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Egyedi Átfogó Eredménykimutatás a 2020. május 26-án kezdődő, 2020. december 31-vel 
végződő pénzügyi évre 

 

  Megjegyzés 2020. május 26.- 2020. 
december 31. 

Kamatbevétel 4 4 

Kamatráfordítás 4 0 

Nettó kamatjövedelem  4 

Díjak és jutalékok eredménye  0 

Deviza műveletek eredménye 5 1 

Nettó üzleti (trading) eredmény  1 

Nettó működési nyereség  5 

Működési költségek 6,7 -1 646 

Adózás előtti veszteség   -1 641 

Jövedelemadó  0 

Tárgyévi veszteség  -1 641 

 
Egyedi Egyéb Átfogó Eredménykimutatás a 2020. május 26-án kezdődő, 2020. december 31-

vel végződő pénzügyi évre 
 

Az üzleti év vesztesége  -1 641 

Egyéb átfogó eredmény  0 

Eredménybe nem átsorolható tételek  0 

Eredménybe átsorolható tételek  0 

Teljes tárgyévi átfogó jövedelem  -1 641 
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Egyedi Cash Flow Kimutatás a 2020. május 26-án kezdődő 2020. december 31-ével végződő 
pénzügyi évre 
 

 Meg-
jegyzés 

2020. május 26. – 2020. 
december 31. 

Üzleti tevékenység pénzforgalma   

Tárgyévi veszteség  -1 641 
Pénzmozgással nem járó tételek nettó eredményt 
módosító hatásai:   

Értékcsökkenés és amortizáció   0 
Működési eszközök változása előtti üzleti nyere-
ség  -1 641 

Működési eszközök csökkenése /(-) növekedése   

Egyéb eszközök 12 -531 
Működési kötelezettségek növekedése / (-) csökke-
nése   

Egyéb kötelezettségek 14 19 
Működési tevékenységből származó nettó pénz-
forgalom  -2 153 
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Egyedi Cash Flow Kimutatás a 2020. december 31-ével végződő pénzügyi évre 
 

 
Meg-

jegyzés 
2020. május 26. – 2020. 

december 31. 
Befektetési tevékenység pénzforgalma   

Tárgyi eszköz és immateriális javak vásárlása 10 -1 

Befektetési tevékenység nettó pénzforgalma  -1 

Finanszírozási tevékenység pénzforgalma   

A társaság létrehozása 15 4 000 

Finanszírozási tevékenység nettó pénzforgalma  4 000 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes nettó 
csökkenése, növekedése  1 846 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes év eleji ál-
lománya  0 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes év végi 
állománya  1 846 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes össze-
tétele:   

Látra szóló bankszámla követelés  8 1 846 

90 napnál korábbi lejáratú bankbetétek 8 0 

Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékes év végi 
állománya  1 846 

   
Kiegészítő információk   

Kapott kamatok 4 4 
Fizetett kamatok 4 0 

 
Az egyedi cash flow kimutatásra nincs hatással a tőkeemelés, mivel részvény apport törént. 
 



  Magyar Bankholding Zrt. 
 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként van jelölve. 
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszámoló elválaszthatatlan részét képezik.                           

8 
 

Egyedi Saját tőke-változás Kimutatás a 2020. december 31-ével végződő pénzügyi évre 
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2020. május 26.– társaság alapítása  2 000 2 000 0 0 0 4 000 
Tőkeemelés részvény apport kereté-
ben 9, 15 54 400 489 600  0 0 199 000 743 000 

Üzleti év vesztesége  0 0 0 -1 641 0 -1 641 

2020. december 31. – záró  56 400 491 600 0 -1 641 199 000 745 359 
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1. A TÁRSASÁG BEMUTATÁSA 
 
A Társaság 2020. december 31-i egyedi beszámolóját a Társaság 2021. május 13-ai igazgatósági 
ülése hagyta jóvá, véglegessé a Közgyűlés elfogadó határozatával válik. 
 
Név: Magyar Bankholding Zrt. 
Székhely:  1122 Budapest, Pethényi köz 10. (változott 2021.04.01-tól: 1134  
 Budapest, Kassák Lajos utca 18.) 
Honlap címe:  https://www.magyar.bankholding.hu 
Levelezési cím:  info@magyarbankholding.hu 
Cégjegyzékszám:  01-10-140865 
Adószám:  27961104-2-43 (változott  a székhely változás miatt: 27961104-2-41) 
KSH statisztikai számjel:  27961104-6420-114-01 
Alakulás éve:  2020. 
 
Felügyelőbizottság elnöke: Rózsa Zsolt  
Igazgatóság elnöke:     Dr. Barna Zsolt 
Vezérigazgató:  Vida József  
 
A Magyar Bankholding Zártkörúen Működő Részvénytársaságot (a továbbíiakban: Társaság, 
MBH) a Corvinus Zrt., a Budapest Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és a Takarék Csoportot irányító 
MTB Zrt. alapította meg 2020. május 26-án 4 000 millió forinttal (2 000 millió forint jegyzet tőke, 
2 000 millió forint ázsió), hogy megvizsgálják és előkészítsék egy meghatározó piaci súllyal ren-
delkező, hazai tulajdonú bankcsoport létrehozásának lehetőségét.  
A Társaság a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 
(„Hpt.”) szerinti pénzügyi holding társaság. A társaság olyan pénzügyi vállalkozás, amely pénzügy 
szolgáltatást, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nem végez. 
A Társaság 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. me-
ghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös holding társaságba apportálták. Ezzel Ma-
gyarország 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 rendelkez-
nek.  
A Társaság az apportot követően stratégiai döntéshozói, prudenciális kontroll és csoportirányítási 
funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a bankok 
működését optimalizáló fúziós folyamatot. A részletes fúziós ütemterv, az üzleti stratégia 
kidolgozására és a csoportműködésből eredő szinergiák kiaknázására 2021-ben kerül sor. A 
Budapest Bank, az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. a fúziós folyamat megtörténtéig megőrzi önálló 
jogi státuszát, és külön márkanevek alatt működik.  
 
A Társaság tevékenységi köre: 
- 6420’08 Vagyonkezelés (Holding) - főtevékenység; 
- 7022’08 Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás. 
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2. A BESZÁMOLÓ ÖSSZEÁLLÍTÁSÁNAK ALAPJA 

2.1. Megfelelőségi nyilatkozat 
 
A Társaság pénzügyi kimutatásai a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben (a továbbiakban: 
Számviteli törvény) biztosított lehetőséggel élve, az Európai Unió hivatalos lapjában rendeleti for-
mában kihirdetett Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok (IFRS) és azok vonatkozó ér-
telmezéseivel összhangban kerültek összeállításra. A Társaság IFRS-ek szerinti beszámolási kö-
telezettségre való felkészültségét a könyvvizsgáló külön jelentés kiadásával igazolta.  

2.2. Funkcionális és bemutatási pénznem 
A pénzügyi kimutatások magyar forintban készültek, amely a Társaság funkcionális pénzneme. 
Hacsak nincs eltérően jelölve, az adatok millió forintra kerekítve kerülnek bemutatásra. 

2.3. Az értékelés alapja 
Az egyedi pénzügyi beszámoló az IFRS által előírt, illetve megengedett értékelési módszereknek 
megfelelően bekerülési költség alapon kerül összeállításra. 

2.4. A számviteli alapelvek változásai 

2.4.1. Az IFRS standardok 2020. január 1-jétől érvényes módosuló szabályainak illetve új 
standardok bevezetésének hatása a pénzügyi kimutatásra 

A számviteli politika a 2020. május 26-tól 2020. december 31-ig tartó beszámolósái periódusra 
vonatkozik lásd 3. megjegyzés. Mivel nincsen összehasonlító periódus, ezért nem történt változás 
a bemutatott számviteli alapelvekben. 
 

2.4.2. Az IASB által kibocsátott és az EU által elfogadott, de még nem hatályos új és 
módosított standardok és értelmezések  

 
 
- IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 és IFRS 16 standardok módosításai – kamatláb benchmark 

reform – 2. fázis – az EU által elfogadva 2021. január 13-tól (hatályba lép a 2021. január 1-
jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

- IFRS 4 „Biztosítási szerződések” standard módosításai IFRS 9 halasztással - az EU által 
elfogadva 2020. December 15-től (hatályba lép a 2021. január 1-jével, illetve az azt követően 
kezdődő beszámolási időszakokban), 

 

2.4.3. Az IASB által kibocsátott és az EU által nem elfogadott standardok és értelmezések 
 

Az EU által elfogadott IFRS-ek jelenleg nem különböznek jelentősen a Nemzetközi Számviteli 
Standard Testület (IASB) által elfogadott rendeletektől, kivéve az alábbi új standardokat, a 
meglévő standardok módosításait és új értelmezéseket, amelyeket az EU-ban még nem fogadtak 
be a pénzügyi kimutatások közzétételének napjával: 
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- IFRS 17 “Biztosítási szerződések” standard, beleértve az IFRS 17 standard módosításait 

(hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszámolási időszakok-
ban), 
 

- IFRS 3 “Üzleti kombinációk”; IAS 16 “Ingatlanok, gépek és berendezések”; IAS 37 “Cé-
ltartalékok, függő kötelezettségek és függő követelések” standardok módosításai – 
Éves fejlesztések (hatályba lép 2022. január 1-jével, illetve az azt követően kezdődő beszá-
molási időszakokban), 

 
- IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai – A rövid és hosszú 

lejáratú kötelezettségek osztályozása (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt köve-
tően kezdődő beszámolási időszakokban), 
 

- IAS 1 „Pénzügyi kimutatások prezentálása” standard módosításai és IFRS Practice Sta-
tement 2 – Számviteli politikák közzététele (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve az azt 
követően kezdődő beszámolási időszakokban), 
 

- IAS 8 “Számviteli politikák, a számviteli becslések változásai és hibák” standardok 
módosításai – Számviteli becslések definíciója (hatályba lép a 2023. január 1-jével, illetve 
az azt követően kezdődő beszámolási időszakokban), 

 
- IFRS 16 Lízingek – Covid-19-cel kapcsolatos bérleti koncessziók 2021 június 30-án túl (ha-

tályba lép a 2021. április 1-jével) 
 
- IFRS 10 ”Konszolidált pénzügyi kimutatások” és IAS 28 “Társult vállalkozásokban és 

közös vállalkozásokban lévő befektetések” standardok módosításai – Eszközök el-
adása, illetve átadása a befektető és annak társult vagy közös vezetésű vállalkozása között 
(a hatálybalépés időpontját bizonytalan időre elhalasztották, amíg a kutatási projekt konklúzi-
óra jut a tőkemódszerrel kapcsolatban), 

 
A fenti módosítások, új standardok és értelmezések implementációja nem befolyásolná számot-
tevően a Társaság egyedi pénzügyi kimutatásait. 
 

3. A SZÁMVITELI POLITIKA LÉNYEGES ELEMEI 
Az egyedi pénzügyi kimutatás a Társaság egyedi pénzügyi információit mutatja be. Az egyedi 
pénzügyi kimutatás a helyi jogszabályok miatt szükséges elkészíteni. A Társaság az egyedi 
pénzügyi kimutatását az IAS 27 standard követelményei szerint mutatja be. 

3.1. Pénzügyi instrumentumok kategóriái 
A Társaság a következő pénzügyi eszközökkel rendelkezik: 

• Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek 
• Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök: 

o Bankközi kihelyezések 
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A Bank a következő pénzügyi kötelezettségekkel rendelkezik: 
• Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek (egyéb pénzügyi kötele-

zettségek). 

