan
bekövetkező veszteséget a rendelkezésre álló fedezet értéke nem fedezi, vagy
c) az ügyfél, illetve a partner pénzügyi problémáinak, hitelképességének romlása miatt
olyan jelleggel módosítani kellett a kockázatvállalásra vonatkozó szerződést, hogy
annak következtében a követelés átstrukturált hitelnek (követelésnek) minősül.
Kivételt képez ez alól az az eset, amikor az átstrukturálást követően a
problémamentes kategóriába sorolás feltételei fennállnak.
Külön figyelendő kategóriába sorolandók alapvetően azok a kintlévőségek, befektetések és
mérlegen kívüli kötelezettségek, amelyekkel kapcsolatosan - a Bank birtokába került
információ alapján - a minősítés időpontjában minimális mértékű veszteség (legfeljebb a tétel
bekerülési értékének, illetve törlesztésekkel csökkentett bekerülési értékének, a mérlegen
kívüli kötelezettség nyilvántartási értékének 10%-a) valószínűsíthető, emiatt az adott tétel az
általánostól eltérő kezelést igényel, feltéve, hogy a rendelkezésre álló fedezet értéke a
veszteségre nem nyújt fedezetet.
Átlag alattinak minősülnek alapvetően azok a tételek, amelyek
a) a rendelkezésre álló információk alapján a szokásosnál magasabb kockázatúnak
minősülnek, várható veszteségük nem haladja meg a tétel bekerülési értékének,
illetve törlesztésekkel csökkentett bekerülési értékének, a mérlegen kívüli
kötelezettség nyilvántartási értékének 30%-át és azt a rendelkezésre álló fedezet
értéke nem fedezi, vagy
37

b) a minősítés időpontjában bizonytalan mértékű, 10 %-nál nagyobb veszteség
valószínűsíthető, amelyet a rendelkezésre álló fedezet értéke nem fedez.
Kétesnek minősülnek alapvetően azok a tételek, amelyek esetében a törlesztési késedelem
tartós (legalább kilencven napot meghaladó) vagy rendszeres és egyértelműen megállapítható,
hogy a Banknak 30 %-nál nagyobb veszteséget okoznak, amelyre a rendelkezésre álló fedezet
értéke nem nyújt fedezetet.
A peresített követeléseket, illetve a peres ügyekhez kapcsolódó függő kötelezettségeket a
peresélyek alapján kell minősíteni.
Rossznak minősülnek alapvetően azok a tételek, amelyek esetében
a) a keletkező veszteség az adott tétel bekerülési értéke (illetve törlesztéssel csökkentett
bekerülési értéke), illetve mérlegen kívüli kötelezettség esetében annak nyilvántartási
értéke hetven százalékát előreláthatóan meghaladja vagy
b) az ügyfél, partner ellen felszámolási eljárás indult (kivéve azokat a követeléseket,
amelyek a felszámolási eljárás során keletkeztek) és az a) pont szerinti mértékű
veszteség valószínűsíthető, amelyet a rendelkezésre álló fedezet értéke nem fedez.
A tőkésített kamatok-, illetve az átstrukturált hitelek minősítésére vonatkozóan – a vonatkozó
jogszabályok szerinti – további speciális szabályok érvényesek.
Az értékvesztés elszámoláshoz, illetve a céltartalék képezéshez hasonlóan a Bank egyedi
értékelés alapján, illetve csoportos minősítés keretében határozza meg az értékvesztés képzés,
visszaírás elszámolását és a céltartalék képzését, felszabadítását, felhasználását. Az
értékvesztés mértékének meghatározásakor alapvetően a várható megtérülést kell figyelembe
venni, melynek során tekintettel kell lenni a veszteség valószínűségére és nagyságára, az
ügylet minősítési kategóriájára. Az értékvesztés és céltartalék mértékének megállapítása a
várható veszteség valószínűsége és nagysága alapján történik.
Az egyedi értékelés során a tételek eszközminősítési kategóriába sorolásakor - a tétel
jellegétől függően - az alábbi eljárást kell követni:
1. Az eszközminősítés (fentiekben részletezett) szempontjait együttesen kell mérlegelni,
oly módon, hogy először meg kell vizsgálni, mekkora a tétellel összefüggésben
várható jövőbeni veszteség, a megtérülés hiánya, illetve a veszteségjellegű jövőbeni
fizetési kötelezettség, valamint a fedezet érvényesítésének várható költségei miatt.
2. Ezt követően a valószínűsíthető jövőbeni veszteségből le kell vonni az adott tételhez
kapcsolódó fedezetek értékét, azok érvényesítésének sorrendjét követve.
3. A fennmaradó, valószínűsíthető veszteségnek a tétel bekerülési értékéhez
(törlesztésekkel csökkentett bekerülési értékéhez) való viszonya alapján határozódik
meg alapvetően, hogy az melyik súlysávhoz tartozó eszközminősítési kategóriába
sorolható.
Csoportos minősítés alkalmazására csak azon banki konstrukciók esetében van lehetőség,
amelyek lebonyolítása egységes, sztenderd ügymenet alapján történik.
Az eszközminősítés alapján a megfelelő eszközminősítési kategóriába történő besorolással a
tételhez a súlysávon belül hozzárendelt mérték határozza meg az értékvesztés, illetve a
kockázati céltartalék értékelés időpontjában szükséges szintjét, amelyet legalább
negyedévente az eszközminősítéssel együtt felül kell vizsgálni és a korábban elszámolt
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értékvesztés, megképzett kockázati céltartalék összegét erre a szintre kell kiegészíteni,
további értékvesztés elszámolással, céltartalék-képzéssel, vagy a meglévő értékvesztés
visszaírásával, céltartalék felszabadításával.
Ha az eszközök könyv szerinti értéke a várható megtérülésnél magasabb, akkor értékvesztést
kell elszámolni, ha alacsonyabb, akkor az értékvesztés visszaírásával kell az eszköz nettó
könyv szerinti értékét növelni.
A céltartalék képzés mértékének mindig a várható, valószínűsíthető veszteség nagyságát kell
tükröznie. A céltartalék felhasználására akkor kerül sor, ha a minősített mérlegen kívüli
kötelezettség mérlegtétellé válik, a megképzett céltartalékot értékvesztés képzésére vagy
veszteség rendezésére igénybe kell venni. A céltartalék felszabadítása akkor szükséges, ha a
tétel minősítése a korábbi időszakhoz képest alátámaszthatóan, indokolhatóan javult vagy a
tétel megszűnt és a tényleges veszteséget meghaladó mértékű céltartalék felszabadíthatóvá
válik.
c)

A beszámítás utáni teljes kitettségérték a hitelkockázat mérséklés hatásainak
figyelembevétele nélkül, valamint kitettségi osztályok szerinti bontásban a
kitettségek adott időtartamra vonatkoztatott átlagos értékei
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d) Kitettségek földrajzi eloszlása a főbb kitettségi osztályok szerinti bontásban, szükség szerint tovább részletezve
Hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétel előtti kitettség értékek
országonkénti megoszlása

Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettség
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni kitettség
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettség
Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettség
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség
Intézményekkel szembeni kitettség
Vállalkozásokkal szembeni kitettség
Lakossággal szembeni kitettség
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettség
Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező int. és váll.-kal szembeni követelések
Kollektív befektetési formákban (KBF) fennálló kitettségek
Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
Összesen :

263 896
1 279
102 268
183 507
481 340
105 149
84
32 680
19 630
145 778
28 095
1 363 706

1 502
1 502
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225
225

8
8

8 332
8 332

522
522

2 872
2 872

29 602
219
29 821

9 083
9 083

1
1

13
13

463
1 241
1 704

Összesen

Nemzetközi
intézmény

USA

Lengyelország

Hollandia

Anglia

Franciaország

Oroszország

Németország

Svájc

Belgium

Ausztria

Kitettségi osztály megnevezése

Magyarország

millió forint

263 896
1 279
102 268
235 145
481 340
105 149
84
32 680
19 630
146 763
29 555
1 417 789

e)

A kitettségek gazdasági ágazat vagy partnertípus szerinti eloszlása kitettségi osztályok szerinti bontásban, beleértve a kkv-kkal
szembeni kitettség meghatározását is, szükség szerint tovább részletezve

Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni
kitettség
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni
kitettség
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettség
Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettség
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség
Intézményekkel szembeni kitettség
Vállalkozásokkal szembeni kitettség
7 433
Lakossággal szembeni kitettség
4 314
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettség
Nemteljesítő kitettségek
940
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező int. és váll.-kal
szembeni követelések
Kollektív befektetési formákban (KBF) fennálló kitettségek
Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
264
Összesen :
12 951

Összesen :

Nem besorolható

X Külföld

U Területen kívüli szervezet

Háztartás munkaadói tevékenysége, termék
T előállítása, szolgáltatás végzése saját
fogyasztásra

S Egyéb szolgáltatás

R Művészet, szórakoztatás, szabad idő

Q Humán egészségügyi, szociális ellátás

P Oktatás

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalom
biztosítás
O

N

Adminisztratív és szolgáltatást támogató
tevékenység

M Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység

L Ingatlanügyletek

K Pénzügyi, biztosítási tevékenység

J Információ, kommunikáció

I Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás

H Szállítás, raktározás

E

F Építőipar

G Kereskedelem, gépjárműjavítás

millió forint

Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás,
légkondicionálás
D

C Feldolgozó ipar

B Bányászat, bányászati szolgáltatás

Kitettségi osztály megnevezése

A Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat

Hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétel előtti kitettség értékek
gazdasági ágazatbeli megoszlása

-

-

-

-

-

-

-

-

- 144 933

-

-

- 118 963

-

-

-

-

-

-

-

-

263 896

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 279

-

-

-

-

-

-

-

-

1 279

15 66 577
- 2 608
- 19 986
-

368
126
1 557
-

22 61 706 5 079 33 566 1 002
24
571 1 830
442 281
111 298
21
-

- 102 268
- 183 507
268 282 941 19 323
188
15 1 365
654
0 7 302
- 19 630
-

897
269
23
-

93
228
-

-

3
69
2
-

55
118
1
-

1 142
118
475
-

283
51
84
-

-

-

51 638
-

567
92 532
1 310
-

102 268
235 145
481 340
105 149
84
32 680
19 630
-

1
15 89 172

2 051

5
- 15 686
- 25 819 14 243
3
6
1 559
46 62 393 7 210 49 700 1 304 1 110 760 672 42 233

90 025
1
91 215

54
321 120 296

74

174

1 735

418

-

1
1

985
1 461 26 205
54 084 120 614

146 763
29 555
1 417 789

Az NHP forrásból folyósított földhitelek jelentős része a Nem besorolható ágazatba került, mivel a hitelfelvevő nem rendelkezik statisztikai számjellel.
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-

f)

Az összes kitettség hátralevő lejárat szerinti osztályozása, kitettségi osztályok
szerinti bontásban, szükség szerint tovább részletezve
Hitelezésikockázat-mérséklés figyelembevétel előtti kitettség értékek
hátralévő futamidő szerinti csoportosítása
millió forint
Lejárati kategória
Kitettségi osztály megnevezése

Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettség
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni kitettség
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettség
Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettség
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség
Intézményekkel szembeni kitettség
Vállalkozásokkal szembeni kitettség
Lakossággal szembeni kitettség
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettség
Nemteljesítő kitettségek
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező int. és váll.-kal szembeni követelések
Kollektív befektetési formákban (KBF) fennálló kitettségek
Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
Összesen :

Lejárt
kitettség*
221
2 507
2 728

0-1 év
59 675
2
10 268
76 918
24 223
1 119
9 006
24 730
205 941

1-2 év
13 257
70 000
7 024
23 499
666
2 037
116 483

2-5 év
5 éven túl
169 945
21 019
14
1 263
22 000
82 926
68 056
321 631
111 987
2 752
100 612
84
6 107
13 023
19 630
1 374
606 749
335 674

