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<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Általános bemutatás
1
1.1

>d>EK^Dhdd^
Budapest Bank bemutatása

A Budapest Hitel és Fejlesztési Bank Zrt. ("Budapest Bank" vagy "Bank" ƐǌĠŬŚĞůǇĞ͗ϭϭϯϴƵĚĂƉĞƐƚ͕sĄĐŝ
Ʒƚϭϵϯ͕͘ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƵĚĂƉĞƐƚďĂŶŬ͘ŚƵͬͿͿĂŬĠƚƐǌŝŶƚƾďĂŶŬƌĞŶĚƐǌĞƌůĠƚƌĞŚŽǌĄƐĂŬŽƌ͕ϭϵϴϳ͘ũĂŶƵĄƌϭ-jével
alakult meg az állam, állami tulajdonú vállalatok, magánszemélyek és szövetkezetek közös
vállalkozásaként. 1995 decemberében került sor a Bank privatizálására a General Electric Capital, az
Z ĠƐ Ăǌ Ws Zƚ͘ ƌĠƐǌǀĠƚĞůĠǀĞů͘  'ĞŶĞƌĂůůĞĐƚƌŝĐĂƉŝƚĂů ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐ ǀĄƐĄƌůĄƐŽŬŬĂůĞůƅďď Ă ĂŶŬ
többségi tulajdonosává vált, majd 2012 folyamán a maradék kisebbségi részesedést is kivásárolta és
ezzel 100%-ban tulajdonos lett a Bankban.
2015. február 13-án a GE Capital aláírta a magyar állammal a Budapest Bank eladásáról szóló
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐƚ͘ǀĄƐĄƌůĄƐƉĠŶǌƺŐǇŝƚĞůũĞƐşƚĠƐĠƌĞϮϬϭϱ͘ũƷŶŝƵƐϮϵ-én került sor. Az állam nevében eljáró
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt lett a 100%-os tulajdonos.
2020. december 15-ĠŶ ŵĞŐŬĞǌĚƚĞ ƚĠŶǇůĞŐĞƐ ŵƾŬƂĚĠƐĠƚ Ă DĂŐǇĂƌ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ ƌƚ͕͘ ŵŝŶƚ ŚŽůĚŝŶŐ
társaság, miután a Magyar Nemzeti Bank (továbbiakban: „MNB”) engedélyének birtokában a Budapest
Bank Zrt., az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. meghatározó tulajdonosai a banki részvényeiket a közös
holding társaságba apportálták. Ezzel Magyarország második legnagyobb bankcsoportja jött létre,
amelyben a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. révén 30,35%, az MKB eddigi
közvetlen tulajdonosai 31,96%, az MTB eddigi közvetlen tulajdonosai pedig 37,69% tulajdonrésszel
ƌĞŶĚĞůŬĞǌŶĞŬ͘ŵƾŬƂĚĠƐŚĞǌŵŝŶĚĞŶƐǌƺŬƐĠŐĞƐĞŶŐĞĚĠůǇŵĞŐƐǌĞƌǌĠƐƌĞŬĞƌƺůƚ͘
 ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŚŽůĚŝŶŐ ƚĄƌƐĂƐĄŐ Ăǌ ĂƉƉŽƌƚŽƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝ ĚƂŶƚĠƐŚŽǌſi, prudenciális kontroll és
csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a
ďĂŶŬŽŬ ŵƾŬƂĚĠƐĠƚ ŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſ ĨƷǌŝſƐ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƚ͘  ƌĠƐǌůĞƚĞƐ ĨƷǌŝſƐ ƺƚĞŵƚĞƌǀ͕ Ăǌ ƺǌůĞƚŝ ƐƚƌĂƚĠŐŝĂ
kidolgozására 2021-ben került sor.
2021. december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar
dĂŬĂƌĠŬ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ ƌƚ͘ ůĞŐĨƅďď ƐǌĞƌǀĞŝ ĞůĨŽŐĂĚƚĄŬ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ͕ Ăǌ D< ĂŶŬ ĠƐ Ă dĂŬĂƌĠŬ
ƐŽƉŽƌƚĨƷǌŝſƐŵĞŶĞƚƌĞŶĚũĠŶĞŬĞůƐƅůĠƉĠƐĠƚ͘ŶŶĞŬĠƌƚĞůŵĠďĞŶĂƚĞrvek szerint 2022. március 31-én
egyesült a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, míg a Takarék Csoport 2023
második negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz. Az MNB 2022. januárjában
engedélyezte, hogy a Budapest Bank Zrt. és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Takarék
Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjával beolvadjon az MKB Bank Nyrt-be. A létrejött egyesült bank
ĄƚŵĞŶĞƚŝůĞŐD<ĂŶŬEǇƌƚ͘ŶĠǀĂůĂƚƚĨŽŐŵƾŬƂĚŶŝ͘ǌĞŐǇĞƐƺůĠƐŶĞŵũĞůĞŶƚǀĄůƚŽǌĄƐƚĂďĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚ
ƚƵůĂũĚŽŶŽƐŝƐǌĞƌŬĞǌĞƚĠďĞŶ͕ĂĨƷǌŝſƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶƌĠƐǌƚǀĞǀƅďĂŶŬŽŬŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌſƚƵůĂũĚŽŶŽƐĂƚŽǀĄďďƌĂ
is a Magyar Bankholding Zrt. lesz.