3.2. Pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek 
Az egyedi pénzforgalmi (Cash Flow) kimutatásban szereplő pénzeszköz és pénzeszköz-egyen-
értékesek a pénzeszközöket, a látra szóló betéteket és azon, bankokkal szembeni likvid követe-
léseket tartalmazzák, melyek eredeti futamideje kevesebb, mint 90 nap. 
A pénzeszköz és pénzeszköz-egyenértékesek amortizált bekerülési értéken kerülnek a mérleg-
ben kimutatásra. 
 

3.3. Tárgyi eszközök és immateriális javak 
A Társaság a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat az értékcsökkenéssel és értékvesztés-
sel csökkentett bekerülési értéken értékeli. 
 
A tárgyi eszközök és immateriális javak bekerülési értéke alapvetően a következőket foglalja ma-
gában: 

a) az eszköz vételára, beleértve az import vámokat, le nem vonható forgalmi adókat, mó-
dosítva a kereskedelmi és mennyiségi engedmények hatásaival; 

b) az eszköz rendeltetésszerű használatra való előkészítésének tulajdonítható közvetlen 
költségeket, mint például: 

- munkavállalói juttatások költsége, 
- helyszíni előkészítés költségei, 
- szállítási és kezelési költségek, 
- biztosítási díjak, 
- üzembe helyezés költségei, 
- tesztüzem költségei, 
- szakértői díjak, 
- alkatrészek és karbantartási berendezések költségei. 

c) várható leszerelési költségek. 

 
A következő költségeket soha nem veszi figyelembe a Társaság a tárgyi eszközök bekerülési 
értékében: 

- egy új létesítmény megnyitásának költségei, 
- egy új szolgáltatás bevezetésének költségei, 
- a tevékenység új földrajzi piacokra vagy vevőkörre való kiterjesztésének költségei, 
- igazgatási és egyéb általános költségek. 

A költségek aktiválása addig tart, amíg az eszköz olyan helyre és állapotba kerül, hogy képes 
legyen a vezetés szándékainak megfelelő működésre. Ennek következtében nem aktiválhatók 
azon költségek, amelyek az eszköz használatra kész állapotba kerülése és tényleges használa-
tának megkezdése, illetve teljes kapacitásának elérése között merülnek fel. Továbbá nem akti-
válhatók a kezdeti működési veszteségek, valamint a Társaság tevékenységének áthelyezésével 
vagy átszervezésével kapcsolatos költségek sem. 
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Az értékcsökkenés a felmerülés időszakában kerül elszámolásra az eredménnyel szemben. Az 
értékcsökkenés alapvetően lineárisan kerül meghatározásra, az adott eszközök becsült hasznos 
élettartamát és maradványértékét figyelembe véve, az alábbiak szerint: 
 

Vagyoni értékű jogok    33,33% 
Szoftverek    20% - 33,33% 
Épületek    2% -10% 
Gépek, berendezések, felszerelések 10% - 33,33% 
Járművek    20% - 33% 
Egyéb berendezések    14,29% - 50% 

 
Az immateriális javak hasznos élettartama, kivéve a goodwillt, ami határozott idejű. 

3.4. Lízingek 
A Társaság minden megkötött szerződés esetében megvizsgálja, hogy az adott szerződés lízing 
vagy lízinget tartalmaz az IFRS 16 előírásainak megfelelően.  
Annak értékeléséhez, hogy egy szerződés lízing, vagy lízinget tartalmaz, a Társaság megvizs-
gálja, hogy a szerződés egy időszak tekintetében átadja-e a jogot egy azonosított eszköz hasz-
nálatának ellenőrzése felett ellentételezés fejében. A szerződés akkor adja át a jogot egy azono-
sított eszköz használata felette, ha: 

• A szerződés azonosított eszközt tartalmaz. A szerződés az eszközt explicit vagy implicit 
módon is meghatározhatja. Az eszköznek fizikailag elkülöníthetőnek kell lennie, vagy lé-
nyegében az azonosított eszköz összes kapacitását kitevőnek kell lennie. A vevő nem az 
azonosított eszköz használati jogával, ha a szállítónak a használati időszak alatt az esz-
köz tekintetében lényegi helyettesítési joga van.  

• Az azonosított eszköz használatából eredő gazdasági hasznok lényegében teljes mértékű 
megszerzésének joga az eszköz használatának időtartama alatt.  

• Az azonosított eszköz hasznosítása meghatározásának joga. A lízingbevevő megszerzi 
ezt a jogot, amennyiben olyan döntési jogkörrel rendelkezik, amellyel joga van meghatá-
rozni az eszköz használati időszak alatti használatának módját és célját. Abban az eset-
ben, mikor az eszköz használatának módjára és céljára vonatkozó releváns döntések 
előre meghozottak, akkor a lízingbe vevőnek joga van irányítani az eszköz használatának 
a módját az alábbi módok egyike szerint: 

- a lízingbe vevőnek joga van az eszköz használati időszak alatti üzemeltetésére; 
vagy 

- a lízingbe vevő az eszközt oly módon alakította ki, amely előre meghatározza az 
eszköz használati időszak alatti használatának módját és célját. 

A Társaság csak akkor vizsgálja felül, hogy a szerződés lízing-e, vagy lízinget tartalmaz-e, ha a 
szerződés feltételei megváltoztak. 
A Társaság nem alkalmazza az IFRS 16 Lízing Standard előírásait az immateriális javakra. 2020. 
december 31-én a Társaságnak nincsenek immateriális eszközei.  
 
A Társaság, mint lízingbevevő 
A Társaság, mint lízingbe vevő a lízingszerződés kezdőnapján megjeleníti a használati-jog esz-
közt és a kapcsolódó lízingkötelezettséget. A használati jog eszközt a Társaság a kezdőnapon 
bekerülési értéken értékeli.  
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A bekerülési érték részét képezi:  
• a lízingkötelezettség kezdeti megjelenítéskori értéke; 
• a kezdőnapon vagy azt megelőzően fizetett lízingdíjak; 
• a lízingbevevő kezdeti közvetlen költségei; és 
• a lízingbevevő becsült költségei a mögöttes eszköz leszerelésével, elszállításával és a 

helyszín helyreállításával vagy a mögöttes eszköz lízingfeltételekben előírt állapotának 
helyreállításával kapcsolatban 

• csökkentve a kapott lízingösztönzőkkel. 
A kezdeti megjelenítést követően a Társaság a használati-jog eszközt a bekerülési-érték modell 
alkalmazásával értékeli. A Társaság a használatijog-eszköz értékcsökkenését a kezdőnaptól a 
használatijog-eszköz hasznos élettartamának vége és a lízingfutamidő vége közül a korábbi idő-
pontig lineárisan számolja el. A használati jog eszközök becsült hasznos élettartamának megha-
tározása a saját tulajdonú ingatlanokhoz, gépekhez, berendezésekhez és járművekhez hason-
lóan történik. A Társaság az IAS 36 Eszközök értékvesztése standardot alkalmazza annak meg-
állapításához, hogy a használatijog-eszköz értékvesztett-e, illetve a standarddal összhangban je-
leníti meg az azonosított értékvesztés miatti veszteséget. 
A Társaság a lízingkötelezettséget az addig a napig ki nem fizetett lízingdíjak jelenértékeként 
értékeli, diszkontálva a lízing implicit lízingkamatlábával, amennyiben az könnyen meghatároz-
ható. Ha ez a kamatláb nehezen meghatározható, a Társaság a járulékos lízingbevevői kamatlá-
bat alkalmazza. A lízingkötelezettségben figyelembe vett lízingdíjak a mögöttes eszköz lízingfu-
tamidő alatti használati jogáért járó, a kezdőnapig ki nem fizetett következő összegekből állnak: 

• fix díjak, ideértve a lényegében fix díjakat is; 
• változó lízingdíjak, amelyek valamely indextől vagy rátától függenek (kezdeti értékelésük 

alapja a kezdőnapi index vagy ráta); 
• a Társaság által a maradványérték-garanciák keretében várhatóan kifizetendő összegek; 
• a vételi opció lehívási ára, ha a Társaság ésszerűen biztos abban, hogy lehívja az opciót; 
• a lízing megszüntetése miatti kötbérek, ha a lízing futamideje egy lízingmegszüntetési op-

ció a Társaság általi lehívását is tükrözi; 
• csökkenve az esedékes lízingösztönzőkkel. 

 
 
A kezdeti megjelenítést követően a Társaság a lízingkötelezettséget a következőképpen értékeli: 

• a könyv szerinti értéket a lízingkötelezettség kamatát tükröző mértékben növeli; 
• a könyv szerinti értéket a kifizetett lízingdíjakat tükröző mértékben csökkenti; és 
• a könyv szerinti értéket az újraértékelés vagy lízingmódosítás, vagy a felülvizsgált lénye-

gében fix lízingdíjak miatti újból meghatározza. 
 
A Társaságnak a lízingkötelezettséget újra kell értékelnie, ha: 

• a lízingfutamidő megváltozik; vagy 
• egy vételi opcióval összefüggésben a mögöttes eszköz megvásárlására vonatkozó opció 

értékelése megváltozik; vagy 
• a maradványérték-garancia keretében várhatóan kifizetendő összegek megváltoznak; 

vagy 
• a jövőbeli lízingdíjak a meghatározásuk alapját képező index vagy ráta változása miatt 

megváltoznak. 
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A Társaság a lízingdíj újbóli meghatározásának összegét a használatijog-eszköz módosításaként 
jeleníti meg. Ha azonban a használatijog-eszköz könyv szerinti értéke nullára csökken és a lízing-
kötelezettség értékelésében további csökkenés következik be, a Társaság a fennmaradó újra 
meghatározott összeget az eredményben jeleníti meg. 
 
A Társaság a használati jog eszközöket, amelyek nem minősülnek befektetési célú ingatlanok-
nak, nem mutatja be elkülönítve a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásában, hanem ugyan-
azon a tételsoron veszi figyelembe, mint amelyiken a mögöttes eszközöket mutatná be, ha azok 
a tulajdonában állnának. A Társaság a lízingkötelezettségeket az amortizált bekerülési értéken 
értékelt pénzügyi kötelezettségek között mutatja be a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásai-
ban. 
 
A Társaság a standard által megengedett mentesítési kivételekkel összhangban úgy döntött, hogy 
a standard követelményeit nem alkalmazza a rövid futamidejű lízingek, valamint az olyan lízingek 
esetében, amelyeknél a mögöttes eszköz kisértékű. Ezen lízingszerződésekkel kapcsolatosan fi-
zetett lízingdíjakat a Társaság a futamidő alatt lineárisan az eredményben számolja el.  
 
Minden lízingelt eszköz esetében a Társaság él a standard által megengedett könnyítési lehető-
séggel, vagyis a nem lízing összetevőt nem különít el a lízing összetevőktől és az egyes lízing 
összetevőt és a kapcsolódó nem lízing összetevőket egyetlen lízing összetevőként számolja el. 
 
A Társaság nem rendelkezik beruházási célú ingatlannak minősülő használati jog eszközökkel. 
A cash-flow kimutatásban a lízingkötelezettség tőkerészéhez kötődő kifizetések a finanszírozási 
tevékenységek közé kerülnek, a rövid futamidejű lízingek díjait, a kisértékű eszközök lízingjeinek 
díjait és a lízingkötelezettség értékelésében figyelmen kívül hagyott változó lízingdíjakat a műkö-
dési tevékenységek közé kerülnek besorolásra. A lízingkötelezettség kamatrészéhez kötődő kifi-
zetéseket az IAS 7 Cash flow-k kimutatása standard fizetett kamatokra vonatkozó követelménye-
inek megfelelően kerülnek besorolásra a cash-flow kimutatásban. 
A Társaság, mint lízingbevevő jellemzően ingatlan lízingszerződésekkel rendelkezik. 
 