* A Lejárt kitettségek között a teljes egészében lejárttá vált kitettségek kerültek bemutatásra.
A derivatívák lejárata a CRR-ben meghatározott eredeti kitettség módszernél is alkalmazott eredeti futamidő alapján kerültek besorolásra.
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Lejárat
nélkül
146 763
3 451
150 214

Összesen
263 896
1 279
102 268
235 145
481 340
105 149
84
32 680
19 630
146 763
29 555
1 417 789

g) Az értékvesztett és késedelmes kitettségek, valamint az egyedi és általános
hitelkockázati kiigazítások értéke főbb gazdasági ágazat vagy partnertípus szerinti
bontásban
Késedelmes és hitelminőség-romlást szenvedett kitettségek
gazdasági ágazatonként

E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
X

18
447
0
22
303
21
658
3
6 746
21
3
0
-

116
298
21
654
28 152
21 535
23
6
2
1
475
0
-

616
8 858

1 310
75 076

Késedelmes
kitettségek

Gazdasági ágazat megnevezése
A
B
C
D

millió forint
Hitelminőségromlást
szenvedett
940
19 986
1 557
-

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, bányászati szolgáltatás
Feldolgozó ipar
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése, hulladékgazdálkodás,
szennyeződésmentesítés
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalom biztosítás
Oktatás
Humán egészségügyi, szociális ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Egyéb szolgáltatás
Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása,
szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
Területen kívüli szervezet
Külföld
Nem besorolható
Összesen :

A Bank összes késedelmes és hitelminőség romlást szenvedett nettó kitettsége magyarországi
székhelyű társaságokkal szemben állt fenn 2017. december 31-én.
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adatok millió Ft-ban
Értékvesztés elszámolás
Hitelintézeti
követelések

Befektetések
Megnevezés

Ügyfél követelések

Egyéb követelések
Összesen

Befektetések

Forgatási célú
befektetések

Hitelek

Hitelek

Vásárolt követelés

Halasztott fizetés

Vevő követelés,
előleg

Egyéb követelések

Készletek

Nyitó állomány 2016.12.31.

11 610

518

0

42 339

0

0

13

26

428

54 934

Tárgyévi képzés (+)
Átsorolás (+)
Tárgyévi képzés visszaírása (-)
Előző évi képzés visszaírása (-)
Állomány csökkenés miatt
kivezetés: felhasználás veszteség
ellentételezésére (-)
Árfolyam változás (+)

1 499
0
40
556

0
0
0
0

0
0
0
0

6 940
0
106
6 859

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

154
0
0
0

0
0
0
0

8 593
0
146
7 415

4 275

0

0

890

0

0

0

150

428

5 593

0

-1

0

-83

0

0

0

0

0

-234

Záró állomány 2017.12.31

8 238

517

0

41 341

0

0

13

30

0

50 139

adatok millió Ft-ban
Céltartalékképzés
Egyéb függő és
jövőbeni
kötelezettségek

Adott garanciák

Rendelkezésre
tartott hitelkeretek

Peres ügyek

Általános kockázati
céltartalék

Összesen

Nyitó állomány 2016.12.31.

133

210

0

652

6 566

7 561

Állomány növekedés beolvadásból
Tárgyévi képzés (+)
Felszabadítás (-)
Felhasználás (-)
Árfolyam változás (+)

0
635
0
281
0

0
24
70
4
0

0
0
0
0
0

0
63
448
75
0

0
0
0
9

0
722
519
368
0

Záró állomány 2017.12.31

487

160

0

192

6 557

7 396

Megnevezés
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Értékvesztés elszámolás és képzés nemzetgazdasági áganként, ágazatonként
Hitelek, megvásárolt követelések
millió forint
Ágazat
kód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, bányászati szolgáltatás
Feldolgozó ipar
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés

Záró állomány
2016. 12. 31.
1 561
8 638
285
-

Nyitó állomány
2017.01.01.

Átsorolás*
-

Tárgyévi
képzés

Tárgyévi képzés
visszaírása

Előző évi képzés
visszaírása

3
-

1 558
8 638
285
-

128
6 685
19
-

79
7
6
-

554
4 089
12
-

Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalom biztosítás
Oktatás
Humán egészségügyi, szociális ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Egyéb szolgáltatás
Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása,
szolgáltatás végzése saját fogyasztásra

230
7
4 008
27 593
4
5
5
-

-

230
7
4 008
27 593
4
5
5
-

36
2
6
56
3
-

1
1
6
3
-

2
7
65
2 117
4
5
-

Területen kívüli szervezet
Nem besorolható
Külföld
Összesen :

3
42 339

3

6
42 339

5
6 940

3
106

4
6 859

0
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Állomány
csökkenés miatti Árfolyam változás
kivezetés
366
4
267
60
220
-

-

23
890

-

-

Záró állomány
2017. 12. 31.
683
10 960
226
-

12
68
-

35
9
6
3 931
25 458
5
-

84

28
41 341

Értékvesztés elszámolás és képzés nemzetgazdasági áganként, ágazatonként
Halasztott fizetés, saját követelés, vevő követelés, egyéb követelések
millió forint
TEÁOR számjel
Ágazat
kód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

01-03
05-09
10-33
35
36-39

8
13
-

1
-

-

-

Állomány
csökkenés
miatti
kivezetés
-

41-43
45-47
49-53
55-56
58-63
64-66
68
69-75
77-82
84
85
86-88
90-93
94-96
97-98

13
5
-

150
3
-

-

-

150
-

-

-

150

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, bányászati szolgáltatás
Feldolgozó ipar
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalom biztosítás
Oktatás
Humán egészségügyi, szociális ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Egyéb szolgáltatás
Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása,
szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
Területen kívüli szervezet
Külföld
Összesen :

Nyitó
állomány
2017. 01. 01.

99

39

46

Tárgyévi
képzés

154

Tárgyévi
képzés
visszaírása

-

Előző évi
képzés
visszaírása

-

Záró állomány
2017. 12. 31.
8
14
13
8
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Értékvesztés elszámolás és képzés nemzetgazdasági áganként, ágazatonként
Befektetések, be nem jegyzett tőkeemelések
millió forint
TEÁOR számjel
Ágazat
kód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok

Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, bányászati szolgáltatás
Feldolgozó ipar
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalom biztosítás
Oktatás
Humán egészségügyi, szociális ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Egyéb szolgáltatás
Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása,
szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
Területen kívüli szervezet
Külföld
Összesen :

Nyitó
állomány
2017.01.01

01-03
05-09
10-33
35
36-39

Átsorolás

0

Tárgyévi
képzés

-

-

0
-

518
8 133
3 406
71
12 128

Átsorolás

-

-

41-43
45-47
49-53
55-56
58-63
64-66
68
69-75
77-82
84
85
86-88
90-93
94-96
97-98
99

Nyitó
állomány
2017.01.01

518
8 133
3 406
71
-

-

12 128

-

-

1 057
442
1 499

Tárgyévi
képzés
visszaírása
40
40

-

Állomány
csökkenés
miatti
kivezetés
-

556
-

4 204
71
-

Előző évi
képzés
visszaírása

556

4 275

Árfolyam
változás
1
-

-

1

-

Értékvesztés elszámolás és képzés
Készletek
millió forint
Értékvesztett eszköz
Készletek

Nyitó
állomány
2017.01.01
428

Tárgyévi
képzés
visszaírása

Tárgyévi
képzés
-

-
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Előző évi
képzés
visszaírása
-

Állomány
csökkenés
miatti
kivezetés
428

Árfolya
Záró állomány
m
2017. 12. 31.
változás
-

-

Záró állomány
2017. 12. 31.
517
4 390
3 848
8 755

Céltartalék képzés nemzetgazdasági áganként, ágazatonként
Rendelkezésre tartott hitelkeretek, adott garanciák
millió forint
Ágazat
kód
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Nemzetgazdasági ágak, ágazatok
Mezőgazdaság, erdőgazdálkodás, halászat
Bányászat, bányászati szolgáltatás
Feldolgozó ipar
Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás
Vízellátás, szennyvíz gyűjtése, kezelése,
hulladékgazdálkodás, szennyeződésmentesítés
Építőipar
Kereskedelem, gépjárműjavítás
Szállítás, raktározás
Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás
Információ, kommunikáció
Pénzügyi, biztosítási tevékenység
Ingatlanügyletek
Szakmai, tudományos, műszaki tevékenység
Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység
Közigazgatás, védelem, kötelező társadalom biztosítás
Oktatás
Humán egészségügyi, szociális ellátás
Művészet, szórakoztatás, szabad idő
Egyéb szolgáltatás
Háztartás munkaadói tevékenysége, termék előállítása,
szolgáltatás végzése saját fogyasztásra
Területen kívüli szervezet
Összesen :

Nyitó
állomány
2017.01.01.
210
-

Tárgyévi
képzés

Felszabadítás

Igénybevétel

Árfolyam
változás

Záró állomány
2017.12.31.

24
-

70
-

4
-

-

160
-

-

-

-

-

-

-

210

24

70

4

-

160

-

Céltartalék képzés egyéb jogcímeken
Peres ügyek, általános kockázati céltartalék, egyéb függő és jövőbeni kötelezettségek
millió forint
Céltartalék képzés jogcíme
Peres ügyek
Általános kockázati céltartalék
Egyéb függő és jövőbeni kötelezettségek

Nyitó
állomány
2017.01.01.
652
6 566
133
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Tárgyévi
képzés
63
635

Felszabadítás
449
-

Igénybevétel

Árfolyam
változás

75
8
281

-

Záró állomány
2017.12.31.
191
6 558
487

I) Kereskedési könyvben nem szereplő részvénykitettségek
A Bank felmentést kapott a kereskedési könyv vezetésének kötelezettsége alól, emellett nem
végez sem kereskedési, sem spekulációs tevékenységet, így kereskedési pozíciói sem
számottevőek.
A kereskedési könyvben nem szereplő
nyilvánosságra hozandó információk

részvénykitettségekkel

kapcsolatban

A részvénykitettségek két csoportba sorolhatóak. A Bank a forgatási célú részvények között
tartja nyilván azon befektetéseit, amelyek várhatóan egy éven belül kikerülnek a könyvekből
értékesítés, felszámolás, illetve végelszámolás során. A tartós részesedések között olyan
befektetések szerepelnek, amelyeket a Bank egy éven túl kíván tartani árfolyamnyereség
elérése, vagy a bankcsoporti feladatok ellátása céljából. A Bank nem rendelkezik tőzsdén
jegyzett részvényekkel.
A Bank a részesedések minősítését és értékelését a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
valamint a 250/2000. (XII. 24.) Kormányrendeletnek megfelelően negyedévente elvégzi. A
Bank nem alkalmazza a valós értékelést, értékhelyesbítést nem számol el.
A részesedések 2017. december 31-i bruttó és nettó könyv szerinti értékei:
millió forint
Bruttó könyv Nettó könyv
szerinti érték szerinti érték
517
0
164.849
156.611
165.366
156.611

Forgatási célú részesedések
Tartós részesedések
Összesen

A banki részvénykitettségek típusa, jellege és összege:
millió forint
Nettó könyv
szerinti érték
Bank leányvállalatai
62.175
ebből: tőkealapok
13.474
Bank társult vállalatai
93.529
Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalatok
907
Összesen
156.611
2017. évben három részesedés értékesítésére került sor, amelyen nem keletkezett jelentős
eredmény.
A Bank mérlege nem tartalmaz a részvénykitettségeken nem realizált nyereséget vagy
veszteséget, illetve újraértékelési nyereséget vagy veszteséget sem.
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A nem a kereskedési könyvben szereplő kitettségek kamatláb kockázatával
kapcsolatban nyilvánosságra hozandó információk
A Bank a kamatkockázat kezelés során nem tesz különbséget kereskedési és nem kereskedési
könyvi pozíciók között. A Bank a piaci kamatlábak megváltozásának hatását az üzleti érték
változása, valamint a kamatjövedelem változása szempontjából is vizsgálja.
A kamatlábak megváltozásának hatása az üzleti értékre:

2017. december 31.
HUF
EUR
Összesen

1 bp.
-21,16
3,45
-17,71

millió HUF
2%
-4 232
690
-3 542

A Bank kamatkockázati kitettsége a mérlegfőösszeghez képest alacsony. Az értékváltozás
+2 %-os kamatnövekedés esetén -3.542 millió forint.
A kamatlábak megváltozásának hatása az éves kamatjövedelemre (stressz-teszt), a
stressz-teszt értékelése:
1 % forint kamat csökkenés az egy éves nettó kamatjövedelemre 1.773 millió forint összegű
negatív hatással lenne. (1 % forint kamatnövekedés ugyanilyen mértékű pozitív hatással lenne
a Bank egy éves időtartamra vonatkozó kamatjövedelmére.)
A forint kamatok csökkenésének a Bank eredményére gyakorolt negatív hatása az átárazódó
forint eszközök nagyobb volumenéből adódik.
A forint, illetve euró kamat 3 % mértékű, egy időben bekövetkező növekedése esetén 828
millió forint negatív eredményhatás jelentkezne a Banknál.

