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1. Bevezető  

A Magyar Bankholding Zrt. (továbbiakban: MBH vagy Bankholding) az Európai Parlament és Tanács 

a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 

575/2013/EU rendeletének (CRR), a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi 

CCXXXVII. törvénynek (Hpt.), illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, 

valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvénynek 

(Bszt.) megfelelően nyilvánosságra hozza a kockázatvállalási és kockázatkezelési irányelveire és 

folyamataira, az általa vállalt kockázatok típusaira és mértékére, a tőkemegfelelésére, valamint a 

javadalmazási politikájára vonatkozó részletes információkat.  

Az MBH elkötelezett abban, hogy kockázati profiljáról transzparens és átfogó képet nyújtson a piaci 

szereplők számára.  

Jelen dokumentum 2021. üzleti évre vonatkozóan, a 2021. december 31. napján irányadó releváns 

információkat tartalmazza. Az információkat az MBH összevont alapon hozza nyilvánosságra.  

Ezen auditált beszámoló kizárólag elektronikus formában kerül nyilvánosságra hozatalra. 

 

Általános információk  

A Magyar Bankholding Zrt. az érvényben lévő magyar jogszabályok szerint működik, tevékenységét 

alapvetően a Hpt., illetve a Bszt., valamint a vonatkozó uniós jogszabályok határozzák meg.  

Az MBH székhelye: 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 18. 

Az MBH Prudenciális Csoportot (továbbiakban: Csoport) a Magyar Bankholding Zrt., továbbá az MBH 

Tagbankok (továbbiakban: Tagbankok), valamint a velük összevont alapú felügyelet alá és prudenciális 

konszolidációba tartozó vállalkozások alkotják (továbbiakban együttesen: Csoporttagok): 

• BB Csoport: a Budapest Bank Zrt. és azon jogi személyek, amelyek vonatkozásában a 

Budapest Bank Zrt. szubkonszolidált megfelelési kötelezettséggel rendelkezik.  

• MKB Csoport: az MKB Bank Nyrt. és azon jogi személyek, amelyek vonatkozásában az MKB 

Bank Nyrt. szubkonszolidált megfelelési kötelezettséggel rendelkezik. 

• MTB Csoport: az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. és azon jogi személyek, 

amelyek vonatkozásában az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. szubkonszolidált 

megfelelési kötelezettséggel rendelkezik. 

Jelen nyilvánosságra hozatali dokumentum a BB Csoportra, az MKB Csoportra és az MTB Csoportra, 

mint szubkonszolidált szintre, illetve szubkonszolidált csoportokra hivatkozik, míg a konszolidált szint 

az MBH Prudenciális Csoportra vonatkozik.  

A Magyar Bankholding Zrt.-t a Corvinus Zrt., a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB 

Csoportot irányító MTB Zrt. alapította meg 2020. május 26-án 4 000 millió forinttal (2 000 millió forint 

jegyzett tőke, 2 000 millió forint ázsió), hogy megvizsgálják és előkészítsék egy meghatározó piaci 

súllyal rendelkező, hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának lehetőségét.  

A Magyar Bankholding Zrt. 2020. december 15-én kezdte meg tényleges működését, miután a Magyar 

Nemzeti Bank engedélyének birtokában a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. 

meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holding társaságba apportálták. Ezzel 

Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jött létre, amelyben a Magyar Állam a Corvinus 

Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék, az MKB eddigi közvetlen tulajdonosai 31,96 

százalék, az MTB eddig közvetlen tulajdonosai pedig 37,69 százalék tulajdonrésszel rendelkeznek.  
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A Magyar Bankholding Zrt. részvényesi struktúrája 2021. december 31-én: 

 
 

A Magyar Bankholding Zrt. a Hpt. szerinti pénzügyi holding társaság. Az MBH olyan pénzügyi 

vállalkozás, amely pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nem végez.  

Az MBH az apportot követően stratégiai döntéshozói, prudenciális kontroll és csoportirányítási 

funkciókat lát el a három szubkonszolidált csoport felett, valamint megtervezi és levezényli a Tagbankok 

működését optimalizáló fúziós folyamatot. A részletes fúziós ütemterv, az üzleti stratégia kidolgozására 

és a csoportműködésből eredő szinergiák kiaknázására 2021-ben került sor. A Budapest Bank Zrt., az 

MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. a fúziós folyamat megtörténtéig megőrzi önálló jogi státuszát, és külön 

márkanevek alatt működik. 

2021. december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és az MTB Zrt.-t tulajdonló Magyar Takarék 

Bankholding Zrt. legfőbb szervei elfogadták a Budapest Bank, az MKB Bank és az MTB Zrt. fúziós 

menetrendjének első lépését. Ennek értelmében 2022. március 31-én egyesül a Bankcsoport két 

Tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, míg az MTB Zrt. 2023 második negyedévének végéig 

csatlakozik az egyesült bankhoz. Az MNB 2022. januárjában engedélyezte, hogy a Budapest Bank Zrt. 

és az MTB Zrt.-t tulajdonló Magyar Takarék Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjával beolvadjon 

az MKB Bank Nyrt.-be. A létrejövő egyesült bank átmenetileg MKB Bank Nyrt. név alatt fog működni. 

Az egyesülés nem jelent változást a Bankcsoport tulajdonosi szerkezetében, a fúziós folyamatban 

résztvevő Tagbankok meghatározó tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt. lesz.  

Az MBH legfőbb szerve a Közgyűlés, ügyvezető szerve az Igazgatóság, az ügyvezetést a Felügyelő 

Bizottság ellenőrzi. A társasági szervek hatáskörét és működését az MBH nyilvános alapszabálya 

tartalmazza. Az MBH-nál működő bizottságok a 2.1.2. fejezetben kerülnek részletesen bemutatásra. 

 

 

 

 

Hpt. 122. §

(4) bekezdés a.) pont
Tulajdonos neve

Tulajdoni és 

szavazati hányad

30,35%

11,51%

10,82%

4,48%

3,29%

1,02%

0,84%

25,13%

12,56%Magyar Takarék Holding Zrt.

Pantherinae Pénzügyi Zrt.

PRIME FINANCE Future Zrt.

Magyar Takarék Befektetési és Vagyongazdálkodási Zrt.

Magyar Bankholding Zrt. részvényesi struktúra

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt

METIS Magántőkealap

Blue Robin Investments S.C.A.

RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft.

EIRENE Magántőkealap
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A Magyar Bankholding Zrt. szervezeti felépítése a 2022.03.09. állapot szerint a következő: 
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2. Kockázatkezelési célkitűzések és szabályok 

2.1. Kockázatkezelési stratégiák és folyamatok  

2.1.1. Kockázatkezelési alapelvek  

 

Az MBH Prudenciális Csoport Kockázati Stratégiájában lefektetett alapelvek a jogszabályi előírásokkal 

harmonizáltan kerültek kialakításra, ezek a következők: 

• A Csoport konzervatív hitelpolitikával és kockázati étvággyal rendelkező, betétgyűjtő és 

hitelező bankcsoport.  

• A Csoport elkötelezett a prudens, etikus, valamint a kockázattudatos működés mellett. 

• A Csoport forrásoldali kockázati stratégiája alapvetően a széles körű, nem koncentrált, 

elsősorban magyarországi illetékességű magán- és vállalati ügyfelek betéti forrásain alapul, 

célja az önfinanszírozás megteremtése és fenntartása. 

• A Csoport a mérlegszintű piaci kockázatok felvállalásában a jövedelmezőségi szempontokra is 

tekintettel, de alapvetően konzervatív kockázati étvágy mellett működik. A kapcsolódó 

kockázatait olyan szinten menedzseli, ami egy piaci stressz helyzetben is kellő stabilitást biztosít 

az intézményeknek.  

• A Csoport kockázatait a prudencia elvét szem előtt tartva kezeli. Az Igazgatóság és vezető 

testületek elkötelezettek a kockázatvállalás olyan mértékű kontrollja mellett, amely biztosítja, 

hogy a Csoport által vállalt kockázatok összessége rövid- és hosszú távon se veszélyeztethesse 

az stabil működést. A Csoport úgy alakítja kockázatvállalását, kockázatkezelését, kontroll 

folyamatait, hogy azok a biztonságos működést támogassák. 

• A Csoport a megfelelő színvonalú kockázatkezelési folyamatok kidolgozását,  illetve 

végrehajtatását független kockázatkezelési szervezetekkel biztosítja. A kockázatkezelési 

módszerekért, a kockázatok mértékének méréséért és jelentéséért felelős személyek nem 

végeznek olyan tevékenységet, amelyek az érintett kockázatokat hordozó üzleti tevékenységgel 

összefüggnek. 

• A Csoport törekszik arra, hogy a kockázatok azonosítására, mérésére, kezelésére, nyomon 

követésére és jelentésére hatékony folyamatokat, eljárásokat alakítson ki.  

• A Csoport a kockázatait elsősorban megfelelő kontroll-folyamatokkal kezeli. Azon kockázatok 

esetében, ahol ez nem teljes körűen kivitelezhető, elvégzi a potenciális veszteségek fedezéséhez 

szükséges tőkekövetelmény számszerűsítését és biztosítja annak rendelkezésre állását. 

• A Csoport olyan - a Javadalmazási Politikában meghatározott - ösztönző rendszert működtet, 

amely figyelembe veszi a kockázatkezelési szabályok betartását.  

• A Csoport tagjai az új termékek és szolgáltatások bevezetése előtt minden lényeges kockázati 

típus vonatkozásában felmérik a termék kockázatait és meghatározzák a kockázatkezelés 

módszereit, beleértve a monitoring tevékenységet is.  

• A Csoport nem folytat számára jogszabály által tiltott tevékenységet, nem vállal kockázatot 

jogszabályok által tiltott, jogszabályba ütköző, erkölcsileg támadható, vagy olyan 

tevékenységekkel kapcsolatban, amely környezetrombolással jár együtt, vagy a tevékenység 

kapcsán környezeti kár bekövetkezte valószínűsíthető, illetve ellentétes a Csoport céljaival, 

stratégiáival, tulajdonosainak, ügyfeleinek érdekeivel. A Csoport nem vállalhat kockázatot 
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olyan személyekkel kapcsolatban, akiknek rosszhiszemű magatartása a legjobb tudása szerint a 

hitelezőknek veszteséget okozott. 

• A Csoport reputációját szem előtt tartva törekszik jó hírnevének fenntartására.  

• A piaci kockázatkezelés célja a piaci kockázatok független kontrolljának megvalósítása, mely 

magában foglalja a kockázatvállalási tevékenység objektív ellenőrzését, kockázatvállalási 

limitek betartásának visszamérését és a túlzott koncentráció elkerülését.  

• A Csoport egészére megállapított előírásokhoz, limitekhez képest azok szellemiségét és 

tartalmát tiszteletben tartva a Csoporthoz tartozó hitelintézetek a saját belső 

kockázatérzékenységtől függően szigorúbb irányban eltérhetnek. 

• A Csoport a kockázatvállalással kapcsolatos döntési hatásköreit és kockázati limitjeit úgy 

alakítja ki, hogy az megfeleljen tevékenysége jellegének, nagyságrendjének, összetettségének.  

• A Csoport arra törekszik, hogy üzletvitele és kockázatvállalásai a legnagyobb mértékben 

átláthatóak legyenek. A Csoport a nyilvánosságra hozatal kapcsán biztosítja a jelenlegi és a 

jövőbeni helyzetének bemutatásakor a pontos, kiegyensúlyozott és időszerű információ 

megjelentetését. 

2.1.2. Vállalatirányitás és kockázatmenedzsment  

 
Az MBH kockázatmenedzsmentje felett többszintű kontroll érvényesül, melyek közül a legfontosabbak 

az Igazgatóság szintjén érvényesülő végső kontroll, a kockázatvállaló területektől elkülönült független 

ellenőrzés, valamint a kockázatok megfelelő mérése, diverzifikálása, figyelése és jelentése. 

A társasági szervek, illetve bizottságok részletes feladat-, és hatáskörét az Alapszabály, a Szervezeti és 

Működési Szabályzat, a bizottságok ügyrendjei, valamint a vonatkozó jogszabályok tartalmazzák. Az 

MBH az eljárásai során betartja a hivatkozott szabályzatok rendelkezéseit. 

A vezető testület által jóváhagyott, és rendszeresen felülvizsgált keretrendszer biztosítja az intézmény 

kockázatkezelési rendszerének megfelelőségét, amely biztosítékot szolgáltat arra vonatkozóan, hogy az 

alkalmazott kockázatkezelési rendszer az intézmény profilját és stratégiáját tekintve megfelelő. A 

kockázatok megfelelő diverzifikálását a vonatkozó politikák és limitek biztosítják, míg a folyamatok 

kialakítása a tranzakció-, ügyfél- és portfóliószinten történő hatékony kockázatmérés feltételeit teremti 

meg. Az MBH kockázatkezelési rendszere a kockázati profilt és a Kockázati Stratégiát tekintve 

megfelelően szolgálja a kockázatok azonosítását, mérését és hatékony kezelését.  

A kockázatmenedzsment szervezeti oldalról tekintett legfelső szintjén a Felügyelő Bizottság és az 

Igazgatóság áll. 

Felügyelő Bizottság (FB):  

A Felügyelő Bizottság a legfelsőbb szinten ellenőrzi az MBH Prudenciális Csoport összehangolt, 

prudens működését. FB ülések száma 2021-ben: 9 

Audit Bizottság:  

Az Audit Bizottság feladatait a Felügyelő Bizottság látja el.  

Igazgatóság:  

Az Igazgatóság a társaság ügyvezető szerve, ellátja az ügyvezetéssel kapcsolatos feladatokat és 

gondoskodik a társaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről. Igazgatósági ülések száma 2021-

ben: 14  
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Az MBH Igazgatóságának összetétele 2022.04.30-i állapot szerint:  

 

 
 A Csoporton belüli tisztségek 1-nek számítanak. 

Vida József igazgatósági tagsága 2021. december 31-ével megszűnt. Dr. Lélfai Koppány Tibor 

igazgatósági tagsága 2022. március 31-ével megszűnt. Dr. Láng Géza igazgatósági tagsága 2022. április 

1-ével lépett hatályba. Dr. Balog Ádám és dr. Tajthy Attila Tamás igazgatósági tagsága 2022. április 28-

ával megszűnt. Takács Marcell Tamás és Sárváry István igazgatósági tagsága 2022. április 29-ével lépett 

hatályba. 

Management Committee (MC): 

Az MC az MBH teljeskörű működésre kiterjedő operatív döntés-előkészítő és döntéshozó testülete. Az 

MC dönt az elé terjesztett általános és stratégiai kérdésekben, az MBH Teljes Csoport működését, a 

társaság szervezetét, a humán erőforrás irányítást, kezelést és fejlesztést érintő, üzleti jellegű ügyekben. 

Az MC – a társasági szervek hatáskörének sérelme nélkül – bármely olyan kérdésben jogosult döntést 

hozni, vagy a döntésre jogosultat kijelölni, amelyet belső szabályzat nem utal kifejezetten társasági 

szerv, más bizottság vagy személy hatáskörébe. 

Fúziós Irányító Bizottság (SC): 

A Fúziós Irányító Bizottság hatáskörét az MBH Számviteli Csoport tagjai szintjén gyakorolja. Az SC 

kizárólag MBH szinten kerül létrehozásra. A Bizottság hatáskörébe tartozó kompetenciák esetén a 

csoport tagjai kötelesek az adott bizottság döntését kérni.   

Holding Banküzemi Bizottság (HBABI):  

A Holding Banküzemi Bizottság a holding- és tagcsoporti szintű banküzemi működés, ezen belül 

kiemelten a jövedelmezőség, költség-, beruházás és erőforrás gazdálkodás felelőse. 

Eszköz-Forrás Bizottság (EFB):  

Az Eszköz-Forrás Bizottság ellátja mindazon feladatokat, melyeket jogszabályok vagy felügyeleti 

ajánlások egy eszköz-forrás gazdálkodási-, egy likviditási kockázatkezelési-, egy piaci 

kockázatkezelési- és egy tőkegazdálkodással foglalkozó bizottságtól elvárnak. 

Csoportszintű Üzleti Bizottság (CSUI): 

A CSUI koordinálja a Tagbankok üzleti tevékenységét, kidolgozza és működteti a Tagbankok üzleti 

irányítását, működésük stratégiai és operatív összehangolását, illetve ellenőrzését biztosító folyamatokat 

és mechanizmusokat; valamint kialakítja az üzleti egyeztetések tartalmi és eljárási kereteit. Dönt a 

fiókhálózattal és értékesítési csatornákkal - beleértve a digitális csatornákat is - kapcsolatosan, kialakítja 

és működteti a csatorna jövedelmezőségi koncepciót. Dönt az ügynöki-, flotta-, stratégiai-, pénzügyi 

partnerekkel és harmadik feles értékesítési hálózatokkal kapcsolatos kérdésekben. Továbbá árazási és 

termékfejlesztési döntéseken kívül határozatot hoz az összes üzleti kérdésben.  

CRR 435. cikk (2) bekezdés a.) pont

Igazgatósági tag neve MBH csoporton kívül MBH csoporton belül

dr. Barna Zsolt 1 4

dr. Láng Géza Károly 1 3

Sárváry István 1 2

Szabó Levente László 0 11

Takács Marcell Tamás 0 2

Gazdasági társaságokban betöltött 

igazgatósági tagságok száma
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Termékértékesítési és Árazási Bizottság (TÉÁB): 

A termékfejlesztésre, árazásra és értékesítésre vonatkozó vezetői döntések meghozatalának fóruma 

banki egyedi és csoport szinten. Kialakítja a meglévő és újonnan bevezetni tervezett termékek 

tulajdonságait és az azokkal kapcsolatos folyamatokat. Dönt a termékek árazásáról, figyelembe véve a 

termék jövedelmezőséget; árazási kérdésekben az Eszköz-Forrás Bizottság által meghatározott 

szabályrendszer keretein belül hozza meg döntéseit. Dönt a termékfejlesztési és árazási kérdésekben.  

Hitelbizottság (HB):  

Meghozza a vonatkozó szabályzatok szerint a hatáskörébe utalt hitel-, illetve partnerkockázati 

előterjesztésekkel kapcsolatos döntéseket, illetve véleményezi az Igazgatóság hatáskörébe tartozó hitel- 

és partnerkockázat-vállalási előterjesztéseket a kockázatvállalási döntési hatásköri szabályok 

rendelkezései alapján. 

Követeléskezelési Bizottság (KKB):  

A követeléskezelési terület ügyfélköre esetében a Követeléskezelési Bizottság a legmagasabb eszkalált 

döntési szint szervezeti illetékességen belül, területi korlátozás nélkül. Feladata a kockázatvállalási 

döntések meghozatala, melyek a kockázatvállalási döntési hatásköri szabályok rendelkezései alapján 

döntési hatáskörébe esnek.  

Módszertani Bizottság (MB):  

Ellenőrzi a csoportszintű kockázati stratégia és kockázati stratégiai limitrendszer érvényesülését. 

Jóváhagyja a Pillér 1 hitelkockázathoz, koncentrációs- és országkockázathoz, partnerkockázathoz, 

működési kockázathoz és a Pillér 2-es kockázatokhoz kapcsolódó valamennyi módszertani, 

modellezési, limitfelállítási és monitorozási, felügyeleti, szabályozási és riporting/jelentésszolgálati 

előterjesztéseket, valamint az ICAAP-SREP módszertani és felügyelési/kontroll gyakorlásával, a 

helyreállítási tervvel és a szanálási keretrendszerrel kapcsolatos előterjesztéseket. Hatáskörébe tartozik 

az NPL stratégia, a kapcsolódó módszertani, modellezési, belső portfóliólimitfelállítási és monitorozási, 

felügyeleti, szabályozási és riporting előterjesztések megtárgyalása, ideértve az értékvesztés- és 

céltartalékképzésre vonatkozó egyedi és portfóliószintű döntéseket. Az egységes bizottsági struktúra 

kialakítása keretében a Bizottság 2021. november 16-tól kezdte meg működését. 

A Magyar Bankholding Zrt., mint pénzügyi holding társaság stratégiai döntéshozói, prudenciális 

kontroll és csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett (továbbiakban a pénzügyi 

holding társaság és a három bankcsoport együtt: MBH teljes csoport). Az egyesülés hangsúlyos eleme 

az egységes szervezeti irányítási struktúra létrehozása volt a Magyar Bankholdingban és Tagbankjaiban. 

Ennek megfelelően 2021. november 16. óta a Bankholding vezérigazgató-helyettesei és ügyvezető 

igazgatói átvették a szakmai és munkajogi irányítást a Tagbankokban, a Budapest Bankban, az MKB 

Bankban és az MTB Csoportban, ezzel összhangban kialakításra került egy egységes bizottsági struktúra 

is az MBH teljes csoportban. 

2.1.3. Vezető testületi kockázati információs rendszer  

 
Az MBH a kockázatairól és az azok kezelését célzó intézkedésekről megfelelő jelentési rendszert 

működtet a menedzsment tájékoztatása érdekében, kialakítva a rendszeres, és szükség szerint eseti 

jelentésszolgálati tevékenység folyamatát. 

A negyedéves kockázati jelentések célja az MBH kockázatvállalásának felmérése. A jelentések 

tájékoztatják az Igazgatóságot és a Felügyelő Bizottságot a legfontosabb folyamatokról, kockázatokról, 
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a kockázati mutatók alakulásáról, és ezekkel kapcsolatos intézkedésekről. Ezt egészítik ki a Módszertani 

Bizottság, illetve az Eszköz-Forrás Bizottság részére készített negyedéves és havi jelentések. 

A Kockázatkezelés szervezeti felépítése*  

 

 
*A Kockázatkezelés szervezeti felépítését bemutató ábra a 2021.12.31-i működést tartalmazza. 

Az Egységes irányítási koncepció (tripple hatting) bevezetésével az MBH Kockázatkezelési 

vezérigazgató-helyettese (N-1) és a Kockázatkezelési Divízió ügyvezető igazgatói (N-2) vezetői töltik 

be a Tagbankok azonos pozícióját és látják el a Tagbankok kockázatkezelésének szakmai és a munkajogi 

irányítását. 

A Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettes alatt működő szakterületek elsődleges feladata, hogy a 

felelősségi körükbe tartozó kockázatok esetén csoportszinten:  

• Irányítsák és felügyeljék az adott kockázat kezelését. 

• Meghatározzák, összehangolják, felügyeljék és fejlesszék a kockázatok mérésére alkalmazott 

módszertanokat és politikákat, valamint koordinálják a Csoporton belüli harmonizációs 

folyamatot. 

• Meghatározzák és visszamérjék a prudenciális limitstruktúrát, valamint kialakítsák és fejlesszék 

az ehhez szükséges folyamatokat. 

• Rendszeres és ad-hoc jelentéseket készítsenek a testületek és kockázati bizottságok  részére a 

kockázatkezelési és kockázati kontroll tevékenységének támogatásának céljából.  

• Elkészítsék és karbantartsák a kockázatokhoz kapcsolódó belső szabályzatokat.  

• Kialakítsák és fejlesszék a kockázatkezelési adatvagyon és folyamatok működtetéséhez 

szükséges IT igényeket és azok megvalósítása érdekében együttműködjenek az IT, valamint 

adattárház/BI funkciókat ellátó területekkel. 

• Szakmai konzultációs fórum megszervezésével elősegítsék a csoporton belüli kockázati 

módszertanok és folyamatok hatékonyságának a növekedését. 
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A Kockázatkezelési Divízió 2021.12.31. napon 6, a Kockázatkezelési vezérigazgató-helyettesnek 

riportáló területtel működött: 

Egyedi üzleti Kockázatkezelés feladatai: 

Az illetékességébe tartozó kockázatok prudens kezelése egységes kockázatkezelési elvek, folyamatok, 

módszertan és eszközrendszeren keresztül. Az egyedi üzleti tevékenység hatékony és prudens kockázati 

felügyelete, eszközrendszerének kialakítása, karbantartása, visszamérése.  

Standard üzleti Kockázatkezelés feladatai: 

Az illetékességébe tartozó kockázatok prudens kezelése egységes kockázatkezelési elvek, folyamatok, 

módszertan és eszközrendszeren keresztül. A standard üzleti tevékenység hatékony és prudens kockázati 

felügyelete, eszközrendszerének kialakítása, karbantartása, visszamérése.  

Vállalati Szintű Kockázatkezelés feladatai: 

Az MBH prudens, kockázattudatos működéséhez való hozzájárulás a hitelkockázatok azonosításához, 

számszerűsítéséhez, méréséhez, limitálásához szükséges előfeltételek meghatározásával, módszertanok, 

szabályozások kialakításával, karbantartásával és a kockázatok riportolásával.  

Piaci és Likviditási Kockázatkezelés feladatai: 

Az MBH prudens, kockázattudatos működéséhez való hozzájárulás a piaci és likviditási kockázatok 

azonosításához, számszerűsítéséhez, méréséhez, limitálásához szükséges előfeltételek 

meghatározásával, módszertanok, szabályozások kialakításával, karbantartásával és a kockázatok 

riportolásával. 

Követeléskezelés feladatai: 

A nehéz pénzügyi helyzetben levő, de üzletileg reorganizálható problémás vállalati ügyfelek pénzügyi 

helyzetének stabilizálása hatékony és célzott intézkedésekkel az MBH veszteségének minimalizálása 

érdekében. A vállalati ügyfélkörben keletkező problémás követelések esetében a veszteség 

minimalizálása, igényérvényesítés. A terület feladata továbbá a retail hitelezési tevékenység során 

keletkező problémás követelések költséghatékony és gyors kezelése a veszteségek minimalizálása, a 

megtérülések növelése érdekében. 

Működési Kockázatkezelés: 

A működési kockázatkezelés keretrendszerének és a működési kockázatok kezeléséhez szükséges 

módszerek kialakítása, szabályozása, működtetése és folyamatos karbantartása. Javaslattétel a működési 

kockázatok csökkentését célzó intézkedésekre, valamint az elfogadott javaslatok megvalósulásának 

nyomon követése. 

 

2.1.4. Kockázati stratégia  

 
Az MBH kockázati stratégiája az üzleti stratégiával összhangban került kialakításra és annak integrált 

részét képezi. A kockázati stratégia célja a kiegyensúlyozott kockázat/hozam arány MBH Prudenciális 

Csoport szintű biztosítása. A kockázati stratégiát a Módszertani Bizottság és az Igazgatóság hagyja jóvá. 

Az MBH vezetőségének feladata, hogy meghatározza az üzleti stratégiát és az azzal konzisztens 

kockázati stratégiát, amely legalább évente egyszer, a tervezési ciklussal összhangban felülvizsgálatra 

kerül. Az MBH szintű kockázati stratégia alapja az Igazgatóság által elfogadott terv.  
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A felülvizsgált, üzleti stratégiához igazított kockázati étvágy évente legalább egyszer bemutatásra kerül 

a Módszertani Bizottság, majd az Igazgatóság számára jóváhagyás céljából. A kockázatokban történő 

jelentős változás, esetén rendkívüli felülvizsgálat kerül elrendelésre.  

A tervezés során az MBH vezetősége irányelvként megfogalmazza az egyértelmű mennyiségi és 

minőségi célkitűzéseket, meghatározza a rendelkezésre álló tőke alapján a kockázati étvágyat és a 

nyereségességgel kapcsolatos, valamint a stratégiailag hangsúlyos célértékeket.  

A vezetőség havi rendszerességgel összevont alapon vizsgálja a Csoport, valamint egyedi alapon az 

egyes Csoporttagok teljesítményét.  

 

2.1.5. Kockázati térkép  

 
Az MBH tekintetében a következő kockázatok kerültek azonosításra.  

 

   
 
 

2.2. Hitelkockázat  

A Tagbankok hitelezési tevékenysége révén a hitelezési kockázat a Csoport legjelentősebb kockázata. 

A Csoport a hitelkockázatot intézkedésekkel, eljárásokkal, és/vagy tőkével fedezi. A Csoport kockázati 

stratégiájának részeként meghatározta azon portfólió-keretrendszerét, amelyben nem kíván új 

kockázatot vállalni. 