A Társaság nem rendelkezik visszlízing és allízing ügyletekkel. 

3.5. Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 
A Társaság minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló 
jel. Ha van, vagy az éves értékvesztés teszt elvégzése előírt, a Társaság az eszköz megtérülő 
értékét megbecsüli. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett 
valós értéke és használati értéke közül a magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke meg-
haladja a megtérülő értékét, az eszközre értékvesztés kerül elszámolásra. A használati érték 
meghatározásakor a várt pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz időértékének és az esz-
köz specifikus kockázatok figyelembe vételével. Az értékesítési költségekkel csökkentett valós 
érték meghatározásakor a megfelelő értékelési módszer kerül alkalmazásra. A számításokat 
többféle értékelés támasztja alá, jegyzett részvény árak vagy más elérhető valós érték jelzőszá-
mok. 
 
 
Minden eszközre készül egy értékelés évente, mely megvizsgálja, hogy van-e jelzés a korábban 
értékvesztett eszközök értékvesztettségének megszűnésére vagy csökkenésére. Ha van ilyen 
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jelzés, a Társaság megbecsüli az eszköz megtérülő értékét. A korábban elszámolt értékvesztés 
visszaírása csak akkor történik, ha az eszköz megtérülő értékének meghatározásához használt 
becslésekben változás történt az utolsó értékvesztési veszteség elszámolása óta. A visszaírás 
az eredménykimutatásban kerül kimutatásra. A visszaírás korlátozott, azaz, a könyv szerinti érték 
nem haladhatja meg a megtérülő értéket és nem haladhatja meg az értékcsökkenéssel csökken-
tett számított könyv szerinti értéket, ami akkor szerepelne a könyvekben, ha az eszközre koráb-
ban nem került volna értékvesztés elszámolásra. A goodwillhez kapcsolódó értékvesztés vissza-
írása későbbi időszakokban sem lehetséges. 

3.6. Tényleges adó 
A tényleges adó összege tartalmazza az adóhatóságoknak fizetendő adók, illetve visszaigényel-
hető adók közül a társasági adó összegét. A tényleges adó az adóhatóságnak fizetett, várhatóan 
fizetendő, illetve az adóhatóságtól várhatóan visszaérkező összegen kerül kimutatásra. A tényle-
ges adófizetési kötelezettség megállapításához a mérleg fordulónapján hatályban lévő adókul-
csok és adójogszabályok alkalmazandók.  

3.7. Halasztott adó 
A halasztott adó kiszámításánál a Társaság az eszközök és források adóalapja és könyv szerinti 
értéke közti átmeneti különbségeket állapítja meg. Minden halasztott adófizetési kötelezettség 
kimutatásra kerül. A halasztott adóköveteléseknél csak addig a mértékig kerülnek kimutatásra az 
adókövetelések, amíg valószínű, hogy adóztatható nyereséggel szemben felhasználásra fognak 
kerülni. A halasztott adó követelés és kötelezettség azon törvény szerinti adókulcs alkalmazásá-
val kerül kiszámításra, amely az összeg várható realizálásának, illetve teljesítésének időszakában 
érvényes, vagy érvényes lesz. A halasztott adó követelések és kötelezettségek akkor kerülnek 
nettósításra, ha létezik egy jogszabályilag kikényszeríthető jog a tényleges adó követelés tényle-
ges adó kötelezettséggel szembeni nettósítására és a halasztott adók azonos társasághoz és 
azonos adóhatósághoz tartoznak. 

3.8. Besorolás a pénzügyi kötelezettségek közé vagy a saját tőkébe 
Pénzügyi kötelezettség bármely olyan kötelezettség, amely: 

a) szerződéses kötelmet keletkeztet: 
i. készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz másik gazdálkodó egység részére történő 

átadására; vagy 
ii. pénzügyi eszközök vagy pénzügyi kötelezettségek másik gazdálkodó egységgel 

potenciálisan kedvezőtlen feltételek mellett végzett cseréjére; vagy 
b) olyan szerződés, amely a gazdálkodó egység saját tőkeinstrumentumaiban teljesül vagy 

teljesíthető, és amely 
i. olyan nem származékos termék, amelynek alapján a gazdálkodó egység köteles, 

vagy kötelezhető saját tőkeinstrumentumai változó darabszámának átadására; 
vagy 

ii. olyan származékos termék, amely nem valamely fix összegű pénzeszköznek, vagy 
egyéb pénzügyi eszköznek a gazdálkodó egység fix számú saját tőkeinstrumentu-
mára való cseréje által kerül vagy kerülhet teljesítésre. 
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A tőkeinstrumentum bármely szerződés, amely egy gazdálkodó egység összes kötelezettségé-
nek a levonása után a gazdálkodó egység eszközeiben meglévő maradványérdekeltséget testesít 
meg. 

3.9. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 
Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi kötelezettségeit a Társa-
ság a kezdeti megjelenítés napján fennálló valós értéken jeleníti meg. Azon tranzakciós költsé-
gekkel, díjakkal, jutalékokkal kell megnövelni (vagy le kell csökkenteni) a kezdeti bekerülési érté-
ket, amelyek közvetlenül az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi 
kötelezettség keletkeztetésével kapcsolatosak. 
 
A Társaság ezen kategóriába sorolhatja jellemzően a szállítói tartozásokat. 
 
Az amortizált bekerülési értéken értékelt kategóriába tartozó pénzügyi kötelezettségek későbbi ér-
tékelése amortizált bekerülési értéken történik, az effektív kamatláb módszer segítségével. 
 
3.9.1 Pénzügyi kötelezettségek kivezetése 
 
A Társaság akkor vezet ki a mérlegéből egy pénzügyi kötelezettséget (vagy a pénzügyi kötele-
zettség egy részét), amikor az megszűnt, vagyis amikor a szerződésben meghatározott kötelem-
nek eleget tettek, azt eltörölték, vagy lejár. Egy meglévő pénzügyi kötelezettség, vagy annak egy 
része jelentősen eltérő feltételek melletti cseréje, vagy feltételeinek jelentős módosítása az ere-
deti pénzügyi kötelezettség megszűnéseként és egy új pénzügyi kötelezettség megjelenítéseként 
kerül elszámolásra, az IFRS 9 releváns részeinek megfelelően. A megszűnt vagy harmadik félnek 
átadott pénzügyi kötelezettség (vagy annak része) könyv szerinti értéke, valamint a fizetett ellen-
érték közötti különbözet az eredményben kerül elszámolásra. 

3.10. Céltartalék 
A Társaság céltartalékot jelenít meg, ha egy múltbeli esemény következtében meglévő (jogi vagy 
vélelmezett) kötelme áll fenn és valószínű, hogy a kötelem teljesítéséhez gazdasági hasznok ki-
áramlására lesz szükség, és a kötelem összegére megbízható becslés készíthető. 
 
A Társaság a céltartalékokat azzal az eredmény kategóriával szemben képezi, amelyekhez kap-
csolódnak. A 2020-as évben nem került sor céltartalék képzésre. 

3.11. Munkavállalói juttatások 
3.11.1 Rövid távú alkalmazotti juttatások 
 
A rövid távú munkavállalói juttatásokat, például a fizetéseket, a fizetett távolléteket, a teljesítmény-
alapú készpénzdíjakat és a társadalombiztosítási költségeket azon időszak alatt számolja el a 
Társaság, amelyben a munkavállalók a kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtják. A Társaság által 
folytatott gyakorlat szerint a Munkáltatónak a Munkavállalók részére a fizetett szabadságot a vo-
natkozási időszakban kell kiadnia, kivéve azokat a szabadságokat, melyek szülési szabadság 
alatt keletkeznek. A várható szabadságok értékének elhatárolása vonatkozik a Társaságra, de 
megjelenítésre csak akkor kerül, ha jelentős. 
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3.11.2 Hosszú távú alkalmazotti juttatások  
 
A Társaság a szokásos üzletmenet során állandó mértékű hozzájárulást teljesít a munkavállalói 
után az állami nyugdíjpénztárakba, amelyet a társadalombiztosítási járulékok között számolnak 
el költségként, és amely nem vehető figyelembe hosszú távú alkalmazotti juttatásként. A Társa-
ság ezen kívül nem biztosít dolgozói részére egyéb nyugdíjazás utáni javadalmazást, követke-
zésképpen nincs semmilyen jogi, vagy szerződéses kötelezettség. 

3.12. Visszavásárolt saját részvény 
Amennyiben a Társaság visszavásárolja saját részvényeit, akkor ezen részvényeket elkülönítet-
ten kell bemutatni a saját tőkében a Saját részvények soron, negatív előjellel. A visszavásárolt 
saját részvényeket a Társaság a visszavásárlásra vonatkozó, legfelsőbb szerv által meghozott 
döntés időpontjában jeleníti meg azok névértékén a Saját részvények soron. A visszavásárlási 
ár, valamint névérték közötti különbözet az eredménytartalékban kerül elszámolásra. Amennyi-
ben a visszavásárlásra vonatkozó döntés keretében a legfelsőbb szerv egyidejűleg a részvények 
bevonásáról is döntést hoz, abban az esetben a Társaság a kötelezettségek közé sorolja át az 
érintett részvényeket a döntés időpontjától a tényleges bevonásig. A Társaság visszavásárolt sa-
ját részvénnyel nem rendelkezik 2020-ban 

3.13. Kamatbevételek és ráfordítások 
A kamatbevételek és ráfordítások időarányosan kerülnek elszámolásra az effektív kamatláb mód-
szer alapján.  
Az effektív kamatláb az a kamatláb, mely a becsült jövőbeni pénzáramokat diszkontálja a pénz-
ügyi instrumentum várható élettartamára vagy egy rövidebb időre vonatkozóan a pénzügyi eszköz 
vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értékének figyelembevételével.  
A számítás a pénzügyi instrumentum minden szerződéses feltételét (például előtörlesztési opció) 
és minden díjat, kezdeti költséget tartalmaz, amely közvetlenül az instrumentumnak tulajdonítható 
és szerves része az effektív kamatnak, de nem tartalmazza a jövőbeni hitelezési veszteségeket.  
A pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értéke módosul, ha a Társaság 
módosítja a pénzmozgásokra vonatkozó becsléseit. A módosított könyv szerinti érték az eredeti 
effektív kamatláb alapján kerül kiszámításra és a könyv szerinti érték változása bevételként vagy 
ráfordításként kerül elszámolásra. 
A Társaság bruttó módon számolja el kamatbevételeit, illetve kamatráfordításait. 

3.14. Díj- és jutalékbevétel, ráfordítás 
A Társaság azon díj és jutalék bevételeket vagy ráfordításokat jelenít meg ezen a soron, amelyek 
nem képezik a pénzügyi instrumentumok amortizált bekerülési értékének részét. Azon díjakat, 
jutalékokat, amelyek az amortizált bekerülési érték részét képezik, a kamateredményen keresztül 
számolja el a Társaság. 
A Társaság a kapott, járó díj-és jutalékbevételeket akkor számolja el árbevételként, amikor a tel-
jesítési kötelmek kielégítésre kerültek a vevői szerződésnek megfelelően, illetve teljesítésre ke-
rültek az ügyfelek részére a vállalt szolgáltatások. Mindezt az IFRS 15 standard elveivel össz-
hangban viszi végbe a Társaság.  
A Társaság az alábbi szolgáltatásokat nyújtja/nyújthatja leányvállalatai részére: 

• Üzletviteli szolgáltatások, 
• Háttértámogató szolgáltatások. 
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Üzletviteli szolgáltatások keretében az alábbi főbb szolgáltatás-típusok kerülnek nyújtásra a le-
ányvállalatok részére: 
 

• Kockázatkezelés és prudenciális kontroll; 
• Tőkemenedzsment szolgáltatások; 
• IT biztonsági, technológiai és üzemeltetési stratégia; 
• Az új bankcsoport jövőbeli fúzióját elősegítő szolgáltatások; 
• Bankcsoport stratégiai irányítása; 
• Kommunikáció és PR. 