J) Partnerkockázati kitettség (CRR 439. cikk)
a) A belső tőke- és hitelezési határértékek partnerkockázat kitettségekhez való
társításához használt módszerek bemutatása
A kockázatkezelés fő elvei, alkalmazott módszerek, kockázatok azonosítása és kezelése
A partnerkockázat a partnerekkel történő pénzügyi piaci üzletkötések sajátos kockázata,
amely az ügyletek teljesülésével, a mögöttes termékek szavatosságával áll kapcsolatban.
Az egy partnerrel szemben fennálló kockázatot a Bank ügyletenként állapítja meg. Egy
ügylethez kapcsolódóan fedezetet akkor vesz figyelembe, ha erre a partnerrel kötött szerződés
lehetőséget ad.
A Bank nem vezet kereskedési könyvet, nem végez befektetési szolgáltatási tevékenységet,
nem vezet ügyfélszámlákat. Partnerkockázata így a banki könyvi kockázatokkal összefüggő
fedezeti ügyletek kötése, valamint a likviditási és limit-karbantartási ügyletek kötése során
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keletkezik. Emiatt a partneri kör a Bank által minősített pénzpiaci partnerekből, elsősorban
nemzetközi minősítéssel és a Bank által meghatározott limittel rendelkező partnerekből áll.
A Bank a partnerkockázat tőkekövetelményének számszerűsítéséhez a CRR 275. cikkében
meghatározott eredeti kitettség szerinti módszer alkalmazza.
Az eredeti kitettség szerinti módszer alkalmazásakor a kitettség értékének meghatározásához
az egyes szerződések szerződéskötési értékét (tényleges elvi főösszegeit) meg kell szorozni az
alábbi táblázatban foglalt százalékos értékkel.
Hátralévő/eredeti lejárat
Egy év vagy rövidebb
Egy év és két év közötti
Minden újabb év után további

Kamatlábszerződések
0,5%
1%
1%

Devizaszerződések
2%
5%
3%

A CCIRS (bázis swap) ügyletek esetében ugyanezen táblázat devizaszerződésekre
meghatározott százalékos értékeit kell figyelembe venni.
A Bank a partnerkockázathoz tartozó hitelértékelési korrekciós kockázathoz (a továbbiakban:
CVA) kapcsolódó szavatoló tőke követelmény számítását a CRR 384. cikkében
meghatározott sztenderd módszer szerint végzi.
A Bank a partnerkockázat tőkekövetelmény-számítása rendszer által támogatott.
Kereskedési könyvben rögzített kitettségek
A Bank jogszabályi felmentés alapján nem vezet kereskedési könyvet.
b) A biztosíték biztosításával és a hiteltartalékok létrehozásával kapcsolatos szabályok
bemutatása
Partnerkockázati fedezetek
A partnerekkel kötött kétoldalú megállapodások (ISDA/CSA) alapján a Banknak lehetősége
van a kockázatok csökkentésére elfogadott biztosítékok bevonásával. A Bank kizárólag pénz
biztosítékot fogad el. Mivel az érintett piacok volatilitása magas ezért a Bank az elfogadott
fedezeteket folyamatosan újraértékeli. A Bank a tőkekövetelmény számítása során az
ISDA/CSA szerződéseket nem veszi figyelembe.
A Bank partnerkockázata kizárólag minősített hitelintézetekkel szemben áll fenn, mivel nem
végez befektetési szolgáltatási tevékenységet.
c)

A rossz irányú kockázatok kezelésére vonatkozó szabályok bemutatása

A Bank a rossz irányú kockázat elkerülése érdekében devizális kitettség esetén természetes
fedezettséget vár el.
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d)
Annak ismertetése, hogy milyen hatása lenne a biztosíték azon összegének,
amelyet az intézménynek rendelkezésre kellene bocsátania a leminősítése esetén
Az MFB Zrt. esetleges leminősítése nem lenne hatással a partnerkockázat kezelése során
adandó biztosítékok összegére, mivel a megkötött szerződések nem tartalmaznak erre
vonatkozó klauzulát.
e)

A különböző szerződések, nettósítási nyereségek, a nettósított aktuális hitelkockázati
kitettség, az intézménynél elhelyezett biztosítékok és a derivatívákból származó
nettó hitelkockázati kitettség bruttó pozitív valós értéke

A Bank nem él nettósítással, mint kockázat csökkentő technikával a tőkekövetelmény
számításhoz.
f)

A kitettség érték mértéke a harmadik rész II. címe 6. fejezetének 3-6. szakaszában
meghatározott módszerek alapján, az alkalmazott módszertől függően

Jelenleg a Bank partnerkockázati tőkekövetelménye banki (nem összevont) szinten kerül
megállapításra.
A Bank eredeti kitettség módszerrel számított kitettség értéke 44.199 millió forint volt 2017.
december 31-el.
g) A fedezetként alkalmazott hitelderivatívák névértéke és az aktuális hitelkockázati
kitettség hitelkockázati kitettség típusok szerinti lebontása
A Banknak nincs hitelderivatíva portfóliója.
h) A hitelderivatíva-ügyletek névértéke, elkülönítve az intézmény saját
hitelportfóliójára való felhasználás és a közvetítői tevékenységekre való felhasználás
szerint, beleértve a felhasznált hitelderivatíva-termékek megoszlását, tovább bontva
az egyes termékkategórián belül aszerint, hogy az intézmény az adott ügyletben
kockázatot átvevő vagy átadó fél
A Banknak nincs hitelderivatíva portfóliója.
i)

α becsült értéke, ha az intézmény számára az illetékes hatóságok engedélyezték az α
becslését

Nemleges.
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K) Működési kockázat
A Bank a működési kockázat tőkekövetelményét az 575/2013/EU rendelet 315. és 316.
cikkében szereplő alapmutató módszer szerint határozza meg. A Bank működési
kockázatának tőkekövetelménye 2017. december 31-én 1.769 millió forint volt.

L) Tőkeáttétel
A Bank 2017. december 31-re vonatkozó tőkeáttételi mutatója 14,92 %, melyet nem a havi
átlagértékek, hanem a negyedév végi adatok alapján számított ki.
millió forint
Kitettségérték
2017.12.31.
44 199
186 262
1 189 471
1 419 932

Kitettségek
Származtatott ügyletek
Egyéb mérlegen kívüli tételek
Egyéb eszközök
Összes kitettség :
Alapvető tőke
T1 tőke meghatározása során levont eszközérték
Tőkeáttételi mutató (%)

-

211 575
2 144
14,92%

Információk a tőkeáttételi mutató alkalmazásáról, kitettségek egyeztetése
Az éves beszámolóban szereplő kitettségek állománya (összes eszköz)
Tőkeáttételi mutató számítás során figyelembe vett kitettségérték
Eltérés
Ebből :
Közvetett pénzügyi ágazatbeli részesedések értéke
Az éves beszámolóban szereplő CRR releváns mérlegen kívüli kitettségek
állománya (peres ügyek és származtatott ügyletek nélkül)
Tőkeáttételi mutató számítás során figyelembe vett kitettségérték
Eltérés
Ebből :
Mérlegen kívüli tételek utáni céltartalék állomány peres ügyeken és
származtatott ügyleteken kívül:

1 185 845
1 189 471
3 626
3 626
186 909
186 262
647

647

A Bank 2017. december 31-i tőkeáttételi mutatójának részletes - a Bizottság az intézményekre
vonatkozó tőkeáttételi mutató nyilvánosságra hozataláról szóló 2016/200/EU végrehajtási
rendeletének (továbbiakban: Tőkeáttételről szóló Végrehajtási rendelet) I. számú melléklete
szerinti – bemutatása az 5. számú mellékletben található.
Túlzott tőkeáttételi kockázat kezelésére használt eljárások leírása:
A Bank tőkeellátottsága rendkívül erős, a tőke ellátottsági mutatója magas. A Bank elfogadott
stratégiája nem tartalmaz olyan eszközoldali instrumentumot, amely a tőkeellátottságát
veszélyeztetné. A Bank periodikus stressz-tesztekkel méri a vonatkozó kockázatokat.
Azon tényezők leírása, amelyek hatással voltak a tőkeáttételi mutatóra abban az időszakban,
amelyre a nyilvánosságra hozott tőkeáttételi mutató vonatkozik az 5. számú mellékletben
kerül bemutatásra.
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M) Hitelkockázat-mérséklési technikák alkalmazása
a) A mérlegen kívüli és belüli nettósításra alkalmazott szabályok és eljárások, és annak
leírása, hogy ezeket a Bank milyen mértékig veszi igénybe
Nettósítási megállapodás hiányában a Bank nem vesz igénybe nettósítást.
b) A biztosítékok értékelésére és kezelésére vonatkozó szabályok és eljárások
A Bank mind a döntés előkészítési, mind a nyomon követési szakaszban rendszeresen értékeli
az ügyfél vagy harmadik személy által felajánlott, illetve a szerződésben biztosított
fedezeteket. A fedezetértékelés alapjául ingatlanoknál általában a 90 napnál nem régebbi
értékbecslések szolgálnak. Az értékbecslő által megállapított forgalmi értéket a Bank jogosult
felülvizsgálni. Ezt követően fedezeti szorzóval korrigálva állapítja meg az adott eszköz
fedezeti értékét. Új ügyleteknél a Bank által elfogadott fedezetek fedezeti értékének teljes
egészében le kell fednie a kockázatvállalás és az egy éves kamatterhek összegét.
A Bank rendszeresen felülvizsgálja, hogy az ügylet mögött álló fedezetek meglétében,
értékállóságában, érvényesíthetőségében bekövetkezett-e változás, és ha igen, azt vagy a
fedezet Bank által elfogadott értékében, vagy a fedezeti szorzóban figyelembe veszi.
Amennyiben a módosult fedezeti értékek nem fedik le teljesen az ügylet várható veszteségét,
a Bank felszólítja az ügyfelet pótfedezet nyújtására, nem megfelelő pótfedezet esetén
értékvesztést számol el, illetve céltartalékot képez.
A Bank a pénzügyi biztosítékok hitelezési-kockázat mérséklő hatását a pénzügyi biztosítékok
egyszerű módszerével számolja, az alábbi táblázat szerint:
Biztosíték tárgya