A Csoport hitelkockázat vállalási politikája konzervatív, mely fókuszában a hosszú távú, stabil, prudens 

és nyereséges működés áll. Hitelezési kockázattal kapcsolatos kockázati étvágyát úgy határozza meg, 

hogy azok betartása mellett a stratégiai és éves tervekben meghatározott eredmény tervek elérésre, tőke 

és hitelezési veszteség számok megfelelően monitorozva betartásra kerüljenek. 

Releváns

Hitelezési kockázat Igen

Részesedési kockázat Igen

Egyéb eszközök kockázata Igen

Partnerkockázat Igen

Hitelértékelési korrekciós kockázat (CVA) Igen

Felhígulási kockázat Igen

Elszámolási kockázat Igen

Nyitvaszállítási kockázat Igen

Értékpapírosítás kockázata Nem

Koncentrációs kockázat Igen

Országkockázat Igen

Reziduális kockázat Igen

Devizahitelezési kockázat Igen

White label kockázat Igen

Modellkockázat (hitel) Igen

Működési kockázat Igen

Reputációs kockázat Igen

Üzletviteli kockázat Igen

Információs és kommunikációs technológiai kockázat Igen

Modellkockázat Igen

Kereskedési könyvi és devizaárfolyam kockázat Igen

Nem kereskedési könyvi kamatkockázat Igen

Credit spread kockázat Igen

Üzleti és stratégiai kockázat Igen

Szabályozói környezetből eredő kockázat Igen

Likviditás finanszírozási kockázat Igen

Likviditási kockázat Likviditási kockázat Igen

Egyéb kockázatok

Éves kockázati önértékelés

Kockázati típusok

Hitelkockázat

Működési kockázat

Piaci kockázat
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A Csoport azonosította azokat a kockázatos szegmenseket és üzletágakat, amelyek esetén a Tagbankok 

kockázatvállalási hajlandósága, kockázati étvágya limitált. 

A Tagbankok esetében mind a vállalati, mind a lakossági szegmensekben minden ügyfélhez validált és 

jóváhagyott ügyfélminősítés tartozik. A Tagbankok minden ügyfelüket befogadáskor minősítéssel látják 

el statisztikai alapú vagy szakértői bírálati modellek alapján. Emellett a Tagbankok minden követelést 

minimum a jogszabályi előírásoknak megfelelő gyakorisággal minősítenek.  

A Tagbankok független kockázatkezelési egységeket hoztak létre a hitelezési kockázat folyamatos 

kontroll alatt tartására, melyek az üzleti szervezeti egységektől elkülönülten működnek. Az MBH 

Prudenciális Csoport szintjén  kockázatkezelési folyamatok kerültek kiépítésre a hitelkockázatok 

azonosítására, mérésére, elemzésére, értékelésére, kezelésére, nyomon követésére és jelentésére.  

A Tagbankok hitelkockázat kezelési stratégiája az alábbi alapfolyamatok mentén valósul meg: 

• limitek kialakítása, hitelezhetőségi limitek kialakítása,  

• hitelkockázat mérséklési technikák alkalmazása, 

• adósminősítés (ügyfélminősítés, minimum hitelezési paraméterek és befogadási kritériumok 

alkalmazása, hitelképesség vizsgálata), 

• hitelkockázat vállalási döntés - döntési rend kialakítása és betartása, 

• monitoring  és riporting folyamatok, 

• értékvesztési folyamatok, 

• behajtási folyamatok. 

 

A Csoportban a hitelezés belső szabályozások és utasítások alapján történik. A folyamatok 

rendszerekkel támogatottak, a „négy szem elv” a folyamatokban biztosított.  

Limitrendszer 

A hitelezési kockázat kezelésének lényeges eszköze a vállalható kockázatok limitálása ügyfelek és 

ügyfélcsoportok szintjén. A limit a kockázatvállalás maximális összegét és feltételrendszerét jelenti. Ez 

vonatkozhat egy ügyfélre, illetve két vagy több ügyfél alkotta ügyfélcsoportra is.  

Az ügyfél/ügyfélcsoport limitek mellett a Csoporttagok ágazati-, szektor-, ország-, deviza- és 

termék/termékcsoport limitek alkalmaznak a hitelezési kockázat limitálása érdekében.  

Hitelkockázat mérséklési technikák és monitorozás 

A Csoport a hitelkockázat mérséklésére hitelkockázati fedezeteket alkalmaz. Ezek egy része a Hpt. és a 

CRR szerinti tőkekövetelmény csökkentő tényezőként is figyelembe vehető.  

A Tagbankok az egyes biztosítékok befogadhatóságának, értékelésének és rendszeres újraértékelésének, 

valamint érvényesítésének átfogó szabályozását a jogszabályi, valamint a felügyeleti előírásokkal 

összhangban, a gazdasági helyzet és piaci adottságok figyelembe vételével alakították ki.  

A biztosítékok értékelésének lényeges alapelve az óvatos, értékálló és független értékbecslés, a 

biztosítéki értéknek a fedezet önmagában álló, üzletmenettől függetlenül realizálható értékét kell 

tükröznie. A befogadott fedezetek értéke új értékbecslések alapján rendszeresen felülvizsgálatra kerül.  
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Ügyfélminősítés 

Az ügyfélminősítés a limit meghatározása, illetve kötelezettségvállalási döntés meghozatala előtt 

szubkonszolidált szinten elvégzésre kerül minden olyan ügyfélre, amellyel szemben a Csoport 

kockázatot vállal. Az ügyfélminősítés objektív alapokon, konzervatív megközelítéssel az „ismerd meg 

az ügyfeled” és a „négy szem” elveket egyaránt érvényesíti. A Csoport külső és belső minősítéseket 

(rating, scoring) is alkalmaz, hitelbírálati és kockázatkezelési rendszerének részeként.  Hitelezési 

kockázat kizárólag érvényes limit és megfelelő ügyfélminősítés fennállása esetén vállalható. 

Hitelkockázat vállalási döntés 

A Tagbankok a kockázatok megfelelő kezelése érdekében a különböző ügylettípusokhoz, 

ügyféltípusokhoz, illetve a különböző kockázatvállalási és fedezeti szintekhez különböző 

kockázatvállalási döntési szinteket rendelnek, melyek belső szabályzatokban rögzítettek. A jóváhagyási 

folyamatban minden esetben érvényesül a kettős ellenőrzés („négy szem”) alapelve.  

Monitoring folyamatok 

A kockázatvállalások jóváhagyott érvénytartama alatt végbemenő változások figyelemmel kísérése a 

monitoring tevékenység keretében, előre definiált jellemzők (indikátorok) alapján, a kitettség méretének 

és kockázatának megfelelő mélységben, rendszer-támogatott módon, szabályozottan, folyamatosan és 

dokumentáltan történik. A Tagbankok monitoring tevékenysége ügyfél-, ügylet- és biztosíték 

monitoringot foglal magában, amelynek eredményeként kerül sor az ügyfélkezelés típusának 

aktualizálására, és ha szükséges, javaslattétel történik a megfelelő intézkedések megtételére. Vállalati 

ügyfelek esetében a portfólió monitoring mellett ügyfélszintű monitoring is megvalósul. A Csoport 

folyamatosan figyelemmel kíséri portfóliója teljesítményének alakulását, az ügyfelek viselkedését, a 

nem-teljesítések arányát. A monitoring tevékenység fő elemei:  

• Portfólió minőségi mutatók 

• Kitettség, fedezettség információk 

• Új volumenre vonatkozó információk 

Ügyletminősítési és értékvesztési folyamatok 

A Csoport a kintlévőségből és mérlegen kívüli kötelezettségvállalásból származó várható veszteség 

ellentételezésére a megfelelő mértékű értékvesztés és céltartalék képzésével és értékvesztés 

elszámolásával készül fel. A tartalékolás elveit és menetét számviteli szabályzatok rögzítik. A várható 

éves, illetve teljes futamidőre vonatkozó  hitelezési veszteség számszerűsítése a kockázatkezelési terület 

felelőssége.  

Az IFRS 9 standard szerint az ügyletek három minősítési kategóriába (Stage) kerülnek besorolásra: 

• Stage 1 – Jól teljesítő 

• Stage 2 – Alulteljesítő 

• Stage 3 – A nemteljesítés kockázati célú meghatározása 

Stage 1 kategória esetén, ha a hitelezési kockázat jelentősen növekszik, akkor az ügyleteket át kell 

minősíteni, illetve Stage 2 és Stage 3 kategóriák esetén a teljes futamidőre várható hitelezési veszteség 

elszámolása válik szükségessé. 

Lakosság esetében modell alapon csoportosan, portfólió szinten történik az értékvesztés szintek 

megállapítása. Vállalatok esetében magasabb Stage kategóriákban megengedett az egyedi szintű 

értékvesztés képzés. 
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Behajtási tevékenységek 

A hitelezési veszteség minimalizálása érdekében a Csoport korai és késői (workout) behajtási 

tevékenységeket tart fent. A megfelelően működtetett behajtási tevékenységek a várható megtérülést 

növelik, így a nemteljesítés esetén a várható veszteséget csökkentik.  

Tőkekövetelmény számítás 

Pillér 1 alatt a szubkonszolidált csoportok mindegyike a CRR által szabályozott sztenderd módszerrel 

számítja a hitelkockázat tőkekövetelményét. A konszolidált MBH szintű tőkekövetelmény a 

szubkonszolidált csoportok tőkekövetelményeinek konszolidáció utáni felösszegzésével áll elő. 

 

2.3. Részesedési kockázat  

Az MBH és a Tagbankok tulajdonosi jogokat megtestesítő tartós befektetéseiket (részesedéseket) 

stratégiai és üzletpolitikai céljaik elérése, tevékenységük támogatása, illetve hosszú távú 

jövedelmezőségük biztosítása érdekében létesítik, a releváns kockázatok figyelembe vétele és kezelése 

mellett. 

A Csoport meghatározta a részesedések kezelésének alapelveit, ide értve a részesedésekhez kapcsolódó 

kockázatok kezelésének elveit és eszközeit. A befektetések között, azok tevékenysége, teljesítménye és 

saját üzleti modelljéhez való kapcsolódása alapján stratégiai és egyéb típusú befektetések kerülnek 

megkülönböztetésre. Stratégiai érdekeltségeinek irányításában a Csoport tulajdonosi jogai gyakorlásán 

túl a vezető testületekbe történő delegált tisztségviselőkön keresztül valósítja meg a tulajdonosi kontrollt 

és irányítást. 

Az MBH, mint pénzügyi holding társaság felelős az összevont alapú felügyelet alá tartozó társaságok 

prudens működéséért. 

A részesedésekhez kapcsolódó célok a középtávú stratégiai tervezés, illetve az éves pénzügyi tervezés 

keretén belül kerülnek meghatározásra, teljesítményük értékelését a Csoportirányítási- és a Befektetési 

szabályzatokban definiált, az Igazgatóság részére készített negyedéves jelentések tartalmazzák. 

 

2.4. Partnerkockázat és CVA  

A Tagbankok a származtatott ügyletek partnerkockázatának meghatározására – 2021.06.30-tól a CRR2 

bevezetését követően - a CRR 274. cikke szerinti sztenderd módszert (SA-CCR) használják. A 

Tagbankok közül az MKB és az MTB él a nettósítás eszközével. A származtatott ügyletekre vonatkozó 

CVA kockázat számszerűsítésére a Tagbankok mindkét pillérben a CRR 384. cikke szerinti sztenderd 

módszert alkalmazzák.  

Az MBH szintű tőkekövetelmény a szubkonszolidált tőkeszükségletek összegzésével áll elő. 

A Tagbankok az ügyfelekkel kötött határidős, opciós ügyletek partnerkockázatának csökkentésére 

fedezetet kérhetnek be, illetve esetükben a partnerkockázat kezelése limitekkel valósulhat meg. 

A Tagbankok a hitelintézeti partnerekre limitrendszert működtetnek, limittel nem rendelkező partnerrel 

szemben kockázatot nem vállalnak. A hitelintézetekkel szembeni kockázatok kezelésére kibocsátói, 

bankközi kihelyezési, helyettesítési (pre-settlement), valamint settlement limitek kerülnek alkalmazásra. 

A Tagbankok a hitelintézeti partnerek esetében alapvetően az ISDA keret-megállapodásokat 

alkalmazzák, illetve annak alkalmazására törekednek.  
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A Tagbankok esetében elhanyagolható a rossz irányú kockázat, tekintettel arra, hogy a Tagbankok 

alapvetően fedezeti célú ügyleteket kötnek. 

 

2.5. Országkockázat  

Az országkockázatok felvállalását a Tagbankok országlimit-rendszer működtetésével szabályozzák és 

korlátozzák. Kockázat felvállalására országlimittel bíró ország felé, a rendelkezésre álló szabad 

országlimit erejéig van lehetőség. 

Az országlimitek megállapítása külső minősítések alapján történik.  

A Csoport országkockázati tőkekövetelményt nem képez, ugyanakkor belső módszertan segítségével 

rendszeresen méri az esetleges Pillér 2 szerinti többlet-tőkekövetelmény képzés szükségességét. 

Az országkockázatra vonatkozóan azonos típusú limit került kialakításra az MBH és a Tagbankok 

szintjén, amely a Kockázati Stratégia éves felülvizsgálatával együtt kerül jóváhagyásra. 

A direkt kitettségek felvállalása csak elfogadható szintű külső szuverén minősítéssel bíró országok felé 

lehetséges. 

 

2.6. Értékpapírosítási kockázat  

 
Az MBH nem rendelkezik értékpapírosítási kitettséggel. 

 

2.7. Működési kockázat  

 
A működési kockázatok megfelelő azonosítása és teljes körű felmérése kulcsfontosságú a működési 

kockázatok kezelése szempontjából az MBH és a Tagbankok számára. Az MBH stratégiai célkitűzése a 

működési kockázat minimalizálása. A felmért kockázatok alapján a folyamatok és kontrollok 

hatékonyságának javításával, a kockázatok és a bekövetkezett események tudatos figyelembevételével, 

a váratlan események számának minimalizálására törekvő működési környezet kialakítása a cél.  

A működési kockázatok kezelésén keresztül  

• a feltárt kockázatok csökkenthetők,  

• a kontrollok hatékonysága növelhető,  

• a jövőben bekövetkező veszteségeseményekből származó veszteség minimalizálható.  

 

A Csoport nem alkalmaz a működési kockázati tőkekövetelmény csökkentésére biztosításokat és a 

kockázati transzferre szolgáló egyéb mechanizmusokat. 

A szubkonszolidált csoportok kvalitatív és a kvantitatív működési kockázatkezelési keretrendszert 

működtetnek, amelynek fő eszközei a következők:  

• Egységes szabályok és elvek alapján történő, teljes szubkonszolidált csoportra kiterjedő, 

decentralizált belső veszteségadat-gyűjtés; 

• A kockázat szintjének változását mutató kulcskockázati indikátorok (KRI) definiálása, gyűjtése 

és monitoringja; 
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• Rendszeresen végrehajtott kockázati önértékelések, melyek célja a Csoporttagok magas 

maradványkockázatú tevékenységeinek és azokon működtetett kontrolloknak a feltárása és a 

hozzájuk kapcsolódó kockázatcsökkentő intézkedések megfogalmazása; 

• Szcenárióelemzés, mely a ritka, de nagyhatású, a veszteségadat-gyűjtés során még nem 

azonosított, de a jövőben potenciálisan bekövetkező veszteségesemények számszerűsítésére 

szolgál; 

• A folyamatokhoz kötődő kockázatok és kontrollok feltárása és elemzése, illetve a folyamatok 

hatékonyságának javítása (folyamat alapú kockázatkezelési tevékenység); 

• A tagbanki szervezet kockázattudatosságának növelése oktatások, workshopok lebonyolításán 

keresztül; 

• Termékleltár kialakítása a Tagbankoknál, amely a legfontosabb forgalmazott termékcsoportok 

nyilvántartására szolgál. A termékleltár a termékcsoportok általános jellemzőin túl tartalmazza 

azon üzletviteli kockázati faktorokat, amelyek az ügyfelek kiszolgálásához kapcsolódnak; 

• Modell-leltár kialakítása a Tagbankoknál, mely teljeskörű és világos képet mutat a 

szubkonszolidált szinten használt modellekről, mely lehetőséget biztosít azon potenciális 

működési kockázatok azonosítására és csökkentésére, amelyek a jövőben veszteséget 

okozhatnak az MBH, illetve a Tagbankok számára.  

• Reputációs kockázati események bekövetkezésére gyors és minden szakmailag érintett területet 

magában foglaló kríziskommunikációs folyamattal rendelkezik.  

• Működési kockázati tőkekövetelmény megképzése Pillér 1 és Pillér 2 alatt. 

A működési kockázatok kezelése során az MBH az alábbi alapelveket alkalmazza: 

• Mivel a működési kockázat minden tevékenységben jelen van, a működési kockázat kezelése a 

Csoport minden dolgozójának és a vezető testületeiben résztvevő minden személynek a feladata. 

• A működési kockázat kezeléséért elsődlegesen az üzletágak, szakterületek, kirendeltségek 

vezetői a felelősek. 

• A Csoport olyan IT infrastruktúrát tart fenn, amely biztosítja a gyors helyreállítást incidens 

bekövetkezése esetén. Továbbá kontrollokat üzemeltet, melyekkel minimalizálja az események 

bekövetkezésének hatásait. 

• A Csoport hatékony csalás megelőzési csoport tevékenysége segítségével csökkenti a csalással 

összefüggő veszteségeket. 

• A működési kockázatok kezelése során a Csoport alapvető célja a feltárt kockázatok 

csökkentése, a kontrollok hatékonyságának növelése, a jövőben bekövetkező 

veszteségeseményekből származó veszteség minimalizálása.  

• A Csoport biztosítja azon folyamatok működését, melyek segítségével minden materiális 

kockázat feltárható, melyek keletkezhetnek súlyos rendszerhibából, emberi tévedésből, 

csalásból vagy bármilyen egyéb hiba során. 

• A Csoport üzletmenet folytonosság kezelési keretrendszert működtet az  

MBH-nál és a Tagbankoknál, amelynek részei a kríziskezelési tervek, a katasztrófa elhárítási 

tervek (DRP) és üzletmenet folytonossági tervek (BCP). Az MBH-n belül a Bankbiztonság 

felelős az üzletmenet folytonosság kezelési keretrendszer működtetéséért1. 

A működési kockázat tőkekövetelményének meghatározása eltérő módszertan szerint történik az egyes 

Tagbankok esetében. Pillér 1 alatt a működési kockázat tőkekövetelményét a BB Csoport AMA 

módszerrel, az MKB Csoport sztenderd módszerrel, az MTB Csoport alapmutató módszerrel számítja. 

 
1 A keretrendszer kialakításának, működtetésének részleteit az Üzletmenet-folytonossági szabályzat tartalmazza. 
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A konszolidált tőkekövetelmény a szubkonszolidált csoportokra számított tőkekövetelmények 

felösszegzésével áll elő. 

Az MBH és a Tagbankok működési kockázati étvágyat (kockázati tolerancia határt) határoznak meg a 

belső veszteségadatok értékelésére. A kockázati étvágy a korábban bekövetkezett és a várt 

veszteségesemények figyelembevételével meghatározza a működési kockázati eseményekből származó 

pénzügyi veszteség Csoport számára elfogadható szintjét.  

 

2.8. Piaci kockázat (Kereskedési könyvi kamatláb- és devizaárfolyam 

kockázat)  

A kereskedési könyvi piaci kockázat annak kockázata, hogy a piaci árak, mint a kamatláb 

(kamatlábkockázat), részvényárfolyamok (részvénykockázat), áruk (árukockázat) és devizaárfolyamok 

(devizakockázat) változása negatív hatást gyakorolhat az intézmény eredményére/jövedelmezőségére, 

illetve negatívan befolyásolja pénzügyi eszközökben lévő befektetéseinek értékét. A piaci kockázat 

része a valós értékelés hatálya alá tartozó kötvények árfolyamának a kibocsátó piaci megítélésének 

romlásából eredő kedvezőtlen alakulása is.  

A kereskedési könyvi piaci kockázat kezelésére, limitálására és ellenőrzésére vonatkozó kereteket a 

Kockázati Stratégia adja meg. A Tagbankok saját maguk kezelik, limitálják, mérik és ellenőrzik piaci 

kockázataikat, azonban az ezekhez kapcsolódó szabályozásoknak, módszertanoknak és egyéb ezzel 

kapcsolatos dokumentumoknak összhangban kell lenniük a Kockázati Stratégiával és a Piaci 

Kockázatkezelési Politikával. A piaci kockázatra felállított limitek a kockázatviselő képességen alapuló 

éves tervezési folyamat során megállapított piaci kockázatra rendelkezésre álló tőke alapján kerülnek 

meghatározásra, mely kiterjed mind a Pillér 1, mind a Pillér 2 szemléletre. A Pillér 1 kereskedési könyvi 

tőkekövetelmény a sztenderd módszerrel kerül megállapításra, míg Pillér 2-ben VaR alapú belső 

módszerrel kerül felmérésre a piaci kockázat. 

A Tagbankok kereskedési könyvi piaci kockázati kitettsége alacsony, nem éri el a szavatoló tőke 1%-

át. Kockázatvállalás elsősorban piacvezetésből, és ügyféligényből származó sajátszámlás kereskedésből 

adódik, árukockázatot egyik Tagbank sem vállal. 

A Kockázatkezelési Divízióhoz tartozó Piaci és Likviditási Kockázatellenőrzés felel a Kockázati 

Stratégia szerinti kockázati étvágy és ennek megfelelő limitrendszer betartásának ellenőrzésért, melyről 

havi rendszerességgel beszámol az Eszköz-Forrás Bizottság felé. 

 

2.9. Banki könyvi kamatkockázat  

 
A banki könyvi kamatlábkockázat annak a lehetősége, hogy a banki könyvi pozíciókból származó 

jövedelem és/vagy az intézmény gazdasági tőkeértéke kedvezőtlenül változik a piaci kamatlábak 

változásának következtében. 

A banki könyvi kamatlábkockázat kezelésére, limitálására és ellenőrzésére vonatkozó kereteket a 

Kockázati Stratégia adja meg. A Tagbankok saját maguk kezelik, limitálják, mérik és ellenőrzik a banki 

könyvi kamatkockázatukat, azonban az ezekhez kapcsolódó szabályozásoknak, módszertanoknak és 

egyéb ezzel kapcsolatos dokumentumoknak összhangban kell lenniük az Kockázati Stratégiával és a 

Piaci Kockázatkezelési Politikával. A banki könyvi kamatkockázatra felállított limitek a kockázatviselő 

képességen alapuló éves tervezési folyamat során megállapított banki könyvi kamatkockázatra 

rendelkezésre álló tőke alapján kerülnek meghatározásra. A banki könyvi kamatkockázati kitettséget a 

Tagbankok különböző forgatókönyvek mentén statikus szimulációs technikák alkalmazásával mind 
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jövedelem (NII), mind gazdasági tőkeérték (EVE) szemléletben vizsgálják, és a Pillér 2 

tőkekövetelményt ezen forgatókönyvek alapján határozzák meg. Az alkalmazott limitrendszer a Pillér 2 

kockázatok mellett kiterjed, külön az NII és EVE komponensből eredő kockázatokra is. A Tagbankok 

a kamatláb kockázat értékelésekor a látra szóló betétállomány viselkedésére modellt alkalmaznak, 

illetve rendszeresen megvizsgálják a hitel előtörlesztések és betét feltörések kamatkockázati hatását, és 

amennyiben azok hatása jelentősnek bizonyul, úgy ezek a kamatkockázati modellbe is beépítésre 

kerülnek. 

A Kockázatkezelési Divízióhoz tartozó Piaci és Likviditási Kockázatellenőrzés felel a Kockázati 

Stratégia szerinti kockázati étvágy és ennek megfelelő limitrendszer betartásának ellenőrzésért, melyről 

havi rendszerességgel beszámol az Eszköz-Forrás Bizottság felé.  

 

2.10. Likviditási kockázat  

Likviditási kockázati profil, kockázati étvágy 

A likviditás az intézmény azon képessége, hogy az eszközei növekedését, lejáró kötelezettségeit anélkül 

tudja finanszírozni, és teljesíteni, hogy emiatt jelentős, nem tervezett veszteség érné. A rövid távú 

források hosszú távú kihelyezése, azaz a jövedelmezőség érdekében végrehajtott lejárati transzformáció 

(lejárati kockázat), a lejárat előtti tömeges forráskivonás (lehívási kockázat), a források megújíthatósága, 

a forrás költségek változása (megújítási kockázat), valamint a környezeti hatások és más piaci szereplők 

magatartásának bizonytalansága jelentik a likviditás kockázatait.  

A likviditási stratégia célja, hogy hozzáférést biztosítson elegendő mennyiségű forráshoz, mellyel a  

Csoport indokolt költségek árán, mérsékelten és súlyosan válságos környezetben is ki tudja elégíteni 

üzleti igényeit és pénzügyi kötelezettségeit. A likviditási kockázatok kezelésének és ellenőrzésének célja 

a Csoporttagok mindenkori fizetőképességének és refinanszírozhatóságának biztosítása. Az előbbiekben 

definiált céllal összhangban a likviditási kockázatkezelés arra törekszik, hogy a mindenkori 

fizetőképesség és refinanszírozhatóság fenntartása mellett („a fizetésképtelenséggel kapcsolatos 

elkerülési stratégia”) minimalizálja a likviditási tartalék költségét és lehetővé tegye a gazdaságos 

likviditáskezelést („a likviditás elérhetőségének kockázatával kapcsolatos optimalizálási stratégia”) . 

Likviditási hiány esetén a likviditás magasabb prioritást kap, mint a nyereségesség a célok 

hierarchiájában. 

További cél a vonatkozó felügyeleti mutatók betartása csoportszinten és külön minden Csoporttag 

esetében. Ezzel a megközelítéssel összhangban a Csoport a szabályozói minimum elvárásokon felüli 

konzervatív kockázati puffereket határoz meg. A Csoport a likviditási kockázati étvágyát a Kockázati 

Stratégiában részletezett, kiemelt likviditási mutatószámokon, illetve az azokhoz rendelt limiteken 

keresztül definiálja. 

A Tagbankok saját maguk kezelik, limitálják, mérik és ellenőrzik likviditási kockázataikat, azonban az 

ezekhez kapcsolódó szabályozásoknak, módszertanoknak és egyéb ezzel kapcsolatos 

dokumentumoknak összhangban kell lenniük a Kockázati Stratégiával és a Likviditási Kockázatkezelési 

Politikával. A Csoporttagok kötelező érvénnyel alávetik magukat az MBH által csoport szinten 

meghatározott szabályozási, monitoring, riporting és konzultációs folyamatoknak, a Csoporttagok 

specifikus likviditási szabályozásainak összhangban kell lenniük a Kockázati Stratégiával, Likviditási 

Kockázatkezelési Politikával és a kapcsolódó operatív szabályozásokkal.  

A Csoport finanszírozási forrásainak struktúrája jól diverzifikált. A források legnagyobb részét az 

ügyfélbetétek teszik ki (2021.12.31-én 64%-át), ezeknek meghatározó részét (82%-át) széles körű és 

stabil ügyfélbázistól származó, háztartási és nem pénzügyi vállalati betétek alkotják. A forrásokon belül 
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jelentős részarányt képviselnek még a felvett hitelek (23%-ot) - melyek 83%-a a Magyar Nemzeti 

Banktól származik -, illetve a kibocsátott kötvények és jelzáloglevek (4%). A betéti állományon belül 

78% a látra szóló- és 22% a lekötött betétek aránya. 