 

3.15. Függő kötelezettségek és függő követelések 
A Társaság függő kötelezettségeit mérlegen kívüli nyilvántartásaiban vezeti, nem jeleníti meg 
azokat a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A függő kötelezettségek a Megjegyzések-
ben kerülnek közzétételre. A Társaság függő kötelezettségeinek alakulását folyamatosan figye-
lemmel kíséri. Abban az esetben, amennyiben megnő annak a valószínűsége, hogy a korábban 
függő kötelezettségként kezelt kötelem teljesítése eszközök kiáramlásával jár, céltartalékot képez 
a Társaság annak összegére, és megjeleníti a pénzügyi helyzet kimutatásában. 
 
A Társaság függő követeléseit mérlegen kívüli nyilvántartásaiban vezeti, nem jeleníti meg azokat 
a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban. A függő követelések a Megjegyzésekben kerülnek 
közzétételre, amennyiben a függő követelésekből származó gazdasági hasznok beáramlása va-
lószínű, azaz a bekövetkezés valószínűsége 50% és 90 % között van). Amennyiben a bekövet-
kezés valószínűsége 90 %-nál magasabb, akkor a Társaság megjeleníti a függő követelést a 
pénzügyi helyzet kimutatásában. A Társaságnak van függő kötelezettsége a részvény vásárlásra 
vonatkozóan. (16. Megjegyzés) 

3.16. Fordulónap utáni események 
A fordulónap utáni események azok a történések, amelyek a fordulónap és a pénzügyi kimutatá-
sok vezetés (igazgatóság, felügyelő bizottság) általi, közzétételre való engedélyezése között tör-
ténnek.  
A Társaság a fordulónap utáni események esetében megkülönböztet módosító és nem módosító 
eseményeket. A módosító események olyan történések, amelyek bizonyítékot hordoznak arra 
vonatkozóan, hogy egy adott tény már a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás fordulónapján 
fennállt, csak a létezéséről szóló információ érkezett meg később. A módosító eseménnyel a 
pénzügyi kimutatások számszaki részét is módosítja a Társaság. A nem módosító események 
olyan események, amelyek arra szolgáltatnak bizonyítékot, hogy az adott tény a pénzügyi hely-
zetre vonatkozó kimutatás fordulónapján még nem állt fenn. A nem módosító események a pénz-
ügyi kimutatások számszaki részét nem módosítják, de természetüket, várható hatásukat közzé 
kell tenni a Megjegyzésekben, amennyiben azok jelentősek lehetnek a pénzügyi kimutatások fel-
használói számára. 
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3.17. Beszámítások 
Az eszközök és kötelezettségek, a bevételek és ráfordításokat a Társaság egymással szemben 
nem számítja be, kivéve, ha az összevonásukat valamelyik standard megengedi, vagy kötelezővé 
teszi (pl. év végi nem realizált árfolyam-különbözetek, vagy kivételes esetben pénzügyi instru-
mentumoknál, cash-flow kimutatásnál). Általánosságban a Társaság akkor nettósít, amikor a gaz-
dasági események azonosak, vagy hasonló jellegűek, és a belőlük származó nyereségek, vesz-
teségek nem lényegesek, vagy azok elkülönítése nem lényeges, mert a gazdasági tartalmat a 
nettósítás jobban írja le. 

3.18. Deviza átszámítás 
A külföldi pénznemben lévő tételeket a Társaság átszámítja a funkcionális pénznemére. A külföldi 
pénznemben történt ügylet olyan ügylet, amelyet külföldi pénznemben adtak meg, vagy amelyet 
külföldi pénznemben kell teljesíteni. 
A külföldi pénznemben történt ügyletet a kezdeti megjelenítéskor a funkcionális pénznemben rög-
zíti a Társaság, a külföldi pénznemben lévő összegre a funkcionális pénznem és a külföldi pénz-
nem ügylet időpontjában érvényes azonnali, MNB által közzétett napi, átváltási árfolyamát alkal-
mazva. A beszámolási időszakok végén a Társaság:  

• a külföldi pénznemben fennálló monetáris tételeket záróárfolyamon számítja át 
• a külföldi pénznemben megadott eredeti bekerülési érték alapján értékelt nem monetáris 

tételeket azon az átváltási árfolyamon számítja át, amely az ügylet időpontjában érvény-
ben volt; továbbá 

• a külföldi pénznemben megadott valós értéken értékelt nem monetáris tételeket azon az 
átváltási árfolyamon számítja át, amely a valós érték értékelésének időpontjában érvény-
ben volt. 

3.19. Pénzügyi eszközök szabályos adás-vételének elszámolása 
A pénzügyi eszközök „szabályos” eladását, illetve vételét a teljesítés napján számolja el a Társa-
ság. Az elszámolás napja az az időpont, amikor az eszköz a csoport tulajdonába kerül. A „szabá-
lyos” értékesítési illetve vételi tranzakciók alatt olyan adás-vételi tranzakciót értünk, amelynek so-
rán az adott eszközt a vonatkozó jogszabály által megadott, vagy a piacon kialakult időintervallum 
alatt le kell szállítani. 

3.20. Pénzügyi szervezetek különadója (Elszámolandó IFRIC 21) 
A magyarországi pénzügyi vállalkozások, pénzügyi szervezetek különadó fizetésére kötelezettek. 
A különadó számítás alapja az adóévet megelőző második adóévi éves beszámoló adataiból 
előjelhelyesen számított kamateredmény, valamint díj- és jutalékeredmény összevont összege, 
vagy az éves beszámolóját az IFRS-ek szerint összeállító pénzügyi vállalkozásnál az IFRS-ek 
szerint meghatározott, ennek megfelelő összeg.  
Tekintettel arra, hogy a Társaság 2021. évben az adó törvény szerinti adószámításhoz szükséges 
adóévet megelőző második adóévi beszámoló adatokkal nem rendelkezhet, ezért a Társaság 
első alkalommal csak a 2022. évben lesz kötelezett adófizetési kötelezettségre. 
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3.21. Lényeges számviteli becslések és feltételezések 
Az IFRS elveivel összhangban készült beszámoló becslések és feltételezések felhasználását kö-
veteli meg, ami módosítja a beszámolóban szereplő számokat és a hozzájuk tartozó Megjegyzé-
seket. Bár ezen számítások alapja a Társaság vezetésének legjobb tudása a pillanatnyi esemé-
nyekről, a bekövetkező tényleges eredmény ettől eltérő lehet. A Társaság az alábbi főbb terüle-
teken alkalmazta a becslést. 
 
A vállalkozás folytatása 
A Társaság vezetése értékelte a Társaság képességét a további működést illetően és megállapí-
totta, hogy a Társaság rendelkezik a szükséges erőforrásokkal, hogy folytassa tevékenységét a 
beolvadást követően. A Társaság vezetésének továbbá nincs tudomása olyan lényeges bizony-
talanságról, mely jelentős kétséget támasztana a Társaságnak a vállalkozás folytatására vonat-
kozó képességével kapcsolatban.  
 
Halasztott adó követelés 
A halasztott adóköveteléseknél csak addig a mértékig kerülnek kimutatásra az adókövetelések, 
amíg valószínű, hogy adóztatható nyereséggel szemben felhasználásra fog kerülni. A Társaság 
megítélése szükséges az elszámolható halasztott adó követelések meghatározásakor, a jövőbeni 
adóztatható profit szintje, valószínűsíthető időpontja vonatkozásában, a jövőbeni adó tervezési 
stratégiákkal együtt.  
 
 
Nem pénzügyi eszközök értékvesztése 
A Társaság minden fordulónapon megvizsgálja, hogy van-e az eszköz értékvesztettségére utaló 
jel. Ha van, vagy amikor az éves értékvesztés teszt elvégzése előírt, a Társaság az eszköz meg-
térülő értékét megbecsüli. Egy eszköz megtérülő értéke az eszköz értékesítési költségekkel csök-
kentett valós értéke és használati értéke közül a magasabb. A használati érték meghatározásakor 
a várt pénzmozgások diszkontálásra kerülnek a pénz időértéke és az eszköz specifikus kockáza-
tok figyelembe vételével. Minden eszközre készül értékelés évente (kivéve, ha ettől eltérő kerül 
feltüntetésre), mely megvizsgálja, hogy van-e jelzés a korábban értékvesztett eszközök érték-
vesztettségének megszűnésére vagy csökkenésére. Ha van ilyen jelzés, a Társaság megbecsüli 
az eszköz megtérülő értékét. 

3.22. A jogi környezet változásai és ezek hatása az egyedi beszámolóra 
Az új típusú koronavírus (COVID-19) okozta járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzetben megho-
zott alábbi kormányrendeletek és egyéb jogi szabályozó eszközök gyakoroltak hatást a Társaság 
leányvállalatainak tevékenységére: 
 

• A koronavírus világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében 
szükséges azonnali intézkedésekről szóló 47/2020. (III. 18.) Korm. rendelet, a végrehaj-
tással kapcsolatos intézkedésekről szóló 57/2020. (III. 23.) Korm. rendelet, valamint a tör-
lesztési moratóriumra vonatkozó részletszabályokról szóló 62/2020. (III. 24) Korm. rende-
let; 

 



 Magyar Bankholding Zrt. 
Megjegyzések az Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként 
van jelölve. 
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszá-
moló elválaszthatatlan részét képezik.                           

22 
 

• A Magyar Nemzeti Bank elnökének 5/2020. (III. 19.) MNB rendelete a rendszerszintű lik-
viditási kockázatok csökkentése érdekében szükséges követelményeket meghatározó 
egyes MNB rendeletek módosításáról; 

 
• A hiteltörlesztési moratórium veszélyhelyzettel kapcsolatos különös szabályainak beveze-

téséről szóló 637/2020. (XII.21.) Korm. rendelet. 
 

A jogi környezet változásának nem volt semmi szignifikáns hatása a 2020 egyedi beszámolóra, 
mivel a Társaságnak nincsen moratóriummal érintett ügyfele. 
 

3.23. Becslésekben bekövetkezett változás 
Nem volt olyan terület, ahol a becslésekben szignifikáns változás ment volna végbe. 
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4. KAMATBEVÉTEL ÉS KAMATRÁFORDÍTÁS 
 

 2020. május 26. – 2020. 
december 31. 

Kamatbevétel  
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök* 4 
Összesen 4 

 
*A Társaság a szabad pénzeszközeinek bankszámlán történő elhelyezése után kapott kamat bevétel 
 

 2020. május 26. – 2020. 
december 31. 

Kamatráfordítás 0 
Összesen 0 

 

5. Devizaműveletek eredménye 
 2020. május 26. – 2020. 

december 31. 
Devizaműveletek realizált eredménye 1 
Devizaműveletek nem realizált eredménye 0 
Devizaműveletek eredménye 1 
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6. Működési költségek 
 2020. május 26. – 2020. 

december 31. 
Bérjellegű költségek 104 
Informatikai költségek 27 
Ingatlanköltségek 2 
Ügyviteli szolgáltatások 3 
Könyvvizsgálati díj 41 
Adótanácsadás 15 
Szakértői díjak 1 394 
Számlavezetési költségek 3 
Hatósági díjak 9 
Felügyeleti díj 47 
Egyéb 1 
Összesen 1 646 

7. Bérjellegű költségek 
 

 2020. május 26. – 2020. 
december 31. 