Biztosíték
értéke

Pénznem

a hitelnyújtó hitelintézetnél
óvadékként vagy letétként
elhelyezett készpénz vagy betét

óvadék vagy
betét összege

kormány vagy központi bank által
kibocsátott – a sztenderd módszer
szerint 0 %-os kockázati
súlyozású – hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír

értékpapír piaci
értékének 80 %a

nincs eltérés a
kitettség és a
biztosíték
pénzneme
között
nincs eltérés a
kitettség és a
biztosíték
pénzneme
között

Kockázati súly

0%

0%
olyan kitettség sztenderd
módszer szerinti kockázati
súlya, amely közvetlenül a
pénzügyi biztosíték miatt
keletkezik, de legalább 20 %

többi pénzügyi biztosíték

Az egyéb előre rendelkezésre bocsátott fedezetek hitelezési kockázat mérséklő hatásának
számításakor nem a fedezet tárgyának, hanem a Bank felé kötelezettséget vállaló
hitelintézetnek vagy biztosítónak a kockázati súlya vehető figyelembe.
A garanciák, készfizető kezességek hitelezési kockázatmérséklő hatását a következőképpen
veszi figyelembe a Bank a kockázati súlyok számításánál.
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Ha egy kitettség részben vagy egészben az Európai Unió bármely tagállamának központi
kormánya vagy központi bankja által garantált, valamint a garancia a hitelfelvevő hazai
pénznemében áll fenn (denominált), és a fedezettel ellátott kitettség a hitelfelvevő
pénznemében finanszírozott, akkor a fedezet mértékéig 0 % kockázati súly alkalmazható. A
kockázati súlyozás szempontjából az Európai Unión belüli pénznemek közötti eltérés miatt
nem kell korrigálni.
Ha az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelkockázati fedezet a kitettség devizanemétől
eltérő devizában áll fenn (denominált) vagy Európai Uniós pénznemű kitettségnél nem
Európai Uniós pénznemben áll fenn, akkor az 575/2013 EU rendelet szerint 11,314%-kal
csökkenteni kell a pénznem eltérés miatt.
A pénzügyi biztosítékok egyszerű módszeréből következően a garanciával, készfizető
kezességgel teljes mértékben fedezett kitettségre alkalmazott kockázati súly megegyezik a
hitelkockázati fedezetet nyújtóval szembeni kitettségnek a sztenderd módszer szerinti
kockázati súlyával.
Az ingatlan jelzálog fedezetet a Bank akkor veszi figyelembe kockázati súly csökkentő
tételként, ha
- lakóingatlan piaci értékének legalább háromévenkénti,
- lakóingatlannak nem minősülő ingatlan piaci értékét legalább évenkénti, jelentős
változásoknak kitett ingatlanpiac esetén ennél gyakoribb felülvizsgálata
biztosított. Ingatlannal fedezett kitettségként a fedezeti ingatlan piaci értékének 50 %-a vagy
hitelbiztosítéki értékének 60%-a közül a kisebb érték kezelhető.
c)

Az elfogadott biztosítékok fő típusai

A hitelezési kockázat sztenderd módszere által elismert, és a Bank által alkalmazott hitelezési
kockázatmérséklési eszközök:
- az előre rendelkezésre bocsátott hitelezési kockázatmérséklési eszközök közül
o a pénzügyi biztosítékok
o
- az előre nem rendelkezésre bocsátott hitelezési kockázatmérséklési eszközök közül
o garanciák és a készfizető kezességek,
o a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes
szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (NF Rendelet) 29. § (6)(7) bekezdéseiben és 33/A. §-ában szabályozott visszavásárlási jog gyakorlása
esetén keletkező vételár-követelésre alapított zálogjog.
Az előre rendelkezésre bocsátott hitelezési kockázatmérséklési eszközök közül az ingatlan
jelzálogjogot a hitelezési kockázat sztenderd módszere az ingatlannal fedezett kitettségi
osztályba sorolással ismeri el. Nem ismerhetők el kockázatmérséklőként a
projektingatlanokon alapított jelzálogjogok. Egyéb zálogjog a sztenderd módszerben nem
elismert hitelezési kockázatmérséklő tétel.
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Pénzügyi biztosítékok
A Bank a pénzügyi biztosítékok hitelezési-kockázat mérséklő hatását a pénzügyi biztosítékok
egyszerű módszerével számolja. E számítási módszer esetén a tőkekövetelmény számításában
a következő pénzügyi biztosítékok ismerhetők el:
a) a hitelnyújtó hitelintézetnél óvadékként vagy letétként elhelyezett készpénz vagy
betét,
b) e módszernél figyelembe vehető értékpapírok (pl.: állampapírok, helyi önkormányzati
kötvények, tőzsdei indexben szereplő részvények),
c) arany,
d) e módszernél figyelembe vehető befektetési jegy.
Előre nem rendelkezésre bocsátott hitelezési kockázatmérséklési eszközök
a) (Kapott) garanciák és a készfizető kezességek,
b) a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól
szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (NF Rendelet) 29. § (6)-(7) bekezdéseiben
és 33/A. §-ában szabályozott visszavásárlási jog gyakorlása esetén keletkező vételárkövetelésre alapított zálogjog, amely fedezetet az MNB kvázi garanciaként 0% súlyú
előre nem rendelkezésre bocsátott fedezetként ismer el.
Ingatlan jelzálog
a) Lakóingatlan (legalább 3 évenkénti érték-felülvizsgálattal),
b) nem lakóingatlannak minősülő ingatlan (projekt-ingatlanok kivételével, legalább
évenkénti érték-felülvizsgálattal).
d)





A garantőrök és a hitelderivatíva partnerek főbb típusai és hitelképességük;Hazai bank
Külföldi bank
Állam: Magyar Állam, Moody’s minősítés: Baa3, hitelminőségi besorolás: 3.
Garanciaintézmények: Garantiqa Hitelgarancia Zrt., Agrár Vállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány

Garancia nyújtó /kezességvállaló

Hitelminősítési
intézet
megnevezése

Hosszú távú
Rövid távú
hitelminősítési hitelminősítési
kód
kód

Központi kormány és központi bank
Magyar Állam
Hitelintézet és befektetési vállalkozás
(államilag viszontgarantált rész)
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
Agrár Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány
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Moody's

Baa3

-

Moody's

Baa3

-

Moody's

Baa3

-

e)

Az alkalmazott hitelkockázat-mérsékléshez kapcsolódó piaci kockázat-, illetve hitel
kockázat-koncentrációkkal kapcsolatos információk

A Bank 2017. december 31-i kitettségei 31,72%-ánál vett figyelembe hitelezési kockázat
mérséklő eszközöket, ezek 99,83 %-a a Magyar Állam készfizető kezessége, viszontgaranciája, állampapírja, vagy a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának
részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet (NF Rendelet) 29. § (6)-(7)
bekezdéseiben és 33/A. §-ában szabályozott visszavásárlási jog gyakorlása esetén keletkező
vételár-követelésre alapított zálogjog. A hitelezési kockázat-mérséklés magas koncentrációja
mögött azonban megfelelő jogszabályi háttér van. A Bank kockázatvállalásaihoz nyújtható
állami készfizető kezesség mértékét a mindenkori költségvetési törvény, a
garanciaintézmények (Garantiqa Hitelgarancia Zrt, Agrárvállalkozási Hitelgarancia
Alapítvány) készfizető kezességvállalása mögötti állami viszont-garancia mértékét pedig a
garanciaintézményekre vonatkozó kormányrendeletek szabályozzák.
f-g) Az elismert pénzügyi biztosítékok és más elismert biztosítékok által - a volatilitási
korrekció alkalmazása után - fedezett teljes kitettségérték (amennyiben releváns a
mérlegen kívüli és belüli nettósítás után), minden egyes kitettségi osztályra különkülön; a garanciák vagy hitelderivatívák által fedezett teljes kitettség (amennyiben
releváns a mérlegen kívüli és belüli nettósítás után), minden egyes kitettségi
osztályra külön-külön. A részvénykitettségi osztály esetében ez a követelmény a
Rendelet 155. cikkében szereplő valamennyi módszerre vonatkozik
Biztosítékokkal történő hitelezésikockázat-mérséklés
kitettségi osztályonként
millió forint
Készfizető kezesség,
Kitettségi osztály megnevezése
garancia
Központi kormányzattal vagy központi bankkal szembeni kitettség
Regionális kormányzatokkal vagy helyi hatóságokkal szembeni kitettség
Közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettség
102 000
Multilaterális fejlesztési bankokkal szembeni kitettség
Nemzetközi szervezetekkel szembeni kitettség
Intézményekkel szembeni kitettség
27 505
Vállalkozásokkal szembeni kitettség
214 687
Lakossággal szembeni kitettség
103 235
Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettség
Nemteljesítő kitettségek
1 457
Kiemelkedően magas kockázatú tételek
Fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek
Értékpapírosítási pozíciókat megtestesítő tételek
Rövidtávú hitelminősítéssel rendelkező int. és váll.-kal szembeni követelések
Kollektív befektetési formákban (KBF) fennálló kitettségek
Részvényjellegű kitettségek
Egyéb tételek
Összesen :
448 884
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Elismert pénzügyi és
más biztosítékok
41
207
529
2
779

Hitelderivatíva
-

Mellékletek:
1. számú melléklet:
2. számú melléklet:
3. számú melléklet:
4. számú melléklet:
5. számú melléklet:

A vezető testület tagjainak szakértelmére, képességeire és
tapasztalataira vonatkozó adatokat
A Bank 2017. december 31-i szavatoló tőkéjének és
tőkemegfelelésének részletes Végrehajtási rendelet VI. számú
melléklete szerinti bemutatása
A Bank által kibocsátott tőkeinstrumentumok a Végrehajtási rendelet
II. melléklet szerinti adattartalmú bemutatása
Az eszközterheléssel kapcsolatos részletesebb tájékoztatás és a
kapcsolódó számítások
A Bank 2017. december 31-i tőkeáttételi mutatójának részletes a
Tőkeáttételről szóló Végrehajtási rendelet I. számú melléklete szerinti
bemutatása
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1. számú melléklet

Bernáth Tamás

Név

Tisztség
Iskolai végzettség
IG elnök Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem,
gazdálkodási szakán / okleveles közgazda

dr. Lélfai Koppány

Szakmai tapasztalat
Gazdálkodási

Kar, 20162014-2016
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Jogi Továbbképző Intézet / jogi 2012-2014
szakokleveles közgazdász
2010-2012
2004-2010
2003-2004
2000-2003
1994-1999

MFB Zrt. / elnök-vezérigazgató
BNP Paribas Cardif / elnök-vezérigazgató
OTP Bank / ügyvezető igazgató, az OTP Oroszország igazgatósági tagja
PWC Magyarország / partner
Scale Consulting / ügyvezető partner
Erste Bank / projektvezető
McKinsey & Co. / projektvezető
Door Training / ügyvezető igazgató

IG tag

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar / jogász 2016Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar / bank 2011-2016
szakjogász
2008-2011
Államigazgatási Főiskola / igazgatásszervező
2006-2008
2000-2006

MFB Zrt., Üzleti Divízió / IG tag, vezérigazgató-helyettes
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. / vezérigazgató
MFB Zrt., Jogi Igazgatóság / osztályvezető, jogtanácsos
MFB Zrt., Stratégiai Befektetések Osztálya / főmunkatárs
MFB Zrt., Önkormányzati Hitelek Osztály / munkatárs

dr. Bohács Zsolt

IG tag

József Attila Tudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar / jogász

