
 

 
 

 

2020. évi Kockázati Jelentés 

Korrekció 

(A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény, 

valamint a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális 

követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló Európai Parlament 

és a Tanács 2013. június 26-i 575/2013/EU rendelete alapján) 
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Ez a dokumentum a 2021. április 29-én közzétett „2020. évi Kockázatkezelési Jelentés” című 
dokumentum helyesbítése céljából készült.  
 
A fent említett dokumentum magyar nyelvű változatában az „5. Szavatoló tőke” fejezetében szereplő, 

Szavatoló tőke formanyomtatványa 2020. december 31-i időpontban megnevezésű 10. számú 

táblázatban a következő sorok hibásan szerepeltek: 5a, 26, 72, így az ezeket az információkat 

felhasználó alábbi számított sorok is módosultak: 6, 28, 29, 45, 59, 61, 62, 63.  

Az “Egyedi” oszlop az Erste Bank Hungary Zrt. adatait, míg a “Konszolidált” oszlop a Bank 

konszolidációjába tartozó összes céget tartalmazza. 

 

 

 

Jelasity Radován Matis Ágnes 

Elnök-vezérigazgató Stratégiai kockázatkezelés vezető 
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2021. április 29-én közzétett verzió 

Szavatoló tőke 
(A)   ÖSSZEG  2020.12.31-I 

ÁLLAPOT SZERINT 
(B) Szabályozás (EU) 

575/2013 

2020. december 31-i állapot szerint Egyedi Konszolidált Cikk hivatkozás 

Elsődleges alapvető tőke: instrumentumok és tartalékok millió HUF-ban 

1 
 Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

263,492 263,492 
26 (1), 27, 28, 29, EBA list 

26 (3) 

   ebből: 1. instrumentumtípus 146,000 146,000 EBA list 26 (3) 

   ebből: 2. instrumentumtípus 117,492 117,492   

   ebből: 3. instrumentumtípus 0 0   

2  Eredménytartalék 96,035 110,428 26 (1) (c) 

3 

 Halmozott egyéb átfogó ¡övedelem (és egyéb 
tartalékok, beleértve az alkalmazandó számviteli 
szabályozás szerinti nem realizált nyereséget és 
veszteséget) 

3,788 4,064 26 (1) 

3a 
 Általános banki kockázatok fedezetére képzett 
tartalékok 

22,927 22,927 26 (1) (f) 

4 

 A 484. cikk (3) bekezdésében említett minősítő 
tételek összege és a kapcsolódó névértéken 
felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek 
az elsődleges alapvető tőkéből 

0 0 486 (2) 

  
 A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok 
tárgyaként kell kezelni 2018. január 1-jéig 

0 0 483 (2) 

5 
 Kisebbségi részesedések (a konszolidált 
elsődleges alapvető tőkében engedélyezett 
összeg) 

0 0 84 

5a 
 Függetlenül felülvizsgált évközi nyereség 
minden előre látható teher vagy osztalék 
levonása után 

0 0 26 (2) 

6 
 Elsődleges alapvető tőke a szabályozói 
kiigazításokat megelőzően 

386,243 400,911   

Elsődleges alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 

7  Kiegészítő értékelési korrekció (negatív összeg) -873 -900 34, 105 

8 
 Immaterlálls javak (a kapcsolódó 
adókötelezettségek levonása után) (negatív 
összeg). 

-28,966 -31,922 36 (1) (b), 37, 472 (4) 

9  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   

10 

 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető 
halasztott adókövetelések, kivéve az átmeneti 
különbözetből származókat (a kapcsolódó 
adókötelezettség levonása után, amennyiben 
teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében foglalt 
feltételek) (negatív összeg) 

-2,702 -2,769 36 (1) (c), 38, 472 (5) 

11 

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

0 0 33 (a) 
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12 
 A várható veszteségértékek kiszámításából 
eredő negatív összegek 

-953 -953 36 (1) (d), 40, 159, 472 (6) 

13 
 Minden olyan sajáttőke-növekedés, amely 
értékpapírosított eszközökből származik (negatív 
összeg) 

0 0 32 (1) 

14 

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

0 0 33 (b) 

15 
 Meghatározott juttatást nyújtó nyugdíjalapban 
lévő eszközök (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (e), 41, 472 (7) 

16 
 Egy Intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (f), 42, 472 (8) 

17 

 Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan 
kölcsönös részesedése van az intézménnyel, 
amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének 
mesterséges megemelése (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (g), 44, 472 (9) 

18 

 Az Intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az Intézmény nem rendelkezik jelentős 
részesedéssel az említett szervezetekben (10%-
os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe 
vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív 
összeg) 

0 0 
36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2) 

(3), 79, 472 (10) 

19 

 Az intézmény közvetlen, közvetett és szintetikus 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték 
feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) (negatív összeg) 

0 0 
36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) 

(b), 49 (1) to (3), 79, 470, 
472 (11) 

20  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   

20a 
 Az 1250%-os kockázati súllyal figyelembe 
veendő következő elemek kitettségértéke, ha az 
intézmény a levonási alternatívát választja 

0 0 36 (1) (k) 

20b 
 ebből: befolyásoló részesedés a pénzügyi 
ágazaton kívül (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (k) (i), 89 to 91 

20c 
 ebből: értékpapírosítás! pozíciók (negatív 
összeg) 