A Csoport jelentős mértékű likviditási pufferrel rendelkezik, mely elsősorban jegybankképes 

értékpapírokból (többnyire magyar állam által vagy magyar állam kezessége mellett kibocsátott 

értékpapírokból) és MNB-nél elhelyezett egynapos betétekből áll. A likviditásfedezeti ráta (LCR) értéke 

ennek köszönhetően stabilan a törvényi minimumkövetelmény szint (100%) felett alakult, az LCR 

értéke 2021.12.31-én 315,7% volt, míg a likviditási többlet 1 046 Mrd Ft-os szinten alakult. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

EU 1a Negyedév vége (éé. hh. nn) 2021.12.31 2021.09.30 2021.06.30 2021.03.31 2021.12.31 2021.09.30 2021.06.30 2021.03.31

EU 1b Átlagszámításhoz felhasznált adatpontok száma 12 10 7 4 12 10 7 4

MAGAS MINŐSÉGŰ LIKVID ESZKÖZÖK

1 Magas minőségű likvid eszközök (HQLA) összesen 1 802 428 1 889 512 1 904 967 1 932 326

KÉSZPÉNZ – KIÁRAMLÁSOK

2 Lakossági és kisvállalkozói betétek, ebből: 2 902 352 2 839 506 2 820 864 2 823 609 222 855 219 061 218 199 219 130

3 Stabil betétek 1 766 544 1 722 576 1 705 969 1 704 035 88 327 86 129 85 298 85 202

4 Kevésbé stabil betétek 1 135 809 1 116 930 1 114 895 1 119 574 134 528 132 933 132 901 133 928

5 Fedezetlen nem lakossági finanszírozás 2 408 490 2 335 334 2 269 104 2 244 209 1 063 990 1 033 114 998 724 988 896

6
Operatív betétek (minden partner) és a szövetkezeti bankok 

hálózatán belüli betétek
276 995 267 599 261 903 270 310 69 241 66 900 65 476 67 578

7 Nem operatív betétek (minden partner) 2 125 818 2 061 894 2 000 361 1 969 926 989 072 960 373 926 408 917 346

8 Fedezetlen adósság 5 676 5 841 6 840 3 973 5 676 5 841 6 840 3 973

9 Fedezett nem lakossági finanszírozás 0 0 0 0

10 További követelmények 870 487 843 601 802 161 776 318 153 996 149 335 137 979 134 471

11
Származtatott kitettségekkel és egyéb biztosítéki 

követelményekkel kapcsolatos kiáramlások
36 898 36 322 35 913 36 028 36 898 36 322 35 913 36 028

12
Hiteltermékek finanszírozásán keletkezett veszteséggel 

kapcsolatos kiáramlások
0 0 0 0 0 0 0 0

13 Hitel- és likviditási keretek 833 589 807 280 766 248 740 291 117 097 113 013 102 066 98 444

14 Egyéb szerződéses finanszírozási kötelezettségek 69 984 67 215 67 218 64 774 56 483 55 163 56 303 55 912

15 Egyéb függő finanszírozási kötelezettségek 496 903 489 331 503 625 509 004 59 436 56 949 57 797 60 560

16 KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN 1 556 760 1 513 622 1 469 002 1 458 968

KÉSZPÉNZ – BEÁRAMLÁSOK

17 Fedezett kölcsönügyletek (pl. fordított repoügyletek) 5 664 26 138 35 479 53 374 316 379 541 0

18 Teljes mértékben teljesítő kitettségekből származó beáramlások 654 108 540 175 528 904 546 928 648 012 536 139 525 095 543 767

19 Egyéb készpénzbeáramlások 17 637 10 996 10 460 9 458 17 637 10 996 10 460 9 458

EU-19a

(Devizakiviteli-/behozatali korlátozásokat alkalmazó harmadik 

országokbeli ügyletekből eredő, vagy nem konvertibilis 

pénznemben denominált összes súlyozott beáramlás és összes 

súlyozott kiáramlás különbözete)

0 0 0 0

EU-19b (Kapcsolt szakosított hitelintézettől származó többletbeáramlás) 0 0 0 0

20 KÉSZPÉNZBEÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN 677 409 577 309 574 843 609 760 665 964 547 514 536 096 553 225

EU-20a Teljesen mentesített beáramlások 0 0 0 0 0 0 0 0

EU-20b 90 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások 0 0 0 0 0 0 0 0

EU-20c 75 %-os felső korlát alá tartozó beáramlások 677 409 577 309 574 843 609 760 665 964 547 514 536 096 553 225

TELJES KIIGAZÍTOTT ÖSSZEG

EU-21 LIKVIDITÁSI PUFFER 1 802 428 1 889 512 1 904 967 1 932 326

22 NETTÓ KÉSZPÉNZKIÁRAMLÁSOK ÖSSZESEN 890 796 966 109 932 906 905 743

23 LIKVIDITÁSFEDEZETI RÁTA 209,1% 197,2% 205,4% 214,8%

CRR 451a. cikk (2) bekezdés - EU LIQ1 tábla

millió HUF Súlyozatlan érték összesen (átlag) Súlyozott érték összesen (átlag)

A likviditásfedezeti rátára vonatkozó mennyiségi információk

a

A likviditásfedezeti rátára vonatkozó eredmények fő okainak és

az LCR-számítás során figyelembe vett inputok időbeli

alakulásának magyarázata

Az MBH csoport 12 havi súlyozott átlaggal számított LCR mutatója nem változott jelentősen az elmúlt év során, a 100%-os jogszabályi minimumot messze meghaladó 197-215%-os tartományban mozgott. A

nem súlyozott mutató 315,7%-os szinten állt 2021.12.31-én, amely a jogszabályi minimumkövetelményhez képest mintegy 1047 Mrd Ft likviditási puffert jelent. A puffer 226 Mrd Ft-tal nőtt az előző

negyedévhez képest, főként az ügyfélbetét-állomány mintegy 480 Mrd Ft-os emelkedésének köszönhetően, melynek hatását csak tompítani tudta az ügyfélhitelek és a vállalati kötvény állomány 148 Mrd Ft-

os növekedése.

b A likviditásfedezeti ráta időbeli változásainak magyarázata Ld. "a" pont

c
A finanszírozási források aktuális koncentrációjára vonatkozó

magyarázat

A finanszírozási források nagyobb részét jól diverzifikált, alacsony koncentrációjú ügyfélbetét állomány adja. A betétállományon belül számottevő részt képviselnek a lakossági ügyfelek, illetve a kis- és

középvállalkozások (KKV-k) által elhelyezett betétek, ugyanakkor ez elmúlt egy évben a nagyvállalati betétállomány is dinamikusan emelkedett. A legnagyobb ügyfélcsoportok betétállománya jellemzően

azonban nem haladja meg az össz ügyfélbetét-állomány 1%-át. Jelentős mértékű forrás származik továbbá az MNB-től a gazdaságélénkítő hitelprogramjainak jegybank általi finanszírozásából. Emellett a

jelzáloglevelek kibocsátásával történő forrásbevonás is egyre hangsúlyosabb.

d
Az intézmény likviditási pufferének összetételére vonatkozó

általános magyarázat
Az MBH csoport likvid eszközeinek túlnyomó részét meg nem terhelt magyar állampapírok, magyar állam által garantált kötvények, valamint jegybanki overnight és egyhetes kihelyezések teszik ki.

e Származtatott kitettségek, és biztosítékok potenciális lehívása A származtatott ügyletekből eredő kitettségek nem jelentősek. A kapcsolódó tételek közül a negatív piaci forgatókönyv által a származtatott ügyletekre gyakorolt hatás a legmagasabb összegű (35,7 mrd Ft).

f Devizanem-eltérés a likviditásfedezeti rátában
Az MBH csoport mérlegében eszköz- és forrásoldalon is a forint tételek dominálnak, a devizás tételek döntő többsége euróban denominált. Mivel az MBH csoport likvid eszközein belül az eurós tételek csak

minimális részt képviselnek, ezért az euróban denominált tételekre számított LCR-mutató értéke alacsonyabb.

g

A likviditásfedezeti ráta számításához felhasznált egyéb tételek,

amelyek az LCR-táblában nem szerepelnek, de amelyeket az

intézmény a likviditási profilja szempontjából fontosnak tart

Az "egyéb" tételek nem jelentős nagyságrendűek.

Az EU LIQ1 táblát kiegészítő, a likviditásfedezeti rátára vonatkozó minőségi információk
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A nettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR) értéke stabilan az elvárt szint (min. 100%) felett alakult, 

értéke 2021.12.31-én 136,6% volt, az alábbiak szerint: 

 
 

A Csoport devizafinanszírozási megfelelési mutatója (DMM) a szabályozói limitet (min. 100%) stabilan 

túlteljesíti, értéke 2021.12.31-én 180,6% volt. A Csoport stabil devizaforrásait elsősorban az 

ügyfélbetétek, a kibocsátott kötvények és az intézményi refinanszírozási források jelentik. 

A Csoport eszközei és forrásai közötti denominációs eltérés mértéke alacsony, a devizaegyensúly 

mutató (DEM) stabilan a szabályozói limiten (min. -30% és max. 15%) belül marad, értéke 

2021.12.31-én -2,7% volt. 

A Csoport a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM) által támasztott követelményt 

jelzáloglevelek kibocsátásával teljesíti, a mutató értéke 2021.12.31-én 29,6% volt (a jogszabály által 

elvárt minimális szint 25%). 

A hitelintézetektől és befektetési alapoktól származó betétek aránya meglehetősen alacsony, ennek 

következtében a bankközi finanszírozási mutató (BFM) értéke bőven a jogszabály által megengedett 

30%-os maximális limiten belül, 4,3%-os szinten állt 2021.12.31-én. 

 

Nincs lejárat < 6 hónap ≥ 6 hónaptól <1 évig ≥ 1 év

Rendelkezésre álló stabil források (ASF) elemei

1 Tőkeelemek és -instrumentumok 0 0 0 679 936 679 936

2 Szavatolótőke 0 0 0 679 936 679 936

3 Egyéb tőkeinstrumentumok 0 0 0 0

4 Lakossági betétek 3 189 688 591 269 2 969 520

5 Stabil betétek 1 959 655 335 267 1 862 258

6 Kevésbé stabil betétek 1 230 033 256 2 1 107 262

7 Nem lakossági finanszírozás: 3 114 912 120 235 2 224 254 3 551 166

8 Operatív betétek 303 226 0 0 0

9 Egyéb nem lakossági finanszírozás 2 811 687 120 235 2 224 254 3 551 166

10 Kölcsönösen függő kötelezettségek 0 0 0 0

11 Egyéb kötelezettségek: 5 205 280 618 3 230 55 916 57 531

12 NSFR származtatott kötelezettségek 5 205

13
A fenti kategóriákba nem tartozó összes egyéb kötelezettség és 

tőkeinstrumentum
280 618 3 230 55 916 57 531

14 Rendelkezésre álló stabil források összesen (ASF) 7 258 154

Előírt stabil források (RSF) elemei

15 Magas minőségű likvid eszközök (HQLA) összesen 1 406 985

EU-15a
Fedezeti alapban lévő, legalább egy év hátralévő futamidőre megterhelt 

eszközök
1 498 1 549 133 737 116 266

16 Operatív célból más pénzügyi intézménynél tartott betétek 0 0 0 0

17 Teljesítő hitelek és értékpapírok: 487 617 477 523 3 546 340 3 467 592

18
Teljesítő, 1. szintű HQLA-val fedezett, 0 %-os haircut hatálya alá tartozó 

értékpapír-finanszírozási ügyletek pénzügyi ügyfelekkel
17 568 327 0 164

19

Teljesítő, egyéb eszközökkel fedezett értékpapír-finanszírozási ügyletek 

pénzügyi ügyfelekkel, és pénzügyi intézményeknek nyújtott hitelek és 

előlegek

110 903 50 430 306 467 342 772

20

Nem pénzügyi vállalati ügyfeleknek nyújtott teljesítő hitelek, lakosságnak 

és kisvállalkozásoknak nyújtott hitelek, valamint kormányzatoknak és 

közszektorbeli intézményeknek nyújtott hitelek, ebből:

357 659 423 825 2 937 994 2 832 978

21
Legfeljebb 35 %-os kockázati súllyal, a hitelkockázatra vonatkozó 

Bázel II sztenderd módszer szerint
59 504 97 524 904 363 732 549

22 Teljesítő jelzáloghitelek, ebből: 18 468 27 154 546 313 0

23
Legfeljebb 35 %-os kockázati súllyal, a hitelkockázatra vonatkozó 

Bázel II sztenderd módszer szerint
12 607 14 001 355 303 0

24

Egyéb teljesítő (not in default) és HQLA-nak nem minősülő hitelek és 

értékpapírok, beleértve a tőzsdén kereskedett részvényeket és a 

mérlegen belüli kereskedelemfinanszírozási termékeket

1 488 2 941 301 879 291 678

25 Kölcsönösen függő eszközök 0 0 0 0

26 Egyéb eszközök: 0 1 384 910 10 670 145 197 258 446

27 Fizikailag kereskedett áruk 0 0

28
Származtatott ügyletekhez alapletétként nyújtott eszközök és központi 

szerződő felek garanciaalapjához adott hozzájárulások
0 0 0 0

29 NSFR származtatott eszközök 8 627 0 0 8 627

30 NSFR származtatott kötelezettségek a nyújtott változó letét levonása előtt 1 104 0 0 55

31 A fenti kategóriákba nem tartozó összes egyéb eszköz 1 375 178 10 670 145 197 249 764

32 Mérlegen kívüli tételek 652 245 178 179 348 873 63 285

33 Előírt stabil források összesen 5 312 574

34 Nettó stabil forrásellátottsági ráta (%) 136,6%

CRR 451a. cikk (3) bekezdés - EU LIQ2 tábla

[devizaösszegben]

Nettó stabil forrásellátottsági ráta
Súlyozatlan érték a hátralévő futamidő szerint

Súlyozott érték

2021.12.31 Törvényi limit

Likviditásfedezeti ráta (LCR) 315,7% min. 100%

Nettó stabil finanszírozási mutató (NSFR) 136,6% min. 100%

Jelzálogfinanszírozás megfelelési mutató (JMM) 29,6% min. 25%

Devizafinanszírozás megfelelési mutató (DMM) 180,6% min. 100%

Devizaegyensúly mutató (DEM) -2,7% min. -30% és max. 15%

Bankközi finanszírozási mutató (BFM) 4,3% max. 30%

Likviditási mutatók
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A likviditási kockázatkezelési funkció struktúrája, hatáskörök 

A Pénzügyi Divízióhoz tartozó Tőkemenedzsment és ALM terület felelős a Bankholding szintű ALM 

összehangolás és irányítás megvalósításáért, a belső finanszírozás optimalizációjáért, valamint a 

finanszírozási és likviditási terv (üzleti tervvel összhangban) kialakításáért, karbantartásáért, valamint 

végrehajtásának Bankholding szintű összehangolásáért, irányításáért.  

A Piaci és Likviditási Kockázatellenőrzés területe felel a Kockázati Stratégia szerinti kockázat étvágy 

betartásának ellenőrzésért, a likviditási kockázatok rendszeres riportolásáért a Csoport vezető testületei 

(Igazgatóság, Eszköz-Forrás Bizottság) és a Felügyelet részére. A Piaci és Likviditási 

Kockázatellenőrzés további feladatai a Likviditási Kockázatkezelési Politika karbantartása, azok 

csoportszintű harmonizálása, a likviditási gap-elemzéshez és stressz tesztelésekhez szükséges 

termékmodellezési módszerek kifejlesztése, implementálása és rendszeres felülvizsgálata, a releváns 

szabályozói előírások folyamatos figyelemmel kísérése és azoknak való folyamatos megfelelés 

biztosítása. 

A likviditási kockázat fedezésére és mérséklésére vonatkozó politikák, valamint a kockázat 

mérséklés és fedezés folyamatos hatékonyságának monitorozását szolgáló stratégiák és 

folyamatok 

A Csoport a likviditási kockázatai kezelésére, illetve elvárt szinten tartására a következő eszközöket 

alkalmazza: likviditási puffereket képez, megfelelő limitrendszert alakít ki és működtet, valamint 

diverzifikálja finanszírozási forrásait. A likviditási pufferek olyan rendelkezésre álló, illetőleg elérhető 

likviditást jelentenek a csoport számára, amellyel a válsághelyzetben fellépő pótlólagos likviditási 

igényét rövidtávon képes fedezni. A likviditási puffer mennyiségét és minőségét olyan szinten tartja a 

csoport, amely biztosítja a megfelelést mind a szabályozói, mind a menedzsment által meghatározott 

likviditási követelményeknek. 

A Csoporttagok rendszeres, illetve eseti jelleggel stressz teszteket végeznek annak felmérésére, hogy 

különféle stressz forgatókönyvek feltételezései mellett hogyan alakulna a Csoport likviditási helyzete 

és a likviditási kockázati kitettség csökkentése. 
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3. Alkalmazási kör - A számviteli és a prudenciális konszolidációs kör közötti eltérések  

A szubkonszolidált csoportok az MNB vonatkozó határozatai alapján önállóan is prudenciális konszolidációs kört alkotnak, így a tőkemegfelelési követelményeknek 

szubkonszolidált alapon is meg kell felelniük.  

A következő táblázat összefoglalóan bemutatja a szubkonszolidált csoportok számviteli (IFRS) és prudenciális (CRR) konszolidációs körei közötti eltéréseket és a 

konszolidáció során követett módszereket:  

 

CRR 436. cikk d) pont - EU LI3 tábla

millió HUF

Teljes körű 

konszolidáció
Arányos konszolidáció Tőkemódszer

Nem került 

konszolidálásra, sem 

levonásra

Levonásra került

Magyar Bankholding Zrt. Teljes körű konszolidáció X Holdingtársaság

Magyar Takarék Bankholding Zrt. Teljes körű konszolidáció X Holdingtársaság

MTB  Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. Teljes körű konszolidáció X Hitelintézet

Takarékbank Zrt. Teljes körű konszolidáció X Hitelintézet

Takarék Jelzálogbank Nyrt. Teljes körű konszolidáció X Jelzálog hitelintézet

Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete (IHKSZ) Teljes körű konszolidáció X Intézményvédelmi szervezet

Budapest Bank Zrt. Teljes körű konszolidáció X Hitelintézet

MKB Bank Nyrt. Teljes körű konszolidáció X Hitelintézet

Takarék Lízing Zrt. Teljes körű konszolidáció X Pénzügyi vállalkozás

Takarék Faktorház Zrt. Teljes körű konszolidáció X Pénzügyi vállalkozás

Takarék Központi Követelés Kezelő Zrt. Teljes körű konszolidáció X Követeléskezelés

MKB- Euroleasing Autólízing Szolgáltató Zrt. Teljes körű konszolidáció X Pénzügyi vállalkozás

Budapest Lízing Zrt. Teljes körű konszolidáció X Pénzügyi vállalkozás

TIFOR Takarék Ingatlanforgalmazó Zrt. Teljes körű konszolidáció X Ingatlanforgalmazó

TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. Teljes körű konszolidáció X Ingatlanhasznosító

MKB Üzemeltetési Kft. Teljes körű konszolidáció X Központi beszerzések

Euro-Immat Kft. Teljes körű konszolidáció X Immateriális javak bérbeadása

MKB Digital Szolgáltató Zrt. Teljes körű konszolidáció X IT szolgáltató

MKB Bank MRP Szervezet Teljes körű konszolidáció X

Retail Prod Zrt. Teljes körű konszolidáció X Pénzügyi vállalkozás

Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. Teljes körű konszolidáció X Pénzügyi vállalkozás

Budapest Alapkezelő Zrt. Teljes körű konszolidáció X Alapkezelő

Takarék Ingatlan Zrt. Teljes körű konszolidáció X Ingatlankezelő

Takarék INVEST Kft. Teljes körű konszolidáció X Holdingtársaság

Takinfo Kft. Teljes körű konszolidáció X IT szolgáltató

DBH Investment Zrt. Teljes körű konszolidáció X Alapkezelő

Takarék Zártkörű Befektetési Alap Teljes körű konszolidáció X Befektetési alap

Takarék Mezőgazdasági és Fejlesztési Magántőkealap Teljes körű konszolidáció X Befektetési alap

OPUS Tm1 Teljes körű konszolidáció X Befektetési alap

Takarék Kockázati Tőkealap Tőkemódszer X Befektetési alap

Takarék Egyesült Szövetkezet (TESZ) Tőkemódszer X Pénzügyi vállalkozás

MKB-Pannónia Alapkezelő Zrt.                   Tőkemódszer X Alapkezelő

Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. Tőkemódszer X Központi adatfeldolgozó, IT szolgáltató

MPT Securty Zrt. Tőkemódszer X Biztonsági és pénzkezelő társaság

A konszolidáció hatóköreiben mutatkozó eltérések ismertetése (szervezetenként)

A szervezet neve
A számviteli konszolidáció 

módszere

A prudenciális konszolidáció módszere

A szervezet leírása
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A konszolidációba be nem vont leányvállalatok listája a számviteli konszolidáció és a prudenciális konszolidáció szerint:  

 

  
 

 
 

Számviteli (IFRS) konszolidációba be nem vont 

leányvállalatok

Prudenciális (CRR) konszolidációba be nem vont 

leányvállalatok

BB

MKB

MKB Ingatlan Kft. MKB Ingatlan Kft.

Extercom Vagyonkezelő Kft. Extercom Vagyonkezelő Kft.

Exter-Immo Zrt.   Exter-Immo Zrt.   

Exter-Reál Kft. Exter-Reál Kft.

MKB Consulting Zrt. MKB Consulting Zrt.

Euroleasing Kft. Euroleasing Kft.

MKB Inkubátor Kft. MKB Inkubátor Kft.

MKB Nyugdíjpénztárt és Ep. Kiszolg. Kft. MKB Nyugdíjpénztárt és Ep. Kiszolg. Kft. 

I.C.E. Kft. I.C.E. Kft.

Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT ZRT.) Első Értékpapírosítási Tanácsadó Zrt. (ELÉT ZRT.) 

MKB Bank MRP Szervezet

MTB

Integrált Hitelintézetek Központi Szervezete 

TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató Zrt. TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató Zrt. 

CEC d.d CEC d.d

TKK Követelésbehajtó TKK Követelésbehajtó

ANTAK 2000 Kft ANTAK 2000 Kft

F House Kft. F House Kft.

Hajdú Rent Kft Hajdú Rent Kft

Szetak-Szolg Kft. Szetak-Szolg Kft.

KÖRNYEI TAK-ING Kft. KÖRNYEI TAK-ING Kft.

Euro Eco Zrt Euro Eco Zrt

Humán Pénzügyi Mediátor Kft v.a. Humán Pénzügyi Mediátor Kft v.a.

iSafe Informatikai Zrt. iSafe Informatikai Zrt.

OPUS TM-1 Befektetési Alap 

Takarék Zártkörű Befektetési Alap

Takarék Mezőgazdasági Tőkealap

A Budapest Bankcsoport esetében minden leányvállalat bevonásra kerül mind a számviteli, mind a prudenciális 

konszolidációba.
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2021.12.31-re vonatkozóan a Pénzügyi beszámolóban közzétett könyv szerinti érték és a prudenciális konszolidációból adódó könyv szerinti érték közötti eltérések 

a konszolidációs körök eltéréséből adódnak.  

A hitelkockázati keret hatálya 

alá tartozik

A partnerkockázati keret 

hatálya alá tartozik

Az értékpapírosítási keret 

hatálya alá tartozik

A piaci kockázati keret 

hatálya alá tartozik

Nem tartozik szavatolótőke-

követelmények hatálya alá, 

vagy a szavatolótőkéből való 

levonás hatálya alá tartozik

1
Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra

szóló betétek
838 145 838 002 838 002

2 Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 196 066 196 066 0 152 193 43 874

3
Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem

kereskedési célú pénzügyi eszközök
352 500 352 500 352 500

4
Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi

eszközök
580 430 570 861 570 861

5 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 7 356 138 7 522 671 7 522 671

6 Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 23 324 23 324 0 23 324

7
Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett

tételek valós értékének változása
-25 542 -25 542 0 -25 542

8
Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba

történt befektetések
21 127 65 345 65 345 0

9 Tárgyi eszközök 102 279 102 280 102 280

10 Immateriális javak 108 711 108 676 0 108 676

11 Adókövetelések 16 132 16 305 670 15 635

12 Egyéb eszközök 52 771 52 730 52 730

13
Értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközök és elidegenítési

csoportok
5 934 5 934 5 934

14 Eszközök összesen 9 628 017 9 829 152 9 510 993 175 517 0 43 874 98 768

1 Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 109 835 109 801

2
Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi

kötelezettségek
6 121 6 121

3 Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 8 848 161 8 857 587

4 Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 585 585

5
Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett

tételek valós értékének változása
0 0

6 Céltartalékok 13 977 14 001

7 Adókötelezettségek 8 562 8 615

8 Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke 0 0

9 Egyéb kötelezettségek 70 920 71 982

10
Az értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportba tartozó

kötelezettségek
688 687

11 Kötelezettségek összesen 9 058 849 9 069 381

Saját tőke

1 Jegyzett tőke 56 400 56 400

2 Névértéken felüli befizetés (ázsió) 491 600 491 600

3
Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve

jegyzett tőke
0 0

4 Egyéb tőke 0 0

5 Halmozott egyéb átfogó jövedelem -27 965 -26 102

6 Eredménytartalék 10 797 200 362

7 Átértékelési tartalék 0 0

8 Egyéb tartalék -70 934 -72 139

9 (-) Saját részvények 0 0

10 Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény 63 918 62 939

11 (-) Évközi osztalék 0 0

12 Kisebbségi részesedések [Nem ellenőrző részesedés] 45 353 46 711

13 Saját tőke 569 168 759 771

Kötelezettségosztályok szerinti bontás a közzétett pénzügyi kimutatásokban szereplő mérleg alapján

Eszközosztályok szerinti bontás a közzétett pénzügyi kimutatásokban szereplő mérleg alapján

A számviteli és a prudenciális konszolidáció hatóköre közötti eltérések és a pénzügyi kimutatásokban szereplő kategóriák szabályozói kockázati kategóriáknak való megfeleltetése

CRR 436. cikk c) pont - EU LI1 tábla

millió HUF

A közzétett pénzügyi 

kimutatásokban megadott könyv 

szerinti értékek

A prudenciális konszolidáció 

hatóköre szerinti könyv szerinti 

értékek

A tételek könyv szerinti értéke
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Azon vállalatok, melyek mindkét konszolidációs körben bevonásra kerülnek, a konszolidáció során azonos módszerrel és bevonási  mértékben kerülnek 

figyelembevételre. 

 
 
Szavatoló tőke hiány a prudenciális felügyeleti körben nem szereplő leányvállalatoknál nem áll fenn.  

A Csoportban nincs olyan Tagbank, amely esetében az illetékes hatóság eltekintett volna a prudenciális követelmények szubkonszolidált alapú alkalmazásától. 

  

hitelkockázati keret

értékpapírosítási 

keret

partnerkockázati 

keret

piaci kockázati 

keret

Eszközök könyv szerinti értéke a prudenciális konszolidáció hatóköre

alapján (az LI1 tábla szerint)
9 730 383 9 510 993 0 175 517 43 874

Kötelezettségek könyv szerinti értéke a prudenciális konszolidáció hatóköre

alapján (az LI1 tábla szerint)

Teljes nettó összeg a prudenciális konszolidáció hatóköre alapján 9 730 383 9 510 993 0 175 517 43 874

Mérlegen kívüli összegek 1 447 083 1 447 083

Értékelési különbözetek

Eltérő nettósítási szabályokból adódó különbözetek, a 2. sorban már szereplőkön

kívül

Céltartalékok figyelembevételéből adódó különbözetek

Hitelkockázat-mérséklési technikák használatából adódó különbözetek 1 687 790 1 681 197 6 593

Hitel-egyenértékesítési tényezőkből adódó különbözetek 790 799 790 799

Kockázatátruházással járó értékpapírosításból adódó különbözetek

Egyéb különbözetek

Szabályozói célból figyelembe vett kitettségértékek

A szabályozói kitettségértékek és a pénzügyi kimutatásokban szereplő könyv szerinti értékek közötti eltérések fő forrásai

CRR 436. cikk d) pont - EU LI2 tábla

millió HUF
Összesen

Az alábbiak hatálya alá tartozó tételek:
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A nyilvánosságra hozott pénzügyi 

kimutatások szerinti mérleg

A szabályozói konszolidáció 

hatóköre alapján

Az időszak végén Az időszak végén

Eszközök – Eszközosztályok szerinti bontás a nyilvánosságra hozott pénzügyi kimutatásokban szereplő mérlegnek megfelelően

Készpénz, számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra szóló

betétek
838 145 838 002

Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. A pénzeszközök

állományában a legjelentősebb eltérést az OPUS TM1 befektetési alap pénzeszközei okozták. 