2010-2014
2010-2014
2001-2003
20001997-2000

dr. Varga István

IG tag

József Attila Taudományegyetem Állam- és Jogtudomány Kar / jogász

2010-2014
1994-2002
1994-2002
1994-1996
1990-1994
1990-1994
1990-1994
19811979-1981

országgyűlési képviselő
önkormányzati képviselő
IKV Zrt. / jogi vezető
ügyvéd
ügyvédjelölt
Parlament Mentelmi Bizottság és Alkotmányügyi Bizottság / tag
Orsággyűlés Mentelmi és Összeférhetetlenségi Bizottság / tag
Magyar Demokrata Fórum / frakcióvezető-helyettes
Magyar Demokrata Fórum Országos Elnökségi tag
Magyar Demokrata Fórum Országos Választmánya 7 tagú ügyvivő testület / tag
Magyar Demokrata Fórum / Justitia albizottságának vezetője
Orosházi Önkormányzat / Ügyrendi Bizottság elnöke
ügyvéd
Szeged és Vidéke ÁFÉSZ, Jogi Osztály / osztályvezető

dr. Kovács Mónika

IG tag

Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar / jogász
Pázmány Péter Katolikus Egyetem / kriminalisztikai szakjogász
Pázmány Péter Katolikus Egyetem / Lawyer Specialized in European Law
Pázmány Péter Katolikus Egyetem / angol jogi szakfordító szakjogász

20162016-2017
2009-2016
2008-2009
2006-2008
2005-2008
2005-2008

MFB Zrt. / Igazgatóság tagja
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Postaügyért és a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért felelős kormánybiztosság / helyettes államtitkár
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. / üzletág igazgató
Országos Rendőr-főkapitányság, Országos rendőr-főkapitányi titkársági főosztály / kiemelt főelőadó
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. / gazdasági társasági főtitkár, jogi referens, ISO minőségirányítási vezető
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft. / nemzetközi jogi referens, gazdasági társasági titkár
Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar Alkotmányjogi Tanszék / óraadó oktató
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1. számú melléklet

Név
Dr. Halasi Tibor

Tisztség

Iskolai végzettség

FB elnök ELTE Állam- és Jogtudományi Kar / jogi diploma
ELTE Jogi Továbbképző Intézet / jogtanácsosi-ügyvédi szakvizsga

Szakmai tapasztalat
MFB Zrt. Felügyelőbizottság elnöke (2016. decembertől)

2016-

2011-2016 MFB Zrt. Felügyelőbizottság elnöke (2016. szeptemberig)
2011-2014 Miniszterelnökség - miniszterelnöki biztos
2010-2011 Nemzeti Fejlesztési Minisztérium - vagyonpolitikáért felelős államtitkár
2010Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - Igazgatóság elnöke
2007-2010 Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. - ellenőrző bizottság tagja
2005-2010 Magyar Távirati Iroda Zrt. - Felügyelőbizottság elnöke
2003-2013 Halasi Ügyvédi Iroda - ügyvéd, irodavezető
1991-2003 124. sz. Ügyvédi Iroda - ügyvéd, irodavezető
2000-2002 MALÉV Rt. - Igazgatóság tagja
2000
Regionális Fejlesztési Holding Rt. - Igazgatóság tagja
1998-2002 ÁPV Rt. - vezető jogtanácsos, vezérigazgató-helyettes
1998-2002 Antenna Hungária Rt. - Igazgatósági tagja
1998-1999 Magyar Fejlesztési Bank Rt. - Felügyelőbizottság tagja
1997
Magyar Rádió Kuratóriuma Ellenőrző Testület - elnök

FB tag

Pénzügyi és Számviteli Főiskola

200920041991-2004
1987-1991

MFB Zrt. Felügyelőbizottság tagja
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zárkörűen Működő Részvénytársaság - piaci kockázatkezelő, Kockázatkezelési Divízió
Konzumbank Zrt, osztályvezető, főosztályvezető, Treasury Főosztály
Monori Állami Gazdaság, munkatárs, Közgazdasági Osztály

Nagyné Maros Katalin FB tag
AB tag

Pénzügyi és Számviteli Főiskola
Okleveles könyvvizsgáló
Okleveles adótanácsadó

2017201620101999-2000
1997-1999
1995-1997
1981-1995

MFB Zrt. Auditbizottság tagja
MFB Zrt. Felügyelőbizottság tagja
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft - költségelemzeő, főkönyvelőhelyettes, főkönyvelő, pénzügyi igazgató, gazdasági igazgó
Szállodák és Klubok Igazgatóság - gazdasági vezető
HTV Kőbánya Kft - gazdasági vezető
TNT Express World-Wide Kft - főkönyvelő
Hőtechnika Kft - számviteli asszisztens, főkönyvelő, főkönyvelő

Gönczy Ervin
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Név
Dr. Uszkay-Boiskó
Sándor

Tisztség
FB tag
AB tag

Iskolai végzettség
SZTE Állam-és Jogtudományi Kar / jogi diploma
ELTE Jogi Továbbképző Intézet / jogi (ügyvédi) szakvizsga
SZTE Állam-és Jogtudományi Kar / Európa-jogi szakjogász
SZTE Állam-és Jogtudományi Kar / Európa-politika szakértő

Szakmai tapasztalat
2017-

MKK Magyar Követeléskezelő Zrt., Felügyelőbizottság elnöke

20172017201720162016
2016-

MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Auditbizottság tagja, elnökhelyettese
Postaügyért és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosság, főosztályvezető
GINOP Monitoring Bizottság tagja
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Felügyelőbizottság tagja, elnökhelyettese
Postaügyért és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosság, szakmai tanácsadó, mb. főosztályvezető
MFB Invest Befektetési és Vagyonkezelő Zrt., Igazgatóság tagja

2016

Miniszterelnökség, Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Posaügyekért Felelős Államtitkárság, szakmai tanácsadó, mb. osztályvezető

2015-2017 Diákhitel Központ Zrt., Felügyelőbizottság tagja
2014-2016 Miniszterelnökség, Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyekért Felelős Államtitkárság, szakmai tanácsadó
2014
2013

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság, szakmai tanácsadó, mb. főosztályvezető-helyettes
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Vagyonpolitikáért Felelős Államtitkárság, jogi referens a Minisztérium meghatározott peres
képviseletére vonatkozó átirányítással

2011-2013 MGU Magyar Gumi-újrahasznosító Kft., Ügydöntő Felügyelőbizottság tagja

Dr. Bánkuti Erzsébet
Beáta

FB tag
AB tag

ELTE Állam- és Jogtudományi Kar / jogi diploma
ELTE Jogi Továbbképző Intézet / jogi (ügyvédi) szakvizsga

2010
2009-2013
2008
2005-2006
2005-2006
2004-2005

Nemzeti Összefogás Alapítvány, Kuratórium tagja
Dr. Ruzsek Róbert egyéni ügyvéd, ügyvédjelölt, vezető ügyvédjelölt
Vám-és Pénzügyőrség Közép-Mo. Reg. Nyomozó Hivatala, Pénzügyi és Gazdasági Bűncselekmények Oszt., szakmai gyakorlat
SZTE Állam-és Jogtudományi Kar, Összehasonlító Jogi Tanszék (Intézet), demonstrátor, egyetemi tanársegéd
European Law Students’ Association Hungary, marketing alelnök
Európai Joghallgatók Egyesülete Szeged, marketing igazgató

20162017201720172014-2017
2016-2017
2014-2016
2014-2016
1992-2014

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Postaügyért és a Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért Felelős Kormánybiztosság, főosztályvezető
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Felügyelőbizottság tagja
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt., Auditbizottság elnöke
Diákhitel Központ Zrt., Igazgatóság elnöke
MKK Magyar Követeléskezelő Zrt., Felügyelőbizottság elnöke
NÚSZ Zrt., Igazgatóság tagja
MFB Invest Zrt., Igazgatóság tagja
Miniszterelnökség, Nemzeti Pénzügyi Szolgáltatásokért és Postaügyekért Felelős Államtitkárság, főosztályvezető
ügyvéd

62

2. számú melléklet
A Bank szavatoló tőkéje és tőkemegfelelése az 1423/2013. számú EU Végrehajtási Rendelet VI. MELLÉKLET szerinti táblázat szerinti
tagolásban (átmenetileg alkalmazandó táblázat a szavatoló tőke nyilvánosságra hozatalához)

Elsődleges alapvető tőke: instrumentumok és tartalékok

(A)
ÖSSZEG A
NYILVÁNOSSÁGRA
HOZATAL
IDŐPONTJÁBAN

(B)
HIVATKOZÁS sz. 575/2013/EU RENDELET
CIKKÉRE

196 370

26. cikk (1) bekezdés, 27. cikk, 28. cikk, 29. cikk,
EBH-lista 26. cikkének (3) bekezdése

-

196 370
N/A
N/A
15 492

EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés
EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés
EBH-lista 26. cikk (3) bekezdés
26. cikk (1) bekezdés c) pont

-

Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések
(ázsió)
1

2
3
3а.
4

5
5а.
6

(Adatok millió forintban)
(C)
sz. 575/2013/EU
RENDELETET
MEGELŐZŐ
SZABÁLYOZÁS
HATÁLYA ALÁ ESŐ
ÖSSZEGEK VAGY sz.
575/2013/EU RENDELET
SZERINTI
MARADVÁNYÖSSZEGRE

ebből: 1. instrumentumtípus
ebből: 2. instrumentumtípus
ebből: 3. instrumentumtípus
Eredménytartalék
Halmozott egyéb átfogó jövedelem (és egyéb tartalékok, beleértve
az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti nem realizált
nyereséget és veszteséget)
Általános banki kockázatok fedezetére képzett tartalékok
A 484. cikk (3) bekezdésében említett minősítő tételek összege és a
kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre
kerülnek az elsődleges alapvető tőkéből
A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként kell
kezelni 2018. január 1-jéig
Kisebbségi részesedések (a konszolidált elsődleges alapvető tőkében
engedélyezett összeg)
Függetlenül felülvizsgált évközi nyereség minden előre látható teher
vagy osztalék levonása után
Elsődleges alapvető tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően

1 857 26. cikk (1) bekezdés
- 26. cikk (1) bekezdés f) pont

-

- 486. cikk (2) bekezdés

-

- 483. cikk (2) bekezdés

-

- 84. cikk, 479. cikk, 480. cikk

-

- 26. cikk (2) bekezdés

-

213 719
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2. számú melléklet
Elsődleges alapvető tőke: szabályozói kiigazítások
7
Kiegészítő értékelési korrekció (negatív összeg)
Immaterlálls javak (a kapcsolódó adókötelezettségek levonása után)
8
(negatív összeg).
9
Üres halmaz az EU-ban.
Jövőbeli
nyereségtől
függően
érvényesíthető
halasztott
adókövetelések, kivéve az átmeneti különbözetből származókat (a
10
kapcsolódó adókötelezettség levonása után, amennyiben teljesülnek a
38. cikk (3) bekezdésében foglalt feltételek) (negatív összeg)

- 34. cikk, 105. cikk
36. cikk (1) bekezdés b) pont, 37. cikk, 472. cikk
2 144
(4) bekezdés

-

-

36. cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 472. cikk
(5) bekezdés

Cash flow fedezeti ügyletekből származó nyereségekhez vagy
veszteségekhez kapcsolódó valós értékelésből származó tartalékok

- 33. cikk a) pont

12

A várható veszteségértékek kiszámításából eredő negatív összegek

-

14
15
16

17

18

-

11

13

-

Minden olyan sajáttőke-növekedés, amely értékpapírosított
eszközökből származik (negatív összeg)
Valós értéken értékelt kötelezettségekből származó nyereség vagy
veszteség, amely a saját hitelképességben beállt változásokra
vezethető vissza
Meghatározott juttatást nyújtó nyugdíjalapban lévő eszközök
(negatív összeg)
Egy Intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokból (negatív összeg)
Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek
által kibocsátott elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok állománya,
ha ezeknek a szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az
intézménnyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének
mesterséges megemelése (negatív összeg)
Az Intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban,
ha az Intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett
szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe
vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg)