0 0 
36 (1) (k) (ii), 243 (1) (b), 

244 (1) (b), 258 

20d  ebből: nyitva szállítás (negatív összeg) 0 0 36 (1) (k) (iii), 379 (3) 

21 

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

0 0 
36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 

470, 472 (5) 

22 
 A 15%-os küszöbértéket meghaladó összeg 
(negatív összeg) 

0 0 48 (1) 

23 

 ebből: az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbell szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben 

0 0 
36 (1) (i), 48 (1) (b), 470, 

472 (11) 

24  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   

25 
 ebből: átmeneti különbözetből származó 
halasztott adókövetelések 

0 0 
36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 

470, 472 (5) 

25a  A folyó üzleti év veszteségei (negatív összeg) 0 0 36 (1) (a), 472 (3) 
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25b 
 Az elsődleges alapvető tőkeelemekhez 
kapcsolódó adóterhek (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (l) 

26 
 Az elsődleges alapvető tőke szabályozói 
kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső 
összegek tekintetében 

-23,709 -23,852   

26a 
 Nem realizált nyereségre és veszteségre 
vonatkozó szabályozói kiigazítások a 467. és 
468. cikkek szerint 

0 0   

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. veszteségre 0 0 467 

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. veszteségre 0 0 468 

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. nyereségre 0 0   

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. nyereségre 0 0   

26b 
 Az elsődleges alapvető tőkéből levonandó vagy 
ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR 
előtt előírt további szűrőkre és levonásokra 

  0 481 

   Ebből: ... 0 0   

27 
 A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó elemek 
összege, amely meghaladja az intézmény 
kiegészítő alapvető tőkéjét (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (j) 

28  Az elsődleges alapvető tőke összes 
szabályozói kiigazítása 

-57,202 -60,396   

29  Elsődleges alapvető tőke 329,040 340,515   

Kiegészítő alapvető tőke: instrumentumok 

30 
 Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

0 0 51, 52 

31 
 ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás 
szerinti saját tőkének minősül 

0 0   

32 
 ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás 
szerinti kötelezettségeknek minősül 

0 0   

33 

 A 484. cikk (4) bekezdésében említett minősítő 
tételek összege és a kapcsolódó névértéken 
felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek 
a kiegészítő alapvető tőkéből 

0 0 486 (3) 

  
 A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok 
tárgyaként kell kezelni 2018. január 1-jéig. 

0 0 483 (3) 

34 

 A konszolidált kiegészítő alapvető tőkében 
foglalt figyelembe vehető elsődleges alapvető 
tőke (beleértve az 5. sorban nem szereplő 
kisebbségi részesedéseket is), amelyet 
leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek 
birtokolnak 

0 0 9 5, 86, 480 

35 
 ebből: leányvállalatok által kibocsátott, 
kivezetésre kerülő instrumentumok 

0 0 486 (3) 

36 
Kiegészítő alapvető tőke a szabályozói 
kiigazításokat megelőzően 

0 0   

Kiegészítő alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 

37 
 Egy intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 

0 0 52 (1) (b), 56 (a), 57, 475 (2) 

38 

 Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan 
kölcsönös részesedése van az intézménynyel, 
amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének 
mesterséges megemelése (negatív összeg) 

0 0 56 (b), 58, 475 (3) 
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39 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az intézmény nem rendelkezik jelentős 
részesedéssel az említett szervezetekben (10%-
os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe 
vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív 
összeg) 

0 0 56 (c), 59, 60, 79, 

        475 (4) 

40 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
kiegészítő alapvető tőke-Instrumentumaiban, ha 
az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték 
feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) (negatív összeg) 

0 0 56 (d), 59, 79, 475 (4) 

41 

 A kiegészítő alapvető tőke szabályozói 
kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső 
összegek tekintetében és az 575/2013/EU 
rendeletben előírtak szerint kivezetendő 
átmeneti kezelések (azaz a CRR 
maradványösszegei) 

0 0   

41a 

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

0 0 472, 473 (3)(a), 

        
472 (4), 472 (6), 472 (8)(a), 

472 (9), 472 (10)(a), 472 
(11) (a) 

  

 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. 
jelentős mértékű nettó évközi veszteség, 
immateriális javak, a várható veszteségekre 
vonatkozó rendelkezések hiánya stb. 

0 0   

41b 

 A kiegészítő alapvető tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU 
rendelet 475. cikke szerinti átmeneti időszak 
alatt a járulékos tőkéből történő levonásra 

0 0 477, 477 (3), 477 (4)(a) 

  

 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a 
járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló 
kölcsönös részesedések, közvetlen részesedés 
más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében 
fennálló nem jelentős részesedésekben, stb. 