Kereskedési céllal tartott pénzügyi eszközök 196 066 196 066

Kötelezően az eredménnyel szemben valós értéken értékelt, nem kereskedési célú

pénzügyi eszközök
352 500 352 500

Egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök 580 430 570 861
Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. Az egyéb átfogó

jövedelemmel szemben valósan értékelt eszközök állományában a legjelentősebb eltérést Takarék Zártkörű Befektetési Alap, a Takarék

Mezőgazdasági Alap és a OPUS TM-1 Befektetési Alap tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírjai okozták. 

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök 7 356 138 7 522 671
Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. Az amortizált bekerülési

értéken értékelt pénzügyi eszközök állományában a legjelentősebb eltérést az IKSZ amortizált bekerülési értéken értékelt értékpapírállománya

okozta. 

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 23 324 23 324

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós

értékének változása
-25 542 -25 542

Leányvállalatokba, közös vállalkozásokba, valamint társult vállalkozásokba történt

befektetések
21 127 65 345

Az eltérést a két konszolidációs kör eltérései okozzák, azon részesedések, amelyek a számviteli konszolidációba teljes körűen bevonásra

kerülnek, viszont a prudenciálisba nem, azok ezen a soron kerülnek bemutatásra (Befektetési Alapok). Ezen a soron kerül bemutatásra

továbbá az IKSZ nem konszolidált részesedései is a prudenciális konszolidációban. 

Tárgyi eszközök 102 279 102 280

Immateriális javak 108 711 108 676 a

Adókövetelések 16 132 16 305

Egyéb eszközök 52 771 52 730

Értékesítésre tartottnak minősített befektetett eszközök és elidegenítési csoportok 5 934 5 934

Eszközök összesen 9 628 017 9 829 152

Kötelezettségek – Kötelezettségosztályok szerinti bontás a nyilvánosságra hozott pénzügyi kimutatásokban szereplő mérlegnek megfelelően

Kereskedési céllal tartott pénzügyi kötelezettségek 109 835 109 801

Az eredménnyel szemben valós értéken értékeltnek megjelölt pénzügyi

kötelezettségek
6 121 6 121

Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 8 848 161 8 857 587
Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. Az amortizált bekerülési

értéken értékelt pénzügyi eszközözök állományában a különbséget részben az MKB Bank Zrt. kibocsátott kötvényei, részben a befektetési

alapok Takarékbankban Zrt-ben lekötött betétei okozzák, melyek tételek csak a számviteli konszolidációs körben kerülnek kiszűrésre.

Származtatott ügyletek - Fedezeti elszámolások 585 585

Kamatlábkockázatra vonatkozó portfóliófedezeti ügylet során fedezett tételek valós

értékének változása
0 0

Céltartalékok 13 977 14 001

Adókötelezettségek 8 562 8 615

Kérésre visszafizetendő jegyzett tőke 0 0

Egyéb kötelezettségek 70 920 71 982
Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. A egyéb kötelezettségek

állományában az eltérést az IKSZ egyéb kötelezettségei okozzák.

Az értékesítésre tartottnak minősített elidegenítési csoportba tartozó kötelezettségek 688 687

Kötelezettségek összesen 9 058 849 9 069 381

Saját tőke

Jegyzett tőke 56 400 56 400 b

Névértéken felüli befizetés (ázsió) 491 600 491 600 b

Kibocsátott tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok, kivéve jegyzett tőke 0 0

Egyéb tőke 0 0

Halmozott egyéb átfogó jövedelem -27 965 -26 102 c
Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. A halmozott átfogó

jövedelmeben az eltérést a befektetési alapoknál elszámolt egyéb átfogó jövedelem okozza.

Eredménytartalék 10 797 200 362 d

Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, illetve a társult vállalkozásokban kimutatott saját tőke

változás eltérő besorolása. Az IKSZ és SZHTKA saját tőkéje az MNB határozattal összhangban az eredménytartalék (lekötött tartalék) soron

kerül kimutatásra (188 milliárd).

Átértékelési tartalék 0 0

Egyéb tartalék -70 934 -72 139
Társult vállalkozás saját tőke változása a számviteli konszolidációban az eredménytartalék részét képezi, a prudenciális konszolidációban az

egyéb tartalék része.

(-) Saját részvények 0 0

Az anyavállalat tulajdonosainak tulajdonítható eredmény 63 918 62 939 Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. 

(-) Évközi osztalék 0 0

Kisebbségi részesedések [Nem ellenőrző részesedés] 45 353 46 711
Az eltérést a számviteli és prudenciális konszolidációba bevont társaságok köre okozta, eltérő értékelés nem volt. A legjelentősebb eltérést a

Takarék Zártkörű Befektetési Alap Takarék Jelzálogbankban birtokolt részesedése okozza, mely a prudenciális konszolidációban kisebbségi

részesedésnek minősül.

Saját tőke összesen 569 168 759 771

CRR 437. cikk (1) bekezdés a) pontja - EU CC2 tábla

millió HUF
Hivatkozás Szöveges magyarázat

 A szabályozói szavatolótőke pénzügyi kimutatásokban szereplő mérleggel való egyeztetése
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4. Tőkemegfelelésre vonatkozó információk  

Az MBH a Pillér 1 és Pillér 2 szerinti tőkekövetelmény számítását negyedéves gyakorisággal végzi.  

A Pillér 1 tőkekövetelmény számítás a Hpt.-ben, illetve a CRR-ben rögzített rendelkezések  alapján 

történik.  

A Pillér 2 tőkekövetelmény számítás során az MNB által a CRR hatálya alá tartozó Bankok számára 

összeállított ICAAP-ILAAP-BMA kézikönyv az irányadó, ami a tőkemegfelelés (ICAAP), a likviditás 

megfelelőség (ILAAP), valamint az üzleti modell elemzés (BMA) felügyeleti (SREP) elvárásait, 

iránymutatásait tartalmazza.  

A TSCR tőkekövetelmény szint a CRR 92. cikkében meghatározott szabályozói minimum 

tőkekövetelmény (a kockázattal súlyozott kitettség 8%-a) és a Felügyelet által megállapított pótlólagos 

többlet-tőkekövetelmények (ún. SREP add-on) összegeként meghatározott. A teljes tőkekövetelmény 

(Overall Capital Requirement, OCR) ezen felül a törvényi tőkepuffereket is tartalmazza, számítása a 

következőképpen történik: OCR = TSCR + kombinált pufferkövetelmény.  

Az  OCR tőkekövetelmény szint felett a Felügyelet az általa elvégzett stressztesztek eredménye alapján 

ún. felügyeleti tőkeajánlást (Capital Guidance, P2G) fogalmaz meg az intézmény számára.  

 

4.1. Szavatoló tőke és szabályozói tőkemegfelelés  

A konszolidált szavatoló tőkét az MBH a CRR előírásainak megfelelően és az IFRS tőkeelemek 

figyelembe vételével számolja. 

A Csoport szavatoló tőkéje (az MNB által megadott engedélyek alapján) CRR szerinti Tier1 és Tier2 

tőke elemekből áll.  
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Az MBH mindhárom tagbankja után alkalmazza a CRR 468. cikkben meghatározott átmeneti 

kedvezményeket.  

Az MBH az (EU) 2020/873 számú, az 575/2013/EU rendeletnek és az (EU) 2019/876 rendeletnek a 

Covid19-világjárvánnyal összefüggő bizonyos kiigazítások tekintetében történő módosításáról szóló 

rendelet tekintetében a kockázattal súlyozott eszközérték számítása során alkalmazza az CRR 500a. cikk 

(1) bekezdés szerinti átmeneti kedvezményt – a központi kormányzataival és központi bankjaival 

szembeni, egy másik tagállam nemzeti pénznemében denominált és finanszírozott kitettségek esetében 

alkalmazott kedvező RWA súlyt, valamint a CRR 501. cikke szerinti kedvezőbb KKV szorzót.  

Jegyzett tőke: A jegyzett tőke összesen 56 399 992 db, darabonként 1 000 HUF névértékű A sorozatú 

törzsrészvényből, valamint további 8 db, darabonként szintén 1 000 HUF névértékű B,C,D  sorozatba 

tartozó részvényből áll. 

Prudenciális valós értékelés miatti korrekció (AVA): A Csoport a Sztenderd módszer szerint számítja a 

korrekciót.  

PIBB befektetések (Pénzintézetek, Pénzügyi Intézmények, Befektetési Vállalkozások, Biztosítók):  Az 

575/2013 EU rendelet alapján a Csoport a PIBB befektetésekre 250%-os kockázati súlyt alkalmaz, és 

ezeket a tételeket nem veszi figyelembe a szavatoló tőke meghatározásakor.  

Az MBH esetében az eszközarányos jövedelmezőségi mutató értéke 0,73% a 2021. december 31-i 

állapot szerint. 

Az MBH nem rendelkezik le nem vont biztosítóintézetekben lévő részesedésekkel, ezért az EU INS1 

tábla sem képezi a nyilvánosságra hozatal részét. 

Az MBH-ra vonatkozóan az EU INS2 tábla nem releváns, ezért nem kerül nyilvánosságra hozatalra.   

Összegek

Forrás a szabályozói 

konszolidáció hatókörébe tartozó 

mérleg hivatkozási 

számai/betűjelzései alapján

Elsődleges alapvető tőke (CET1): instrumentumok és tartalékok

1 Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó névértéken felüli befizetések (ázsió) 548 000 EU CC1 b

ebből: 1. instrumentumtípus 548 000

2 Eredménytartalék 258 786 EU CC1 d

3 Halmozott egyéb átfogó jövedelem (és egyéb tartalékok) -96 345 EU CC1 c

5 Kisebbségi részesedések (a konszolidált elsődleges alapvető tőkében megengedett összeg) 37 679

6 Elsődleges alapvető tőke a szabályozói kiigazításokat megelőzően 748 120

Elsődleges alapvető tőke (CET1): szabályozói kiigazítások

7 Kiegészítő értékelési korrekció (negatív összeg) -1 235

8 Immateriális javak (a kapcsolódó adókötelezettségek levonása után) (negatív összeg) -108 676 EU CC1 a

10
Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető halasztott adókövetelések, kivéve az átmeneti különbözetből származókat (a kapcsolódó adókötelezettség levonása után,

amennyiben teljesülnek a CRR 38. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek) (negatív összeg)
-6 764

11
Nem valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok cash flow fedezeti ügyleteiből származó nyereségekhez vagy veszteségekhez kapcsolódó valós értékelés

értékelési tartaléka
150

12 A várható veszteségértékek kiszámításából eredő negatív összegek -81

14 Valós értéken értékelt kötelezettségekből származó nyereség vagy veszteség, amely a saját hitelképességben beállt változásokra vezethető vissza 0

21
Az átmeneti különbözetből származó halasztott adókövetelések (a 10 %-os küszöbérték feletti összeg, a kapcsolódó adókötelezettség levonása után, amennyiben

teljesülnek a CRR 38. cikkének (3) bekezdésében foglalt feltételek) (negatív összeg)
-8 870

27a Egyéb szabályozói kiigazítások 11 225

28 Az elsődleges alapvető tőke (CET1) összes szabályozói kiigazítása -114 251

29 Elsődleges alapvető tőke (CET1) 633 869

Kiegészítő alapvető tőke (AT1): instrumentumok

36 Kiegészítő alapvető tőke (AT1) a szabályozói kiigazításokat megelőzően

Kiegészítő alapvető tőke (AT1): szabályozói kiigazítások

43 A kiegészítő alapvető tőke (AT1) összes szabályozói kiigazítása

44 Kiegészítő alapvető tőke (AT1)

45 Alapvető tőke (T1 = CET1 + AT1) 633 869

Járulékos tőke (T2): instrumentumok

48
A konszolidált járulékos tőke részét képező, a szavatolótőkébe beszámítható instrumentumok (beleértve az 5. sorban vagy a 34. sorban nem szereplő kisebbségi

részesedéseket és AT1 instrumentumokat is), amelyeket leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek birtokolnak
46 068

51 Járulékos tőke (T2) a szabályozói kiigazításokat megelőzően 46 068

Járulékos tőke (T2): szabályozói kiigazítások

57 A járulékos tőke (T2) összes szabályozói kiigazítása

58 Járulékos tőke (T2) 46 068

59 Tőke összesen (tőke összesen = T1 + T2) 679 937

60 Teljes kockázati kitettségérték 3 692 561

Tőkemegfelelési mutatók és tőkekövetelmények, beleértve a puffereket

61 Elsődleges alapvető tőke 17,17%

62 Alapvető tőke 17,17%

63 Tőke összesen 18,41%

64 Az intézmény teljes CET1 tőkekövetelménye védett

65 ebből: tőkefenntartási pufferkövetelmény 2,50%

66 ebből: anticiklikustőkepuffer-követelmény 0,00%

67 ebből: rendszerkockázati tőkepuffer-követelmény 0,00%

68 A minimális tőkekövetelmény teljesítését követően rendelkezésre álló elsődleges alapvető tőke (a teljes kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve) védett

CRR 437. cikk (1) bekezdés a) pontja és 444. cikk e) pontja - EU CC1 tábla

millió HUF

A szabályozói szavatolótőke összetétele
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4.2. A tőkeinstrumentumok fő jellemzői2 

 

 
2 Alaptájékoztató; Végleges feltételek 

1 Kibocsátó Magyar Bankholding Zrt. Magyar Bankholding Zrt. Magyar Bankholding Zrt. Magyar Bankholding Zrt.

2
Egyedi azonosító (pl. CUSIP, ISIN vagy zárt körű kihelyezés Bloomberg-

azonosítója)
A sorozat, törzs B sorozat C sorozat D sorozat

2a Nyílt kibocsátás vagy zárt körű kibocsátás

3 Az instrumentumra irányadó jog(ok) magyar magyar magyar magyar

3a
A szanálási hatóságok leírási és átalakítási hatáskörének szerződéses

elismerése

Szabályozói kezelés

4
Aktuális kezelés adott esetben a CRR átmeneti szabályainak

figyelembevételével

Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

5 A CRR átmeneti időszakot követő szabályai
Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

Elsődleges alapvető tőkeinstrumentum 

(CET1)

6 Egyéni és/vagy szubkonszolidált alapon figyelembe vehető Egyedi és Konszolidált Egyedi és Konszolidált Egyedi és Konszolidált Egyedi és Konszolidált

7
Az instrumentum típusa (az egyes joghatóságok szerint meghatározandó

típusok)
(részvény) (CRR 26. cikk (3)) (részvény) (CRR 26. cikk (3)) (részvény) (CRR 26. cikk (3)) (részvény) (CRR 26. cikk (3))

8

A szabályozói tőkében vagy a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekben

megjelenített összeg (pénznem millióban, a legutóbbi adatszolgáltatás

időpontjában)

56 399 992 000,- HUF 1 000,- HUF 6 000,- HUF 1 000,- HUF

9 Az instrumentum névleges összege 1 000,- HUF 1 000,- HUF 1 000,- HUF 1 000,- HUF

EU-9a Kibocsátási ár - - - -

EU-9b Visszaváltási ár - - - -

10 Számviteli besorolás Saját Tőke Saját Tőke Saját Tőke Saját Tőke

11 A kibocsátás eredeti időpontja - - - -

12 Lejárat nélküli vagy lejáratra szóló Lejárat nélküli Lejárat nélküli Lejárat nélküli Lejárat nélküli

13 Eredeti lejárati idő - - - -

14 A kibocsátó vételi (call) opciója előzetes felügyeleti jóváhagyáshoz kötött - - - -

15 Opcionális vételi időpont, függő vételi időpontok és visszaváltási összeg - - - -

16 Adott esetben további vételi időpontok - - - -

Kamatszelvények / osztalékok

17 Rögzített vagy változó összegű osztalék / kamatszelvény - - - -

18 Kamatszelvény-ráta és bármely kapcsolódó index - - - -

19 Osztalékfizetést felfüggesztő rendelkezés (dividend stopper) fennállása Igen Igen Igen Igen

EU-20a
Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező (az

időzítés tekintetében)
- - - -

EU-20b
Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező (az

összeg tekintetében)
- - - -

21 Feljebblépési vagy egyéb visszaváltási ösztönző Nem Nem Nem Nem

22 Nem halmozódó vagy halmozódó Nem halmozodó Nem halmozodó Nem halmozodó Nem halmozodó

23 Átalakítható vagy nem átalakítható Nem átalakítható Nem átalakítható Nem átalakítható Nem átalakítható

24 Ha átalakítható, az átváltási küszöb(ök) - - - -

25 Ha átalakítható, teljesen vagy részben - - - -

26 Ha átalakítható, az átalakítási arányszám - - - -

27 Ha átalakítható, kötelező vagy opcionális az átalakítás - - - -

28 Ha átalakítható, határozza meg az instrumentumtípust, amire átalakítható - - - -

29
Ha átalakítható, határozza meg annak az instrumentumnak a kibocsátóját,

amire átalakítható
- - - -

30 Leírási jellemzők Nem Nem Nem Nem

31 Ha leírható, a leírási küszöb(ök) - - - -

32 Ha leírható, teljesen vagy részben - - - -

33 Ha leírható, akkor tartósan vagy ideiglenesen - - - -

34 Ideiglenes leírás esetén a felértékelési mechanizmus ismertetése - - - -

34a
Az alárendeltség típusa (csak a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek

esetében)
- - - -

EU-34b
Az instrumentum rangsorban elfoglalt helye a rendes fizetésképtelenségi

eljárásban
- - - -

35
A felszámolási alárendeltségi hierarchiában elfoglalt pozíció (határozza meg az 

instrumentumot közvetlenül megelőző instrumentum típusát)
- - - -

36 Nem megfelelő áttérő jellemzők Nem Nem Nem Nem

37 Ha igen, nevezze meg a nem megfelelő jellemzőket - - - -

37a Hivatkozás az eszköz teljes körű feltételeire (link) - - - -

CRR 437. cikk b) és c) pont - EU CCA tábla

millió HUF A szabályozói szavatolótőke-instrumentumok és a leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok fő jellemzői

https://mkb.hu/sw/static/file/Alaptajekoztato_MKB_Bank_Kibocsatasi_Program_2020_20211.pdf
https://mkb.hu/sw/static/file/Vegleges_Feltetelek_MKB_Alarendelt_2028_A_Kotveny.pdf
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A szabályozói szavatolótőke-instrumentumok és a leírható, illetve átalakítható kötelezettséginstrumentumok fő jellemzői

1 Kibocsátó MKB Bank Nyrt. MKB Bank Nyrt. MKB Bank Nyrt.

Hitelszerződés, amelyben a kibocsátó 

nem értelmezhető. 

A hitelfelvevő, adós, kötelezett a Budapest 

Hitel- és Fejlesztési Bank  Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság.

2
Egyedi azonosító (pl. CUSIP, ISIN vagy zárt körű kihelyezés Bloomberg-

azonosítója)
HU0000357637 HU0000358833 HU0000359690 -

2a Nyílt kibocsátás vagy zárt körű kibocsátás Zártkörű Zártkörű Nyilt

Hitelszerződés járulékos 

tőkeinstrumentumnak tekinthető alárendelt 

kölcsön nyújtására 

3 Az instrumentumra irányadó jog(ok) magyar magyar magyar magyar

3a
A szanálási hatóságok leírási és átalakítási hatáskörének szerződéses

elismerése
- - - -

Szabályozói kezelés

4
Aktuális kezelés adott esetben a CRR átmeneti szabályainak

figyelembevételével
Járulékos tőkeinstrumentum Járulékos tőkeinstrumentum Járulékos tőkeinstrumentum Járulékos tőkeinstrumentum

5 A CRR átmeneti időszakot követő szabályai Járulékos tőkeinstrumentum Járulékos tőkeinstrumentum Járulékos tőkeinstrumentum Járulékos tőkeinstrumentum

6 Egyéni és/vagy szubkonszolidált alapon figyelembe vehető Egyedi és Konszolidált Egyedi és Konszolidált Egyedi és Konszolidált Egyedi és Konszolidált

7
Az instrumentum típusa (az egyes joghatóságok szerint meghatározandó

típusok)

Járulékos tőkeinstrumentum (kötvény)  

(575/2013/EU rendelet 63. cikk (a)) 

Járulékos tőkeinstrumentum (kötvény)  

(575/2013/EU rendelet 63. cikk (a)) 

Járulékos tőkeinstrumentum (kötvény)  

(575/2013/EU rendelet 63. cikk (a)) 

Járulékos tőkeinstrumentum

(575/2013/EU rendelet 63-65. cikk)

8
A szabályozói tőkében vagy a leírható, illetve átalakítható kötelezettségekben

megjelenített összeg (a legutóbbi adatszolgáltatás időpontjában)
13 616 100 000 HUF 11 439 000 000 HUF 18 929 700 000 HUF 20 000 000 000 HUF

9 Az instrumentum névleges összege
36 900 000 EUR össznévérték 

(100 000 EUR/Kötvény)

31 000 000 EUR össznévérték

(100 000 EUR/Kötvény)

51 300 000 EUR össznévérték

(1 000 EUR/Kötvény)

40 000 millió HUF hitelösszeg

(2021.12.31-én 20 000 millió HUF 

lehívott)

EU-9a Kibocsátási ár
36 900 000 EUR összesen

(100 000 EUR/Kötvény)

31 000 000 EUR összesen

(100 000 EUR/Kötvény)

51 300 000 EUR össznévérték

(1 000 EUR/Kötvény)
-

EU-9b Visszaváltási ár Kötvényenként 100 000 EUR Kötvényenként 100 000 EUR Kötvényenként 1 000 EUR -

10 Számviteli besorolás Saját tőke Saját tőke Saját tőke
Kötelezettség amortizált bekerülési 

értéken

11 A kibocsátás eredeti időpontja 2017. május 26. 2019. március 28. 2020. május 26
Szerződéskötés időpontja: 

2020. november 26.

12 Lejárat nélküli vagy lejáratra szóló Lejáratra szóló Lejáratra szóló Lejáratra szóló Lejáratra szóló

13 Eredeti lejárati idő 2024. június 14. 2026. április 15. 2028. július 20. 2030. november 23.

14 A kibocsátó vételi (call) opciója előzetes felügyeleti jóváhagyáshoz kötött Igen Igen Igen -

15 Opcionális vételi időpont, függő vételi időpontok és visszaváltási összeg

A Kibocsátó a Kibocsátást követően

2022. május 26. napjáig a Magyar

Nemzeti Bank előzetes külön engedélye

esetén, a CRR 78. cikk (4) bekezdés a)

vagy b) pontjában meghatározott feltételek

(Szabályozási vagy Adózási ok)

fennállása esetén, a Kötvénytulajdonosok

legalább 10 munkanappal megelőző

értesítése mellett bármelyik munkanapon

visszaválthatja a Kötvényeket a névérték

felhalmozott kamatokkal növelt összegén,

azaz a Kibocsátót a Kötvényekre a fenti

feltételekkel a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése

szerinti vételi jog illeti meg.

A Kibocsátó, a Magyar Nemzeti Bank

előzetes külön engedélye esetén, a

Kötvénytulajdonosok legalább 10

munkanappal megelőző értesítése mellett

2022. június 14-én vagy 2023. június 14-

én visszaválthatja a Kötvényeket a

névérték felhalmozott kamatokkal növelt

összegén, azaz a Kibocsátót a

Kötvényekre a fenti feltételekkel a Ptk.

6:225. § (1) bekezdése szerinti vételi jog

illeti meg.

A Kibocsátó a Kibocsátást követően

2024. március 28. napjáig a Magyar

Nemzeti Bank előzetes külön engedélye

esetén, a CRR 78. cikk (4) bekezdés a)

vagy b) pontjában meghatározott feltételek

(Szabályozási vagy Adózási ok)

fennállása esetén, a Kötvénytulajdonosok

legalább 5 munkanappal megelőző

értesítése mellett bármelyik munkanapon

visszaválthatja a Kötvényeket a névérték

felhalmozott kamatokkal növelt összegén,

azaz a Kibocsátót a Kötvényekre a fenti

feltételekkel a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése

szerinti vételi jog illeti meg. A Kibocsátó, a

Magyar Nemzeti Bank előzetes külön

engedélye esetén, a Kötvénytulajdonosok

legalább 5 munkanappal megelőző

értesítése mellett 2024. április 15-én vagy

2025. április 15-én visszaválthatja a

Kötvényeket a névérték felhalmozott

kamatokkal növelt összegén, azaz a

Kibocsátót a Kötvényekre a fenti

feltételekkel a Ptk. 6:225. § (1) bekezdése

szerinti vételi jog illeti meg.

A Kibocsátó jogosult a CRR-ben (jelen

Végleges Feltételek keltének időpontjában

a CRR 78. cikk (1) bekezdésében)

mindenkor meghatározott feltétel

teljesítése esetén a Magyar Nemzeti Bank

előzetes külön engedélye alapján a

Kötvényeket választása szerint 2025.

július 20-án vagy 2026. július 20-án vagy

2027. július 20-án (a továbbiakban

együttesen Választott Visszaváltási

Napok) lejárat előtt visszaváltani.

2025. július 20-át megelőzően a

Kibocsátó a Kötvényeket kizárólag a

Magyar Nemzeti Bank előzetes külön

engedélye esetén a CRR-ben (jelen

Végleges Feltételek keltének időpontjában

a CRR 78. cikk (4) bekezdésében)

meghatározott feltételek valamelyikének

fennállása esetén jogosult visszaváltani. A

hivatkozott okokról a Magyar Nemzeti

Bank előzetes engedélye alapján történő

visszaváltás esetén bármely munkanap

Választott Visszaváltási Napnak minősül.

-

16 Adott esetben további vételi időpontok - - - -

Kamatszelvények / osztalékok

17 Rögzített vagy változó összegű osztalék / kamatszelvény évi 4,5% évi 4,5% évi 4,5%
Kamatfizetésre értelmezve: rögzített 

(4,9%)

18 Kamatszelvény-ráta és bármely kapcsolódó index

2018. június 14.

2019. június 14.

2020. június 14.

2021. június 14.

2022. június 14.

2023. június 14.

2024. június 14.

2020. április 15.

2021. április 15.

2022. április 15.

2023. április 15.

2024. április 15.

2025. április 15.

2026. április 15.

2021. július 20.

2022. július 20.

2023. július 20.

2024. július 20.

2025. július 20.

2026. július 20.

2027. július 20.

2028. július 20.

Naptári negyedév utolsó hónapjának 15. 

napja, illetve az utolsó kamatfizetés esetén 

2030. november 23.

19 Osztalékfizetést felfüggesztő rendelkezés (dividend stopper) fennállása - - - -

EU-20a
Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező (az

időzítés tekintetében)
Kizárólagos hatáskör Kizárólagos hatáskör Kizárólagos hatáskör Kötelező

EU-20b
Teljes mértékben diszkrecionális, részben diszkrecionális vagy kötelező (az

összeg tekintetében)
Kizárólagos hatáskör Kizárólagos hatáskör Kizárólagos hatáskör Kötelező

21 Feljebblépési vagy egyéb visszaváltási ösztönző Nem Nem Nem -

22 Nem halmozódó vagy halmozódó Nem halmozódó Nem halmozódó Nem halmozódó -

23 Átalakítható vagy nem átalakítható Nem átalakítható Nem átalakítható Nem átalakítható -

24 Ha átalakítható, az átváltási küszöb(ök) - - - -

25 Ha átalakítható, teljesen vagy részben - - - -

26 Ha átalakítható, az átalakítási arányszám - - - -

27 Ha átalakítható, kötelező vagy opcionális az átalakítás - - - -

28 Ha átalakítható, határozza meg az instrumentumtípust, amire átalakítható - - - -

29
Ha átalakítható, határozza meg annak az instrumentumnak a kibocsátóját,

amire átalakítható
- - - -

30 Leírási jellemzők Nem Nem Nem Nem

31 Ha leírható, a leírási küszöb(ök) - - - -

32 Ha leírható, teljesen vagy részben - - - -

33 Ha leírható, akkor tartósan vagy ideiglenesen - - - -

34 Ideiglenes leírás esetén a felértékelési mechanizmus ismertetése - - - -

34a
Az alárendeltség típusa (csak a leírható, illetve átalakítható kötelezettségek

esetében)
- - - -

EU-34b
Az instrumentum rangsorban elfoglalt helye a rendes fizetésképtelenségi

eljárásban
- - -

A Kölcsönre vonatkozó követelés 

alárendelt és hátrasorolt az Adós más 

kötelezettségeihez (így különösen az a 

leírható és átalakítható 

kötelezettséginstrumentumokhoz 

kapcsolódó követelésekhez képest)

35
A felszámolási alárendeltségi hierarchiában elfoglalt pozíció (határozza meg az 

instrumentumot közvetlenül megelőző instrumentum típusát)

A 2013. CCXXXVII törvény (Hpt.) 57.§ 

(2) bekezdése alapján a Csődtörvény. 57. 