Bérköltség 89 
Bérjárulékok 15 
Összesen 104 

 
 
Bérjárulékokat a munkavállalóknak fizetett bruttó bérek és bérjellegű juttatások után kell fizetnie 
a Társaságnak. A munkavállalók teljes munkaidőre átszámított létszáma 15 fő volt a tárgyév 
végén. 
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8. Készpénz, számlakövetelések bankokkal szemben és egyéb látraszóló beté-
tek 

 2020. 
december 31. 

Készpénz 0 
Egyéb látra szóló betétek 1 846 
Összesen  1 846 

 
A társaság készpénz állománnyal nem rendelkezik, bankszámláját magyarországi hitelintézetnél 
vezeti. 

9. Leányvállalatokba történő befektetések 
A Társaság leányvállalatai részvényapport keretében kerültek a Társaság tulajdonába az aláb-
biak szerinti könyv szerinti értéken. 
Leányvállalat Tulajdonosi 

jogok (%) 
Szavazati jo-
gok (%) 

Részesedés 
apport ér-
téke 

Részesedés 
apport érték 
és valós ér-
ték különbö-
zete 

Részesedés 
könyv szerinti 
értéke 

Budapest 
Bank Zrt. 100,00 % 100,00 % 164 500 58 400 222 900 

MKB Bank 
Nyrt. 97,19 % 97,19 % 173 600 64 160 237 760 

MTB Zrt.  75,91 % 99,99 % 205 900 76 440 282 340 
Összesen - - 544 000 199 000 743 000 

 
A részvény apportra 2020. december 15-én a Magyar Nemzeti Bank engedélyének birtokában 
került sor.  
A részesedés szerzés célja, hogy a tranzakcióban résztvevő bankcsoportok a Magyar Bankhol-
ding Zrt.-be apportálás útján bekerüljenek, a Bankholdingon keresztül közös tulajdonosi körbe 
kerüljenek, amely megfelel az üzleti kombináció fogalmának.  
A tranzakció jogi struktúráját szem elött tartva a Magyar Bankholding Zrt. minősül a 3 bank felvá-
sárlójának, mivel a Magyar Bankholding Zrt. szerzi meg a kontrollt a 3 bank felett, illetve a Magyar 
Bankholding Zrt-t csak és kizárólag a tranzakció miatt alapították. A Bankholdingnak önálló üzleti 
tevékenysége nincsen és elegendő saját erőforrása sincsen (szabad pénzeszköz), hogy a 3 bank 
csoportot megvásárolja.  
 
A részesedéseket az értékvesztéssel csökkentett bekerülési értéken kerülnek nyilvántartásra, a 
bekerüléskor (apport) a részesedések valós értékre átértékelése nem jelenti azt, hogy a részese-
déseket a követő években a valós érték változása miatt át kellene vagy lehetne értékelni. Ameny-
nyiben a részesedések értéke csökken, értékvesztést kell elszámolni a Magyar Bankholding Zrt. 
egyedi pénzügyi kimutatásában. 2020 december 31-én nem került értékvesztés elszámolásra. 
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10. Tárgyi eszközök 

2020. december 31. Ingatlan  Műszaki berende-
zések 

Tárgyi eszközök 
összesen 

Bruttó érték    
Nyitó egyenleg 0 0 0 
Növekedés 0 1 1 
Csökkenés 0 0 0 
Záró egyenleg 0 1 1 
Értékcsökkenés    
Nyitó egyenleg 0 0 0 
Éves értékcsökkenés  0 0 0 
Csökkenés 0 0 0 
Záró egyenleg 0 0 0 
Értékvesztés    
Nyitó egyenleg 0 0 0 
Növekedés 0 0 0 
Csökkenés 0 0 0 
Záró egyenleg 0 0 0 
Nettó érték 0 1 1 

 
A Társaság elvégezte a tárgyi eszközök megtérülő értékének becslését. Egy eszköz megtérülő 
értéke az eszköz értékesítési költségekkel csökkentett valós értéke és használati értéke közül a 
magasabb. Amikor az eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a megtérülő értékét, az eszközre 
értékvesztés kerül elszámolásra.  
 
 
Az egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatás tárgyi eszközök sora tartalmazza az IFRS 16 
szerinti használati jog eszközt. Ennek nettó könyv szerinti értéke 0 forint 2020. december 31-én. 
(11. Megjegyzések)  
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11. IFRS 16 Lízing 
A Társaság Használatijog-eszközökkel és lízing kötelezettséggel 2020. évben nem rendelkezett. 
 
A Társaság egyszerűsített módszertant alkalmaz a rövid futamidejű lízingek, illetve a mögöttes 
kisértékű eszköz esetében. Ilyen esetekben a Társaság a kapcsolódó bérleti díjakat ráfordításként 
számolja el lineárisan a lízing futamideje alatt.  
A rövid futamidejű lízing olyan lízing, amelynél a lízingfutamidő a kezdőnapon legfeljebb 12 hó-
nap. A Társaság 2020. évben rövid futamidejű lízingként számolt el 2 millió forint iroda bérleti 
díjat.  
 
 

12. Egyéb eszközök 
 

 2020. 
december 31. 

Közvetített tanácsadói szolgáltatások IFRS 15 standard szerint* 1 728 
Egyéb közvetített szolgáltatások 282 
Levonásba helyezett általános forgalmi adó 698 
Fizetett garancia díj időbeli elhatárolása 4 
Összesen 2 712 

*A Társaság a leányvállalatai részére a közvetített tanácsadói szolgáltatás soron a fúziós me-
nedzsment szolgáltatással kapcsolatos felvett eszközét jeleníti meg. 
 
A Társaság a 2020 december közepén leányvállataival aláírt szerződés teljesítése érdekében 
felmerült költségekből származó eszközt vett fel, mivel, a  szóban forgó  költségek megfelelnek a 
következő feltételnek, a)   közvetlenül kapcsolódnak egy  olyan szerződéshez, amelyet  a  Társa-
ság konkrétan azonosítani tud  b)   olyan erőforrásokat  teremtenek a  Társaság számára, ame-
lyeket  a  jövőben teljesítési kötelmek kielégítésére fognak felhasználni; és c) várhatóan megté-
rülnek. Ezen költségek (például jogi, tanácsadói) közvetlenül a fúzós szolgáltatáshoz kapcsolód-
nak. 
 
A fent megjelenített eszközt a hozzá kapcsolódó szolgáltatások vevőnek való átadásának meg-
felelő szisztematikus alapon fogja amortizálni Társaság. 2020-ban a fenti szerződéshez kapcso-
lódan bevétel nem került elszámolásra. A bevétel elszámolás a készültségi fok arányában 2021-
ben fog elkezdődni (IFRS 15 szerint). 
 
A Társaság az amortizációt aktualizálni fogja ha a várt ütemezésében jelentős változás következik 
be, ezt az IAS 8 standard szerint számviteli becslés változásnak fogja kezelni. 
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A Társaság értékvesztés miatti veszteséget annyiban jeleníthet meg az eredményben, amennyi-
ben a fent megjelenített eszköz könyv szerinti értéke meghaladja a fennmaradó ellenértékösszeg, 
amelyet az eszközhöz kapcsolódó szolgáltatásokért várakozása szerint kapni fog. A várt ellenér-
tékösszeg meghatározásakor a kapott összeget ki kell igazítania a vevő hitelkockázatának figye-
lembevételével. A fentieket megvizsálva 2020. december 31-én az értékvesztés képzés nem volt 
jelentős, így külön bemutatása nem történt. 
 
 
 
 
 

13. Amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek 
 2020. 

december 31. 
Belföldi szállítók 1 796 
Összesen 1 796 

 
 
 

14. Egyéb kötelezettségek 
 

 2020. 
december 31. 

Adófizetési kötelezettségek 19 
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása 385 
Összesen 404 
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15. Saját tőke 

15.1. A Társaság saját tőkéje  

   2020. december 31. 2020. május 26. 

Részvények Névér-
ték Ft/db  

Kibocsá-
tási érték 
Ft/db  

Részvé-
nyek száma 
(db) 

Névérték 
össze-
sen 

Tulaj-
doni 
arány 
(%) 

Kibocsá-
tási érték 
összesen 

Részvé-
nyek össze-
sen (db) 

Névérték 
össze-
sen 

Tulaj-
doni 
arány 
(%) 

Kibocsá-
tási érték 
összesen 

„A” sorozatú 
törzsrészvények 1 000 2 000 1 999 992 2 000 3,55 % 4 000 1 999 992 2 000 

100,00 
% 4 000 

„A” sorozatú 
törzsrészvények  1 000 10 000 54 400 000 54 400 96,45 % 544 000 0 0  0 0 

„B” sorozatú el-
sőbbségi részvé-
nyek 1 000 2 000 1 0 0 % 0 1 0 0 % 0 

„C” sorozatú el-
sőbbségi részvé-
nyek 1 000 2 000 6 0 0 % 0 6 0 0 % 0 

„D” sorozatú el-
sőbbségi részvé-
nyek 1 000 2 000 1 0 0 % 0 1 0 0 % 0 
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15.2. Tulajdonosi struktúra (2020. december 31.) 

Név Törzsrészvény meny-
nyiség (db) 

Elsőbbségi 
részvény 

(db) 
Részese-
dés (%) 

Magyar Takarék Befektetési és Vagyongaz-
dálkodási Zrt. 

21 256 664 1 37,69 % 

Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 17 116 664 1 30,35 % 
METIS Magántőkealap 6 492 084 1 11,51 % 
Blue Robin Investment S.C.A. 6 102 558 1 10,82 % 
RKOFIN Befektetési és Vagyonkezelő Kft. 2 526 460 1 4,48 % 
Pantherinae Pénzügyi Zrt. 575 012 1 1,02 % 
PROMID FINANCE Zrt. 475 668 1 0,84 % 
EIRENE Magántőkealap 1 854 882 1 3,29 % 

Összesen 56 399 992 8 100 % 
 

15.3. Egyéb tartalék 

 2020. 
december 31. 

Egyéb tartalék 199 000 
Záró állomány 199 000 

A Társaság a 2020. december 15. napján végrehajtott részvényapport keretében a tulajdonolt 
leányvállalatok (9. Megjegyzés) apport értékének és független szakértők által megállapított, a 
Társaság valós értékének különbözetét az Egyéb tartalékok növekedéseként mutatta ki. Az egyéb 
tartalék jegyzett tőkén felüli vagyonnak minősül, de nem minősül felhalmozott adózott eredmény-
nek, amely osztalékfizetésre felhasználható lenne. 

16. Függő kötelezettségek 
 
A Magyar Bankholding Zrt., valamint az MTB Zrt. a kötelező törvényi szabályozással 
összhangban 2020. december 30-án benyújtotta a Magyar Nemzeti Bank részére az MKB Bank 
Nyrt. részvényeire és a Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényeire vonatkozó kötelező nyilvános 
vételi ajánlatokat. A jogszabályban meghatározott módon kiszámított részvényenkénti ajánlati ár 
1985 forint az MKB Nyrt. részvényei, és 599,53 forint a Takarék Jelzálogbank Nyrt. „A” és „B” 
sorozatú részvényei esetében, illetve 5995,28 forint a „C” sorozatú részvényei esetében. Az 
ajánlattevő az MKB Nyrt. részvényei vonatkozásában a Magyar Bankholding Zrt., míg a Takarék 
Jelzálogbank részvényei vonatkozásában az MTB Zrt., amelynek meghatározó tulajdonosai a 
banki részvényeiket korábban a Magyar Bankholding Zrt.-be apportálták. 
 