0 0   

41c 
 A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó vagy 
ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR 
előtt előírt további szűrőkre és levonásokra 

0 0 467, 468, 481 

  
 Ebből: ... nem realizált veszteségek lehetséges 
szűrője 

  0   

  
 Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges 
szűrője 

0 0   

   Ebből: ... 0 0   

42 
 A járulékos tőkéből levonandó elemek összege, 
amely meghaladja az Intézmény járulékos 
tőkéjét (negatív összeg) 

0 0 56 (e) 

43 
 A kiegészítő alapvető tőke összes szabályozói 
kiigazítása 

0 0   

44  Kiegészítő alapvető tőke 0 0   

45 
 Alapvető tőke (Alapvető tőke = 
elsődleges alapvető tőke + kiegészítő 
alapvető tőke) 

329,040 340,515   

Járulékos tőke: instrumentumok és tartalékok 
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46 
 Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

60,714 60,714 62, 63 

47 

 A 484. cikk (5) bekezdésében említett minősítő 
tételek összege és a kapcsolódó névértéken 
felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek 
a járulékos tőkéből 

0 0 486 (4) 

  
 A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok 
tárgyaként kell kezelni 2018. január 1-jéig. 

0 0 483 (4) 

48 

 A konszolidált járulékos tőkében foglalt 
figyelembe vehető szavatolótőke-
instrumentumok (beleértve az 5. sorban vagy a 
34. sorban nem szereplő kisebbségi 
részesedéseket és kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokat is), amelyet 
leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek 
birtokolnak 

0 0 87, 88, 480 

49 
 ebből: leányvállalatok által kibocsátott, 
kivezetésre kerülő instrumentumok 

0 0 486 (4) 

50  Hitelkockázati kiigazítások 3,590 3,514 62 (c) (d) 

51 
 Járulékos tőke a szabályozói kiigazításokat 
megelőzően 

64,304 64,228   

          

Járulékos tőke: szabályozói kiigazítások 

52 

 Egy intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját járulékos 
tőkeinstrumentumokból és alárendelt 
kölcsönökből (negatív összeg) 

0 0 63 (b) (i), 66 (a), 67, 477 (2) 

53 

 Az Intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott járulékos 
tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan 
kölcsönös részesedése van az Intézménnyel, 
amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének 
mesterséges megemelése (negatív összeg) 

0 0 66 (b), 68, 477 (3) 

54 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt 
kölcsöneiben, ha az intézmény nem rendelkezik 
jelentős részesedéssel az említett 
szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti 
összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) (negatív összeg) 

0 0 66 (c), 69, 70, 79, 477 (4) 

54a 
 Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt 
nem álló új részesedések 

0 0   

54b 
 Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt álló, 
2013. január 1-je előtt fennálló részesedések 

0 0   

55 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt 
kölcsöneiben, ha az intézmény jelentős 
részesedéssel rendelkezik az említett 
szervezetekben (a figyelembe vehető rövid 
pozíciók levonása után) (negatív összeg) 

0 0 66 (d), 69, 79, 477 (4) 

56 

 A járulékos tőke szabályozói kiigazításai a CRR 
előtti kezelés hatálya alá eső összegek 
tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben 
előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések 
(azaz a CRR maradványösszegei) 

0 0   

56a 

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

0 0 
472, 472 (3)(a), 472 (4), 472 

(6), 472(8), 472 (9), 472 
(10)(a), 472 (11) (a) 
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 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. 
jelentős mértékű nettó évközi veszteség, 
immaterlálls javak, a várható veszteségekre 
képzett céltartalékok hiánya stb. 

0 0   

56b 

 A kiegészítő alapvető tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU 
rendelet 475. cikke szerinti átmeneti Időszak 
alatt a járulékos tőkéből történő levonásra. 

0 0 
475, 475 (2) (a), 475 (3), 

475 (4) (a) 

  

 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokban 
fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen 
részesedés más pénzügyi ágazatbeli 
szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős 
részesedésekben, stb. 

0 0   

56c 
 A járulékos tőkéből levonandó vagy ahhoz 
hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt 
előírt további szűrőkre és levonásokra 

0 0 467, 468, 481 

  
 Ebből: ... nem realizált veszteségek lehetséges 
szűrője 

0 0   

  
 Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges 
szűrője 

0 0   

   Ebből: ... 0 0   

57 
 A járulékos tőke összes szabályozói 
kiigazítása 

0 0   

58  Járulékos tőke 64,304 64,228   

59 
 Tőke összesen (tőke összesen = 
alapvető tőke + járulékos tőke) 

393,344 404,744   

59a 

 Kockázattal súlyozott eszközérték a CRR előtti 
kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében 
és az 575/2013/ EU rendeletben előírtak szerint 
kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR 
maradványösszegei) 

0 0   

  

 Ebből: ...az elsődleges alapvető tőkéből le nem 
vont tételek (575/2013/EU rendelet 
maradványösszegei) (soronként részletezendő 
tételek, pl. jövőbeli nyereségtől függően 
érvényesíthető halasztott adókövetelések a 
kapcsolódó adókötelezettségek levonása után, 
közvetett részesedések saját elsődleges 
alapvető tőkében stb.) 

0 0 
472, 472 (5), 472 (8) (b), 
472 (10) (b), 472 (11) (b) 

  

 Ebből ... a kiegészítő alapvető tőkeelemekből le 
nem vont tételek (575/2013/EU rendelet 
maradványösszegei) (soronként részletezendő 
tételek pl. a járulékos tőkeinstrumentumokban 
fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen 
részesedés más pénzügyi ágazatbeli 
szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős 
részesedésekben, stb.) 