36. cikk (1) bekezdés d) pont, 40. cikk, 159. cikk,
472. cikk (6) bekezdés

-

- 32. cikk (1) bekezdés

-

- 33. cikk b) pont

-

36. cikk (1) bekezdés e) pont, 41. cikk, 472. cikk
(7) bekezdés
36. cikk (1) bekezdés f) pont, 42. cikk, 472 cikk (8)
bekezdés
-

-

36. cikk (1) bekezdés g) pont, 44. cikk, 472. cikk
(9) bekezdés

-

36. cikk (1) bekezdés h) pont, 43. cikk, 45. cikk,
- 46. cikk, 49. cikk (2) és (3) bekezdés, 79. cikk, 472.
cikk (10) bekezdés

-

-
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2. számú melléklet
Az intézmény közvetlen, közvetett és szintetikus részesedése
pénzügyi
ágazatbeli
szervezetek
elsődleges
alapvető
tőkeinstrumentumaiban, ha az intézmény jelentős részesedéssel
19
rendelkezik az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti
összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív
összeg)
20 Üres halmaz az EU-ban.
Az 1250%-os kockázati súllyal figyelembe veendő következő
20a. elemek kitettségértéke, ha az intézmény a levonási alternatívát
választja
ebből: befolyásoló részesedés a pénzügyi ágazaton kívül (negatív
20b.
összeg)
20c.

ebből: értékpapírosítás! pozíciók (negatív összeg)

20d.

ebből: nyitva szállítás (negatív összeg)

21
22
23
24
25
25a.
25b.
26

36. cikk (1) bekezdés i) pont, 43. cikk, 45. cikk, 47.
cikk, 48. cikk (I) bekezdés b) pont, 49. cikk (1)-(3)
bekezdés, 79. cikk, 470. cikk, 472. cikk (II)
bekezdés

-

-

-

- 36. cikk (1) bekezdés k) pont

-

- 36. cikk (1) bekezdés k) és i) pont, 89-91. cikk

-

36. cikk (1) bekezdés k) pont ¡i. alpont, 243. cikk
- (1) bekezdés b) pont, 244. cikk (1) bekezdés b)
pont, 258. cikk
36. cikk (1) bekezdés k) pont ili. alpont, 379. cikk
(3) bekezdés

Az átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések (a
10%-os küszöbérték feletti összeg, a kapcsolódó adókötelezettség
levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében
foglalt feltételek) (negatív összeg)

-

A 15%-os küszöbértéket meghaladó összeg (negatív összeg)
ebből: az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbell szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban,
ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett
szervezetekben
Üres halmaz az EU-ban.

36. cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 48. cikk (1)
bekezdés a) pont, 470. cikk, 472. cikk (5) bekezdés

- 48. cikk (1) bekezdés
-

36. cikk (1) bekezdés i) pont, 48. cikk (1) bekezdés
(b) pont, 470. cikk, 472. cikk (11) bekezdés

36. cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 48. cikk (1)
bekezdés a) pont, 470. cikk, 472. cikk (5) bekezdés
36. cikk (1) bekezdés a) pont, 472. cikk (3)
bekezdés

ebből: átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések
A folyó üzleti év veszteségei (negatív összeg)
Az elsődleges alapvető tőkeelemekhez kapcsolódó adóterhek
(negatív összeg)
Az elsődleges alapvető tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti
kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében
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-

- 36. cikk (1) bekezdés I) pont

-

-

-

2. számú melléklet
Nem realizált nyereségre és veszteségre vonatkozó szabályozói
kiigazítások a 467. és 468. cikkek szerint
Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. veszteségre
- 467. cikk
Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. veszteségre
- 467. cikk
Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. nyereségre
- 468. cikk
Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. nyereségre
- 468. cikk
Az elsődleges alapvető tőkéből levonandó vagy ahhoz hozzáadandó
26b.
- 481. cikk
összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra
Ebből: ...
- 481. cikk
A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó elemek összege, amely
27
- 36. cikk (1) bekezdés i) Pont
meghaladja az intézmény kiegészítő alapvető tőkéjét (negatív összeg)
28 Az elsődleges alapvető tőke összes szabályozói kiigazítása
2 144
29 Elsődleges alapvető tőke
211 575
Kiegészítő alapvető tőke: instrumentumok
Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések
30
- 51. cikk, 52. cikk
(ázsió)
ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti saját tőkének
31
minősül
ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás szerinti
32
kötelezettségeknek minősül
A 484. cikk (4) bekezdésében említett minősítő tételek összege és a
33 kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre
- 486. cikk (3) bekezdés
kerülnek a kiegészítő alapvető tőkéből
A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként kell
- 483. cikk (3) bekezdés
kezelni 2018. január 1-jéig.
A konszolidált kiegészítő alapvető tőkében foglalt figyelembe
vehető elsődleges alapvető tőke (beleértve az 5. sorban nem szereplő
34
- 85. cikk, 86. cikk, 480. cikk
kisebbségi részesedéseket is), amelyet leányvállalatok bocsátanak ki
és harmadik felek birtokolnak
ebből: leányvállalatok által kibocsátott, kivezetésre kerülő
35
- 486. cikk (3) bekezdés
instrumentumok
36 Kiegészítő alapvető tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően
26a.
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2. számú melléklet
Kiegészítő alapvető tőke: szabályozói kiigazítások
Egy intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját
37
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokból (negatív összeg)
Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek
által kibocsátott kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok állománya,
38 ha ezeknek a szervezeteknek olyan kölcsönös részesedése van az
intézménynyel, amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének
mesterséges megemelése (negatív összeg)
Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbeli szervezetek kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumaiban,
39 ha az intézmény nem rendelkezik jelentős részesedéssel az említett
szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe
vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg)
Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbeli szervezetek kiegészítő alapvető tőke-Instrumentumaiban,
40 ha az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett
szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe
vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív összeg)
A kiegészítő alapvető tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti
kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/EU
41
rendeletben előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a
CRR maradványösszegei)

52. cikk (1) bekezdés b) pont, 56. cikk a) pont, 57.
cikk, 475. cikk (2) bekezdés

-

56. cikk b) pont, 58. cikk, 475. cikk (3) bekezdés

-

-

56. cikk c) pont, 59. cikk, 60. cikk, 79. cikk, 475.
cikk (4) bekezdés

-

-

56. cikk d) pont, 59. cikk, 79. cikk, 475. cikk (4)
bekezdés

-

-

-

A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel
az 575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti átmeneti időszak alatt az
41a. elsődleges alapvető tőkéből történő levonásra
Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. jelentős mértékű nettó
évközi veszteség, immateriális javak, a várható veszteségekre
vonatkozó rendelkezések hiánya stb.
A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel
az 575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti átmeneti időszak alatt a
járulékos tőkéből történő levonásra
41b.
Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a járulékos
tőkeinstrumentumokban fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen
részesedés más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló
nem jelentős részesedésekben, stb.

-

-

472. cikk, 472. cikk (3) bekezdés a) pont, 472. cikk
(4) bekezdés, 472. cikk (6) bekezdés, 472. cikk (8)
- bekezdés a) pont, 472. cikk (9) bekezdés, 472. cikk
(10) bekezdés a) pont, 472. cikk (11) bekezdés a)
pont

-

-

-

-

-
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477. cikk, 477. cikk (3) bekezdés, 477. cikk (4)
bekezdés a) pont

-

-

2. számú melléklet
A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó vagy ahhoz hozzáadandó
41c. összeg, tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra
Ebből: ... nem realizált veszteségek lehetséges szűrője
Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges szűrője
Ebből: ...
A járulékos tőkéből levonandó elemek összege, amely meghaladja
42
az Intézmény járulékos tőkéjét (negatív összeg)
43 A kiegészítő alapvető tőke összes szabályozói kiigazítása
44 Kiegészítő alapvető tőke
Alapvető tőke (Alapvető tőke = elsődleges alapvető tőke +
45
kiegészítő alapvető tőke)
Járulékos tőke: instrumentumok és tartalékok
Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések
46
(ázsió)
A 484. cikk (5) bekezdésében említett minősítő tételek összege és a
47 kapcsolódó névértéken felüli befizetések, amelyek kivezetésre
kerülnek a járulékos tőkéből
A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok tárgyaként kell
kezelni 2018. január 1-jéig.
A konszolidált járulékos tőkében foglalt figyelembe vehető
szavatolótőke-instrumentumok (beleértve az 5. sorban vagy a 34.
48 sorban nem szereplő kisebbségi részesedéseket és kiegészítő alapvető
tőkeinstrumentumokat is), amelyet leányvállalatok bocsátanak ki és
harmadik felek birtokolnak
ebből: leányvállalatok által kibocsátott, kivezetésre kerülő
49
instrumentumok
50 Hitelkockázati kiigazítások
51 Járulékos tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően

- 467. cikk, 468. cikk, 481. cikk

-

- 467. cikk
- 468. cikk
- 481. cikk

-

- 56. cikk e) pont

-

-

-

211 575

-

62. cikk, 63. cikk

-

486. cikk (4) bekezdés

-

483. cikk (4) bekezdés

-

87. cikk, 88. cikk, 480. cikk

-

486. cikk (4) bekezdés

-

5 967 62. cikk c) és d) pont
5 967

Járulékos tőke: szabályozói kiigazítások
Egy intézmény közvetlen vagy közvetett részesedései a saját
52 járulékos tőkeinstrumentumokból és alárendelt kölcsönökből
(negatív összeg)

-
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63. cikk b) pont i. alpont, 66. cikk a) pont, 67. cikk,
477. cikk (2) bekezdés

-

-

2. számú melléklet
Az Intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi ágazatbeli szervezetek
által kibocsátott járulékos tőkeinstrumentumok és alárendelt
53 kölcsönök állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan kölcsönös
részesedése van az Intézménnyel, amelynek célja az Intézmény
szavatoló tőkéjének mesterséges megemelése (negatív összeg)
Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbeli szervezetek járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt
kölcsöneiben, ha az intézmény nem rendelkezik jelentős
54
részesedéssel az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti
összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív
összeg)
54a. Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt nem álló új részesedések
Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt álló, 2013. január 1-je
54b.
előtt fennálló részesedések
Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbeli szervezetek járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt
55 kölcsöneiben, ha az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az
említett szervezetekben (a figyelembe vehető rövid pozíciók
levonása után) (negatív összeg)
A járulékos tőke szabályozói kiigazításai a CRR előtti kezelés
hatálya alá eső összegek tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben
56
előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR
maradványösszegei)

56a.

- 66. cikk b) pont, 68. cikk, 477. cikk (3) bekezdés

-

66. cikk c) pont, 69. cikk, 70. cikk, 79. cikk, 477.
cikk (4) bekezdés

-

-

-

-

-

-

-

A járulékos tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel az
575/2013/EU rendelet 472. cikke szerinti átmeneti időszak alatt az
elsődleges alapvető tőkéből történő levonásra.

Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. jelentős mértékű nettó
évközi veszteség, immateriális javak, a várható veszteségekre képzett
céltartalékok hiánya stb.
A kiegészítő alapvető tőkéből levont maradványösszegek, tekintettel
56b. az 575/2013/EU rendelet 475. cikke szerinti átmeneti Időszak alatt a
járulékos tőkéből történő levonásra.