Ezen üzleteseménnyel összefüggésben jelenített meg a Társaság függő kötelezettséget az 
alábbiak szerint: 
 



 Magyar Bankholding Zrt. 
Megjegyzések az Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként 
van jelölve. 
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszá-
moló elválaszthatatlan részét képezik.                           

31 
 

 2020. 
december 31. 

Részvény vásárlására vonatkozó függő kötelezettség 5 588 
Összesen 5 588 

 
 

17. PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK ÉS FORRÁSOK VALÓS ÉRTÉKE 
A mérlegben szereplő és a mérlegen kívüli pénzügyi eszközök és források valós értékének meg-
állapításához a Társaság a következő módszereket és feltételezéseket alkalmazta: 
 
Könyv szerint értéken nyilvántartott pénzügyi instrumentumok: A rövid lejáratok miatt, a mérleg-
ben szereplő egyes pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyv szerinti értéke megközelíti a 
valós értéket. Ebbe a kategóriába tartozik a készpénz, látra szóló követelések, amortizált beke-
rülési értéken értékelt pénzügyi kötelezettségek. 
 

18. KOCKÁZATKEZELÉS 

18.1. Áttekintés 
A Kockázati Politika / Kockázati Stratégia MBH csoport szinten történő érvényesülése tekinteté-
ben az alábbi fő pilléreken nyugszik: 

• a kockázatkezelés során a piaci gyakorlatban elfogadott legjobb megközelítések, mód-
szerek alkalmazása 

• üzletágak, termékek, kockázati pozíciók kockázat- és hozam profiljának feltárása és folya-
matos monitoringja  

• a kockázatok figyelembevétele az üzleti döntéseknél 
• a kockázatkezelési szervezet elkülönülése az üzleti területtől  
• a kockázatkezelési folyamat minden fázisának fontossága 
• a kockázatkezelési folyamat az átfogó irányítási rendszer része, szempontjai beépülnek a 

stratégiai- és éves tervezésbe. 
 
A kitettség alapvetően hitel-, likviditási-, piaci- és működési kockázatok felé jelentkezik.  

18.2. Kockázatkezelési struktúra 
Igazgatóság 
 
A Magyar Bankholding Zrt. (MBH) kockázati politikájáért és kockázati stratégiájáért az Igazgató-
ság a felelős. A testület hagyja jóvá a Kockázati Stratégiát / Kockázati Politikát, a Helyreállítási 
Tervet, a kockázatkezelés módját meghatározó alapvető szabályzatokat, meghatározza a legfon-
tosabb kockázati- és tőkelimiteket valamint a kockázati módszertanok alapelveit.  
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Az Igazgatóság rendszeres kockázati jelentések alapján értékeli a kockázatkezelési tevékenysé-
get és a kockázatok mértékét. Amennyiben a vállalt kockázatok mértéke nincs összhangban a 
kockázati stratégiában foglaltakkal, az Igazgatóság intézkedéseket hoz a kockázatok mérséklése 
céljából. 
 
Az Igazgatóság továbbá véleményt ad az MBH ügyrendi és hitelezési kompetencia szabályozá-
sában meghatározott, a tagbankok által a Bankholding szintű véleményezési eljárás keretében 
előterjesztett egyedi ügyekben. 
 
Felügyelőbizottság 
 
Az MBH Felügyelőbizottságának feladata és felelőssége, hogy ellenőrizze a kockázatvállalási és 
kockázatkezelési folyamatokat. A Felügyelőbizottság feladata továbbá az MBH belső védelmi vo-
nalai működésének felügyelete, rendszeres értékelése. 
 
Kockázati bizottsági struktúra 
 
Az MBH működését több állandó bizottság támogatja. A kockázati hatáskörrel rendelkező állandó 
bizottságok: a Kockázati Bizottság, az Eszköz-Forrás Bizottság, a Workout Bizottság. A bizottsá-
gok hatáskörüket utólagos beszámoltatási kötelezettség előírása mellett delegálhatják a bizottság 
tagjai, az MBH különböző szervezeti egységei vagy vezetői részére. 
 
Kockázati Bizottság (KB) 
 
A Kockázati Bizottság hatáskörét egyedi, illetve csoportszinten gyakorolja. 
 
Fő hatáskörei: 

− A kockázati stratégia, kockázati politikák előzetes véleményezése, az azokban meghatá-
rozott kockázati limitek tekintetében javaslattétel az Igazgatóság felé. 

− ICAAP kockázati tőkeparaméterek jóváhagyása. 
− Kockázati limitek betartásának ellenőrzése, limitsértés esetén intézkedések meghozatala. 
− A Bizottság hatáskörébe tartozó kockázati módszertanok jóváhagyása. 
− A kockázati riporting-rendszer meghatározása 
− Csoportszintű koncentrációs kockázati limitek meghatározása, allokálása, visszamérése. 
− Hitelkockázat-, működési kockázatkezelés általános keretrendszerének meghatározása, 

kockázat mérséklése érdekében operatív intézkedések meghozatala. 
− Bankholding Csoport Helyreállítási Tervének előzetes véleményezése, javaslattétel az 

Igazgatóság felé, tagbanki Helyreállítási Tervek jóváhagyása. 
− A Felügyeleti Felülvizsgálati és Értékelési Folyamat (SREP) alapján akcióterveket dolgoz-

tat ki, végrehajtásért felelős vezetőt jelöl ki, határidőt ír elő, továbbá a végrehajtást számon 
kéri. 

− A tőkekövetelmény, illetve a belső tőkeszükséglet számítása során a módszerek, para-
méterek, hitelminősítők, stb. meghatározása, javaslattétel az Igazgatóság részére. 

− Nyilvánosságra hozatali politika előzetes véleményezése, javaslattétel az Igazgatóság 
felé. 



 Magyar Bankholding Zrt. 
Megjegyzések az Egyedi Pénzügyi Beszámolóhoz  
 

Minden táblázatban szereplő szám millió magyar forintban értendő kivéve, ha a megjegyzésben másként 
van jelölve. 
A számviteli alapelvek összefoglalását és egyéb kiegészítő információt tartalmazó Megjegyzések a beszá-
moló elválaszthatatlan részét képezik.                           

33 
 

− Véleményadás a Bankholding Csoport tagjai által előterjesztett, a Bizottság hatáskörébe 
tartozó esetekben. 

 
Eszköz-Forrás Bizottság (EFB) 
 
Az Eszköz-Forrás Bizottság hatáskörét egyedi, illetve csoportszinten gyakorolja.  
 
Fő hatáskörei: 

− Egyedi és csoportszinten az eszköz-forrás gazdálkodásának elsődleges felelőse 
− Kialakítja és nyomon követi a megfelelő mérlegkockázati irányelveket, az eszköz-forrás 

menedzselési politikát, illetve alkalmazásukat. 
− Az eszköz-forrás gazdálkodás tárgykörében a szükséges intézkedések meghozatala, il-

letve a szükséges intézkedések meghozatalának kezdeményezése az illetékes döntésho-
zók felé. 

− Elszámolási árak (transzferárak) képzési elveinek jóváhagyása, belső elszámolási árak 
meghatározása. 

− Termékjövedelmezőségi modell, csatorna- ill. az ügyfél jövedelmezőségi modell jóváha-
gyása. 

− Jóváhagyja a termékfejlesztési alapelveket, javaslatot tesz az Igazgatóság részére a ter-
mékfejlesztési célokra, termék bevezetések nyomon követése, visszamérése. 

− Javaslatot tesz az Igazgatóság részére az értékesítési célokra, jóváhagyja az értékesítési 
csatornákra vonatkozó elvárásokat. 

− A piaci és likviditási kockázatok figyelemmel kísérése, limitek felállítása, allokálása, ellen-
őrzése, a szükséges intézkedések meghozatala, javaslat az alapelvekre, szabályozásra. 

− Csoportszintű tőke-limitek felállítása, allokálása a Bankholding Csoport tagok részére, ja-
vaslattétel az Igazgatóság részére, a limitek betartásának ellenőrzése, limitsértés esetén 
intézkedések meghozatala. Javaslat az alapelvekre, szabályozásra. 

− A Helyreállítási Terv keretében figyelendő, a Bizottság hatókörébe tartozó indikátorok fo-
lyamatos monitoringja és az indikátorok alacsonyabb súlyosságú riasztása esetén a szük-
séges döntések meghozatala. 

 
 
Workout Bizottság (WOB) 
 
Az Workout Bizottság hatáskörét egyedi, illetve csoportszinten gyakorolja. 
 
Fő hatáskörei: 
 

− A Bizottság, csoportirányító funkciójából adódóan, hatókörébe tartozó ügyekben intézke-
dési tervet írhat elő a Bankholding Csoport tagok számára. 

− Az előírt intézkedési tervek megvalósítását folyamatosan nyomon kíséri, az érintett szer-
vezeti egységeket az intézkedési tervekről beszámoltatja. 

− Csoportszintű NPL és behajtási stratégia / problémás ügykezelési kockázati politika véle-
ményezése, javaslattétel, valamint annak betartásának és érvényesülésének ellenőrzése. 

− NPL portfólió, problémás ügykezelési folyamatának rendszeres áttekintése. 
− A Bizottság hatókörébe tartozó kockázati módszertanok jóváhagyása. 
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− A Bizottság hatókörébe tartozó kockázati riporting-rendszer meghatározása. 
− Döntések meghozatala a belső utasításokban/szabályzatokban a Bizottságra ruházott 

kérdésekben. 
− Döntések meghozatala az Igazgatóság által a Bizottságra delegált ügyekben. 
− Véleményadás a Bankholding Csoport tagjai által előterjesztett, a Bizottság hatáskörébe 

tartozó esetekben. 
− Követelésértékesítés és folyamatának felügyelete, irányítása. 

 
 
Kockázatkezelési szervezet 
 
A Bankholding szervezetén belül a Kockázatkezelés és Prrudenciális Kontroll Divízió látja el az 
üzleti kockázatkezelési és kockázati kontroll feladatokat. 
 
A Divízión belül az alábbi szervezeti egységek kerültek kialakításra: 

• Integrált Kockázat Kontroll 
• ALM Kontroll 
• Prudenciális Tőkeszükséglet Kontroll 
• Retail Üzleti Kockázatkezelés 
• Vállalati Üzleti Kockázatkezelés 
• Workout Kontroll 
• Kockázati Harmonizáció 

 
A Kockázatkezelés és Prrudenciális Kontroll terület felelős a hatékony, átfogó és független, a 
Bankholding Csoport minden jelentős kockázatára kiterjedő kockázati kontroll tevékenység, vala-
mint az üzleti kockázatkezelési és a workout kontroll tevékenység ellátásáért, csoportszintű irá-
nyításáért, harmonizációjáért és felügyeletéért a Bankholding Csoport szintjén. Felelős továbbá 
a Pillér I és Pillér II (ICAAP, ILAAP, SREP) tőkemegfelelés felügyeletéért, valamint a MREL és 
szanálhatósági keretrendszer felügyeletéért, ide értve a Helyreállítási Terv elkészítését, karban-
tartását, működetését és kontrollját is. A kockázatkezelési és prudenciális funkciók körében irá-
nyítja és felügyeli a Bankholding Csoport szintű harmonizációt, azonosítja a csoportszinergiákat 
és intézkedik ezek kihasználása érdekében. 
A Kockázatkezelés és Prrudenciális Kontroll terület kettős riportolási struktúrában működik, a pru-
denciális kontroll funkciók tekintetében az Igazgatóság Elnöke felé, míg a Retail és Vállalati Üzleti 
Kockázatkezelés valamint a Workout  Kontroll funkciók és területek vonatkozásában a Vezérigaz-
gató felé számol be közvetlenül a Kockázatkezelési és Prudenciális Kontroll Vezérigazgató-he-
lyettes. 
 