§ (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott tartozás kielégítését 

követően szükséges kielégíteni.

A 2013. CCXXXVII törvény (Hpt.) 57.§ 

(2) bekezdése alapján a Csődtörvény. 57. 

§ (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott tartozás kielégítését 

követően szükséges kielégíteni.

A 2013. CCXXXVII törvény (Hpt.) 57.§ 

(2) bekezdése alapján a Csődtörvény. 57. 

§ (1) bekezdés h) pontjában 

meghatározott tartozás kielégítését 

követően szükséges kielégíteni.

A leírható és átalakítható 

kötelezettséginstrumentumokhoz 

kapcsolódó követeléseket követő.

36 Nem megfelelő áttérő jellemzők Nem Nem Nem Nem

37 Ha igen, nevezze meg a nem megfelelő jellemzőket N/A N/A N/A N/A

Alaptájékoztató

Végleges feltételek
- -Hivatkozás az eszköz teljes körű feltételeire (link)37a

CRR 437. cikk b) és c) pont - EU CCA tábla

-
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4.3. Tőkeáttételi mutató  

A Csoport konszolidált tőkeáttételi mutatója 2021.12.31-én 6,19% volt, a CRR 499. cikk (1) bekezdése 

a) pontja alapján számítva, a Tagbankok egyedi értékeinek összegzését és az egymás közötti tételek (IC 

tételek) kiszűrését követően. 

A CRR 429. cikkében foglaltaknak megfelelően a tőkeáttételi mutató az alapvető tőke és az értékelési 

korrekciókkal csökkentett bruttó kitettség hányadosa. 

A túlzott tőkeáttétel elkerülése érdekében az MBH negyedévente monitorozza a tőkeáttételi mutató 

értékét. A tőkeáttételi mutató alakulását a következő főbb tényezők befolyásolják: 

• Tőkerendezés, 

• Év végi veszteség, 

• Üzleti állomány változása. 

A CRR 451. cikk (1) bekezdés b) pontja a tőkeáttételhez kapcsolódó közzétételi kötelezettségek között 

előírja a teljes kitettségi mérték lebontás közzétételét, valamint a teljes kitettségi mérték egyeztetését a 

pénzügyi beszámolóhoz, amelyet a következő táblázatok mutatnak be.  

A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó információk a 2016/200/EU számú végrehajtási rendeletnek 

megfelelő formában kerülnek bemutatásra.  

 

 
 

 

Alkalmazandó összeg

1 Eszközök összesen a közzétett pénzügyi kimutatások szerint 9 829 152

2 Kiigazítás a számviteli célú konszolidációba bevont, de a prudenciális konszolidáció hatókörén kívül eső szervezetek miatt -175 593

3
(Kiigazítás olyan értékpapírosított kitettségek miatt, amelyek teljesítik a kockázatátruházás elismerésére vonatkozó operatív

követelményeket)

4 (Kiigazítás a központi bankkal szembeni kitettségek átmeneti mentesítése miatt (adott esetben))

5
(Kiigazítás a bizalmi vagyonkezelés keretében kezelt, az alkalmazandó számviteli szabályozás szerint a mérlegen belül megjelenített,

de a teljes kitettségi mérték megállapításából a CRR 429a. cikke (1) bekezdésének i) pontja alapján kizárt eszközök miatt)

6 Kiigazítás pénzügyi eszközök kötési időpont szerinti elszámolás alá tartozó, szokásos módon történő vásárlása és eladása miatt

7 Kiigazítás elismerhető számla-összevezetési ügyletek miatt

8 Kiigazítás származékos pénzügyi instrumentumok miatt 28 819

9 Kiigazítás értékpapír-finanszírozási ügyletek miatt -395

10 Kiigazítás a mérlegen kívüli tételek miatt (mérlegen kívüli kitettségek hitel-egyenértékesítése) 593 324

11
(Kiigazítás prudens értékelési korrekciók és egyedi és általános kockázati céltartalékok miatt, amelyek csökkentették az alapvető

tőkét)

EU-11a (Kiigazítás a teljes kitettségi mértékből a CRR 429a. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban kizárt kitettségek miatt)

EU-11b (Kiigazítás a teljes kitettségi mértékből a CRR 429a. cikke (1) bekezdésének j) pontjával összhangban kizárt kitettségek miatt)

12 Egyéb kiigazítások -27 200

13 Teljes kitettségi mérték 10 248 108

A számviteli eszközök és a tőkeáttételi mutató számításához használt kitettségek összefoglaló egyeztetése
CRR 451. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja - EU LR1 - LRSum tábla

millió HUF
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2021.12.31 2021.06.30

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

1 Mérlegen belüli tételek (származtatott ügyletek és értékpapír-finanszírozási ügyletek nélkül, de biztosítékokkal) 9 612 709 9 108 808

2
Származtatott ügylethez kapcsolódó biztosíték által az alkalmazandó számviteli szabályozás értelmében a mérlegben okozott

eszközérték-csökkentés visszaírása

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

4 (Kiigazítás értékpapír-finanszírozási ügylet keretében kapott, eszközként megjelenített értékpapírok miatt)

5 (A mérlegen belüli tételek általános hitelkockázati kiigazításai) -51 956 -71 214

6 (Az alapvető tőke meghatározása során levont eszközértékek) -114 170 -140 318

7 Mérlegen belüli kitettségek összesen (származtatott ügyletek és értékpapír-finanszírozási ügyletek nélkül) 9 446 582 8 897 276

Származtatott kitettségek

8 SA-CCR szerinti származtatott ügyletekkel összefüggő pótlási költség (az elismerhető változó készpénzletét nélkül) 118 111 49 655

EU-8a Származtatott ügyletekre vonatkozó eltérés: pótlásiköltség-hozzájárulás az egyszerűsített sztenderd módszer szerint

9 SA-CCR szerinti származtatott ügyletekkel összefüggő potenciális jövőbeli kitettség miatti többletek 89 292 69 884

EU-9a Származtatott ügyletekre vonatkozó eltérés: potenciális jövőbeli kitettségi hozzájárulás az egyszerűsített sztenderd módszer szerint

EU-9b Az eredeti kitettség szerinti módszer alapján meghatározott kitettségek

10 (Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési kitettségek) (SA-CCR) 0 0

EU-10a (Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési kitettségek) (egyszerűsített sztenderd módszer)

EU-10b (Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített kereskedési kitettségek (eredeti kitettség szerinti módszer)

11 Eladott hitelderivatívák kiigazított tényleges névleges összege 0 0

12 (Eladott hitelderivatívák utáni kiigazított tényleges névleges összeg beszámítások és többlet levonások) 0 0

13 Származtatott kitettségek összesen 207 403 119 539

Értékpapír-finanszírozási ügyletekből (SFT) származó kitettségek

14
Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó (nettósítás nélküli) eszközök az eladásként elszámolt ügyletek miatti kiigazítás

után
403 1 241

15 (Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök nettósított készpénz-kötelezettségei és -követelései)

16 Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő eszközök partnerkockázati kitettsége 395 1 205

EU-16a
Értékpapír-finanszírozási ügyletekre vonatkozó eltérés: partnerkockázati kitettség a CRR 429e. cikkének (5) bekezdése és 222. cikke

szerint

17 Megbízotti ügyletek kitettsége

EU-17a (Ügyfél által elszámolt, központi szerződő féllel szembeni, mentesített értékpapír-finanszírozási kitettségek)

18 Értékpapír-finanszírozási ügyletből származó kitettségek összesen 798 2 446

Egyéb mérlegen kívüli kitettségek

19 Mérlegen kívüli kitettségek bruttó névleges értéken 1 447 083 1 352 576

20 (Hitel-egyenértékesítési kiigazítás) -853 759 -790 799

21
(Az alapvető tőke meghatározása során levont általános kockázati céltartalékok és a mérlegen kívüli kitettségekkel összefüggő egyedi

kockázati céltartalékok)

22 Mérlegen kívüli kitettségek 593 324 561 777

Kizárt kitettségek

EU-22a (A teljes kitettségi mértékből a CRR 429a. cikke (1) bekezdésének c) pontjával összhangban kizárt kitettségek)

EU-22b (A CRR 429a. cikke (1) bekezdésének j) pontjával összhangban mentesített (mérlegen belüli és kívüli) kitettségek)

EU-22c (Közszektorbeli fejlesztési bankok (vagy egységek) kizárt kitettségei – Közszektorbeli beruházások)

EU-22d (Közszektorbeli fejlesztési bankok (vagy egységek) kizárt kitettségei – Kedvezményes kölcsönök)

EU-22e Nem közszektorbeli fejlesztési bankok (vagy egységek) továbbközvetített kedvezményes kölcsönökből eredő kizárt kitettségei)

EU-22f (Exporthitelekből eredő kitettségek garantált, kizárt részei)

EU-22g (Harmadik félnél elhelyezett, kizárt többletbiztosíték)

EU-22h
(Központi értéktárnak/intézménynek a CRR 429a. cikke (1) bekezdésének o) pontja szerint kizárt, központi értéktárhoz kapcsolódó

szolgáltatásai)

EU-22i (Kijelölt intézménynek a CRR 429a. cikke (1) bekezdésének p) pontja szerint kizárt, központi értéktárhoz kapcsolódó szolgáltatásai)

EU-22j (Az előfinanszírozási vagy áthidaló hitelek kitettségértékének csökkentése)

EU-22k (Kizárt kitettségek összesen)

Tőke és teljes kitettségi mérték

23 Alapvető tőke 633 869 582 829

24 Teljes kitettségi mérték 10 248 108 9 581 038

Tőkeáttételi mutató

25 Tőkeáttételi mutató (%) 6,19% 6,08%

EU-25 Tőkeáttételi mutató (a közszektorbeli beruházásokra és kedvezményes kölcsönökre vonatkozó mentesség hatása nélkül) (%)

25a Tőkeáttételi mutató (a központi banki tartalékokra alkalmazandó átmeneti mentesség hatása nélkül) (%) 6,08% 6,08%

26 A minimális tőkeáttételi mutatóra vonatkozó szabályozói követelmény (%) 3,00% 3,00%

EU-26a A túlzott tőkeáttétel kockázatának kezelése érdekében előírt kiegészítő szavatolótőke-követelmény (%)

EU-26b ebből: CET1 tőke formájában

27 Tőkeáttételi mutató-pufferre vonatkozó követelmény (%) -

EU-27a Együttes tőkeáttételimutató-követelmény (%)

Átmeneti intézkedésekre vonatkozó döntés és releváns kitettségek

EU-27b A tőkemennyiség meghatározásával kapcsolatos átmeneti intézkedésre vonatkozó döntés

Számtani átlagok nyilvánosságra hozatala

28
Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök napi értékeinek számtani átlaga, az eladásként elszámolt ügyletek

miatti kiigazítás után és a kapcsolódó készpénz-kötelezettségek és -követelések nélkül

29
Értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök negyedév végi értéke az eladásként elszámolt ügyletek miatti

kiigazítás után és a kapcsolódó készpénz-kötelezettségek és -követelések nélkül

30

Az értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök 28. sorban szereplő (az eladásként elszámolt ügyletek miatti

kiigazítás utáni és a kapcsolódó készpénz-kötelezettségek és -követelések nélküli) átlagértékeit magában foglaló teljes kitettségi mérték

(beleértve a központi banki tartalékok alkalmazandó átmeneti mentesítésének hatását)

30a

Az értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök 28. sorban szereplő (az eladásként elszámolt ügyletek miatti

kiigazítás utáni és a kapcsolódó készpénz-kötelezettségek és -követelések nélküli) átlagértékeit magában foglaló teljes kitettségi mérték

(kizárva a központi banki tartalékok alkalmazandó átmeneti mentesítésének hatását)

31

Az értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök 28. sorban szereplő (az eladásként elszámolt ügyletek miatti

kiigazítás utáni és a kapcsolódó készpénz-kötelezettségek és -követelések nélküli) átlagértékeit magában foglaló tőkeáttételi mutató

(beleértve a központi banki tartalékok alkalmazandó átmeneti mentesítésének hatását)

31a

Az értékpapír-finanszírozási ügyleteket megtestesítő bruttó eszközök 28. sorban szereplő (az eladásként elszámolt ügyletek miatti

kiigazítás utáni és a kapcsolódó készpénz-kötelezettségek és -követelések nélküli) átlagértékeit magában foglaló tőkeáttételi mutató

(kizárva a központi banki tartalékok alkalmazandó átmeneti mentesítésének hatását)

Tőkeáttételi mutatóra vonatkozó egységes adattábla  

CRR 451. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja - EU LR2 – LRCom tábla

millió HUF

Tőkeáttételi mutató számításához használt 

kitettség a CRR szerint
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Tőkeáttételi mutató 

számításához használt 

kitettség a CRR szerint

EU-1
Mérlegen belüli kitettségek összesen (származtatott ügyletek, értékpapír-finanszírozási ügyletek és mentesített

kitettségek nélkül), ebből:
                         9 640 104 

EU-2 Kereskedési könyvi kitettségek 9 907 

EU-3 Nem kereskedési könyvi kitettségek, ebből:                          9 630 197 

EU-4 Fedezett kötvények                                 3 986 

EU-5 Kormányzatként kezelt kitettségek                          4 820 516 

EU-6
Nem kormányzatként kezelt regionális kormányzatokkal, multilaterális fejlesztési bankokkal, nemzetközi 

szervezetekkel és közszektorbeli intézményekkel szembeni kitettségek
                              21 463 

EU-7 Intézmények                             300 234 

EU-8 Ingatlanjelzáloggal fedezett                             946 491 

EU-9 Lakossággal szembeni kitettségek                          1 079 730 

EU-10 Vállalati kitettségek                          1 996 041 

EU-11 Nemteljesítő kitettségek                               72 401 

EU-12 Egyéb kitettségek (pl. részvény, értékpapírosítás és egyéb nem hitelkötelezettséget megtestesítő eszközök)                             389 336 

Mérlegen belüli kitettségek bontása

CRR 451. cikk (1) bekezdés a) és b) pontja - EU LR3 – LRSpl tábla

millió HUF
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4.4. Tőkepufferek  

 
Az MBH számára 2,5%-os Tőkefenntartási puffer került előírásra. A koronavírus-járvány okozta 

rendkívüli körülményekre tekintettel az MNB a hazai rendszerszinten jelentős hitelintézetekre 

vonatkozó tőkepuffer 2020. július 1-jétől való feloldásáról döntött, amely 2022. január 1-től fokozatosan 

visszaépítésre kerül. Az MBH számára előírt rendszerszinten jelentős hitelintézetekre vonatkozó 

tőkepuffer mértéke 2022. január 1-től: 0,25%. Az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer mértéke 

nem materiális. 

 

 

4.5. Pillér 1 szerinti kockázatok tőkekövetelményének meghatározása  

 
A Pillér 1 alatt alkalmazott tőkekövetelmény számítási módszertanok kockázattípusonként a 2. 

fejezetben kerültek bemutatásra. 

Külső hitelminősítő intézmények igénybevétele 

A szubkonszolidált csoportok a jogszabályban meghatározottak szerint a külső minősítő cégek 

minősítéseinek alkalmazására vonatkozóan éltek a CRR 138. cikke adta lehetőséggel.  

A külső hitelminősítők minősítési kategóriáinak megfeleltetése a Felügyelet által a hitelminősítéshez 

hozzárendelt besorolás alapján történik. 

Amennyiben rendelkezésre áll az adott ügyfélre/kibocsátóra vonatkozó minősítés, akkor az alapján, 

egyébként pedig a bejegyzés helye szerinti központi kormány hitelminősítési besorolásához tartozó 

minősítés alapján történik a kockázati súly meghatározása a következő kategóriákban: 

a) központi kormány és központi bankkal szembeni kitettség, 

b) regionális kormány és helyi önkormányzattal szembeni kitettség,  

c) közszektorbeli intézménnyel szembeni kitettség, 

d) Multilaterális Fejlesztési Bankkal szembeni kitettség (kivéve CRR 117. cikk alapján 0%-os 

súlyú ügyfele), 

e) intézményekkel szembeni kitettségek, 

f) biztosítókkal szembeni kitettségek. 

A CRR 118. cikk szerinti nemzetközi szervezetekhez 0% súlyt kell alkalmazni.  

  

CRR 440. cikk b) pontja - EU CCyB2 tábla

millió HUF
Mértéke

Teljes kockázati kitettségérték 3 692 561                                     

Intézményspecifikus anticiklikustőkepuffer-ráta 0,00000%

Intézményspecifikus anticiklikus tőkepufferre vonatkozó követelmény 0

Az intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer nagysága
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4.6. Pillér 2 szerinti kockázatok tőkekövetelményének meghatározása  

A Kockázati térképen felsorolt kockázatokat az MBH folyamattal és/vagy tőkekövetelmény képzéssel 

kezeli. 

A Pillér 2 tőkekövetelmény számítás során az MNB által a CRR hatálya alá tartozó Bankok számára 

összeállított ICAAP-ILAAP-BMA kézikönyv az irányadó, ami a tőkemegfelelés (ICAAP) és a likviditás 

megfelelőség (ILAAP), valamint az üzleti modell elemzés (BMA) felügyeleti (SREP) elvárásait, 

iránymutatásait tartalmazza. A Pillér 2 tőkekövetelmény számítását az MBH negyedéves gyakorisággal 

végzi. 

4.6.1. Meg nem terhelt eszközök  

Az Intézmény megkülönbözteti azokat az eszközöket, amelyeket a mérlegkészítés időpontjában a 

finanszírozás vagy biztosítéknyújtási igény támogatásához használnak fel, és azokat az eszközöket, 

amelyek potenciális finanszírozási igény esetén felhasználhatók. Minden olyan ügyletnek, amely növeli 

az intézmény megterhelési szintjét, két aspektusa van, melyek egymástól függetlenül kerülnek 

feltüntetésre. Az ügyletek egyrészt, mint a megterhelés forrása másrészt, mint megterhelt eszköz vagy 

biztosíték kerül bemutatásra. 

Az eszközök bemutatása az eszköz oldali tételek nettó könyv szerinte értékének szükséges dimenziók 

mentén történő felösszegzése révén áll elő, míg a kapott biztosítékok nettó könyv szerinti értékig történő 

felösszegzése révén áll elő a megterhelésre vonatkozó fókusszal. 

Az ügyletek és a kapott biztosítékok a megterhelési arány figyelembe vételével kerülnek lejelentésre, 

így egy adott ügylet több kategóriába is besorolásra kerülhet a megterhelés jellege és aránya alapján. A 

nettó könyv szerinti érték az aktuális kitettség/bruttó könyv szerinti érték és az ügylethez kapcsolódó 

értékvesztés/céltartalék különbségeként áll elő, a kapott biztosítékok allokációja a FINREP elvárások 

alapján történik. Az aggregáció az intézmény összes pénznemére kiterjed, az értékek forintban kerülnek 

feltüntetésre. 

Az intézmény üzleti modelljének az eszközterhelés szintjére gyakorolt hatásával és az eszközterhelésnek 

az intézmény finanszírozási modelljében játszott szerepével kapcsolatos szöveges információk: 

Az eszközterhelésre az alábbi indokok miatt kerül sor az elmúlt egy éves időszakban: 

• az MNB termékeihez kapcsolódóan jellemzően az NHP egyes sorozataihoz szükséges 

fedezetek;  

• MNB-nél zárolt nagyvállalati hitelek; 

• JZB jelzáloglevelek mögötti jelzáloghitelek; 

• pénz és kártyaforgalom zavartalanságának biztosítása; 

• DMM megfelelés érdekében felvett hosszabb lejáratú devizahitelek mögötti 110%-os HUF 

államkötvény fedezet; 

• kapcsolt vállalkozások fedezetigénye miatt (pl. ingatlanbérlés); 

• ECB-nél heti vagy havi devizaforrás biztosítása miatt. 
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A CRR szerinti meg nem terhelt eszközökkel összefüggő közzétételi követelményeket az alábbi 

táblázatok tartalmazzák: 

 

 
 

  
 

  

ebből EHQLA-ként 

és HQLA- ként 

elvileg elismerhető

ebből EHQLA-ként 

és HQLA- ként 

elvileg elismerhető

ebből EHQLA és 

HQLA

ebből EHQLA és 

HQLA

010 030 040 050 060 080 090 100

010 A nyilvánosságra hozatalt teljesítő intézmény eszközei 2 894 072 1 680 862 6 935 080 1 230 937

030 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 0 0 19 234 329 18 641 329

040 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 879 763 1 676 296 1 353 564 1 160 950 1 021 704 797 953 717 348 686 789

050 ebből: fedezett kötvények 3 983 0 3 317 0 0 0 0 0

060 ebből: értékpapírosítások 0 0 0 0 0 0 0 0

070 ebből: központi kormányzatok által kibocsátott 1 519 092 1 519 092 1 006 637 1 006 637 946 805 775 331 676 899 675 369

080 ebből: pénzügyi vállalatok által kibocsátott 184 848 136 333 192 330 133 131 28 189 22 622 16 863 11 420

090 ebből: nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott 175 823 20 871 154 597 21 182 46 710 0 23 586 0

120 Egyéb eszközök 1 014 309 4 566 5 894 142 432 655

Megterhelt és meg nem terhelt eszközök

CRR 443. cikk - EU AE1 tábla

millió HUF

Megterhelt eszközök könyv szerinti 

értéke
Megterhelt eszközök valós értéke

Meg nem terhelt eszközök könyv 

szerinti értéke

Meg nem terhelt eszközök valós 

értéke

ebből EHQLA-ként és 

HQLA-ként elvileg 

elismerhető

ebből EHQLA és HQLA

010 030 040 060

130 A nyilvánosságra hozatalt teljesítő intézmény által kapott biztosíték 853 285 1 038 5 326 185 255

140 Látra szóló követelések 0 0 18 137 0

150 Tulajdoni részesedést megtestesítő instrumentumok 0 0 1 478 0

160 Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 1 038 1 038 192 782 255

170 ebből: fedezett kötvények 0 0 0 0

180 ebből: értékpapírosítások 0 0 0 0

190 ebből: központi kormányzatok által kibocsátott 1 038 1 038 1 485 255

200 ebből: pénzügyi vállalatok által kibocsátott 0 0 187 0

210 ebből: nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott 0 0 191 110 0

220 Látra szóló követelésektől eltérő hitelek és előlegek 0 0 7 671 0

230 Egyéb kapott biztosítékok 852 247 0 5 106 117 0

240
Saját fedezett kötvénytől vagy értékpapírosítástól eltérő, kibocsátott,

hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapírok
0 0 0 0

241
Még nem elzálogosított saját kibocsátású fedezett kötvények és 

értékpapírosítások
0 0

250
KAPOTT BIZTOSÍTÉKOK ÉS KIBOCSÁTOTT, HITELVISZONYT 

MEGTESTESÍTŐ SAJÁT ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN
3 747 357 1 681 900

Kapott biztosítékok és kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapírok

CRR 443. cikk - EU AE2 tábla

millió HUF

Kapott, megterhelt biztosíték vagy kibocsátott, 

hitelviszonyt megtestesítő saját értékpapír 

valós értéke

Meg nem terhelt

Megterhelhető kapott biztosíték vagy 

kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő saját 

értékpapír valós értéke

Megfeleltetett kötelezettségek, függő 

kötelezettségek vagy kölcsönbe adott 

értékpapírok

Megterhelt eszközök, kapott biztosítékok és 

fedezett kötvénytől vagy értékpapírosítástól 

eltérő kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő 

saját értékpapírok

010 030

10
Megterhelés forrásaként meghatározott pénzügyi 

kötelezettségek könyv szerinti értéke
915 223 2 255 889

Megterhelés forrásai

CRR 443. cikk - EU AE2 tábla

millió HUF
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5. Kockázati típusok szerinti jelentés 

A bemutatott információk a vonatkozó felügyeleti előírásoknak (a Bizottság (EU) 2021/637 számú 

végrehajtási rendelete) megfelelően kerülnek nyilvánosságra hozatalra. 

5.1. A kockázattal súlyozott eszközök (RWA) áttekintése   

 

 
 
A kockázattal súlyozott eszközérték 3 693 milliárd HUF volt 2021.12.31-én, amelynek  

82,8%-a hitelkockázatból, 14,2%-a pedig működési kockázatból adódott. A partnerkockázat 

hozzájárulása a teljes RWA-hoz mintegy 2,5%, a piaci kockázaté alig 0,5% volt. A levonási küszöbök 

alatti összegek az RWA 0,04%-át tették ki. Az MBH és Tagbankjai értékpapírosítási kockázatot nem 

vállalnak, továbbá elszámolási kockázatból és nagykockázat-vállalásból adódó tőkekövetelménye 

2021.12.31-én nem volt. 

 
 

Az MBH 2021. december 31-re vonatkozó tőkemegfeleléssel kapcsolatos számításai CRR szabály 

szerinti adatok alapján készültek. A szavatoló tőke kiszámítása során a prudenciális szűrők és levonások 

a CRR-rel összehangban kerültek alkalmazásra. 

Teljes 

szavatolótőke- 

követelmény

2021.12.31 2021.09.30 2021.12.31

1 Hitelkockázat (a partnerkockázaton kívül) 3 057 559 3 152 046 244 605

2 ebből sztenderd módszer 3 057 559 3 152 046 244 605

3 ebből a belső minősítésen alapuló módszer alapváltozata (F-IRB)

4 ebből slotting módszer

EU 4a ebből részvényjellegű pozíciók az egyszerű kockázati súlyozási módszer alapján

5 ebből a fejlett IRB módszer (A-IRB)

6 Partnerkockázat – CCR 90 699 73 889 7 256

7 ebből sztenderd módszer 66 614 53 849 5 329

8 ebből a belső modell módszer (IMM)

EU 8a ebből központi szerződő féllel szembeni kitettség

EU 8b ebből hitelértékelési korrekció – CVA 24 085 20 040 1 927

9 ebből egyéb partnerkockázat

15 Kiegyenlítési kockázat

16 Nem kereskedési könyvi értékpapírosítási kitettségek (a felső korlát alkalmazása után)

17 ebből SEC-IRBA-módszer

18 ebből SEC-ERBA-módszer (beleértve a belső értékelési módszert)

19 ebből SEC-SA-módszer

EU 19a ebből 1 250 %-os kockázati súly / levonás

20 Pozíciókockázat, devizaárfolyam-kockázat és árukockázat (piaci kockázat) 16 916 23 883 1 353

21 ebből sztenderd módszer 16 916 23 883 1 353

22 ebből IMA

EU 22a Nagykockázat-vállalások

23 Működési kockázat 525 793 480 999 42 063

EU 23a ebből alapmutató-módszer 226 688 217 625 18 135

EU 23b ebből sztenderd módszer 200 409 163 823 16 033

EU 23c ebből fejlett mérési módszer 98 696 99 551 7 896

24 A levonási küszöbök alatti összegek (amelyekre 250 %-os kockázati súly vonatkozik) 1 594 15 432 128

29 Összesen 3 692 561 3 746 249 295 404

A teljes kockázati kitettségértékek áttekintése

CRR 438. cikkének d) pontja - EU OV1 tábla

millió HUF

Teljes kockázati kitettségérték (TREA)

2021.12.31 millió HUF

Hitelezési és partnerkockázat* 3 149 852

Piaci kockázat 16 916

Működési kockázat 525 793

Összesen 3 692 561

Szavatoló tőke 679 937

TMM 18,41%

Kockázattal súlyozott eszközérték

* Tartalmazza a hitelértékelési korrekciót (Credit Value Adjustment, CVA)  
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Az MBH a szabályozói tőkekövetelményének meghatározásához a hitelezési és a piaci kockázatok 

esetében a sztenderd, a működési kockázat esetében pedig mind a sztenderd, mind a BIA, mind a fejlett 

mérési módszert alkalmazza. A szavatoló tőke összege 679 937 millió forint, a kockázattal súlyozott 

eszközök összértéke pedig 3 692 561 millió forint volt, így a teljes tőkemegfelelési mutató 18,41%. 