0 0 
475, 475 (2) (b), 475 (2) (c), 

475 (4) (b) 

  

 A járulékos tőkeelemekből le nem vont tételek 
(575/2013/ EU rendelet maradványösszegei) 
(soronként részletezendő tételek pl. saját 
járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló 
közvetett részesedések, közvetett részesedés 
más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében 
fennálló nem jelentős részesedésekben, 
közvetett részesedés más pénzügyi szektorbeli 
szervezetek tőkéjében fennálló jelentős 
részesedésekben, stb.) 

0 0 
477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 

477 (4) (b) 

60 
 Kockázattal súlyozott eszközérték 
összesen 

2,035,404 2,051,041   

Tőkemegfelelési mutatók és pufferek 

61 
 Elsődleges alapvető tőke (a kockázati 
kitettségérték százalékaként kifejezve) 

16.17 16.60 92 (2) (a), 465 
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62 
 Alapvető tőke (a kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

16.17 16.60 92 (2) (b), 465 

63 
 Tőke összesen (a kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

19.33 19.73 92 (2) (c) 

64 

 Intézményspecifikus pufferkövetelmény 
(elsődleges alapvető tőkekövetelmény a 92. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban, 
plusz a tőkefenntartási és antlciklikus puffer, 
valamint a rendszerkockázati tőkepuffer és a 
rendszerszinten jelentős intézmények puffere 
(globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmények vagy egyéb rendszerszinten 
jelentős intézmények), a teljes kockázati 
kitettségérték százalékaként kifejezve) 

50,886 51,277 CRD 128, 129, 140 

65  ebből: tőkefenntartási pufferkövetelmény 50,885 51,276   

66  ebből: anticiklikus pufferkövetelmény 1 1   

67  ebből: rendszerkockázati tőkepufferkövetelmény 0 0   

67a 
 ebből: globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmények vagy egyéb rendszerszinten 
jelentős intézmények puffere 

0 0 CRD 131 

68 
Pufferek rendelkezésére álló elsődleges 
alapvető tőke (a teljes kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

0 0 CRD 128 

69  [nem releváns az EU-szabályozásban] 0 0   

70  [nem releváns az EU-szabályozásban] 0 0   

71  [nem releváns az EU-szabályozásban] 0 0   

Tőkemegfelelési mutatók és pufferek 

72 

Az Intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
tőkéjében, ha az intézmény nem rendelkezik 
jelentős részesedéssel az említett 
szervezetekben (10%-os küszöbérték alatti 
összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) 

0 1,231 
36 (1)(h), 45, 46, 472 (10), 

56(c), 59, 60, 475 (4), 66(c), 
69, 70, 477(4) 

73 

Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték 
alatti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) 

0 0 
36 (1) (i), 45, 48, 470, 472 

(11) 

74  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   

75 

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

0 0 
36 (1) (c), 38, 48, 470, 472 

(5) 

A céltartalékok járulékos tőkébe történő bevonására vonatkozó felső korlátok 

76 

A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati 
kiigazítások a sztenderd módszer alá eső 
kitettségek tekintetében (a felső korlát 
alkalmazása előtt) 

0 0 62 

77 
 A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos 
tőkébe sztenderd módszer szerint történő 
bevonására vonatkozó felső korlátok 

0 0 62 

78 

A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati 
kiigazítások a belső minősítésen alapuló 
módszer alá eső kitettségek tekintetében (a felső 
korlát alkalmazása előtt) 

3,590 3,514 62 
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79 

 A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos 
tőkébe belső minősítésen alapuló módszer 
szerint történő bevonására vonatkozó felső 
korlát 

8,002 8,004 62 

Kivezetésre kerülő tőkeinstrumentumok (csak 2013. Január 1. és 2022. Január 1. között alkalmazható) 

80 
Kivezetésre kerülő elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

0 0 484 (3), 486 (2) & (5) 

81 

 Az elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok 
között a felső korlát miatt figyelembe nem vett 
összeg (meghaladja a felső korlátot a 
visszaváltások és a lejáratok után) 

0 0 484 (3), 486 (2) & (5) 

82 
 Kivezetésre kerülő kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

0 0 484 (4), 486 (3) & (5) 

83 

 A kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok 
között a felső korlát miatt figyelembe nem vett 
összeg (meghaladja a felső korlátot a 
visszaváltások és a lejáratok után) 

0 0 484 (4), 486 (3) & (5) 

84 
 Kivezetésre kerülő járulékos 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

0 0 484 (5), 486 (4) & (5) 

85 

 A járulékos tőkeinstrumentumok között a felső 
korlát miatt figyelembe nem vett összeg 
(meghaladja a felső korlátot a visszaváltások és 
a lejáratok után) 

0 0 484 (5), 486 (4) & (5) 

 

 

Módosított verzió 

Szavatoló tőke 
(A)   ÖSSZEG  2020.12.31-I 

ÁLLAPOT SZERINT 
(B) Szabályozás (EU) 

575/2013 

2020. december 31-i állapot szerint Egyedi Konszolidált Cikk hivatkozás 

Elsődleges alapvető tőke: instrumentumok és tartalékok millió HUF-ban 

1 
 Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

263,492 263,492 
26 (1), 27, 28, 29, EBA list 

26 (3) 

   ebből: 1. instrumentumtípus 146,000 146,000 EBA list 26 (3) 

   ebből: 2. instrumentumtípus 117,492 117,492   

   ebből: 3. instrumentumtípus 0 0   

2  Eredménytartalék 96,035 110,428 26 (1) (c) 

3 

 Halmozott egyéb átfogó ¡övedelem (és egyéb 
tartalékok, beleértve az alkalmazandó számviteli 
szabályozás szerinti nem realizált nyereséget és 
veszteséget) 