-

-

-

472. cikk, 472. cikk (3) bekezdés a) pont, 472. cikk
(4) bekezdés, 472. cikk (6) bekezdés, 472. cikk (8)
- bekezdés a) pont, 472. cikk (9) bekezdés, 472. cikk
(10) bekezdés a) pont, 472. cikk (11) bekezdés a)
pont

-

-

-

-
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66. cikk d) pont, 69. cikk, 79. cikk, 477. cikk (4)
bekezdés

475. cikk, 475. cikk (2) bekezdés a) pont, 475. cikk
(3) bekezdés, 475. cikk (4) bekezdés a) pont

-

2. számú melléklet
Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a kiegészítő alapvető
tőkeinstrumentumokban fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen
részesedés más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében fennálló
nem jelentős részesedésekben, stb.
A járulékos tőkéből levonandó vagy ahhoz hozzáadandó összeg,
tekintettel a CRR előtt előírt további szűrőkre és levonásokra
56c. Ebből: ... nem realizált veszteségek lehetséges szűrője
Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges szűrője
Ebből: ...
57 A járulékos tőke összes szabályozói kiigazítása
58 Járulékos tőke
59 Tőke összesen (tőke összesen = alapvető tőke + járulékos tőke)
Kockázattal súlyozott eszközérték a CRR előtti kezelés hatálya alá
eső összegek tekintetében és az 575/2013/ EU rendeletben előírtak
szerint kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR
maradványösszegei)
Ebből: ... az elsődleges alapvető tőkéből le nem vont tételek
(575/2013/EU rendelet maradványösszegei) (soronként részletezendő
tételek, pl. jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott
adókövetelések a kapcsolódó adókötelezettségek levonása után,
közvetett részesedések saját elsődleges alapvető tőkében stb.)
Ebből ... a kiegészítő alapvető tőkeelemekből le nem vont tételek
59a. (575/2013/EU rendelet maradványösszegei) (soronként részletezendő
tételek pl. a járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló kölcsönös
részesedések, közvetlen részesedés más pénzügyi ágazatbeli
szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős részesedésekben, stb.)
A járulékos tőkeelemekből le nem vont tételek (575/2013/ EU
rendelet maradványösszegei) (soronként részletezendő tételek pl.
saját járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló közvetett
részesedések, közvetett részesedés más pénzügyi ágazatbeli
szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős részesedésekben,
közvetett részesedés más pénzügyi szektorbeli szervezetek tőkéjében
fennálló jelentős részesedésekben, stb.)
60 Kockázattal súlyozott eszközérték összesen

-

-

- 467. cikk, 468. cikk, 481. cikk

-

- 467. cikk
- 468. cikk
- 481. cikk
5 967
217 542
-

-

472. cikk, 472. cikk (5) bekezdés, 472. cikk (8)
- bekezdés b) pont, 472. cikk (10) bekezdés b) pont,
472. cikk (11) bekezdés b) pont

-

-

475. cikk, 475. cikk (2) bekezdés b) pont, 475. cikk
(2) bekezdés c) pont, 475. cikk (4) bekezdés b) pont

-

-

477. cikk, 477. cikk (2) bekezdés b) pont, 477. cikk
(2) bekezdés c) pont, 477. cikk (4) bekezdés b) pont

-

644 825

70

-

-

2. számú melléklet
Tőkemegfelelési mutatók és pufferek
61. Elsődleges alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként
cikk kifejezve)
62 Alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve)
63 Tőke összesen (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve)
Intézményspecifikus pufferkövetelmény (elsődleges alapvető
tőkekövetelmény a 92. cikk (1) bekezdésének a) pontjával
összhangban, plusz a tőkefenntartási és anticiklikus puffer, valamint
64 a rendszerkockázati tőkepuffer és a rendszerszinten jelentős
intézmények puffere (globálisan rendszerszinten jelentős
intézmények vagy egyéb rendszerszinten jelentős intézmények), a
teljes kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve)
65 ebből: tőkefenntartási puffer követelmény
66 ebből: anticiklikus puffer követelmény
67 ebből: rendszerkockázati tőkepuffer követelmény
ebből: globálisan rendszerszinten jelentős intézmények vagy egyéb
67a.
rendszerszinten jelentős intézmények puffere
Pufferek rendelkezésére álló elsődleges alapvető tőke (a teljes
68
kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve)
69 [nem releváns az EU-szabályozásban]
70 [nem releváns az EU-szabályozásban]
71 [nem releváns az EU-szabályozásban]

32,81% 92. cikk (2) bekezdés a) pont, 465. cikk

-

32,81% 92. cikk (2) bekezdés b) pont, 465. cikk
33,74% 92. cikk (2) bekezdés c) pont

-

- A CRD 128. cikke, 129. cikke, 130. cikke

-

-

-

- CRD 131. cikke

-

25,74% CRD 128. cikk
-

Tőkemegfelelési mutatók és pufferek
Az Intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbeli szervezetek tőkéjében, ha az intézmény nem rendelkezik
72 jelentős részesedéssel az említett szervezetekben (10%-os
küszöbérték alatti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók
levonása után)
Az intézmény közvetlen és közvetett részesedése pénzügyi
ágazatbeli szervezetek elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban,
73 ha az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik az említett
szervezetekben (10%-os küszöbérték alatti összeg, a figyelembe
vehető rövid pozíciók levonása után)
74 Üres halmaz az EU-ban.

-

36. cikk (1) bekezdés h) pont, 45. cikk, 46. cikk,
472. cikk (10) bekezdés, 56. cikk c) pont, 59. cikk,
3 966
60. cikk, 475. cikk (4) bekezdés, 66. cikk c) pont,
69. cikk, 70. cikk, 477. cikk (4) bekezdés

14 037

-

71

-

36. cikk (1) bekezdés i) pont, 45. cikk, 48. cikk,
470. cikk, 472. cikk (11) bekezdés

-

-

-

2. számú melléklet
Az átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések (a
10%-os küszöbérték alatti összeg, a kapcsolódó adókötelezettség
36. cikk (1) bekezdés c) pont, 38. cikk, 48. cikk,
75
levonása után, amennyiben teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében
470. cikk, 472. cikk (5) bekezdés
foglalt feltételek)
A céltartalékok járulékos tőkébe történő bevonására vonatkozó felső korlátok
A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati kiigazítások a sztenderd
76 módszer alá eső kitettségek tekintetében (a felső korlát alkalmazása
5 967 62. cikk
előtt)
A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos tőkébe sztenderd
77
7 539 62. cikk
módszer szerint történő bevonására vonatkozó felső korlátok
A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati kiigazítások a belső
78 minősítésen alapuló módszer alá eső kitettségek tekintetében (a felső
- 62. cikk
korlát alkalmazása előtt)
A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos tőkébe belső
79 minősítésen alapuló módszer szerint történő bevonására vonatkozó
- 62. cikk
felső korlát
Kivezetésre kerülő tőkeinstrumentumok (csak 2013. Január 1. és 2022. Január 1. között alkalmazható)
Kivezetésre kerülő elsődleges alapvető tőkeinstrumentumokra
484. cikk (3) bekezdés, 486. cikk (2) és (5)
80
vonatkozó jelenlegi felső korlát
bekezdés
Az elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok között a felső korlát
484. cikk (3) bekezdés, 486. cikk (2) és (5)
81 miatt figyelembe nem vett összeg (meghaladja a felső korlátot a
bekezdés
visszaváltások és a lejáratok után)
Kivezetésre kerülő kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokra
484. cikk (4) bekezdés, 486. cikk (3) és (5)
82
vonatkozó jelenlegi felső korlát
bekezdés
A kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok között a felső korlát
484. cikk (4) bekezdés, 486. cikk (3) és (5)
83 miatt figyelembe nem vett összeg (meghaladja a felső korlátot a
bekezdés
visszaváltások és a lejáratok után)
Kivezetésre kerülő járulékos tőkeinstrumentumokra vonatkozó
484. cikk (5) bekezdés, 486. cikk (4) és (5)
84
jelenlegi felső korlát
bekezdés
A járulékos tőkeinstrumentumok között a felső korlát miatt
484. cikk (5) bekezdés, 486. cikk (4) és (5)
85 figyelembe nem vett összeg (meghaladja a felső korlátot a
bekezdés
visszaváltások és a lejáratok után)

72

-

-

-

-

3. számú melléklet
A Társaság elsődleges alapvető tőkeinstrumentuma törzsrészvény, kiegészítő alapvető
tőkeinstrumentuma 2017-ben nem volt. Az alábbi táblázat tartalmazza a Végrehajtási
Rendelet 3. cikk szerinti tőkeinstrumentumokat a rendelet II. számú melléklete szerinti
tartalommal (adatok millió forintban):
A tőkeinstrumentumok fő jellemzőit tartalmazó táblázat
1 Kibocsátó
Egyedi azonosító (pl. CUSIP, ISIN vagy zártkörű
2
kihelyezés Bloomberg-azonosítója)
3 Az instrumentum Irányadó joga(1)
Szabályozási intézkedések
A tőkekövetelményekről szóló rendelet (CRR) átmeneti
4
szabályai
5 A CRR átmeneti időszakot követő szabályai
Egyéni és/vagy szubkonszolidált alapon figyelembe
6
vehető
Az Instrumentum típusa (az egyes joghatóságok szerint
7
meghatározandó típusok)
A szabályozói tőkében megjelenített összeg (pénznem
8
millióban, a legutóbbi adatszolgáltatás időpontjában)
9 Az instrumentum névleges összege
9a Kibocsátási ár
9b Visszaváltási ár
10 Számviteli besorolás
11 A kibocsátás eredeti időpontja
12 Lejárat nélküli vagy lejáratra szóló
13 Eredeti lejárati idő
A kibocsátó vételi (call) opciója előzetes felügyeleti
14
jóváhagyáshoz kötött
Opcionális vételi Időpont, függő vételi Időpontok és
15
visszaváltási összeg
16 Adott esetben további vételi Időpontok
Kamatszelvények / osztalékok

MFB Zrt.
HU0000024583
magyar
Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1)
Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum (CET1)
Egyedi
Részvény
114 500
HUF 114 500
Saját tőke
1991. november - 2011. decembere között több
időpontban
Lejárat nélküli
-

17 Rögzített vagy változó összegű osztalék / kamatszelvény Változó
18 Kamatfizetési időpont és bármely kapcsolódó index
Osztalékfizetést felfüggesztő rendelkezés (dividend
19
stopper) fennállása
Teljes mértékben diszkrecionális, részben
20a
diszkrecionális vagy kötelező (az időzítés tekintetében)
Teljes mértékben diszkrecionális, részben
20b
diszkrecionális vagy kötelező (az összeg tekintetében)
21 Feljebb lépési vagy egyéb visszaváltási ösztönző
22 Nem halmozódó vagy halmozódó
23 Átalakítható vagy nem átalakítható
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Nem
Nem
Nem
Nem átalakítható
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24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ha átalakítható, az átváltási küszöb(ök)
Ha átalakítható, teljesen vagy részben
Ha átalakítható, az átalakítási arányszám
Ha átalakítható, kötelező vagy opcionális az átalakítás
На átalakítható, határozza meg az instrumentumtípust,
amire átalakítható
Ha átalakítható, határozza meg annak az
instrumentumnak a kibocsátóját, amire átalakítható
Leírás jellemzői
Ha leírható, a leírási küszöb(ök)
Ha leírható, teljesen vagy részben
Ha leírható, akkor tartósan vagy ideiglenesen
Ideiglenes leírás esetén a felértékelési mechanizmus
leírása
A felszámolási alárendeltségi hierarchiában elfoglalt
pozíció (határozza meg közvetlenül megelőző
instrumentum típusát) az instrumentumot
Nem megfelelő áttérő jellemzők
Ha igen, nevezze meg a nem megfelelő jellemzőket
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Nem
A felszámolási alárendeltségi hierarchiában az
utolsó helyen található.
Nem
N/A
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A Bank megterhelt eszközeivel kapcsolatos táblázatai
Eszközök
millió forint