5.2. Fő mérőszámok3 

 
3 Az EU KM1 tábla esetében EU 7a, EU 7b, EU 7c, EU 7d, EU 11a és 12. sorokban szereplő információk védett információnak 

minősülnek. 

2021.12.31 2021.09.30 2021.06.30 2021.03.31 2020.12.31

Rendelkezésre álló szavatolótőke (összegek)

1 Elsődleges alapvető tőke (CET1) 633 869 568 944 582 829 574 599 591 590

2 Alapvető tőke (T1) 633 869 568 944 582 829 574 599 591 590

3 Tőke összesen 679 937 606 031 611 456 604 302 620 724

Kockázattal súlyozott kitettségértékek

4 Teljes kockázati kitettségérték 3 692 561 3 746 249 3 631 669 3 493 414 3 472 973

Tőkemegfelelési mutatók (a kockázattal súlyozott kitettségérték százalékában)

5 Elsődleges alapvető tőkemegfelelési mutató (%) 17,17% 15,19% 16,05% 16,45% 17,03%

6 Alapvetőtőke-megfelelési mutató (%) 17,17% 15,19% 16,05% 16,45% 17,03%

7 Teljestőke-megfelelési mutató (%) 18,41% 16,18% 16,84% 17,30% 17,87%

Kombinált pufferkövetelmény és teljes tőkekövetelmény (a kockázattal súlyozott kitettségérték százalékában)

8 Tőkefenntartási puffer (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

EU 8a A tagállamok szintjén azonosított makroprudenciális vagy rendszerkockázatokra képzett tőkefenntartási puffer

9 Intézményspecifikus anticiklikus tőkepuffer (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

EU 9a Rendszerkockázati tőkepuffer (%)

10 Globálisan rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer (%)

EU 10a Egyéb rendszerszinten jelentős intézményekre vonatkozó tőkepuffer (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

11 Kombinált pufferkövetelmény (%) 2,50% 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

EU 11a Teljes tőkekövetelmény (%) védett védett védett védett védett

12 CET1 a teljes SREP-tőkekövetelmény teljesítése után (%) védett védett védett védett védett

Tőkeáttételi mutató

13 Teljes kitettségi mérték 10 248 108 9 808 164 9 581 038 9 323 818 8 559 276

14 Tőkeáttételi mutató (%) 6,19% 5,80% 6,08% 6,16% 6,91%

A túlzott tőkeáttétel kockázatának kezelését célzó kiegészítő szavatolótőke-követelmény (a teljes kitettségi mérték százalékában)

EU 14a A túlzott tőkeáttétel kockázatának kezelését célzó kiegészítő szavatolótőke-követelmény (%)

EU 14b Ebből: CET1 tőkekövetelmény-mutató (százalékpont)

EU 14c Teljes SREP tőkeáttételimutató-követelmény (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Tőkeáttételi mutató és együttes tőkeáttételimutató-követelmény (a teljes kitettségi mérték százalékában)

EU 14d A tőkeáttételi mutatóra vonatkozó pufferkövetelmény (%)

EU 14e Együttes tőkeáttételimutató-követelmény (%) 3,00% 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

Likviditásfedezeti ráta

15 Magas minőségű likvid eszközök (HQLA) összesen (súlyozott érték – átlag) 1 802 428 1 889 512 1 904 967 1 932 326 2 158 683

EU 16a Készpénzkiáramlások – Teljes súlyozott érté 1 556 760 1 513 622 1 469 002 1 458 968 1 510 947

EU 16b Készpénzbeáramlások – Teljes súlyozott érték 665 964 547 514 536 096 553 225 458 870

16 Nettó készpénzkiáramlások összesen (korrigált érték) 890 796 966 109 932 906 905 743 1 052 077

17 Likviditásfedezeti ráta (%) 209,1% 197,2% 205,4% 214,8% 205,2%

Nettó stabil forrásellátottsági ráta

18 Rendelkezésre álló stabil források összesen 7 258 154 6 823 553 6 655 808 6 632 107 6 415 195

19 Előírt stabil források összesen 5 312 574 5 255 908 5 078 102 5 509 449 5 069 844

20 Nettó stabil forrásellátottsági ráta (%) 136,6% 129,8% 131,1% 120,4% 126,5%

CRR 447. cikk - EU KM1 tábla

millió HUF

A fő mérőszámok
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5.3. Hitelkockázat 

5.3.1. CRSA hitel kategóriák – kockázati súlyok szerint 

 

A partnerhelyettesítés utáni kitettségek főként 0%-os kockázati súlyú központi kormányzattal szembeni kitettségosztályban koncentrálódik. Továbbá jelentős  

kitettség mutatkozik a 100%-os kockázati súly vállalkozások, a 75%-os kockázati súlyú lakosság, valamint a 35%-os kockázati súlyú jelzálog fedezetű kitettségi 

osztályok esetén is.    

  

 Kitettségi osztályok 0% 2% 4% 10% 20% 35% 50% 70% 75% 100% 150% 250% 370% 1250% Egyéb

Központi kormányzatok vagy központi bankok 5 664 670 0 0 0 0 0 45 037 0 0 1 011 0 414 0 0 0 5 711 132 1 358 363

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok 0 0 0 0 22 686 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 22 736 16 047

Közszektorbeli intézmények 1 696 0 0 0 0 0 26 0 0 18 0 0 0 0 0 1 740 44

Multilaterális fejlesztési bankok 0 0 0 0 0 0 2 028 0 0 0 0 0 0 0 0 2 028 0

Nemzetközi szervezetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények 0 42 875 0 0 39 562 0 109 551 0 0 43 336 0 0 0 0 0 235 324 65 443

Vállalkozások 0 0 0 0 5 871 0 0 0 0 1 906 981 14 545 0 0 0 0 1 927 397 1 863 929

Lakossággal szembeni kitettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 756 635 0 0 0 0 0 0 756 635 650 353

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek 0 0 0 0 0 733 769 173 494 0 10 499 46 147 0 0 0 0 0 963 909 676 562

Nemteljesítő kitettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 813 12 643 0 0 0 0 61 456 64 290

Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91 018 0 0 0 0 91 018 132 905

Fedezett kötvények 0 0 0 0 3 986 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 986 3

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézményekkel és

vállalatokkal szembeni kitettségek
0 0 0 0 9 416 0 3 784 0 0 5 959 0 0 0 0 0 19 159 9 985

Kollektív befektetési formák befektetési jegyei vagy részvényei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 430 0 0 0 0 11 089 14 519 30 671

Részvényjellegű kitettségek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 573 0 224 0 0 0 50 797 50 701

Egyéb tételek 77 880 762 0 0 225 0 0 0 0 117 822 0 0 0 0 0 196 689 160 998

Összesen 5 744 246 43 637 0 0 81 746 733 769 333 920 0 767 134 2 224 140 118 206 638 0 0 11 089 10 058 525 5 928 169

Kockázati súly

Összesen
ebből nem 

minősített

CRR 444. cikk e) pontja - EU CR5 tábla

millió HUF

Sztenderd módszer
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5.3.2. Nemteljesítő hitelek és előlegek állományának változásai 

   

A nemteljesítő hitelek és előlegek bruttó könyv szerinti értéke a tárgyév során csökkenést mutat. A beáramlást jelentősen növelték a moratóriumban bentmaradó 
állomány esetén a nemteljesítő kategóriába történő átsorolások.  

 

5.3.3. Nemteljesítő kitettségek minősége földrajzi bontásban  
 

Tekintettel arra, hogy a külföldi kitettségek aránya nem éri el a teljes kitettségérték 10%-át, az EU-CQ4 (Nemteljesítő kitettségek minősége földrajzi bontásban) 

tábla, a 2021/637 Végrehajtási Rendelet vonatkozó iránymutatásának megfelelően, nem kerül publikálásra. Az MBH belföldi kitettségeinek aránya 2021.12.31-én 

98% a teljes kitettségértéken belül. 

  

CRR 442. cikk f) pontja - EU CR2 tábla

millió HUF
Bruttó könyv szerinti érték

Nemteljesítő hitelek és előlegek nyitó állománya 177 387 

Beáramlások nemteljesítő portfóliókba 99 815 

Kiáramlások nemteljesítő portfóliókból -114 709 

Leírások miatti kiáramlás -6 944 

Egyéb okok miatti kiáramlás -107 765 

Nemteljesítő hitelek és előlegek záró állománya 162 493 

Nemteljesítő hitelek és előlegek állományának változásai
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5.3.4. Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek hitelminősége  ágazat szerinti bontásban     

 
 
Az MBH 2021.06.30. vonatkozási dátummal áttért a kockázati ágazati besorolás helyett a NACE kód (TEÁOR) alapú besorolásra.  

  

Ebből: nemteljesítő 

(defaulted)

Mezőgazdaság, erdészet és halászat 150 028 4 640 4 569 149 927 -4 131 0

Bányászat és kőfejtés 1 368 197 197 1 368 -60 0

Feldolgozóipar 412 279 20 056 19 827 412 189 -23 751 0

Villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás 65 017 1 261 1 261 64 928 -1 261 0

Vízellátás 5 543 300 300 5 503 -264 0

Építőipar 185 164 6 342 6 095 185 037 -5 440 0

Nagy- és kiskereskedelem 403 137 10 911 10 587 403 069 -10 265 0

Szállítás és raktározás 130 123 2 325 2 258 129 978 -3 343 0

Szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás 67 744 2 439 2 374 67 558 -5 561 0

Információ és kommunikáció 56 059 3 870 3 817 56 038 -3 754 0

Pénzügyi és biztosítási tevékenység 90 567 605 604 90 410 -606 0

Ingatlanügyletek 416 007 12 777 12 152 415 792 -14 793 0

Szakmai, tudományos és műszaki tevékenység 173 462 3 060 2 792 173 462 -7 300 0

Adminisztratív és szolgáltatást támogató tevékenység 57 522 1 555 1 532 57 522 -1 571 0

Közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás 2 054 15 15 2 054 -25 0

Oktatás 2 317 114 100 2 317 -85 0

Humán-egészségügyi szolgáltatások, szociális ellátás 13 742 235 235 13 697 -336 0

Művészet, szórakoztatás, szabadidő 18 575 713 705 18 575 -592 0

Egyéb szolgáltatások 147 832 3 559 3 404 147 831 -3 011 0

Összesen 2 398 540 74 974 72 824 2 397 255 -86 149 0

Nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott hitelek és előlegek hitelminősége ágazatok szerinti bontásban

CRR 442. cikk c), e) és f) pontja - EU CQ5 tábla

millió HUF

Bruttó könyv szerinti érték

Halmozott 

értékvesztés

A hitelkockázat-változásból 

származó negatív valósérték- 

változás halmozott összege 

nemteljesítő kitettségek 

esetében

Ebből: nemteljesítő Ebből: értékvesztés- 

elszámolási kötelezettség alá 

tartozó hitelek és előlegek
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5.3.5. Kitettségek futamideje    

  
 

A teljes állományhoz képest a látra szóló állomány aránya a portfólióban alacsony. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok döntő része éven túli 

futamidővel rendelkezik. 
 

5.3.6. Teljesítő és nemteljesítő kitettségek hitelminősége késedelmes napok szerint 

 

A nemteljesítő kitettség főként a 90 napnál kevesebb késedelemmel rendelkező kategóriában koncentrálódik, melynek fő oka, hogy az állomány jelentős része érintett 
moratóriummal.  A nemteljesítő kitettségek egyenletesen oszlanak meg a vállalatok és a háztartások között.    

Látra szóló ≤ 1 év > 1 év ≤ 5 év > 5 év
Nincs megadott 

futamidő
Összesen

Hitelek és előlegek 179 176 1 642 317 1 467 743 2 279 968 0 5 569 204

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 33 240 159 599 1 236 273 1 429 975 0 2 859 087

Összesen 212 416 1 801 915 2 704 017 3 709 943 0 8 428 290

CRR 442. cikk g) pontja - EU CR1-A

millió HUF

 Kitettségek futamideje - nettó kitettség

Nincs késedelem 

vagy a késedelem 

≤ 30 nap

A késedelem 

> 30 nap ≤ 90 nap

Nem valószínű, hogy 

fizet – nem késedelmes 

vagy a késedelem ≤ 90 

nap

A késedelem 

> 90 nap ≤ 180 nap

A késedelem 

> 180 nap ≤ 1 év

A késedelem 

> 1 év ≤ 2 év

A késedelem 

> 2 év ≤ 5 év

A késedelem 

> 5 év ≤ 7 év
A késedelem > 7 év

Ebből: nemteljesítő 

(defaulted)

Számlakövetelések központi bankokkal szemben és egyéb látra 

szóló betétek
763 103 763 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitelek és előlegek 5 578 129 5 558 762 19 367 162 493 110 423 7 375 7 495 6 136 8 928 4 814 17 322 153 087

Központi bankok 1 175 115 1 175 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államháztartások 110 780 110 775 5 18 1 0 0 0 1 2 13 17

Hitelintézetek 92 559 92 559 0 83 0 16 0 0 67 0 0 0

Egyéb pénzügyi vállalatok 217 593 217 358 234 1 709 1 452 78 159 1 9 3 5 1 562

Nem pénzügyi vállalatok 2 323 566 2 317 362 6 204 74 974 55 687 2 801 4 331 3 491 3 795 1 337 3 532 72 824

ebből: kkv-k 1 720 972 1 716 092 4 880 70 020 51 784 2 654 4 161 2 992 3 594 1 335 3 501 68 018

Háztartások 1 658 515 1 645 592 12 923 85 709 53 283 4 479 3 005 2 644 5 056 3 471 13 771 78 684

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 861 027 2 861 027 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi bankok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államháztartások 2 424 372 2 424 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitelintézetek 176 448 176 448 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb pénzügyi vállalatok 36 024 36 024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nem pénzügyi vállalatok 224 183 224 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mérlegen kívüli kitettségek 1 435 078 10 610 10 116

Központi bankok 1 857 0 0

Államháztartások 71 197 0 0

Hitelintézetek 10 469 0 0

Egyéb pénzügyi vállalatok 101 922 1 1

Nem pénzügyi vállalatok 1 068 693 9 333 9 096

Háztartások 180 939 1 276 1 020

Összesen 10 637 337 9 182 892 19 367 173 104 110 423 7 375 7 495 6 136 8 928 4 814 17 322 163 203

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek hitelminősége a késedelmes napok szerinti bontásban

CRR 442. cikk d) pont - EU CQ3 tábla

millió HUF

Bruttó könyv szerinti érték / névérték

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek
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5.3.7. Teljesítő és nemteljesítő kitettségek és kapcsolódó céltartalékok 

 

A teljesítő kitettségek döntően az 1. szakaszban, míg a nemteljesítő kitettségek a 3. szakaszban koncentrálódnak. Az arányosan alacsony nemteljesítő állománynak 

köszönhetően a hitelek és előlegekre képzett halmozott értékvesztés mértéke a teljesítő portfólió esetén magasabb, mint a nemteljesítő portfólió esetén.   

ebből 1. szakasz ebből 2. szakasz ebből 2. szakasz ebből 3. szakasz ebből 1. szakasz ebből 2. szakasz ebből 2. szakasz ebből 3. szakasz

Számlakövetelések központi bankokkal 

szemben és egyéb látra szóló betétek
763 103 763 103 0 0 0 0 -66 -66 0 0 0 0 11 989 0

Hitelek és előlegek 5 578 129 4 461 357 783 124 162 493 2 958 105 715 -88 692 -30 992 -57 654 -82 726 -262 -50 000 -261 2 883 738 64 407

Központi bankok 1 175 115 1 175 115 0 0 0 0 -118 -118 0 0 0 0 0 0 0

Államháztartások 110 780 109 571 1 040 18 0 2 -155 -145 -10 -17 0 -1 0 64 434 1

Hitelintézetek 92 559 92 540 0 83 0 83 -120 -120 0 -35 0 -35 0 35 946 0

Egyéb pénzügyi vállalatok 217 593 190 076 27 517 1 709 0 1 235 -5 514 -4 531 -983 -1 444 0 -1 114 0 125 026 88

Nem pénzügyi vállalatok 2 323 566 1 953 121 369 448 74 974 1 475 50 601 -50 121 -18 944 -31 162 -36 028 -93 -21 144 -261 1 403 329 31 021

ebből: kkv-k 1 720 972 1 437 289 282 854 70 020 1 466 46 932 -36 343 -14 873 -21 455 -34 937 -93 -20 526 0 1 183 832 30 418

Háztartások 1 658 515 940 933 385 120 85 709 1 483 53 794 -32 664 -7 133 -25 500 -45 202 -169 -27 705 0 1 255 003 33 296

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 861 027 2 851 688 9 308 0 0 0 -1 940 -1 704 -236 0 0 0 0 183 736 0

Központi bankok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államháztartások 2 424 372 2 424 341 0 0 0 0 -91 -91 0 0 0 0 0 0 0

Hitelintézetek 176 448 176 448 0 0 0 0 -49 -49 0 0 0 0 0 134 327 0

Egyéb pénzügyi vállalatok 36 024 36 024 0 0 0 0 -150 -150 0 0 0 0 0 2 450 0

Nem pénzügyi vállalatok 224 183 214 875 9 308 0 0 0 -1 650 -1 414 -236 0 0 0 0 46 960 0

Mérlegen kívüli kitettségek 1 435 078 1 332 680 84 123 10 610 227 8 601 8 835 5 933 2 870 1 234 17 998 359 591 1 659

Központi bankok 1 857 1 857 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Államháztartások 71 197 55 192 750 0 0 0 40 7 3 0 0 0 16 349 0

Hitelintézetek 10 469 10 469 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 20 0

Egyéb pénzügyi vállalatok 101 922 80 828 21 094 1 0 0 1 214 516 698 0 0 0 14 042 0

Nem pénzügyi vállalatok 1 068 693 1 011 204 54 662 9 333 102 8 050 5 855 4 627 1 228 931 0 804 271 975 1 167

Háztartások 180 939 173 130 7 617 1 276 125 551 1 725 783 942 303 17 194 57 205 492

Összesen 10 637 337 9 408 829 876 555 173 104 3 185 114 316 -261 3 439 054 66 066

Teljesítő kitettségek Nemteljesítő kitettségek
Teljesítő kitettségek – halmozott értékvesztés és 

céltartalékok

Nemteljesítő kitettségek – halmozott értékvesztés, a 

hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-

változás halmozott összege és céltartalékok

a teljesítő 

kitettségek után

a nemteljesítő 

kitettségek után

CRR 442. cikk c), e) és f) pontja - EU CR1 tábla

millió HUF

Teljesítő és nemteljesítő kitettségek és kapcsolódó céltartalékok

Bruttó könyv szerinti érték / névérték
Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege és 

céltartalékok
Halmozott 

részleges 

leírások összege

Kapott biztosítékok és kapott pénzügyi 

garanciák
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5.6.8. Átstrukturált kitettségek hitelminősége 

 

Az átstrukturált kitettségek aránya a teljesítő portfólióban jóval magasabb mint a nemteljesítő portfólión, amit főként a moratórium miatt bekövetkezett 

átstrukturálások okoztak. 

 
5.6.9. Birtokba vétellel és végrehajtással megszerzett biztosítékok 

 

A birtokbavétellel és végrehajtással megszerzett biztosítékok aránya a PP&E kategóriában magasabb, mint a nem PP&E kategóriában. A negatív változások 
halmozott összege a kezdeti megjelenítéskori értékhez viszonyítva nem jelentős.  

Ebből: nemteljesítő 

(defaulted)
Ebből: értékvesztett

Számlakövetelések központi bankokkal

szemben és egyéb látra szóló betétek
0 0 0 0 0 0 0 0

Hitelek és előlegek 431 794 105 322 99 418 64 494 -29 605 -49 825 339 319 47 195

 Központi bankok 0 0 0 0 0 0 0 0

 Államháztartások 8 17 16 1 -1 -17 4 1

 Hitelintézetek 0 0 0 0 0 0 0 0

 Egyéb pénzügyi vállalatok 283 626 626 624 -14 -601 241 25

 Nem pénzügyi vállalatok 95 311 45 029 44 229 29 276 -11 049 -20 935 76 178 19 878

 Háztartások 336 192 59 650 54 546 34 593 -18 541 -28 273 262 895 27 291

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 0 0 0 0 0 0

Adott hitelnyújtási elkötelezettségek 8 902 1 860 1 810 1 061 3 591 752 4 263 1 004

Összesen 440 697 107 183 101 228 65 555 -26 014 -49 073 343 582 48 198

Ebből: átstrukturált 

nemteljesítő kitettségek 

fedezetéül kapott 

biztosítékok és 

pénzügyi garanciák

Átstrukturált kitettségek hitelminősége

CRR 442. cikk c), e) és f) pontja - EU CQ1 tábla

millió HUF

Átstrukturált kitettségek bruttó könyv szerinti értéke / névértéke

Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat- 

változásból származó negatív valósérték- 

változás halmozott összege és céltartalékok

Átstrukturált kitettségek fedezetéül kapott 

biztosítékok és pénzügyi garanciák

Átstrukturált teljesítő

Átstrukturált nemteljesítő
Átstrukturált teljesítő 

kitettségek esetében

Átstrukturált 

nemteljesítő kitettségek 

esetében

Kezdeti megjelenítéskori érték
Negatív változások halmozott 

összege

Ingatlanok, gépek és berendezések (PP&E) 868 -43

Ingatlanok, gépek és berendezések (PP&E)” besorolású biztosítéktól eltérő 381 -63

Lakóingatlan 154 0

Kereskedelmi ingatlan 176 -23

Ingó vagyontárgyak (gépjármű, hajó stb) 34 -34

Tulajdoni részesedést és hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok 0 0

Egyéb biztosítékok 17 -6

 Összesen 1 249 -106

CRR 442. cikk c), e) és f) pontja - EU CQ7 tábla

millió HUF

Birtokbavétellel és végrehajtással megszerzett 

biztosítékok
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5.4. Hitelezésikockázat-mérséklés* 

 

A fedezett kitettség a hitelek és előlegek kategóriában koncentrálódik. A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a fedezett könyv szerinti érték 
nem jelentős. A Csoport jelentős pénzügyi garancia fedezettel rendelkezik a hitelek és előlegek esetén.  
   

 
 

A hitelkockázat mérséklés alkalmazásának egyik jelentős hatása a 0%-os kockázati súlyú kitettségi osztály felé történő kockázati transzfer. Ennek következtében a 

vállalkozások és a lakosság RWA sűrűsége kedvezőbb, mint az ezen kitettségi osztályokhoz tartozó kockázati súly mértéke.

Ebből hitel-

derivatívákkal fedezett

Hitelek és előlegek 3 694 469 2 046 153 833 252 1 212 901 0

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 2 720 897 140 130 0 140 130

 Összesen 6 415 367 2 186 283 833 252 1 353 031 0

Ebből nemteljesítő kitettségek 111 647 50 846 31 727 19 118 0

Ebből nemteljesítő (defaulted) 88 472 39 992

CRR 453. cikk f) pontja - EU CR3 tábla

millió HUF Fedezetlen könyv 

szerinti érték

Fedezett könyv szerinti érték

Ebből biztosítékkal 

fedezett

Ebből pénzügyi garanciákkal fedezett

A hitelkockázat-mérséklési technikák alkalmazásának nyilvánosságra hozatala

CRR 453. cikkg), h)  és i) pontja; CRR 444. cikk e) pontja - EU CR4 tábla

millió HUF

Kitettségi osztályok
Mérlegen belüli 

kitettségek

Mérlegen kívüli 

kitettségek

Mérlegen belüli 

kitettségek

Mérlegen kívüli 

kitettségek
RWA-k RWA-sűrűség (%)

Központi kormányzatok vagy központi bankok 4 348 143 49 836 5 556 159 83 601 24 566 0,4%

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok 28 995 3 991 21 398 1 338 4 587 20,18%

Közszektorbeli intézmények 41 460 20 1 736 4 31 1,8%

Multilaterális fejlesztési bankok 2 028 0 2 028 0 1 014 50,00%

Nemzetközi szervezetek 0 0 0 0 0 0,0%

Intézmények 272 380 2 947 146 695 4 498 84 519 55,90%

Vállalkozások 2 278 342 970 335 1 622 564 257 711 1 647 847 87,6%

Lakosság 1 165 322 311 798 674 929 79 854 509 090 67,45%

Ingatlanra bejegyzett zálogjoggal fedezett kitettségek 958 593 41 129 946 122 17 789 373 050 38,7%

Nemteljesítő kitettségek 161 683 10 162 60 317 1 139 67 778 110,29%

Kiemelkedően magas kockázatú kitettségek 100 694 57 365 67 159 23 859 136 528 150,0%

Fedezett kötvények 3 986 0 3 986 0 797 19,99%

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézmények és vállalatok 31 115 4 044 17 935 844 9 647 51,4%

Kollektív befektetési formák 15 602 0 14 519 0 30 672 211,25%

Részvényjellegű kitettségek 65 005 0 50 796 0 51 131 100,7%

Egyéb tételek 208 522 3 176 190 572 3 175 117 817 60,81%

 Összesen 9 681 870 1 454 803 9 376 915 473 812 3 059 074 31,1%

 Sztenderd módszer – Hitelkockázati kitettség és a hitelkockázat-mérséklés hatásai

Kitettségek a hitel-egyenértékesítési tényező és a 

hitelkockázat-mérséklés alkalmazása előtt

Kitettségek a hitel-egyenértékesítési tényező és a 

hitelkockázat-mérséklés alkalmazása után
RWA-k és RWA-sűrűség
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5.5. Partnerkockázat és CVA 

 
5.5.1. Partnerkockázati kitettség módszerenként 

 
  

5.5.2. CVA tőkekövetelmény 

 
 
5.5.3.  Központi szerződő felekkel szembeni kitettségek 

 

Pótlási költség 

(RC)

Potenciális 

jövőbeli 

kitettség (PFE)

EEPE

A szabályozói 

kitettségérték 

kiszámításához 

használt alfa

Kitettségérték 

hitelkockázat- 

mérséklés előtt

Kitettségérték 

hitelkockázat- 

mérséklés után

Kitettségérték

Kockázattal 

súlyozott 

kitettségérték 

(RWEA)

EU-1 EU – Eredeti kitettség módszere (származtatott ügyletek esetében)

EU-2 EU – egyszerűsített SA-CCR (származtatott ügyletek esetében)

1 SA-CCR (származtatott ügyletek esetében)             109 535               38 897 1,4                                  207 806                   207 806                207 806                66 750 

2
Belső modell módszer (IMM) (származtatott ügyletek és értékpapír-finanszírozási ügyletek

esetében)

2a ebből értékpapír-finanszírozási ügyletek nettósítási halmazai

2b ebből származtatott és hosszú kiegyenlítési idejű ügyletek nettósítási halmazai

2c ebből eltérő termékek közötti szerződéses nettósítási halmazból

3 Pénzügyi biztosítékok egyszerű módszere (értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében)

4 Pénzügyi biztosítékok összetett módszere (értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében)                 18 727                         395                       395                       69 

5 Kockáztatott érték az értékpapír-finanszírozási ügyletek esetében

6 Összesen               226 533                   208 201                208 201                66 819 

CRR 439. cikk f), g), k) és m) pontja - EU CCR1 tábla

millió HUF

A partnerkockázati kitettség elemzése módszerenként

CRR  439. cikk h) pontja - EU CCR2 tábla

millió HUF
Kitettségérték

Kockázattal súlyozott 

kitettségérték (RWEA)

A fejlett módszer alá tartozó összes ügylet

i. VaR elem (a 3× szorzóval együtt)

ii. Stresszhelyzeti VaR elem (a 3× szorzóval együtt)

A sztenderd módszer alá tartozó ügyletek 44 740 24 085

Az alternatív módszer alá tartozó ügyletek (az eredeti kitettség módszere alapján)

A CVA-kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények hatálya alá tartozó ügyletek összesen 44 740 24 085

CVA-kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények hatálya alá tartozó ügyletek

CRR  439. cikk i) pontja - EU CCR8 tábla

millió HUF
 Kitettségérték 

 Kockázattal súlyozott 

kitettségérték (RWEA) 

Elfogadott központi szerződő felekkel szembeni kitettségek (összesen) 873                             

Az elfogadott központi szerződő feleknél bonyolított ügyletek kitettségei (az alapletét és a 

garanciaalaphoz teljesített hozzájárulások nélkül); ebből:
43 637                      873                             

i. tőzsdén kívüli származtatott ügyletek 43 637                      873                             

ii. tőzsdei származtatott ügyletek

iii. értékpapír-finanszírozási ügyletek

iv. nettósítási halmazok, amennyiben termékkategóriák közötti nettósítást hagytak jóvá

Elkülönített alapletét

El nem különített alapletét

Előre befizetett garanciaalapi hozzájárulások

Előre be nem fizetett garanciaalapi hozzájárulások

Nem elfogadott központi szerződő felekkel szembeni kitettségek (összesen)

A nem elfogadott központi szerződő feleknél bonyolított ügyletek kitettségei (az alapletét és a 

garanciaalaphoz teljesített hozzájárulások nélkül); ebből:

i. tőzsdén kívüli származtatott ügyletek

ii. tőzsdei származtatott ügyletek

iii. értékpapír-finanszírozási ügyletek

iv. nettósítási halmazok, amennyiben termékkategóriák közötti nettósítást hagytak jóvá

Elkülönített alapletét

El nem különített alapletét

Előre befizetett garanciaalapi hozzájárulások

Előre be nem fizetett garanciaalapi hozzájárulások

Központi szerződő felekkel szembeni kitettségek
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5.5.4.  Partnerkockázati kitettségek szabályozási kitettségi osztályok és kockázati súlyok szerint 

 
 

5.5.5.   A partnerkockázati kitettségek biztosítékainak összetétele 

 
 
5.5.6. Hitelderivatíva-kitettségek 

 
Az MBH-nak 2021. december 31-én nincs hitelderivatív ügylete.  