3,788 4,064 26 (1) 

3a 
 Általános banki kockázatok fedezetére képzett 
tartalékok 

22,927 22,927 26 (1) (f) 

4 

 A 484. cikk (3) bekezdésében említett minősítő 
tételek összege és a kapcsolódó névértéken 
felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek 
az elsődleges alapvető tőkéből 

0 0 486 (2) 

  
 A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok 
tárgyaként kell kezelni 2018. január 1-jéig 

0 0 483 (2) 
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5 
 Kisebbségi részesedések (a konszolidált 
elsődleges alapvető tőkében engedélyezett 
összeg) 

0 0 84 

5a 
 Függetlenül felülvizsgált évközi nyereség 
minden előre látható teher vagy osztalék 
levonása után 

18,907 22,952 26 (2) 

6 
 Elsődleges alapvető tőke a szabályozói 
kiigazításokat megelőzően 

405,149 423,863   

Elsődleges alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 

7  Kiegészítő értékelési korrekció (negatív összeg) -873 -900 34, 105 

8 
 Immaterlálls javak (a kapcsolódó 
adókötelezettségek levonása után) (negatív 
összeg). 

-28,966 -31,922 36 (1) (b), 37, 472 (4) 

9  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   

10 

 Jövőbeli nyereségtől függően érvényesíthető 
halasztott adókövetelések, kivéve az átmeneti 
különbözetből származókat (a kapcsolódó 
adókötelezettség levonása után, amennyiben 
teljesülnek a 38. cikk (3) bekezdésében foglalt 
feltételek) (negatív összeg) 

-2,702 -2,769 36 (1) (c), 38, 472 (5) 

11 

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

0 0 33 (a) 

12 
 A várható veszteségértékek kiszámításából 
eredő negatív összegek 

-953 -953 36 (1) (d), 40, 159, 472 (6) 

13 
 Minden olyan sajáttőke-növekedés, amely 
értékpapírosított eszközökből származik (negatív 
összeg) 

0 0 32 (1) 

14 

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

0 0 33 (b) 

15 
 Meghatározott juttatást nyújtó nyugdíjalapban 
lévő eszközök (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (e), 41, 472 (7) 

16 
 Egy Intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (f), 42, 472 (8) 

17 

 Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan 
kölcsönös részesedése van az intézménnyel, 
amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének 
mesterséges megemelése (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (g), 44, 472 (9) 

18 

 Az Intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az Intézmény nem rendelkezik jelentős 
részesedéssel az említett szervezetekben (10%-
os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe 
vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív 
összeg) 

0 0 
36 (1) (h), 43, 45, 46, 49 (2) 

(3), 79, 472 (10) 

19 

 Az intézmény közvetlen, közvetett és szintetikus 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték 
feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) (negatív összeg) 

0 0 
36 (1) (i), 43, 45, 47, 48 (1) 

(b), 49 (1) to (3), 79, 470, 
472 (11) 

20  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   
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20a 
 Az 1250%-os kockázati súllyal figyelembe 
veendő következő elemek kitettségértéke, ha az 
intézmény a levonási alternatívát választja 

0 0 36 (1) (k) 

20b 
 ebből: befolyásoló részesedés a pénzügyi 
ágazaton kívül (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (k) (i), 89 to 91 

20c 
 ebből: értékpapírosítás! pozíciók (negatív 
összeg) 

0 0 
36 (1) (k) (ii), 243 (1) (b), 

244 (1) (b), 258 

20d  ebből: nyitva szállítás (negatív összeg) 0 0 36 (1) (k) (iii), 379 (3) 

21 

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

0 0 
36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 

470, 472 (5) 

22 
 A 15%-os küszöbértéket meghaladó összeg 
(negatív összeg) 

0 0 48 (1) 

23 

 ebből: az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbell szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben 

0 0 
36 (1) (i), 48 (1) (b), 470, 

472 (11) 

24  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   

25 
 ebből: átmeneti különbözetből származó 
halasztott adókövetelések 

0 0 
36 (1) (c), 38, 48 (1) (a), 

470, 472 (5) 

25a  A folyó üzleti év veszteségei (negatív összeg) 0 0 36 (1) (a), 472 (3) 

25b 
 Az elsődleges alapvető tőkeelemekhez 
kapcsolódó adóterhek (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (l) 

26 
 Az elsődleges alapvető tőke szabályozói 
kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső 
összegek tekintetében 

0 0   

26a 
 Nem realizált nyereségre és veszteségre 
vonatkozó szabályozói kiigazítások a 467. és 
468. cikkek szerint 

0 0   

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. veszteségre 0 0 467 

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. veszteségre 0 0 468 

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 1. nyereségre 0 0   

   Ebből: ... szűrő a nem realizált 2. nyereségre 0 0   

26b 
 Az elsődleges alapvető tőkéből levonandó vagy 
ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR 
előtt előírt további szűrőkre és levonásokra 

  0 481 

   Ebből: ... 0 0   

27 
 A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó elemek 
összege, amely meghaladja az intézmény 
kiegészítő alapvető tőkéjét (negatív összeg) 

0 0 36 (1) (j) 

28  Az elsődleges alapvető tőke összes 
szabályozói kiigazítása 

-33,493 -36,544   

29  Elsődleges alapvető tőke 371,656 387,319   

Kiegészítő alapvető tőke: instrumentumok 

30 
 Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

0 0 51, 52 

31 
 ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás 
szerinti saját tőkének minősül 

0 0   

32 
 ebből: az alkalmazandó számviteli szabályozás 
szerinti kötelezettségeknek minősül 

0 0   

33 

 A 484. cikk (4) bekezdésében említett minősítő 
tételek összege és a kapcsolódó névértéken 
felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek 
a kiegészítő alapvető tőkéből 

0 0 486 (3) 

  
 A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok 
tárgyaként kell kezelni 2018. január 1-jéig. 