10
30
40
120

Eszközök
Tőkeinstrumentumok
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Egyéb eszközök

A megterhelt
eszközök könyv
szerinti értéke

A megterhelt
eszközök valós értéke

10

40

151 277
47 388
-

A meg nem terhelt
A meg nem
eszközök könyv
terhelt eszközök
szerinti értéke
valós értéke
60

90

1 023 339
156 969
87 619
168 389

47 388

156 969
87 619

Az MFB Zrt. valós értékelést nem alkalmaz, ezért a valós értékek adatoknál is az adott eszközcsoport
könyv szerinti értéket mutatjuk be.
Kapott biztosítékok
millió forint

130
150
160
230
240

A kapott megterhelt biztosítékok
vagy kibocsátott saját
hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok valós értéke

Megterhelhető kapott biztosítékok
vagy kibocsátott saját hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok valós
értéke

10

40

Kapott biztosítékok
Tőkeinstrumentumok
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
Egyéb kapott biztosítékok
Kibocsátott saját hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a
saját fedezett kötvényeken vagy eszközfedezetű
értékpapírokon kívül

-

-

-

-

Tájékoztatás a megterhelés jelentőségéről
Az MFB Zrt. jegybankképes eszközeinek megterhelései alapvetően a likviditáskezelés
folyamatosságának biztosítása – ideértve a giroforgalom folyamatos biztosítását, illetve szükség esetén
fedezett hitel felvételének lehetőségét az MNB-től - , valamint a Növekedési Hitelprogramban lehívott
források fedezetének biztosítása céljával történnek. A megterhelt eszközök típusai Magyar
Államkötvény, valamint jegybankképes jelzáloglevelek. Külön biztosítéki megállapodások megkötése
ennél a típusú eszközterheléseknél nem szükséges. Az eszközterhelés időbeni alakulását tekintve a
kérdéses időszakban, azaz 2017. július 1.- és december 31. között végig közel azonos szinten voltak
zárolva értékpapírok. Egy alkalommal történt néhány napra kismértékű emelés a giroforgalom
biztosítása érdekében. A folyósított hitelek mögötti óvadékba kapott értékpapírokat, valamint a repo
üzletek során esetlegesen kapott értékpapírokat nem terheltük meg. A gyakori zárolás és feloldás
elkerülése céljából a terhelt eszközállományt egyrészt az NHP konstrukcióban már folyósított,
valamint a rendelkezésre tartott állomány figyelembe vételével, másrészt pedig a Bank működéséből
adódó múltbeli tapasztalatok és jövőbeni várható giroforgalmi adatok alapján alakítjuk ki. Bizonyos
mértékű túlfedezés a folyamatokat tekintve szükségszerű. Az MNB a jegybankképes értékpapírok
fedezeti értékét naponta frissíti, a zárolt értékpapírok esetében ezt folyamatosan követjük a megfelelő
mértékű fedezet biztosítása érdekében.
A Bank eszközeinek egy részét zálogjog terheli az MNB javára, amely a MFB Földvásárlási
Hitelprogram ügyfelekkel szembeni követelésállomány 100%-a.
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5. számú melléklet
A tőkeáttételi mutató a Tőkeáttételről szóló Végrehajtási rendelet
I. melléklete szerinti bemutatása
CRR tőkeáttételi mutató
– Közzétételi tábla
Referencia-időpont: 2017. december 31.
Szervezet neve: MFB Zrt.
Alkalmazás szintje: Egyedi
A számviteli eszközök és a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségek összefoglaló
egyeztetése
millió forint
Alkalmazandó
összeg
1
Eszközök összesen a közzétett pénzügyi kimutatások szerint
1.185.845
2
Kiigazítás a számviteli célból konszolidált, de a szabályozási
konszolidáció körén kívül eső szervezetek miatt
3
(Kiigazítás a bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt, az alkalmazandó
számviteli szabályozás szerint a mérlegen belül elszámolható, de a
tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségérték számítása során
az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (13) bekezdése alapján
figyelmen kívül hagyott eszközök miatt)
4
Kiigazítás származtatott pénzügyi eszközök miatt
44.199
5
Kiigazítás értékpapír-finanszírozási ügyletek miatt
6
Kiigazítás a mérlegen kívüli tételek miatt (mérlegen kívüli kitettségek
hitel- egyenértékesítése)
186.262
EU-6a (Kiigazítás a tőkeáttételi mutató számításához használt teljes
kitettségérték megállapítása során az 575/2013/EU rendelet 429.
cikkének (7) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott csoporton
belüli kitettségek miatt)
EU(Kiigazítás a tőkeáttételi mutató számításához használt teljes
6b
kitettségérték megállapítása során az 575/2013/EU rendelet 429.
cikkének (14) bekezdése alapján figyelmen kívül hagyott kitettségek
miatt)
7
Egyéb kiigazítások
1.482
8
Tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték
1.417.788
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Tőkeáttételi mutatóra vonatkozó egységes adattábla

millió forint
Tőkeáttételi mutató
számításához
használt kitettség a
CRR szerint

Mérlegen belüli kitettségek bontása (a származtatott kitettségek és értékpapír-finanszírozási
ügyletek nélkül)
1

2
3

Mérlegen belüli tételek (származtatott eszközök, értékpapírfinanszírozási ügyletek és bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt
eszközök nélkül, de biztosítékokkal)
(A T1 tőke meghatározása során levont eszközérték)
Mérlegen belüli kitettségek összesen (származtatott eszközök,
értékpapír-finanszírozási ügyletek és bizalmi vagyonkezelés
keretében kezelt eszközök nélkül) (az 1. és 2. sor összege)

1.189.471
-

2.144

1.187.327

Származtatott kitettségek
4
5
EU-5a
6

7
8
9
10
11
12

13
14
EU-14a

15

Származtatott ügyletekkel összefüggő összes pótlási költség (az
elismerhető változó készpénzletét nélkül)
Származtatott ügyletekkel összefüggő potenciális jövőbeli kitettség
miatti többlet (piaci árazás szerinti módszer)
Az eredeti kitettség szerinti módszer alapján meghatározott
kitettségek
Származtatott ügylethez kapcsolódó biztosíték által az alkalmazandó
számviteli szabályozás alkalmazásában okozott eszközértékcsökkentés visszaírása

44.199

-

(Származtatott ügyletekhez biztosított változó készpénzletét
formájában fennálló követeléseket megtestesítő eszközök levonása)

-

(Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni,
mentesített kereskedési kitettségek)
Eladott hitelderivatívák kiigazított tényleges névértéke

-

(Eladott hitelderivatívák utáni kiigazított tényleges névérték
beszámítások és többlet levonások)
Származtatott kitettségek összesen (a 4–10. sorok összege)
Értékpapír-finanszírozási kitettségek
Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó (nettósítás
nélküli) eszközök az értékesítésként elszámolt ügyletek
kiigazításával
(Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök
nettósított készpénz-kötelezettségei és -követelései)
Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő eszközök
partnerkockázati kitettsége
Értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó eltérés:
partnerkockázati kitettség az 575/2013/EU rendelet 429b. cikkének
(4) bekezdése és 222. cikke szerint
Megbízotti ügyletek kitettsége

44.199

-

-
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EU-15a
16

(Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni,
mentesített értékpapír-finanszírozási kitettségek)
Értékpapír-finanszírozási kitettségek összesen (a 12–15a. sorok
összege)
Egyéb mérlegen kívüli kitettségek

-

17
Mérlegen kívüli kitettségek bruttó névértéken
(Hitelegyenértékesítési kiigazítás)
Egyéb mérlegen kívüli kitettségek (a 17. és 18. sor összege)

18
19

186.262
186.262

Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (7) és (14) bekezdése alapján mentesített kitettségek
(mérlegen belüli és mérlegen kívüli kitettségek)
EU-19a
(Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (7) bekezdése alapján
mentesített csoporton belüli kitettségek (egyedi alapon) (mérlegen
belüli és mérlegen kívüli kitettségek))
EU-19b (Az 575/2013/EU rendelet 429. cikkének (14) bekezdése alapján
mentesített kitettségek (mérlegen belüli és mérlegen kívüli
kitettségek))
Tőke és teljes kitettségérték
20
T1 tőke
211.575
21
A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték (a
3., 11., 16., 19., EU-19a. és EU-19b. sor összege)
Tőkeáttételi mutató
22

Tőkeáttételi mutató

1.417.788
14,92%

A tőke meghatározásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésre vonatkozó döntés és a bizalmi
vagyonkezelés keretében kezelt, kivezetett eszközök értéke
A tőke meghatározásával kapcsolatos átmeneti rendelkezésre
EU-23
vonatkozó döntés
A mutató nyilvánosságra hozatala az átmeneti fogalmak alkalmazása mellett történik
EU-24

Bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt, kivezetett eszközök értéke
az 575/2013/EU rendelet 429. cikke (11) bekezdésének megfelelően

-

Mérlegen belüli kitettségek bontása (a származtatott ügyletek és az értékpapír-finanszírozási
ügyletek nélkül)
Tőkeáttételi mutató
számításához
használt kitettség a
CRR szerint
EU-1
EU-2
EU-3
EU-4
EU-5
EU-6

Mérlegen belüli kitettségek összesen (a származtatott ügyletek és az
értékpapír-finanszírozási ügyletek nélkül), ebből
Kereskedési könyvben szereplő kitettségek
Banki könyvben szereplő kitettségek, ebből
Fedezett kötvények
Kormányzatként kezelt kitettségek
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal,
multilaterális fejlesztési bankokkal, nemzetközi szervezetekkel és
közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek
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1.189.471
1.189.471
263.596

103.546
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EU-7
EU-8
EU-9
EU-10
EU-11
EU-12

Intézmények
Ingatlan-jelzálogjoggal fedezett
Lakossággal szembeni kitettségek
Vállalati
Nemteljesítő kitettségek
Egyéb kitettségek (pl. részvény, értékpapírosítás és egyéb nem
hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök)

172.257
84
98.803
343.805
16.811
190.571

CRR tőkeáttételi mutató – Közzétételi tábla
Szabadmezős szövegdobozok a minőségi tételekkel kapcsolatos közzététel számára
Sor
1

2

A túlzott tőkeáttételi kockázat kezelésére használt eljárások leírása
2017 decemberében az MFB Zrt. tőkeáttételi mutatója 14,92 % volt, gyakorlatilag tehát a
kitettségérték négyszeres növekedése vagy az alapvető tőke negyedére csökkenése, illetve
ezek összességében hasonló hatású kombinációja esetén merül csak fel a túlzott tőkeáttétel
kockázata. Ezért e kockázat kezelésének részletes szabályozása a Banknál (például:
szavatoló tőke csökkenés miatti eszközeladás szabályozása) egyelőre nem indokolt.
Azon tényezők leírása, amelyek hatással voltak a tőkeáttételi
mutatóra abban az időszakban, amelyre a nyilvánosságra hozott
tőkeáttételi mutató vonatkozik
A Bank szavatoló tőkéjének 97,26 %-a elsődleges alapvető tőkéből áll, így a Bázel III.
keretnek megfelelő 575/2013 EU rendelet hatálybalépésével a tőkeáttételi mutatóban
figyelembe veendő szavatoló tőke nem csökkent lényegesen. A tőkeáttételi mutatót javítja,
ha a Bank mérlegfőösszege a nyújtott hitelek és a felvett források visszafizetése révén
csökken. Amennyiben a mérlegfőösszeg csökkenése veszteség miatt következik be, az a
tőkeáttételi mutatót rontja, mivel ilyenkor a szavatoló tőke csökkenése a mérlegfőösszeg
csökkenésénél nagyobb arányú.
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