Kitettségi osztály 0% 2% 4% 10% 20% 50% 70% 75% 100% 150% Egyéb

Központi kormányzatok vagy központi bankok 71 372 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71 372

Regionális kormányzatok vagy helyi hatóságok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Közszektorbeli intézmények 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Multilaterális fejlesztési bankok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nemzetközi szervezetek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Intézmények 0 42 875 0 0 5 931 30 011 0 0 5 313 0 0 84 130

Vállalkozások 0 0 0 0 0 0 0 0 47 123 0 0 47 123

Lakosság 0 0 0 0 0 0 0 1 852 0 0 0 1 852

Rövid távú hitelminősítéssel rendelkező intézmények és vállalatok 0 0 0 0 341 40 0 0 0 0 0 381

Egyéb tételek 1 953 762 0 0 224 0 0 0 0 0 0 2 939

Teljes kitettségérték 73 325 43 637 0 0 6 496 30 051 0 1 852 52 436 0 0 207 797

CRR  439. cikk l) pontja; 444. cikk e) pontja - EU CCR3 tábla

millió HUF

Sztenderd módszer – Partnerkockázati kitettségek szabályozási kitettségi osztályok és kockázati súlyok szerint

Kockázati súly
Teljes kitettségérték

Biztosítéktípus Elkülönített El nem különített Elkülönített El nem különített Elkülönített El nem különített Elkülönített El nem különített

Készpénz – hazai pénznem 0 7 584 0 0 0 17 451 0 1 300

Készpénz – egyéb pénznemek 0 41 577 0 16 479 0 0 0 0

Belföldi állampapírok 0 757 0 0 0 0 0 0

Egyéb állampapírok 0 0 0 0 0 0 0 0

Állami közvetítők adósságinstrumentumai 0 757 0 0 0 1 293 0 17 441

Vállalati kötvények 0 1 172 0 0 0 0 0 0

Tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 47 0 0 0 0 0 0

Egyéb biztosítékok 0 6 593 0 0 0 0 0 0

Összesen 0 58 487 0 16 479 0 18 744 0 18 741

A partnerkockázati kitettségek biztosítékainak összetétele

CRR  439. cikk e) pontja - EU CCR5 tábla

millió HUF

Származtatott ügyletekben felhasznált biztosíték Értékpapír-finanszírozási ügyletekben felhasznált biztosíték

Kapott biztosíték valós értéke Nyújtott biztosíték valós értéke Kapott biztosíték valós értéke Nyújtott biztosíték valós értéke
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5.6. Piaci kockázat  

5.6.1. Kereskedési könyvi piaci kockázat a sztenderd módszer alapján  

  

A piaci kockázat tőkekövetelménye főként a kamatlábkockázatból adódik  
 

5.6.2. A banki könyvben nyilvántartott pozíciók kamatlábkockázata 
 

 

A tőke gazdasági értékének változása táblában jól látható, hogy a Csoportnak továbbra is a 
hozamgörbe +250bp-os párhuzamos emelkedése a fő kockázat HUF deviza esetében. Az előző 

nyilvánosságra hozatalhoz képest történt kockázat csökkenés leginkább a fedeze ti IRS 
állomány növelésének és az FVTOCI kötvényállomány csökkentésének volt köszönhető. A 
nettó kamatbevétel esetében a változás leginkább a HUF devizának volt köszönhető. A 
kockázat itt továbbra is a hozamgörbe csökkenése. A változás mértéke leginkább a növekvő 

kamatkörnyezet miatt a kamatcsökkenéses forgatókönyvek floorok alkalmazása miatt az 
eszközökre és forrásokra való asszimetrikus hatás növekedésével magyarázható. 

CRR 445. cikk - EU MR1 tábla

millió HUF

Kockázattal súlyozott 

kitettségértékek

 Sima termékek 

Kamatlábkockázat (általános és egyedi) 16 775 

Részvénypiaci kockázat (általános és egyedi) 141 

Devizaárfolyam-kockázat 0 

Árukockázat 0 

 Opciós szerződések 

Egyszerűsített megközelítés

Delta plusz módszer 0 

Forgatókönyvmódszer

 Értékpapírosítás (egyedi kockázat) 

Összesen 16 916 

Piaci kockázat a sztenderd módszer alapján

CRR 448. cikk

millió HUF

+250 bp-os 

párhuzamos 

eltolás

-250 bp-os 

párhuzamos 

eltolás

Rövid hozam 

emelkedése

Rövid hozam 

csökkenése

Meredekebbé 

válás (rövid 

hozamok 

csökkenése, 

hosszú hozamok 

emelkedése)

Laposabbá válás 

(rövid hozamok 

emelkedése, 

hosszú hozamok 

csökkenése)

EUR 4 500 -291 4 516 -1 541 -2 054 3 087

USD 493 -638 492 -457 -110 248

HUF -42 216 48 428 -5 902 -2 260 -20 786 13 596

Egyéb 94 -85 72 -66 1 23

Összesen -37 128 47 414 -821 -4 325 -22 949 16 955

EUR 89 3 014 3 948 -1 579 -3 409 3 927

USD 1 024 -1 359 905 -1 013 -265 461

HUF -30 148 30 737 -7 712 1 367 -10 761 5 827

Egyéb 106 -133 99 -94 -13 44

Összesen: -28 929 32 259 -2 760 -1 319 -14 447 10 259

EUR -4 411 3 306 -568 -38 -1 354 841

USD 531 -721 413 -556 -155 212

HUF 12 068 -17 692 -1 810 3 627 10 026 -7 769

Egyéb 12 -48 27 -27 -14 21

Összesen: 8 199 -15 155 -1 939 3 006 8 502 -6 696

Tőke gazdasági értékének változása

2021.06.30

2021.12.31

Változás
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A tőke gazdasági értékének változása tábla  és a Nettó kamatbevétel értékének változása tábla esetén 

használt fő modellezési és parametrikus feltételezések nem térnek el a 2013/36/EU irányelv 98. cikke 

(5a) bekezdésének b) és c) pontjában említettektől. 

A Csoport az egyedi kockázati mértékek meghatározásához belső limiteket és külső limiteket vesz 

figyelembe. Ebből a legfontosabb külső limit a Tier-1 tőkeelem 15%-ában meghatározott limit. Ez a 
limit folyamatosan, megfelelő biztonságos pufferrel betartásra került a vizsgált időszakban.  A közös 

modellezési feltételezésektől nincs eltérés. A Bankcsoport a saját tőkét nem veszi figyelembe a kockázat 

számításánál. A tőke gazdasági értékének számításánál kifutó modellt-, míg a nettó kamatbevétel 

számításánál statikus (változatlan mérleg állomány) modellt alkalmaz. A számításoknál figyelembe 

veszi a hazai és a nemzetközi ajánlásokban szereplő floor szintet.  A kamatláb-sokk forgatókönyvek a 
Felügyelet által az ICAAP kézikönyvben megadott párhuzamos eltolásokat és csavarásokat tartalmazza. 

A Csoport egyaránt alkalmaz fair value micro hedge típusú és macro hedge típusú fedezeti számvitelt, 

az ABÉ alatt értékelt kötvények és hitelek kamatkockázatát IRS ügyletekkel fedezi, mely fedezeti 

pozíciók hatékonyságát havi szinten visszaméri. A kamatlábkockázatok számítása havonta történik. 

A Csoport az általa vállalt passzív kamatkockázat minimalizálására törekszik mind az átárazódási, bázis, 

mind pedig a hozamgörbe kockázat tekintetében. A banki könyvi kamatkockázat vállalás kapcsán az 

üzleti állományok (követelések / kötelezettség vállalások) vonatkozásában meghatározó a változó 

kamatozás alkalmazása. Minden hosszú (éven túli) átárazódású mérlegtétel, ill. speciális, magasabb 
kamatkockázat vállalást eredményező üzleti igény ALM jóváhagyáshoz kötött, ill. kizárólagosan az 

ALM terület műveleti hatáskörébe tartozik (pl. fix kamatozású értékpapírok, derivatívák), ahol a banki 

kamatláb kockázat vállalás és annak kezelése koncentráltan és konszolidáltan valósul meg valamennyi 

devizára kiterjedően. A Csoport az aktív kamatkockázat vállalásra elsődlegesen nem lehetőségként, 

hanem mint alkalmazkodást igénylő szükségszerű gazdálkodási folyamatként tekint. Az aktív 
kamatkockázat vállalás fókuszáltan a kizárólag magyar szuverén, ill. államilag garantált, jegybankképes 

instrumentumokat tartalmazó likvid értékpapír portfoliókban, ill. az ezen instrumentumok 

kamatkockázatát fedező derivatívák révén valósul meg 

Forint esetében a maximális modellezett lejárat 10 év, míg az átlagos duráció 1.5 év. Euró és dollár 

esetében a maximális modellezett lejárat 5 év, míg az átlagos duráció közel 1 évet tesz ki.  

5.7. Működési kockázat 

 

 

Felfelé történő 

hozamgörbe 

eltolás +200bp

Lefelé történő 

hozamgörbe 

eltolás 

-200bp 

Felfelé történő 

hozamgörbe 

eltolás +200bp

Lefelé történő 

hozamgörbe 

eltolás 

-200bp 

Felfelé történő 

hozamgörbe 

eltolás +200bp

Lefelé történő 

hozamgörbe 

eltolás 

-200bp 

EUR 268 -438 -1 099 -1 602 -1 367 -1 164 

USD -403 9 305 -555 708 -564 

HUF 3 329 -13 657 8 729 -32 569 5 399 -18 912 

Egyéb 83 -63 -58 9 -141 72

Összesen: 3 277 -14 149 7 876 -34 717 4 600 -20 568 

Nettó kamatbevétel értékének a változása

CRR 448. cikk

millió HUF

2021.06.30 2021.12.31 Változás

CRR 446. és 454. cikk - EU OR1 tábla

millió HUF

2019.12.31 2020.12.31 2021.12.31

Az alapmutató-módszer (BIA) szerinti banki tevékenységek 113 873 113 819 135 009 18 135 226 688

A sztenderd (TSA) / alternatív sztenderd (ASA) módszer szerinti banki 

tevékenységek
97 313 84 882 146 398 16 033 200 409

A sztenderd módszer szerint: 97 313 84 882 146 398

Az alternatív sztenderd módszer szerint:

A fejlett mérési módszerek (AMA) szerinti banki tevékenységek 81 309 92 271 98 833 7 896 98 696

A működési kockázathoz kapcsolódó szavatolótőke-követelmények és a 

kockázattal súlyozott kitettségértékek

Banki tevékenységek
Irányadó mutató Szavatolótőke-

követelmények

Kockázati 

kitettségérték



 

Magyar Bankholding Zrt. Nyilvánosságra hozatal a CRR követelményei alapján  
 

 

 
 52/61. oldal  

6. Javadalmazási politika 

Az MBH részletes munkaerő felvételi politikáját a honlapon közzétett Javadalmazási Politika 

tartalmazza.  

A hatáskör-megosztás elvének megfelelően a Javadalmazási Politika elveit a Csoport Felügyelő 

Bizottsága fogadja el és vizsgálja felül, a Csoport Igazgatósága felel annak végrehajtásáért, amelyet 

legalább évente – az Éves Rendes Felülvizsgálat keretében – a Csoport Belső Ellenőrzési Ügyvezető 

Igazgatósága ellenőriz. A Felügyelő Bizottság felelős a Javadalmazási Politika elfogadásáért, 

fenntartásáért, módosításáért, valamint végrehajtásának felügyeletéért, annak teljes körű és 

rendeltetésszerű működésének biztosítása érdekében. Az Igazgatóság felel a Javadalmazási Politika 

végrehajtásáért, továbbá a Elnök - Vezérigazgató a Javadalmazási Politika megfelelő, és hatékony 

végrehajtása érdekében a Javadalmazási Politikában meghatározott többletjogosítványokkal 

rendelkezik. A Csoport a Javadalmazási Politika meghatározásának céljára és a javadalmazási rendszer 

Politikának való megfelelése ellenőrzésére Javadalmazási Bizottságot működtet.  

A Javadalmazási Bizottság elnökből és két tagból áll. A Javadalmazási Bizottság tagjai azok a Csoport 

tagjaival munkaviszonyban nem álló Igazgatósági tagok, akiket az Igazgatóság a Javadalmazási 

Bizottság tagjai sorába megválasztott. Ha az Igazgatóságban nincs legalább három olyan tag, aki nem 

áll munkaviszonyban a Csoporttal, akkor a Javadalmazási Bizottságban a Felügyelő Bizottság független 

tagjai is választhatók.  

Az évenkénti felülvizsgálatot a Belső Ellenőrzés végzi, a felülvizsgálatban a Humánerőforrás és a 

Compliance vesz részt. A Javadalmazási Politika felülvizsgálat az éves rendes felülvizsgálat szerint 

került elvégzésre. 

Rendkívüli felülvizsgálatot kell tartani a kötelező felülvizsgálatok között abban az esetben, ha a nemzeti 

vagy uniós jogszabályi elvárások változása ezt indokolttá teszi. Az indokoltság megítéléséről a 

Felügyelő Bizottság dönt. 

A Javadalmazási Politika meghatározásában a Kertész és Társa Ügyvédi Iroda, mint külső tanácsadó 

segédkezett. 

A Javadalmazási Politika rendelkezéseit a Csoportra, illetve annak valamennyi Leányvállalatára 

alkalmazni kell. Amennyiben egy Leányvállalat a Javadalmazási Politika hatálybalépését követően válik 

a Csoport összevont alapú felügyelet alá vont tagjává, úgy a Javadalmazási Politika rendelkezései attól 

az időponttól alkalmazandóak az érintett Leányvállalat vonatkozásában, amikor az összevont alapú 

felügyelet alá vonásról szóló hatósági határozat jogerőre emelkedik.  

A Javadalmazási Politika célja – a Csoport kockázati profiljának, vállalati jellemzőinek, illetve a 

vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelve – a Csoport, továbbá a Leányvállalati vezetők –

csoportszintű eredmények elérésében nyújtott – teljesítményének elismerése és ösztönzési oldalról 

történő alátámasztása oly módon, hogy az összhangban álljon a hatékony és eredményes 

kockázatkezeléssel, és ne ösztönözzön a Csoport és Leányvállalatai kockázatvállalási limitjeit 

meghaladó kockázatok vállalására, valamint összhangban álljon a Csoport és Leányvállalatai üzleti 

stratégiájával, célkitűzéseivel, értékeivel és hosszú távú érdekeivel, és segítse elő annak megvalósítását. 

A Javadalmazási Politika elveit a Csoport Felügyelő Bizottsága fogadja el és vizsgálja felül, a Csoport 

Igazgatósága felel annak végrehajtásáért, amelyet legalább évente – az éves rendes felülvizsgálat 

keretében – a Csoport Belső Ellenőrzési Ügyvezető Igazgatósága is ellenőriz. A Javadalmazási Politika 

legfontosabb alapelve, hogy a teljesítményjavadalmazás mértékét – a Teljesítményértékelési 

Szabályzatban, illetve az Ösztönzési Szabályzatban meghatározott rendelkezések alapján – a Csoport  

és Leányvállalati kockázatok előzetes és utólagos értékelése mellett a szervezeti egységek, illetve az 
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egyéni célkitűzések megvalósulásának szintjéhez köti. A Javadalmazási Politika a magyar és európai 

uniós jogszabályoknak megfelelően készült, figyelemmel arra, hogy a teljesítményjavadalmazás 

megállapítása, illetve kifizetése nem sértheti a Csoport, illetve Leányvállalatai stabil tőkehelyzetének 

fenntartását, illetve nem sértheti a részvényesek, befektetők érdekeit, továbbá nem eredményezheti a 

prudens működésre vonatkozó jogszabályokban, és az Európai Parlament és a Tanács 575/2013/EU 

rendeletében meghatározott követelmények nem teljesítését. 

A Csoport szintjén a Teljesítményjavadalmazáshoz kapcsolódó teljesítménymérés a vállalatértékelési 

index adott tárgyévre meghatározott (pontszámban kifejezett) célértékén alapul. A vállalatértékelési 

index számítása a Csoport, illetve azon csoporttagként működő Leányvállalatok adatai alapján történik, 

amelyek az értékelt tárgyév egészében a konszolidált körbe tartoztak. A vállalatértékelési index 

meghatározását a Javadalmazási Politika 2. számú melléklete tartalmazza. A vállalatértékelési index 

adott tárgyévre vonatkozó célértékének meghatározása a Csoport Igazgatósága által jóváhagyott 

mindenkori éves üzleti terven alapul. Amennyiben a csoport szintű vállalatértékelési index adott 

tárgyévre vonatkozó tényleges értéke nem éri el a kitűzött célérteket, illetve amennyiben a Csoport 

tőkehelyzete vagy várható pénzügyi teljesítménye ezt ettől függetlenül indokolttá teszi, a Csoport Elnök 

- Vezérigazgatója (munkacsoporti előterjesztést követően) jogosult döntést hozni a vállalatértékelési 

index (indokolt mértékű) módosításáról, vagy amennyiben szükségesnek látja, arányos 

teljesítményjavadalmazás alkalmazásáról, ami a keretösszeg arányos csökkentését vonhatja maga után, 

beleértve a teljesítményjavadalmazásra fordítható összeg kifizetésének feltételekhez kötött elhalasztását 

is (csoport, illetve leányvállalati szintű előzetes kockázati értékelés). 

A vállalatértékelési index megvalósulása bármilyen teljesítményjavadalmazás kifizetésének 

alapfeltétele. Az összvállalati, a területi, valamint egyéni teljesítménycélok garantálják a túlzott 

kockázatvállalás elkerülését. 

Fő teljesítménykritériumok és mérőszámok: 

• Kockázattal korrigált tőkearányos megtérülés (Return On Risk-adjusted Capital (RORAC)) 

• Adózott eredmény  

Vállalati értékrend célok 

• Együttműködés  

• Elkötelezettség  

• Nyitottság  

• Tisztelet  

• Felelősségvállalás 

• Működési kiválóság 

Szervezeti egység, illetve egyéni szinten az előzetes kockázati értékelés a – teljesítményértékelési 

szabályzat szerinti – célmegállapodásokban meghatározott (szervezeti egységre, illetve az adott jogosult 

személyre meghatározott mennyiségi, illetve minőségi) kritériumrendszer szerint, a tárgyév során 

negyedévente történik, amelynek eredménye a teljesítményértékelés során kerül figyelembe vételre. 

A Csoport utólagos kockázati értékelést végez annak érdekében, hogy a megítélt 

teljesítményjavadalmazás mértéke és a Csoport által vállalt kockázatok közötti összhangot biztosítsa és 

az előzetes kockázati értékelés, illetve a teljesítményértékelés által esetlegesen figyelembe nem vett 

kockázatok hatását is érvényesítse. 

A kontrollfunkciót ellátni jogosult személyek célkiírása és teljesítményjavadalmazása nem köthető az 

általuk ellenőrzött üzleti területek üzleti eredményéhez. A kontrollfunkciót ellátni jogosult személyek 

javadalmazásának alapja az adott pozíciókra meghatározott bérpiaci referencia-szint (benchmark), nem 
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pedig az adott szolgáltatásban részesülő üzleti egységek javadalmazási szintje. A kontrollfunkciót ellátni 

jogosult személyek javadalmazását versenyképes szinten úgy kell megállapítani, hogy lehetővé tegye a 

megfelelően képzett és szakmai tapasztalattal rendelkező munkavállalók alkalmazását. Kontrollfunkciót 

ellátni jogosult személyek teljesítményjavadalmazása esetén, annak mértékét a kontrollfunkciót ellátni 

jogosult személy által ellenőrzött üzleti egységek teljesítményétől elkülönítve kell meghatározni, 

ideértve az olyan üzleti döntésekből származó teljesítményt is,  amely döntésekbe a kontrollfunkciót 

bevonták. Javadalmazásuk túlnyomó részének fix javadalmazásnak kell lennie annak érdekében, hogy 

tükrözze a felelősségi köreik jellegét, továbbá a teljesítményjavadalmazásuk meghatározására szolgáló 

módszerek nem veszélyeztethetik e személyek objektivitását és függetlenségét. 

A garantált változó javadalmazás és a végkielégítések megítélése során alkalmazott politikák és 

kritériumok a javadalmazási politika alkalmazásáról szóló MNB 8/2021 (VI.23.) ajánlás szerint kerültek 

meghatározásra. 

A teljes éves jövedelmen belül a változó bér nem haladhatja meg az alapbért.  

Alapbér és kapcsolódó bér jellegű juttatások: a munkaszerződésben és módosításokban rögzített havi 

személyi alapbér és a kapcsolódó bér jellegű juttatások, így különösen túlóra és bérpótlék. 

Változó bér (teljesítményjavadalmazás) az adott egység eredményei, a teljes Csoport eredménye, az 

egyén teljesítménye és azok kombinációja alapján meghatározott változó bér, melynek nagysága és 

kifizetése az egyén és a szervezet teljesítményétől, valamint a Csoport pénzügyi telejesítőképességétől 

függ. A tárgyévi ösztönzési rendszerről a vezetőség dönt. 

Változó bér (teljesítményjavadalmazás): 

• A banki termékek és szolgáltatások értékesítését ösztönző jutalékon alapuló rendszerek 

• A banki termékek és szolgáltatások értékesítését ösztönző jutalékon alapuló rendszerek 

keretében fizetett teljesítményjavadalmazásban nem részesülő szervezeti egységek és a 

kontrollfunkciót betöltő egységek munkatársai éves stratégiai, szervezeti és egyéni 

célmegállapodásain alapuló változó bér rendszer. 

• A vezérigazgató és a vezérigazgató-helyettesek számára a tulajdonos által megállapított, a célok 

teljesítésétől függő teljesítményjavadalmazási rendszer. Az éves célkiírását úgy kell 

meghatározni, hogy abban az MBH összesített sikere mellett a személy sikerhez való egyéni 

hozzájárulás is mérhető legyen. Figyelembe kell venni nem pénzügyi jellegű paraméterek 

alkalmazását is (ügyfélelégedettség, dolgozói elkötelezettség).  

A megítélt különböző típusú instrumentumok – többek között részvények, azokkal egyenértékű 

tulajdoni részesedések, opciók és egyéb instrumentumok – közötti egyensúly meghatározásához 

használt kritériumok a CRD 94. cikk (1) bekezdés l) i pontjára figyelemmel, az instrumentumok 

egyensúlyban lévő kombinációjával került meghatározásra. 

A Csoport gazdasági teljesítményének, illetve kockázatkezelésének mérésére pontrendszer alapján 

működő gazdasági mutató a vállalatértékelési index. A vállalati értékelési index adott tárgyévre 

vonatkozó célértékének (kifizethetőségi limit) meghatározása a Csoport Igazgatósága által jóváhagyott 

mindenkori éves üzleti terven alapul. A vállalati értékelési index adott tárgyévre vonatkozó célértékéről 

a Csoport Elnök-Vezérigazgatója dönt az adott tárgyév március 1. napjáig. A Csoport  Elnök-

Vezérigazgatója a tárgyév alatt folyamatosan figyelemmel kíséri a Csoport szintű vállalati értékelési 

index alakulását és a tárgyévre vonatkozó célértékét annak meghatározását követően bekövetkezett 

olyan jogszabályi változás, és/vagy piaci körülményben beálló olyan változás alapján módosíthatja, 

amely a Csoport konszolidált eredményére, illetve a kitűzött célérték, vagy az annak alapjául szolgáló 

üzleti terv teljesítésére lényeges befolyást gyakorol. 
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Amennyiben a konszolidációs körbe tartozó leányvállalatok adózás előtti eredménye a tervtől jelentősen 

eltér, a Csoport Elnök-Vezérigazgatója dönthet az adott leányvállalat esetében a célérték módosításáról. 

A Csoport Elnök-Vezérigazgatója köteles a célértéket módosítani, amennyiben a nemteljesítő hitelek 

részaránya az üzleti tervben szereplő szintet 5 százalékpontnál nagyobb mértékben meghaladja.  

Az azonosított munkavállalók a Javadalmazási Politika 1B számú melléklete szerint a Csoport Elnök-

Vezérigazgatója, vezérigazgató-helyettesei, ügyvezető igazgatói, a kontrollfunkciót ellátó igazgatók és 

bizottságok tagjai. 

Az azonosított személyek esetén a Teljesítményjavadalmazás 50%-a készpénz juttatásból, másik 50%-

a – jogszabály eltérő rendelkezése hiányában, illetőleg a jelen Javadalmazási Politikában meghatározott 

eltérő rendelkezések figyelembe vételével, – a Hpt. 118.§ (11) bekezdésével összhangban álló – 

instrumentum alapú juttatásból áll. 

A teljesítményjavadalmazás instrumentum alapú juttatás elemét a Csoport által kibocsátott részvény 

vagy a részvény árfolyamához kötött instrumentum biztosítja. A Csoport Igazgatóságának döntése 

irányadó, hogy az adott tárgyév tekintetében az azonosított személyek teljesítményjavadalmazásának 

instrumentum alapú juttatás részét a Csoport által kibocsátott részvény, vagy a részvény árfolyamához 

kötött instrumentum biztosítja. Az azonosított személyek esetében a megítélt teljesítményjavadalmazás 

60 %-a halasztva kerül megfizetésre. 

Azon azonosított személyek esetén, ahol a tárgyév tekintetében megszerezhető maximális 

teljesítményjavadalmazás összege nem haladja meg a 250.000,- € küszöbértéket, a megítélt 

teljesítményjavadalmazásuk 40 %-a kerül halasztásra. A Csoport Elnök - Vezérigazgatójának, Elnök -

vezérigazgató helyetteseinek, illetve az Igazgatóság további tagjainak megítélt 

teljesítményjavadalmazása kivételével, a Megítélt Teljesítményjavadalmazás halasztott része 

vonatkozásában a kifizetési ciklus szerinti halasztás időtartama 4 év, amely időtartamon belül a 

halasztott kifizetés mértéke 

• 60%-os halasztás esetén, a kifizetési ciklus szerinti esedékességi évente egyenlő arányban (15%; 

15%; 15%; 15%) kerül megállapításra, 

• 40%-os halasztás esetén, a kifizetési ciklus szerinti esedékességi évente egyenlő arányban (10%; 

10%; 10%; 10%) kerül megállapításra, 

továbbá mind a nem halasztott (rövid távú), mind a halasztott kifizetés 50-50%-ban készpénz juttatás, 

illetőleg instrumentum alapú juttatás. 