0 0 483 (3) 
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34 

 A konszolidált kiegészítő alapvető tőkében 
foglalt figyelembe vehető elsődleges alapvető 
tőke (beleértve az 5. sorban nem szereplő 
kisebbségi részesedéseket is), amelyet 
leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek 
birtokolnak 

0 0 9 5, 86, 480 

35 
 ebből: leányvállalatok által kibocsátott, 
kivezetésre kerülő instrumentumok 

0 0 486 (3) 

36 
Kiegészítő alapvető tőke a szabályozói 
kiigazításokat megelőzően 

0 0   

Kiegészítő alapvető tőke: szabályozói kiigazítások 

37 
 Egy intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokból (negatív összeg) 

0 0 52 (1) (b), 56 (a), 57, 475 (2) 

38 

 Az intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan 
kölcsönös részesedése van az intézménynyel, 
amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének 
mesterséges megemelése (negatív összeg) 

0 0 56 (b), 58, 475 (3) 

39 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az intézmény nem rendelkezik jelentős 
részesedéssel az említett szervezetekben (10%-
os küszöbérték feletti összeg, a figyelembe 
vehető rövid pozíciók levonása után) (negatív 
összeg) 

0 0 56 (c), 59, 60, 79, 

        475 (4) 

40 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
kiegészítő alapvető tőke-Instrumentumaiban, ha 
az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték 
feletti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) (negatív összeg) 

0 0 56 (d), 59, 79, 475 (4) 

41 

 A kiegészítő alapvető tőke szabályozói 
kiigazításai a CRR előtti kezelés hatálya alá eső 
összegek tekintetében és az 575/2013/EU 
rendeletben előírtak szerint kivezetendő 
átmeneti kezelések (azaz a CRR 
maradványösszegei) 

0 0   

41a 

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

0 0 472, 473 (3)(a), 

        
472 (4), 472 (6), 472 (8)(a), 

472 (9), 472 (10)(a), 472 
(11) (a) 

  

 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. 
jelentős mértékű nettó évközi veszteség, 
immateriális javak, a várható veszteségekre 
vonatkozó rendelkezések hiánya stb. 

0 0   

41b 

 A kiegészítő alapvető tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU 
rendelet 475. cikke szerinti átmeneti időszak 
alatt a járulékos tőkéből történő levonásra 

0 0 477, 477 (3), 477 (4)(a) 
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 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a 
járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló 
kölcsönös részesedések, közvetlen részesedés 
más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében 
fennálló nem jelentős részesedésekben, stb. 

0 0   

41c 
 A kiegészítő alapvető tőkéből levonandó vagy 
ahhoz hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR 
előtt előírt további szűrőkre és levonásokra 

0 0 467, 468, 481 

  
 Ebből: ... nem realizált veszteségek lehetséges 
szűrője 

  0   

  
 Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges 
szűrője 

0 0   

   Ebből: ... 0 0   

42 
 A járulékos tőkéből levonandó elemek összege, 
amely meghaladja az Intézmény járulékos 
tőkéjét (negatív összeg) 

0 0 56 (e) 

43 
 A kiegészítő alapvető tőke összes szabályozói 
kiigazítása 

0 0   

44  Kiegészítő alapvető tőke 0 0   

45 
 Alapvető tőke (Alapvető tőke = 
elsődleges alapvető tőke + kiegészítő 
alapvető tőke) 

371,656 387,319   

Járulékos tőke: instrumentumok és tartalékok 

46 
 Tőkeinstrumentumok és a kapcsolódó 
névértéken felüli befizetések (ázsió) 

60,714 60,714 62, 63 

47 

 A 484. cikk (5) bekezdésében említett minősítő 
tételek összege és a kapcsolódó névértéken 
felüli befizetések, amelyek kivezetésre kerülnek 
a járulékos tőkéből 

0 0 486 (4) 

  
 A közszektorbeli tőkeinjekciókat szerzett jogok 
tárgyaként kell kezelni 2018. január 1-jéig. 