Belső ellenőrzés 
 
A belső ellenőrzési rendszer elemei (folyamatba épített, vezetői ellenőrzés, vezetői információs 
rendszer, valamint független belső ellenőrzési szervezet) az MBH teljes szervezetére, tevékeny-
ségére kiterjednek, a napi tevékenységbe beépülnek és nyomon követhetők, illetve rendszeres 
visszacsatolást adnak a megfelelő vezetési, irányítási szintre. 
A Belső ellenőrzés a szervezet egészére, a kockázatkezelési területre is kiterjedően kockázat-
elemzést készít az éves vizsgálati terv összeállítása érdekében. A csoportszintű belső ellenőrzési 
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funkció kialakításáról, működéséről, a Belső ellenőrzés vagy a külső hatóságok által feltárt koc-
kázatokról és azok kezeléséről rendszeresen beszámol az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 
részére. 
 
 
Kockázatmérési és jelentési rendszer 
 
A Bankholding Csoport átfogó kockázatkezelési és -mérési keretrendszert alakít ki és alkalmaz 
egyedi és csoportszinten.  
Ennek legfontosabb elemei:  
A hitelkockázati kitettségét a jogszabályban és az integrációs előírások szerinti módszerekkel 
méri. 
Likviditási-, kamat- és devizaárfolyam kockázat tekintetében a kockázat figyelése és kontrollja 
alapvetően limitek felállításával történik, amelyek tükrözik a kockázati étvágyat és a piaci környe-
zetet.  
Az MBH egyedi illetve csoportszinten gyűjti és elemzi a működési kockázati eseményeket, a vesz-
teségek adatait.  
A kockázatok mérésének eredményeként az MBH meghatározza a kockázatvállalás által indokolt 
gazdasági tőke mennyiségét.  
A Kockázati Bizottság és az Igazgatóság negyedévente áttekinti az MBH Csoport kockázati hely-
zetéről készült jelentést.  
 
 

18.3. Kockázatcsökkentés 
 
Kamat- és árfolyamkockázat 
A kamat- és árfolyamkockázat csökkentésére az MBH eszköz-forrás struktúra megfelelő kiala-
kításával törekszik.
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18.4. Piaci kockázat 
 
Az eszközök- és források, a mérlegen kívüli tételek lejárati-, kamatkockázati- és devizaárfolyam 
kockázati kitettségét a Társaságnál alacsony szinten van 2020. december 31-én. Ezért ennek 
érzékenységének bemutatására a továbbiakban nincs szükség. 
 

18.5. Devizakockázat kezelése 
 
A Társaság üzletpoitikai szándéka szerint alacsony szinten kívánja tartani az eltérő devizanemből 
eredő kockázatot.  
A cél, hogy az alapvető tevékenység során keletkező deviza árfolyamkockázatot a piaci körülmé-
nyek függvényében lehetőleg azonnal kezeljék. Deviza nyitott pozíció emiatt elsősorban likvidi-
tásmenedzselési okok, illetve aktív/passzív elhatárolások miatt állhat fenn. 

 
 
A Társaság egyedi pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatása főbb devizák bontásában:  

2020. december 31. HUF EUR Összesen 
Eszközök összesen 747 274 285 747 559 
Kötelezettségek összesen -1 892 -308 -2 200 
Saját tőke -745 359 0  -745 359 
Mérlegen kívüli tételek -5 588 0  -5 588 
Pozíció - 5 565 -23 -5 588 

 
 

18.6. Likviditási és lejárati kockázatok 
 
A likviditási kockázat annak a kockázata, hogy a Társaság nehézségekbe ütközik azon pénzügyi 
kötelezettségei teljesítése kapcsán, melyek készpénz vagy egyéb pénzügyi eszköz kiáramlásával 
járnak.  
 
A Társaság likviditási tervét, finanszírozási pozícióját az üzleti terve feltételeinek megfelelően 
elkészíti. 
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A Társaság eszközeinek és kötelezettségeinek lejárati megbontása 2020. december 31-én: 
 Éven belüli Éven túli Összesen 

Eszközök    
Készpénz, számlakövetelések központi 
bankokkal szemben és egyéb látraszóló be-
tétek 

1 846 0 1 846 

Összesen  1 846 0 1 846 

Kötelezettségek    
Amortizált bekerülési értéken értékelt pénz-
ügyi kötelezettségek 1 796 0 1 796 

Összesen 1 796 0 1 796 
 
 
 

19. A SZAVATOLÓ TŐKE, A TŐKEMEGFELELÉS  
A szavatoló tőke és a tőkemegfelelési mutatót csak az összevont alapon kerül bemutásra az 
MBH konszolidált pénzügyi kimutatásainak közzététele során. 

20. Tranzakció kapcsolt felekkel 
 
A pénzügyi beszámoló szempontjából a Magyar Bankholding Zrt. meghatározta a kapcsolt feleket 
az IAS 24 alapján, így kapcsolt félnek minősül minden olyan vállalkozás, melyet a beszámoló 
egység (ami az anyavállalatokat és leányvállalatokat jelenti) ellenőrzése alatt tart, közvetlenül 
vagy közvetetten, egy vagy több közvetítőn keresztül, valamint kulcspozícióban levő vezetők be-
leértve az Igazgatóság és Felügyelőbizottság tagjait (az anyavállalat kulcspozícióban lévő veze-
tőit is beleértve). Jelen beszámoló szempontjából kapcsolt félnek minősülnek azon részvényesek, 
melyek tulajdoni aránya a Társaságra vonatkozóan meghaladja a 10%-ot. A kapcsolt vállalkozás 
más vállalkozás pénzügyeit és működését érintő döntések vonatkozásában irányítási jogkörrel, 
illetve jelentős befolyással rendelkezik. A kapcsolt felekkel folytatott tranzakciók piaci alapúak.  
A következő táblázat tartalmazza a Társaság leányvállalatait, társult vállalatait és egyéb részese-
déseit 2020. december 31-én. 
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Név Besorolás Fő tevékenysége 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank 
Zrt. 

Közbenső anya-
vállalat Egyéb monetáris közvetítés  

Takarékbank Zrt. Leányvállalat Egyéb monetáris közvetítés 
Takarék Jelzálogbank Nyrt. Leányvállalat Egyéb hitelnyújtás 
MA-TAK-EL Zrt.  Leányvállalat Összetett adminisztratív szolgáltatás 
Takarék Lízing Zrt. Leányvállalat Egyéb hitelnyújtás 
Takarék Ingatlan Zrt. Leányvállalat Ingatlanügynöki tevékenység 
Takarék Invest Befektetési és In-
gatlankezelő Kft. Leányvállalat Vagyonkezelés 

Central European Credit d.d. Leányvállalat Máshova nem sorolt egyéb kiegé-
szítő üzleti szolgáltatás 

TIFOR Takarék Ingatlanforgalmazó Zrt. Leányvállalat Saját tulajdonú Ingatlan adásvétele 

TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. Leányvállalat Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bér-
beadása, üzemeltetése 

Takarék Faktorház Zrt. Leányvállalat Egyéb hitelnyújtás 

Takarék Központi Követelés Kezelő Zrt. Leányvállalat Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés 

Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. Leányvállalat Számítógép-üzemeltetés 
TKK Ingatlan Kft. Leányvállalat Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató 
Zrt. Leányvállalat Számítógépes programozás 

TKK Csoport Ingatlankezelő Kft. Leányvállalat Saját tulajdonú ingatlan adásvétele 
TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. Leányvállalat Követelésbehajtás 

DBH Investment Zrt. Leányvállalat Máshova nem sorolt egyéb pénzügyi 
közvetítés 

Takarék Zártkörű Befektetési Alap Leányvállalat Befektetési alap 
Takarék Mezőgazdasági és Fejlesztési 
Magántőkealap Leányvállalat Befektetési alap 

OPUS TM1 Ingatlan Befektetési Alap Leányvállalat Befektetési alap 
Takarék Kockázati Tőkealap Társult vállalat Befektetési alap 
MPT Security Zrt. Társult vállalat Személybiztonsági tevékenység 

Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. Társult vállalat Adatszolgáltatás, web-hoszting 
szolgáltatás 

HUN Bankbiztosítás Kft. Társult vállalat Biztosítási ügynöki, brókeri 
tevékenység 

Budapest Bank Zrt. Leányvállalat Egyéb monetáris közvetítés 
MKB Bank Nyrt. Leányvállalat Egyéb monetáris közvetítés 

MKB Üzemeltetési Kft. Leányvállalat Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bér-
beadása, üzemeltetése 

Euro – Immat Üzemeltetési Kft. Leányvállalat Immateriális javak kölcsönzése  
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MKB Digital Szolgáltató Zrt. Leányvállalat Számítógépes programozás 
Név Besorolás Fő tevékenysége 

MKB-Euroleasing Autólízing Zrt. Leányvállalat Pénzügyi lízing  
MKB Bank MRP Szervezet Leányvállalat Egyéb pénzügyi közvetítés 
Retail Prod Zrt. Leányvállalat Egyéb hitel nyújtás 
Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. Leányvállalat Tárgyi eszköz kölcsönzés 
Budapest Lizing Zrt. Leányvállalat Pénzügyi lízing  
Budapest Alapkezelő Zrt. Leányvállalat Alapkezelés 

 
A Társaság vezető testületeinek tagjai részére folyósított hitelekkel 2020. december 31-én nem 
rendelkezett. 
 

 2020. december 31. 
 Létszám (fő) Járandóságok  

összege 
Igazgatóság tagjai (üzletvezetés) 5 20 
Felügyelő Bizottság tagjai 5 17 
Kifizetések összesen 10 37 
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A Társaság és más kapcsolt felek közötti tranzakciók részletei 2020-ban az alábbi táblázatban 
találhatók. 

 
 
 
  

2020. december 31. Tulajdono-
sok 

Leány- 
vállalatok 

Társult vállala-
tok 

Kulcs- 
pozícióban 

lévő vezetők 
Bankközi kihelyezések 0 0 0  0 
Hitelek 0 0 0  0  
Egyéb eszközök 0 2 010 0  0  
Eszközök összesen 0 2 010 0  0  
Bankközi felvétek 0 0 0  0  
Ügyfelek betétei 0 0 0  0  
Egyéb kötelezettségek  0 1 464 8  0  
Kötelezettségek összesen 0 1 464 8  0  
Kamatbevétel 0 0 0  0  
Kamatráfordítás 0 0 0 0  
Nettó kamatjövedelem 0 0 0  0  

Díj- és jutalékbevétel 0 0 0  0  
Díj- és jutalékráfordítás 0 0 0  0  
Nettó díj- és jutalékeredmény 0 0 0  0  
Nettó egyéb működési bevételek 0 0 0  0  
Nettó egyéb működési ráfordítás 0  0  0  0  
Működési nyereség 0 0 0 0  

Működési költségek -614 -669 -8 -37 
Éves eredmény kapcsolt felekkel 
szemben -614 -669 -8 -37 
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Kapcsolt felek pénzügyi adatai, előzetes, nem auditált adatok 

Kapcsolt fél  

2020. december 31. 
Közvet-
len tu-
lajdon 

% 
Eszközök Kötelezettségek Saját tőke Adózott eredmény 

MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt. 75,91% 1 470 568  1 438 897 31 671 3 533 
Takarék Jelzálogbank Nyrt. 0% 612 141 545 457 66 684 2 373 
Takarékbank Zrt. 0% 2 804 940 2 692 574 112 366 -10 780 
MA-TAK-EL Zrt.  0% 3 887   3 888   11  -126  
Takarék Lízing Zrt. 0%  52 760   52 067   694   221  
Takarék Ingatlan Zrt. 0%  525   158   367   33  
Takarék Invest Befektetési és In-
gatlankezelő Kft. 0% 

 8 134   214   7 917   4 213  

Central European Credit d.d. 0%  214   843  -629  -17  

TIFOR Takarék Ingatlanforgalmazó Zrt. 0%  6 281   314   5 918  -477 
TIHASZ Takarék Ingatlanhasznosító Zrt. 0%  25 981   134   25 847  -17  

Takarék Faktorház Zrt. 0%  6 594   5 953   641   56  

Takarék Központi Követelés Kezelő Zrt. 0%  6 733   4 845   1 888   874  

Takarékszövetkezeti Informatikai Kft. 0%  1 948   167   1 781  -109  

TKK Ingatlan Kft. 0%  3  0     3  -3  

TAK-INVEST Informatikai és Szolgáltató Zrt. 0%  356   4   352  -9  

TKK Csoport Ingatlankezelő Kft. 0%  0   0     0  -3  
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Kapcsolt felek pénzügyi adatai, előzetes, nem auditált adatok 

Kapcsolt fél  
2020. december 31. 