Az utólagos kockázati értékelés keretében a prudens működést vizsgáló kritériumok értékei alapján a 

Csoport Elnök-Vezérigazgatója Bankcsoporti szinten határoz a kifizetési ciklus szerint esedékes 

halasztott részlet kifizethetőségéről, továbbá értékeli a Csoport, a Leányvállalatok, illetve a szervezeti 

egységek szintjén esetlegesen – a tárgyévvel kapcsolatosan – felmerülő kockázatokat, továbbá az 

azonosított személy tekintetében a munkacsoport értékeli az azonosított személy tárgyévi 

tevékenységéhez kapcsolódó egyéni kockázatokat, az alábbi kritériumok alapján: 

• a jogviszonyból fakadó kötelességek teljesítése,  

• a tevékenységre vonatkozó jogszabályok, belső szabályzatok, vezetői szabályzatok, érvényes 

szakmai előírások betartása, 

• valamint az azonosított személy vezetői magatartásával szemben támasztott munkáltatói 

elvárások betartása. 
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Amennyiben az azonosított személy tevékenységéhez kapcsolódó egyéni kockázatok értékelése alapján 

nem merül fel olyan körülmény, amelynek következtében az azonosított személy megítélt 

teljesítményjavadalmazása – a kifizetési ciklus szerint esedékes – halasztott részének csökkentése 

(legvégső esetben teljes megvonása) szükséges, az azonosított személy tekintetében a munkacsoport 

nem tesz javaslatot az utólagos kockázati értékelésre. 

A Csoport Elnök-Vezérigazgatója, vezérigazgató helyettesei, illetve az Igazgatóság további tagjai 

tekintetében a megítélt teljesítményjavadalmazás halasztott része vonatkozásában a kifizetési ciklus 

szerinti halasztás időtartama 5 év, amely időtartamon belül a halasztott kifizetés mértéke  

• 60%-os halasztás esetén, a kifizetési ciklus szerinti esedékességi évente egyenlő arányban (12%; 

12%; 12%; 12%; 12%) kerül megállapításra, 

• 40%-os halasztás esetén, a kifizetési ciklus szerinti esedékességi évente egyenlő arányban (8%; 

8%; 8%; 8%; 8%) kerül megállapításra, 

továbbá mind a nem halasztott (rövid távú), mind a halasztott kifizetés 50-50%-ban készpénz juttatás, 

illetőleg instrumentum alapú juttatás. 

A Csoport munkaköri besorolási rendszere határozza meg az egyéni javadalmazás kereteit, amelyet az 

alábbi szempontok figyelembevételével kell kialakítani: 

• A pénzügyi szektor bérpiaci adatai, amelyek alapján a szektor javadalmazási jellemzői 

összevethetők a Csoportban kialakított rendszerrel. A Csoport rendszeres felülvizsgálatot végez 

a versenyképesség fenntartása érdekében. Az arányosság elvének figyelembe vételével a 

felülvizsgálat a magyarországi kereskedelmi bankok bérpiaci adataira terjed ki.  

• A munkaköri besorolási rendszer alapján a munkakör összetettsége, a szervezeten belüli súlya 

(hatáskör, felelősség). Az egyéni javadalmazás megállapításánál csak az adott munkakörnél 

megállapított végzettségi, tapasztalati elvárások, bérpiaci információ, a feladat, felelősségi és 

hatáskör, valamint a munkakör szervezetben elfoglalt súlya vehető figyelembe. 

• Az egyéni javadalmazás meghatározásánál a fentieken túl figyelembe kell venni a 

javadalmazási politikában meghatározott korlátokat. Azoktól eltérő megállapodást 

munkaszerződésben sem lehet kötni. 

• Az egyéni és szervezeti teljesítménytől függő kifizetést (változóbér) csak a teljesítmény 

értékelése és a célkitűzésben rögzített eredmény-elvásárok teljesítése esetén lehet teljesíteni. 

• Az egyedi munkaszerződésekben nem lehet olyan végkielégítések kifizetésében megállapodni, 

amelyekre az érintettnek az egyéni alultelejesítés esetén is változatlan (nem csökkentett 

terjedelmű) igény jogosultsága áll fenn.  

• Garantált változó bérről csak  munkaviszony megkezdése keretében szabad megállapodni és 

legfeljebb egy éves időtartamban. 
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A hitelintézeti törvénnyel, valamint a CRR szerinti javadalmazással összefüggő közzétételi 

követelményeket az alábbi táblázatok tartalmazzák: 

 
 

 
 

 
 

 
 

Vezető testület, felügyeleti 

funkció

Vezető testület, irányító 

funkció
Egyéb felső vezetés

Egyéb azonosított 

munkavállalók

1 Azonosított munkavállalók száma 6 4 10 138

2 Teljes rögzített javadalmazás 101 253 634 4 355

3 Ebből: készpénzalapú 101 253 634 4 135

EU-4a Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések 0 0 0 0

5
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközök 0 0 0 0

EU-5x Ebből: egyéb eszközök 0 0 0 0

7 Ebből: egyéb formák 0 0 0 0

9 Azonosított munkavállalók száma 6 4 10 138

10 Teljes változó javadalmazás 0 0 0 2 763

11 Ebből: készpénzalapú 0 0 0 1 652

12 Ebből: halasztott 0 0 0 255

EU-13a Ebből: részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések 0 0 0 382

EU-14a Ebből: halasztott 0 0 0 255

EU-13b
Ebből: részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű 

készpénz-helyettesítő fizetési eszközök 0 0 0 220

EU-14b Ebből: halasztott 0 0 0 0

EU-14x Ebből: egyéb eszközök 0 0 0 0

EU-14y Ebből: halasztott 0 0 0 0

15 Ebből: egyéb formák 0 0 0 0

16 Ebből: halasztott 0 0 0 0

17 101 253 634 7 117

CRR 450. cikk (1) bekezdés h) pont i–ii. alpont - EU REM1 tábla

millió HUF

Az üzleti évre vonatkozóan megítélt javadalmazás
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Teljes javadalmazás (2 + 10)

Vezető testület, 

felügyeleti funkció

Vezető testület, 

irányító funkció
Egyéb felső vezetés

Egyéb azonosított 

munkavállalók

Megítélt garantált változó javadalmazás

1 Megítélt garantált változó javadalmazás – Azonosított munkavállalók száma 0 0 0 0

2 Megítélt garantált változó javadalmazás – Teljes összeg 0 0 0 0

3
Ebből az üzleti év során kifizetett megítélt garantált változó javadalmazás, amelyet nem vesznek figyelembe a 

teljesítményjavadalmazás felső korlátjában
0 0 0 0

Korábbi időszakokban megítélt, az üzleti év során kifizetett végkielégítések

4
Korábbi időszakokban megítélt, az üzleti év során kifizetett végkielégítések – Azonosított munkavállalók száma

0 0 0 0

5 Korábbi időszakokban megítélt, az üzleti év során kifizetett végkielégítések – Teljes összeg 0 0 0 0

Az üzleti év során megítélt végkielégítések

6 Az üzleti év során megítélt végkielégítések – Azonosított munkavállalók száma 0 0 0 6

7 Az üzleti év során megítélt végkielégítések – Teljes összeg 0 0 0 896

8 Ebből az üzleti év során kifizetett 0 0 0 896

9 Ebből halasztott 0 0 0 0

10
Ebből az üzleti év során kifizetett végkielégítések, amelyeket nem vesznek figyelembe a 

teljesítményjavadalmazás felső korlátjában
0 0 0 675

Különleges kifizetések azon munkavállalók számára, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára

CRR 450. cikk (1) bekezdés h) pont v–vii. pont - EU REM2 tábla

millió HUF

Korábbi teljesítési időszakokra 

megítélt halasztott javadalmazás 

teljes összege

Ebből az adott üzleti évben 

kifizetendővé váló

Ebből a következő üzleti 

években kifizetendővé váló

Az üzleti év során kifizetendővé 

váló halasztott javadalmazás 

teljesítményen alapuló 

kiigazításának összege az adott 

üzleti évben

A jövőbeli teljesítési évek során 

kifizetendővé váló halasztott 

javadalmazás teljesítményen 

alapuló kiigazításának összege 

az adott üzleti évben

Az üzleti év során utólagos 

implicit kiigazítások miatt 

végrehajtott kiigazítások teljes 

összege (azaz a halasztott 

javadalmazás értékének 

változása az instrumentumok 

árának változása miatt)

Az üzleti év előtt megítélt, az 

adott üzleti évben ténylegesen 

kifizetett halasztott javadalmazás 

teljes összege

Korábbi teljesítési időszakra 

megítélt, kifizetendővé vált, de 

visszatartási időszak hatálya alá 

tartozó halasztott javadalmazás 

teljes összege

1 Vezető testület, felügyeleti funkció 0 0 0 0 0 0 0 0

2 Készpénzalapú 0 0 0 0 0 0 0 0

3 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések 0 0 0 0 0 0 0 0

4
Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű

készpénz-helyettesítő fizetési eszközök
0 0 0 0 0 0 0 0

5 Egyéb eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0

6 Egyéb formák 0 0 0 0 0 0 0 0

7 Vezető testület, irányító funkció 0 0 0 0 0 0 0 0

8 Készpénzalapú 0 0 0 0 0 0 0 0

9 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések 0 0 0 0 0 0 0 0

10
Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű

készpénz-helyettesítő fizetési eszközök
0 0 0 0 0 0 0 0

11 Egyéb eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0

12 Egyéb formák 0 0 0 0 0 0 0 0

13 Egyéb felső vezetés 0 0 0 0 0 0 0 0

14 Készpénzalapú 0 0 0 0 0 0 0 0

15 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések 0 0 0 0 0 0 0 0

16
Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű

készpénz-helyettesítő fizetési eszközök
0 0 0 0 0 0 0 0

17 Egyéb eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0

18 Egyéb formák 0 0 0 0 0 0 0 0

19 Egyéb azonosított munkavállalók 1 045 834 93 0 0 83 917 0

20 Készpénzalapú 389 294 39 0 0 0 294 0

21 Részvények vagy azokkal egyenértékű tulajdoni részesedések 393 289 53 0 0 83 372 0

22
Részvényhez kapcsolt eszközök vagy azokkal egyenértékű

készpénz-helyettesítő fizetési eszközök
264 251 0 0 0 0 251 0

23 Egyéb eszközök 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Egyéb formák 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Teljes összeg 1 045 834 93 0 0 83 917 0

CRR 450. cikk (1) bekezdés h) pont iii–iv. pont - EU REM3 tábla

millió HUF Halasztott javadalmazás

Halasztott és visszatartott javadalmazás

Vezető testület, 

felügyeleti funkció

Vezető testület, 

irányító funkció

Vezető testület 

összesen

Befektetési banki 

tevékenység

Lakossági banki 

tevékenység
Vagyonkezelés Vállalati funkciók

Független 

belsőkontroll-

funkciók

Minden egyéb

1 Azonosított munkavállalók teljes száma

2 Ebből: vezető testületi tagok 7 5 12

3 Ebből: egyéb felső vezetés 0 4 1 20 4 0

4 Ebből: egyéb azonosított munkavállalók 10 19 3 9 19 70

5 Azonosított munkavállalók teljes javadalmazása

6 Ebből: változó javadalmazás 0 0 0 144 248 22 1 019 343 1 332

7 Ebből: rögzített javadalmazás 166 288 455 208 434 59 2 057 485 2 972

Információ azon munkavállalók javadalmazásáról, akiknek szakmai tevékenysége lényeges hatást gyakorol az intézmény kockázati profiljára (azonosított munkavállalók)

CRR 450. cikk (1) bekezdés g) pont - EU REM5 tábla

millió HUF

Vezető testület javadalmazása Tevékenységi területek

Összesen
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7. Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt 

állampapírok nem realizált nyereség vagy veszteség összegének 

ideiglenes kezeléséhez és az IFRS 9 standard bevezetése által a 

szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti 

szabályokhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal 

 

2021.12.31 2021.09.30 2021.06.30 2021.03.31 2020.12.31

1 Elsődleges alapvető tőke 633 869 568 944 582 829 574 599 591 590

2
Elsődleges alapvető tőke, mintha az intézmény nem alkalmazta volna az IFRS9-hez vagy hasonló,

várható hitelezési veszteség alapú elszámoláshoz köthető átmeneti szabályokat
633 869 547 383 562 002 554 052 571 500

2a

Elsődleges alapvető tőke, mintha az intézmény nem alkalmazta volnaaz egyéb átfogó

jövedelemmel szemben valós értéken értékelt nem realizált nyereség vagy veszteség összegéneka

CRR 468. cikke szerintiideiglenes kezelését 

622 644 568 005 582 373 573 821 591 749

3 Alapvető tőke 633 869 568 944 582 829 574 599 591 590

4
Alapvető tőke, mintha az intézmény nem alkalmazta volna az IFRS9-hez vagy hasonló, várható

hitelezési veszteség alapú elszámoláshoz köthető átmeneti szabályokat
633 869 547 383 562 002 554 052 571 500

4a

Alapvető tőke,mintha az intézmény nem alkalmazta volnaaz egyéb átfogó jövedelemmel szemben

valós értéken értékelt nem realizált nyereség vagy veszteség összegéneka CRR 468. cikke

szerintiideiglenes kezelését

622 644 568 005 582 373 573 821 591 749

5 Teljes tőke 679 937 606 031 611 456 604 302 620 724

6
Teljes tőke, mintha az intézmény nem alkalmazta volna az IFRS9-hez vagy hasonló, várható

hitelezési veszteség alapú elszámoláshoz köthető átmeneti szabályokat
679 937 584 470 590 629 583 755 600 634

6a

Teljes tőke,mintha az intézmény nem alkalmazta volnaaz egyéb átfogó jövedelemmel szemben

valós értéken értékelt nem realizált nyereség vagy veszteség összegéneka CRR 468. cikke

szerintiideiglenes kezelését

668 711 605 092 611 000 603 525 620 883

7 Kockázattal súlyozott eszközök összesen 3 692 561 3 746 249 3 631 669 3 493 414 3 472 973

8
Kockázattal súlyozott eszközök összesen, mintha az intézmény nem alkalmazta volna az IFRS 9-

hez vagy hasonló, várható hitelezési veszteség alapú elszámoláshoz köthető átmeneti szabályokat
3 692 561 3 724 688 3 610 842 3 472 901 3 453 647

9 Elsődleges alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve) 17,17% 15,19% 16,05% 16,45% 17,03%

10

Elsődleges alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve), mintha az intézmény 

nem alkalmazta volna az IFRS 9-hez vagy hasonló, várható hitelezési veszteség alapú

elszámoláshoz köthető átmeneti szabályokat

17,17% 14,70% 15,56% 15,95% 16,55%

10a

Elsődleges alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve),mintha az intézmény

nem alkalmazta volna az egyéb átfogó jövedelemmelszemben valós értéken értékelt nem realizált

nyereség vagy veszteség összegéneka CRR 468. cikke szerintiideiglenes kezelését

16,86% 15,16% 16,04% 16,43% 17,04%

11 Alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve) 17,17% 15,19% 16,05% 16,45% 17,03%

12

Alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve), mintha az intézmény nem

alkalmazta volna az IFRS 9-hez vagy hasonló, várható hitelezési veszteség alapú elszámoláshoz

köthető átmeneti szabályokat

17,17% 14,70% 15,56% 15,95% 16,55%

12a

Alapvető tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve),mintha az intézmény nem

alkalmazta volnaaz egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt nem realizált

nyereség vagy veszteség összegéneka CRR 468. cikke szerintiideiglenes kezelését

16,86% 15,16% 16,04% 16,43% 17,04%

13 Teljes tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve) 18,41% 16,18% 16,84% 17,30% 17,87%

14

Teljes tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve), mintha az intézmény nem

alkalmazta volna az IFRS 9-hez vagy hasonló, várható hitelezési veszteség alapú elszámoláshoz

köthető átmeneti szabályokat

18,41% 15,69% 16,36% 16,81% 17,39%

14a

Teljes tőke (a kockázati kitettségérték százalékaként kifejezve), mintha az intézmény nem

alkalmazta volnaaz egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt nem realizált

nyereség vagy veszteség összegéneka CRR 468. cikke szerintiideiglenes kezelését

18,11% 16,15% 16,82% 17,28% 17,88%

15 A tőkeáttételi mutató számításához használt teljes kitettségérték 10 248 108 9 808 164 9 581 038 9 323 818 8 559 276

16 Tőkeáttételi mutató 6,19% 5,80% 6,08% 6,16% 6,91%

17
Tőkeáttételi mutató, mintha az intézmény nem alkalmazta volna az IFRS 9-hez vagy hasonló,

várható hitelezési veszteség alapú elszámoláshoz köthető átmeneti szabályokat
6,19% 5,59% 5,87% 5,96% 6,69%

17a

Tőkeáttételi mutató, mintha az intézmény nem alkalmazta volna az egyéb átfogó jövedelemmel

szemben valós értéken értékelt nem realizált nyereség vagy veszteség összegéneka CRR 468.

cikke szerintiideiglenes kezelését

6,08% 5,79% 6,08% 6,15% 6,91%

Tőkeáttételi mutató

Az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken értékelt állampapírok nem realizált nyereség vagy veszteség összegének ideiglenes kezeléséhez és az 

IFRS 9 standard bevezetése által a szavatolótőkére gyakorolt hatás enyhítésére szolgáló átmeneti szabályokhoz kapcsolódó nyilvánosságra hozatal
CRR 468. és 473a. cikk - 13/2020. MNB Ajánlás

millió HUF

Rendelkezésre álló tőke 

Kockázattal súlyozott eszközök

Tőkemegfelelési mutatók
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8. A COVID-19 válságra válaszul alkalmazott intézkedések 

hatálya alá tartozó kitettségekre vonatkozó nyilvánosságra 

hozatal 

1. Információ hitelekről és előlegekről a törvényi és a nem törvényi moratóriumok szerint 

 

  

A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak bevezetéséről szóló 

637/2020. (XII.22.) Kormányrendeletet módosító 317/2021 (VI.9.) Kormányrendelet, továbbá az ezt 

módosító 536/2021. (IX.15.) Kormányrendelet alapján az arra jogosultak és a vonatkozó nyilatkozatot 

benyújtók vonatkozásában az MBH kizárólag a jogszabályban meghatározott határidőig (2022.06.30.) 

alkalmazza a teljes moratóriumot mind tőke- mind kamattartozás vonatkozásában. Az érintett kitettségi 

kört az MBH az MNB 2021.09.30. vonatkozási dátumú kapcsolódó adatszolgáltatásának definíciójával 

összhangban lejárt EBA kompatibilis moratorizált ügyletként mutatja ki, aminek megfelelően a fenti 

táblázat nem tartalmaz megjeleníthető kitettséget. 

 
2. Hitelek és előlegek a törvényi és a nem törvényi moratóriumok alapján a moratóriumok hátralévő 

futamideje szerint 

 

 
 

3. Információ az újonnan kibocsátott hitelekről és előlegekről a COVID-19 válságra válaszul 

bevezetett, újonnan alkalmazandó állami kezességvállalás alapján 

 

 

Bruttó könyv 

szerinti érték

ebből: 

átstrukturálási 

intézkedéssel 

érintett 

kitettségek

ebből: instrumentumok, 

amelyek hitelkockázata 

jelentősen növekedett a 

kezdeti megjelenítés óta, 

de amelyek nem váltak 

értékvesztetté 

(2. szakasz)

ebből: 

átstrukturálási 

intézkedéssel 

érintett 

kitettségek

ebből: fizetésre 

valószínűsíthetőe

n nem kerülő nem 

késedelmes vagy 

késedelmes <= 90 

nap 

ebből: 

átstrukturálási 

intézkedéssel 

érintett 

kitettségek

ebből: instrumentumok, 

amelyek hitelkockázata 

jelentősen növekedett a 

kezdeti megjelenítés óta, 

de amelyek nem váltak 

értékvesztetté 

(2. szakasz)

ebből: 

átstrukturálási 

intézkedéssel 

érintett 

kitettségek

ebből: fizetésre 

valószínűsíthetően 

nem kerülő nem 

késedelmes vagy 

késedelmes <= 90 

nap 

Moratórium alá eső hitelek és előlegek 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: háztartások 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: lakóingatlannal fedezett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: nem pénzügyi vállalatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: kis- és középvállalatok 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Európai Bankhatóság EBA/GL/2020/07 számú irányelvei

millió HUF 

 Információ hitelekről és előlegekről a törvényi és a nem törvényi moratóriumok szerint

Bruttó könyv szerinti érték Halmozott értékvesztés, a hitelkockázat-változásból származó negatív valósérték-változás halmozott összege 

Teljesítő Nem-teljesítő Teljesítő Nem-teljesítő

nem-teljesítő 

kitettségek 

beáramlásai*

≤ 3 hónap
> 3 hónap

≤ 6 hónap

> 6 hónap

≤ 9 hónap

> 9 hónap

≤ 12 hónap
> 1 év

Hitelek és előlegek, amelyekre moratóriumot kínáltak 21 752 153 499

Moratórium alá eső kölcsönök és előlegek (nyújtott) 21 752 153 499 153 499 153 499 0 0 0 0 0

ebből: háztartások 93 570 93 570 93 570 0 0 0 0 0

ebből: lakóingatlannal fedezett 70 906 70 906 70 906 0 0 0 0 0

ebből: nem pénzügyi vállalatok 59 305 59 305 59 305 0 0 0 0 0

ebből: kis- és középvállalkozások 45 577 45 577 45 577 0 0 0 0 0

ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett 21 479 21 479 21 479 0 0 0 0 0

Európai Bankhatóság EBA/GL/2020/07 számú irányelvei

millió HUF 

Hitelek és előlegek a törvényi és a nem törvényi moratóriumok alapján a moratóriumok fennmaradó futamideje szerint

Adósok száma

Bruttó könyv szerinti érték

ebből: jogszabályon 

alapuló moratórium
ebből: lejárt

Moratórium hátralévő futamideje

Maximális garanciaérték, mely 

figyelembe vehető
Bruttó könyv szerinti érték

ebből: átstrukturált kapott állami garanciák
nem-teljesítő kitettségek 

beáramlásai

Állami kezességvállalási programok hatálya alá tartozó,

újonnan keletkeztetett hitelek és előlegek
200 861 77 73 555 4 897

ebből: háztartások 7 881 215

ebből: lakóingatlannal fedezett 0 0

ebből: nem pénzügyi vállalatok 192 980 77 73 555 4 682

ebből: kis- és középvállalkozások 146 115 3 445

ebből: kereskedelmi ingatlannal fedezett 39 807 1 217

Európai Bankhatóság EBA/GL/2020/07 számú irányelvei

millió HUF 

Információ az újonnan kibocsátott hitelekről és előlegekről a COVID-19 válságra válaszul 

bevezetett, újonnan alkalmazandó állami kezességvállalás alapján

Bruttó könyv szerinti érték
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9. Mellékletek 

9.1. Bizalmas, védett, nem lényeges információk 

Bizonyos információk nyilvánosságra hozatala túlzott betekintést biztosítana az intézmény működésébe 

és ezáltal gyengítené versenypozícióját. Emiatt a CRR 432. cikk (2) bekezdés adta lehetőséggel élve az 

MBH védettnek minősít bizonyos információkat és eltekint azok nyilvánosságra hozatalától. 

Ezek a következők:  

• A CRR 438. cikk b) bekezdése alapján nyilvánosságra hozandó, kiegészítő 

szavatolótőke-követelményekre vonatkozó információk, azaz a Magyar Nemzeti Bank 

által lefolytatott felügyeleti ICAAP felülvizsgálati folyamat eredményeként előírt teljes 

SREP tőkekövetelményre (TSCR ráta) és a többlettőke követelmény összetételére 

vonatkozó felügyeleti előírások, valamint a teljes tőkekövetelmény (OCR ráta).  

9.2. Egyéb nyilvánosságra hozandó információk közzététele 

Az MBH bizonyos információkat, amelynek nyilvánosságra hozatala a Hpt. 122.§ (2)-(5) bekezdései és 

123. § (1) bekezdése, a Bszt. 123/A. paragrafusa, valamint a CRR Nyolcadik része alapján megkövetelt 

nem ebben a dokumentumban tesz közzé. A következő táblázat összefoglalja ezek körét. 

 
Jogszabályi 

hivatkozás 
Nyilvánosságra hozott információ  Nyilvános elérhetőség 

Hpt. 122. 

§ (4) a) 

A pénzügyi intézmény a honlapján közzéteszi: 

A befolyásoló részesedéssel rendelkező 

tulajdonosai nevét (cégnevét), tulajdoni és 

szavazati hányadát, valamint a vele szoros 

kapcsolatban álló személyek körét, kivéve, ha a 

szoros kapcsolatot a magyar állam alapozza meg, 

A szoros kapcsolatban álló 

személyek köre az MBH honlapján 

kerül nyilvánosságra hozatalra. 

https://www.magyarbankholding.hu

/kozerdekuadatok  

Hpt. 122. 

§ (4) b) 

A Felügyelet által a vonatkozó jogszabályok 

megsértése miatt vele szemben hozott határozat 

rendelkező részét. 

Az MBH Tagbankjaira vonatkozó 

Felügyeleti határozatok a 

Tagbankok honlapján kerülnek 

nyilvánosságra hozatalra. 

Hpt. 123. 
§ (1) 

A hitelintézet, ha az 575/2013/EU rendelet 

alapján összevont alapú felügyelet alá tartozik, 
legalább évente egyszer összevont alapon 

nyilvánosságra hozza az üzleti évre vonatkozóan 

(EGT-államonként és harmadik országonkénti 

bontásban) 

▪ a hitelintézet nevét, tevékenységek 
jellegét és földrajzi tagozódását, 

▪ árbevételét, 

▪ teljes munkaidőben alkalmazottak 

létszámát, 

▪ adózás előtti eredményét, 
▪ az eredményt terhelő adókat, valamint 

▪ a kapott állami támogatást. 

Az MBH árbevétele, adózás előtti 

eredménye, az eredményt terhelő 

adók, valamint a kapott állami 

támogatások a Pénzügyi 
beszámolóban kerülnek 

nyilvánosságra hozatalra. 

https://www.magyarbankholding.hu

/kozerdekuadatok  

 

Bszt. 

123/A. §  
(1) 

A befektetési vállalkozás, ha az 575/2013/EU 

rendelet alapján összevont alapú felügyelet alá 
tartozik akkor legalább évente egyszer összevont 

alapon nyilvánosságra hozza az üzleti évre 

Az MBH árbevétele, adózás előtti 

eredménye, az eredményt terhelő 

adók, valamint a kapott állami 
támogatások a Pénzügyi 

https://www.magyarbankholding.hu/kozerdekuadatok
https://www.magyarbankholding.hu/kozerdekuadatok
https://www.magyarbankholding.hu/kozerdekuadatok
https://www.magyarbankholding.hu/kozerdekuadatok
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vonatkozóan (EGT-államonként és harmadik 
országonkénti bontásban) 

▪ a befektetési vállalkozás nevét, 

tevékenységek jellegét és földrajzi 

tagozódását, 

▪ az árbevételt, 

▪ a teljes munkaidőben alkalmazottak 
létszámát, 

▪ az adózás előtti eredményt, 

▪ az eredményt terhelő adókat, valamint 

▪ a kapott állami támogatást. 

beszámolóban kerülnek 
nyilvánosságra hozatalra. 

https://www.magyarbankholding.hu

/kozerdekuadatok  

 

Bszt. 

123/A. §  

(6) 

A befektetési vállalkozás köteles a Felügyelet 

által vele szemben hozott határozat rendelkező 

részét - az MNB tv. 53. §-ában meghatározott 

rendelkezések figyelembevételével - az adott 
határozat közlésétől számított 15 napon belül a 

honlapján közzétenni. 

Az MBH Tagbankjaira vonatkozó 

Felügyeleti határozatok a 

Tagbankok honlapján kerülnek 
nyilvánosságra hozatalra. 

 

 

https://www.magyarbankholding.hu/kozerdekuadatok
https://www.magyarbankholding.hu/kozerdekuadatok