0 0 483 (4) 

48 

 A konszolidált járulékos tőkében foglalt 
figyelembe vehető szavatolótőke-
instrumentumok (beleértve az 5. sorban vagy a 
34. sorban nem szereplő kisebbségi 
részesedéseket és kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokat is), amelyet 
leányvállalatok bocsátanak ki és harmadik felek 
birtokolnak 

0 0 87, 88, 480 

49 
 ebből: leányvállalatok által kibocsátott, 
kivezetésre kerülő instrumentumok 

0 0 486 (4) 

50  Hitelkockázati kiigazítások 3,590 3,514 62 (c) (d) 

51 
 Járulékos tőke a szabályozói kiigazításokat 
megelőzően 

64,304 64,228   

          

Járulékos tőke: szabályozói kiigazítások 

52 

 Egy intézmény közvetlen vagy közvetett 
részesedései a saját járulékos 
tőkeinstrumentumokból és alárendelt 
kölcsönökből (negatív összeg) 

0 0 63 (b) (i), 66 (a), 67, 477 (2) 

53 

 Az Intézmény tulajdonában lévő, pénzügyi 
ágazatbeli szervezetek által kibocsátott járulékos 
tőkeinstrumentumok és alárendelt kölcsönök 
állománya, ha ezeknek a szervezeteknek olyan 
kölcsönös részesedése van az Intézménnyel, 
amelynek célja az Intézmény szavatolótőkéjének 
mesterséges megemelése (negatív összeg) 

0 0 66 (b), 68, 477 (3) 
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54 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt 
kölcsöneiben, ha az intézmény nem rendelkezik 
jelentős részesedéssel az említett 
szervezetekben (10%-os küszöbérték feletti 
összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) (negatív összeg) 

0 0 66 (c), 69, 70, 79, 477 (4) 

54a 
 Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt 
nem álló új részesedések 

0 0   

54b 
 Ebből: átmeneti rendelkezések hatálya alatt álló, 
2013. január 1-je előtt fennálló részesedések 

0 0   

55 

 Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
járulékos tőkeinstrumentumaiban és alárendelt 
kölcsöneiben, ha az intézmény jelentős 
részesedéssel rendelkezik az említett 
szervezetekben (a figyelembe vehető rövid 
pozíciók levonása után) (negatív összeg) 

0 0 66 (d), 69, 79, 477 (4) 

56 

 A járulékos tőke szabályozói kiigazításai a CRR 
előtti kezelés hatálya alá eső összegek 
tekintetében és az 575/2013/EU rendeletben 
előírtak szerint kivezetendő átmeneti kezelések 
(azaz a CRR maradványösszegei) 

0 0   

56a 

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

0 0 
472, 472 (3)(a), 472 (4), 472 

(6), 472(8), 472 (9), 472 
(10)(a), 472 (11) (a) 

  

 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. 
jelentős mértékű nettó évközi veszteség, 
immaterlálls javak, a várható veszteségekre 
képzett céltartalékok hiánya stb. 

0 0   

56b 

 A kiegészítő alapvető tőkéből levont 
maradványösszegek, tekintettel az 575/2013/EU 
rendelet 475. cikke szerinti átmeneti Időszak 
alatt a járulékos tőkéből történő levonásra. 

0 0 
475, 475 (2) (a), 475 (3), 

475 (4) (a) 

  

 Ebből a soronként részletezendő tételek: pl. a 
kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumokban 
fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen 
részesedés más pénzügyi ágazatbeli 
szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős 
részesedésekben, stb. 

0 0   

56c 
 A járulékos tőkéből levonandó vagy ahhoz 
hozzáadandó összeg, tekintettel a CRR előtt 
előírt további szűrőkre és levonásokra 

0 0 467, 468, 481 

  
 Ebből: ... nem realizált veszteségek lehetséges 
szűrője 

0 0   

  
 Ebből: ... nem realizált nyereségek lehetséges 
szűrője 

0 0   

   Ebből: ... 0 0   

57 
 A járulékos tőke összes szabályozói 
kiigazítása 

0 0   

58  Járulékos tőke 64,304 64,228   

59 
 Tőke összesen (tőke összesen = 
alapvető tőke + járulékos tőke) 

435,960 451,547   

59a 

 Kockázattal súlyozott eszközérték a CRR előtti 
kezelés hatálya alá eső összegek tekintetében 
és az 575/2013/ EU rendeletben előírtak szerint 
kivezetendő átmeneti kezelések (azaz a CRR 
maradványösszegei) 

0 0   
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 Ebből: ...az elsődleges alapvető tőkéből le nem 
vont tételek (575/2013/EU rendelet 
maradványösszegei) (soronként részletezendő 
tételek, pl. jövőbeli nyereségtől függően 
érvényesíthető halasztott adókövetelések a 
kapcsolódó adókötelezettségek levonása után, 
közvetett részesedések saját elsődleges 
alapvető tőkében stb.) 

0 0 
472, 472 (5), 472 (8) (b), 
472 (10) (b), 472 (11) (b) 

  

 Ebből ... a kiegészítő alapvető tőkeelemekből le 
nem vont tételek (575/2013/EU rendelet 
maradványösszegei) (soronként részletezendő 
tételek pl. a járulékos tőkeinstrumentumokban 
fennálló kölcsönös részesedések, közvetlen 
részesedés más pénzügyi ágazatbeli 
szervezetek tőkéjében fennálló nem jelentős 
részesedésekben, stb.) 

0 0 
475, 475 (2) (b), 475 (2) (c), 

475 (4) (b) 

  

 A járulékos tőkeelemekből le nem vont tételek 
(575/2013/ EU rendelet maradványösszegei) 
(soronként részletezendő tételek pl. saját 
járulékos tőkeinstrumentumokban fennálló 
közvetett részesedések, közvetett részesedés 
más pénzügyi ágazatbeli szervezetek tőkéjében 
fennálló nem jelentős részesedésekben, 
közvetett részesedés más pénzügyi szektorbeli 
szervezetek tőkéjében fennálló jelentős 
részesedésekben, stb.) 