Közvetlen 
tulajdon % Eszközök Kötelezettségek Saját tőke Adózott eredmény 

TKK Takarék Követelésbehajtó Zrt. 0%  432   293  139   120  
DBH Investment Zrt. 0%  455   245   210   29  
Takarék Zártkörű Befektetési Alap 0%  13 697   879   12 815  97  
Takarék Mezőgazdasági és Fejlesztési 
Magántőkealap 0% 

 6 876   1   6 875  -42  

OPUS TM1 Ingatlan Befektetési Alap  0%  2 142   51   2 091  -75  
Takarék Kockázati Tőkealap 0%  7 474   104   7 370  -92  
MPT Securty Zrt. 0%  4 941  1 549   3 392   150  
Takarékinfo Központi Adatfeldolgozó Zrt. 0%  26 201  24 905  1 296  -551  
HUN Bankbiztosítás Kft. 0%  90   131   41  -53  
Budapest Bank Zrt. 100,00%  2 169 407  2 004 071   165 336   4 346  
MKB Bank Nyrt. 97,19% 2 792 608   2 589 662   202 974   6 232  
MKB Üzemeltetési Kft. 0%  35 924   1 898   34 025  258  
Euro - Immat Üzemeltetési Kft. 0%  5 660   961   4 699   27  
MKB Digital Szolgáltató Zrt. 0%  1 334   679   655   82  
MKB- Euroleasing Autólízing Zrt. 0%  188 771   183 012   5 759   1 716  
MKB Bank MRP Szervezet 0%  2 400   22   2 378   24    
Retail Prod Zrt. 0%  756   30   726   71  
Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. 0% 3 176   1 672  1 504  -192  
Budapest Lízing Zrt. 0%  124 818   118 413   6 404   98  
Budapest Alapkezelő Zrt. 0%  3 091  237   2 855   2 100  
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21. NETTÓ NYERESÉG 
A deviza műveletek eredménye kivételével a működési nyereség felosztása pénzügyi instrumentum kategóriánként: 

2020. május 26. –  
2020. december 31. 
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Kamatbevétel 0 0 4 0 4 
Kamatráfordítás 0 0 0 0 0 
NETTÓ KAMATJÖVEDELEM 0 0 4 0 4 
Díj- és jutalékbevétel 0 0 0 0 0 
Díj- és jutalékráfordítás 0 0 0 0 0 
NETTÓ DÍJ- ÉS JUTALÉK EREDMÉNY 0 0 0 0 0 
OSZTALÉKBEVÉTEL* 0 0 0 0 0 
Nem pénzügyi eszközök kivezetéséből származó ered-
mény 0 0 0 0 0 

Nettó egyéb működési bevételek 0 0 0 0 0 
Nettó egyéb működési ráfordítás 0 0 0 0 0 
MŰKÖDÉSI NYERESÉG 0 0 4 0 4  
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21.1. Saját tőke megfeleltetési tábla 
A Számviteli törvény 114/B § előírása alapján a beszámoló fordulónapjára vonatkozóan a Társaságnak meghatározott saját tőke megfeleltetési 
táblát kell összeállítania és a kiegészítő megjegyzések részeként kell bemutatnia. 
 
A saját tőke megfeleltetési tábla tartalmazza az IFRS-ek szerinti saját tőke egyes elemeinek nyitó és záró adatait, továbbá ezekből levezetve egyes 
meghatározott saját tőke elemek nyitó és záró adatait. Szintén tartalmaznia kell az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalékot, 
amely az utolsó beszámolóval lezárt üzleti év tárgyévi adózott eredményét is magában foglaló eredménytartalék összegének és a kapcsolódó IAS 
12 Nyereségadók című standard alapján elszámolt nyereségadó halmozott összegével növelt összege. A saját tőke megfeleltetési tábla ezen túl-
menően tartalmazza a cégbíróságon bejegyzett tőke összegének az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke összegével történő egyeztetését. 
A Számviteli törvény 114/B § alapján a Társaság saját tőke megfeleltetési táblája 2020. december 31-re vonatkozóan a következő: 
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Saját tőke elemek EU által befoga-
dott IFRS szerint 56 400 0 491 600 0 0 0 199 000 -1 641 745 359 

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Saját tőke elemek a számviteli tör-
vény 114/B § szerint 56 400 0 491 600 0 0 0 199 000 -1 641 745 359 
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A cégbíróságon bejegyzett tőke összegének egyeztetése az IFRS-ek szerinti jegyzett tőke összegével: 
 2020. december 31. 
EU által befogadott IFRS szerinti jegyzett tőke 56 400 
Cégbíróságon bejegyzett tőke 56 400 

Eltérés 0 

 
Az osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék levezetése: 

 2020. december 31. 
Eredmény tartalék és egyéb tartalékok 199 000 
Egyéb tartalék rendezése -199 000 
Tárgyidőszaki nettó eredmény -1 641 

Osztalékfizetésre rendelkezésre álló szabad eredménytartalék 0 
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22. MÉRLEGFORDULÓNAP UTÁN TÖRTÉNT FONTOSABB ESEMÉNYEK 
 
Kötelező nyilvános vételi ajánlat 
A Társaság, valamint az MTB Zrt. – mint a Takarék Jelzálogbank minősített többséggel 
rendelkező tulajdonosa - a kötelező törvényi szabályozással összhangban 2020. december 30-
án benyújtotta a Magyar Nemzeti Bank részére az MKB Bank Nyrt. részvényeire és a Takarék 
Jelzálogbank Nyrt. által kibocsátott valamennyi részvény vonatkozásában a kötelező nyilvános 
vételi ajánlatokat. A jogszabályban meghatározott módon kiszámított részvényenkénti ajánlati ár 
1985 forint az MKB Bank Nyrt. részvényei, és 599,53 forint a Takarék Jelzálogbank Nyrt. „A” és 
„B” sorozatú részvényei esetében, illetve 5995,28 forint a „C” sorozatú részvényei esetében. Az 
ajánlattevő az MKB Nyrt. részvényei vonatkozásában a Társaság., míg a Takarék Jelzálogbank 
részvényei vonatkozásában az MTB Zrt., amelynek meghatározó tulajdonosai a banki 
részvényeiket korábban a Magyar Bankholding Zrt.-be apportálták. 
 
Az Ajánlat elfogadására nyitva álló határidő 2021. február 17. napján lezárult. 
A Társaság részére a nyilvános vételi ajánlat keretében az MKB Nyrt. törzsrészvényei közül nulla 
darab részvényt ajánlottak fel, így a Társaság részesedése az MKB Nyrt-ben nem változik. 
 
Az Ajánlat elfogadására nyitva álló időszak alatt a Takarék Jelzálogbank Nyrt. részvényesei az 
alábbi darabszámú részvényeket ajánlották fel érvényesen megvételre: 
 

• 2 103 165 darab egyenként 100,- forint névértékű ’A’ sorozatú törzsrészvény, 
• 0 darab egyenként 100,- forint névértékű ’B’ sorozatú elsőbbségi részvény, és 
• 0 darab egyenként 1000,- forint névértékű ’C’ sorozatú törzsrészvény. 

 
Az MTB Zrt. a felajánlott részvényeket elfogadja és a kötelező nyilvános vételi ajánlattételt ered-
ményesnek minősíti. 
Az Ajánlatban meghatározott összes előfeltétel teljesülése esetén a felajánlott részvények 
átruházása után az MTB Zrt. részesedése a Takarék Jelzálogbank Nyrt.-ben 86,20%-ról 88,14%-
ra, az MTB Zrt. és a vele összehangoltan eljáró személyek együttes részesedése pedig 94,82%-
ról 96,76%-ra nőtt. 
 
AZ MTB Zrt. felhívta a Takarék Jelzálogban Nyrt. részvényeseinek figyelmét, hogy eladási jogukat 
még a Takarék Jelzláogbank Nyrt. kötelező nyilvános vételi ajánlat követően 90 napig azaz 2021 
június 30-ig gyakorolhatják írásban. 
 
 
Covid 19 saját tőkére és eredményre gyakorolt hatása 
A felsővezetés rendszeresen monitorozza a Covid 19  konszolidált csoport saját tőkére és ered-
ményre gyakorolt hatását, és dönt a szükséges lépések megtételéről, melyekről a Magyar Nem-
zeti Bankot is folyamatosan tájékoztatja. 
 
Következő 5 éves stratégia 
A Magyar Bankholding Zrt. és a Budapest Bank, az MKB Bank és az MTB (Takarékbank) életében 
újabb mérföldkőhöz ért. Az Igazgatóság és a Felügyelőbizottság 2021. március 18-ai ülésén elfo-
gadta a bankcsoport következő öt évre szóló, 2025-ig tartó stratégiáját.  
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Cél az, hogy 2023 közepére egy integrált, egységes irányítással rendelkező bank kerüjön létre-
hozásra, a bankok fúziója révén, amely egyaránt épít a Budapest Bank, az MKB Bank és a Taka-
rékbank elvitathatatlan erősségeire és kiemelkedő piaci pozícióira az egyes szegmensekben, 
ugyanakkor szilárd tud lenni olyan kihívások közepette is, mint a gyorsan változó ügyféligények, 
a soha nem látott sebességű technológiai fejlődés, az erősödő piaci verseny, vagy akár a mostani 
világjárvány. 
 
Az alábbi legfőbb stratégiai célokat, irányokat kerültek kitűzésre: 
 

• Magyarország leginkább ügyfélközpontú bankjának létrehozása, amely minden magyar 
állampolgár és vállalkozás számára kedvező értékajánlattal rendelkezik. 

• Aktívan hozzájárul a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a nemzetgazdasági jelentőségű 
szegmensek, például a fiatalok, a kkv-k és az agrárszektor támogatásával, a helyi közös-
ségek iránti elkötelezettség megtartásával. 

• Létrehozásra kerül a kelet-közép-európai régió legfejlettebb banki technológiai hátterét és 
digitális csatornáit. 

• Hosszú távon is a megmarad a legnagyobb magyarországi fiókhálózat, amely országos 
lefedettséget biztosít, ugyanakkor hatékony működésével hozzájárul a minőségi, érték-
alapú ügyfélkiszolgáláshoz.  

• Innovatív szervezetet és vállalati kultúrára épít, amelynek keretében kiemelt figyelmet for-
dít munkatársaira, a folyamatos képességfejlesztésre és a legmodernebb vállalati kultú-
rára is. 
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