0 0 
477, 477 (2) (b), 477 (2) (c), 

477 (4) (b) 

60 
 Kockázattal súlyozott eszközérték 
összesen 

2,035,404 2,051,041   

Tőkemegfelelési mutatók és pufferek 

61 
 Elsődleges alapvető tőke (a kockázati 
kitettségérték százalékaként kifejezve) 

18.26 18.88 92 (2) (a), 465 

62 
 Alapvető tőke (a kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

18.26 18.88 92 (2) (b), 465 

63 
 Tőke összesen (a kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

21.42 22.02 92 (2) (c) 

64 

 Intézményspecifikus pufferkövetelmény 
(elsődleges alapvető tőkekövetelmény a 92. cikk 
(1) bekezdésének a) pontjával összhangban, 
plusz a tőkefenntartási és antlciklikus puffer, 
valamint a rendszerkockázati tőkepuffer és a 
rendszerszinten jelentős intézmények puffere 
(globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmények vagy egyéb rendszerszinten 
jelentős intézmények), a teljes kockázati 
kitettségérték százalékaként kifejezve) 

50,886 51,277 CRD 128, 129, 140 

65  ebből: tőkefenntartási pufferkövetelmény 50,885 51,276   

66  ebből: anticiklikus pufferkövetelmény 1 1   

67  ebből: rendszerkockázati tőkepufferkövetelmény 0 0   

67a 
 ebből: globálisan rendszerszinten jelentős 
intézmények vagy egyéb rendszerszinten 
jelentős intézmények puffere 

0 0 CRD 131 

68 
Pufferek rendelkezésére álló elsődleges 
alapvető tőke (a teljes kockázati kitettségérték 
százalékaként kifejezve) 

0 0 CRD 128 

69  [nem releváns az EU-szabályozásban] 0 0   

70  [nem releváns az EU-szabályozásban] 0 0   

71  [nem releváns az EU-szabályozásban] 0 0   

Tőkemegfelelési mutatók és pufferek 
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72 

Az Intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
tőkéjében, ha az intézmény nem rendelkezik 
jelentős részesedéssel az említett 
szervezetekben (10%-os küszöbérték alatti 
összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) 

1,231 1,231 
36 (1)(h), 45, 46, 472 (10), 

56(c), 59, 60, 475 (4), 66(c), 
69, 70, 477(4) 

73 

Az intézmény közvetlen és közvetett 
részesedése pénzügyi ágazatbeli szervezetek 
elsődleges alapvető tőkeinstrumentumaiban, ha 
az Intézmény jelentős részesedéssel rendelkezik 
az említett szervezetekben (10%-os küszöbérték 
alatti összeg, a figyelembe vehető rövid pozíciók 
levonása után) 

0 0 
36 (1) (i), 45, 48, 470, 472 

(11) 

74  Üres halmaz az EU-ban. 0 0   

75 

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

0 0 
36 (1) (c), 38, 48, 470, 472 

(5) 

A céltartalékok járulékos tőkébe történő bevonására vonatkozó felső korlátok 

76 

A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati 
kiigazítások a sztenderd módszer alá eső 
kitettségek tekintetében (a felső korlát 
alkalmazása előtt) 

0 0 62 

77 
 A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos 
tőkébe sztenderd módszer szerint történő 
bevonására vonatkozó felső korlátok 

0 0 62 

78 

A járulékos tőkében foglalt hitelkockázati 
kiigazítások a belső minősítésen alapuló 
módszer alá eső kitettségek tekintetében (a felső 
korlát alkalmazása előtt) 

3,590 3,514 62 

79 

 A hitelkockázati kiigazításoknak a járulékos 
tőkébe belső minősítésen alapuló módszer 
szerint történő bevonására vonatkozó felső 
korlát 

8,002 8,004 62 

Kivezetésre kerülő tőkeinstrumentumok (csak 2013. Január 1. és 2022. Január 1. között alkalmazható) 

80 
Kivezetésre kerülő elsődleges alapvető 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

0 0 484 (3), 486 (2) & (5) 

81 

 Az elsődleges alapvető tőkeinstrumentumok 
között a felső korlát miatt figyelembe nem vett 
összeg (meghaladja a felső korlátot a 
visszaváltások és a lejáratok után) 

0 0 484 (3), 486 (2) & (5) 

82 
 Kivezetésre kerülő kiegészítő alapvető 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

0 0 484 (4), 486 (3) & (5) 

83 

 A kiegészítő alapvető tőkeinstrumentumok 
között a felső korlát miatt figyelembe nem vett 
összeg (meghaladja a felső korlátot a 
visszaváltások és a lejáratok után) 

0 0 484 (4), 486 (3) & (5) 

84 
 Kivezetésre kerülő járulékos 
tőkeinstrumentumokra vonatkozó jelenlegi felső 
korlát 

0 0 484 (5), 486 (4) & (5) 

85 

 A járulékos tőkeinstrumentumok között a felső 
korlát miatt figyelembe nem vett összeg 
(meghaladja a felső korlátot a visszaváltások és 
a lejáratok után) 

0 0 484 (5), 486 (4) & (5) 
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