A ĂŶŬŵƾŬƂĚĠƐŝ ĨŽƌŵĄũĄƚ ŬƂǌŐǇƾůĠƐĞ ϮϬϭϮ ƐŽƌĄŶ ǌĄƌƚŬƂƌƾ ƌĠƐǌǀĠŶǇƚĄƌƐĂƐĄŐŐĄ ǀĄůƚŽǌƚĂƚƚĂ͕ ũĞůĞŶůĞŐ
értékpapírt nem bocsájt ki͘ƚĄƌƐĂƐĄŐũĞŐǇǌĞƚƚƚƅŬĠũĞ2022. március 31-én 19 396 millió Ft. A Bank
fiókhálózata jelenleg 93 bankfiókból, illetve egy Békéscsabán található Operációs Központból áll a
budapesti székhelyen felül.
A Bank átlagos statisztikai állományi létszáma ϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀďĞŶ 2.733 Ĩƅ͕ŝůůĞƚǀĞϮϬ21-ben 2.857
ĨƅǀŽůƚ͘
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<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Általános bemutatás
 ĂŶŬ ƚĞůũĞƐ ŬƂƌƾ ŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚŝ ƚĞǀĠŬĞnység végzésére jogosult forintban és devizában egyaránt. A
Budapest Bank üzleti stratégiájának részletes bemutatását ezen Éves Pénzügyi Kimutatás „Üzleti és
Nem Pénzügyi Jelentés” része tartalmazza.
A számviteli törvény 155. § alapján a Társaság ƌĠƐǌĠƌĞ ŬƂƚĞůĞǌƅ Ă ŬƂŶǇǀǀŝǌƐŐĄůĂƚ͘  dĄƌƐĂƐĄŐ
ŬƂŶǇǀǀŝǌƐŐĄůſũĂ Ă <WD' ,ƵŶŐĄƌŝĂ <Ĩƚ͕͘ ;<WD' ĐşŵĞ͗ ϭϭϯϰ ƵĚĂƉĞƐƚ͕ sĄĐŝ Ʒƚ ϯϭͿ͕ ,ĞŶǇĞ /ƐƚǀĄŶ
(igazolvány szám: 005674). A Társaság a 202ϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀƌĞ a pénzügyi kimutatás könyvvizsgálatáért
21.500.000 Ft + ÁFA könyvvizsgálati díjat (2021. évre: 83.150.000 Ft + ÁFA, és 5.992.050 Ft + ÁFA egyéb
díjat) számolt el.
A Bank 2022.03.31-es pénzügyi kimutatását dr. Barna Zsolt, elnök-vezérigazgató (2094, Nagykovácsi,
Nagykovácsi út 6.) és Martzy Antal, pénzügyi vĞǌĞƚƅ(2016 Leányfalu, Sólyom utca 5.) írják alá.
 ŬƂŶǇǀǀŝƚĞůŝ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐ ŬƂƌĠďĞ ƚĂƌƚŽǌſ ĨĞůĂĚĂƚŽŬ ŝƌĄŶǇşƚĄƐĄĠƌƚ͕ǀĞǌĞƚĠƐĠĠƌƚ ĨĞůĞůƅƐ ƐǌĞŵĠůǇ͗ ^ǌƾĐƐ
Zoltán (ƐǌƺůĞƚĠƐŝŶĞǀĞ͗^ǌƾĐƐŽůƚĄŶ͕ĂŶǇũĂƐǌƺůĞƚĠƐŝŶĞǀĞ͗ĞůŝdĞƌĠǌŝĂ͕regisztrálási száma: MK178499,
ŚĂƚſƐĄŐŝ ŝŐĂǌŽůǀĄŶǇĄŶĂŬ ƐǌĄŵĂ͗ ϲϵϯϳ͕ ƌĞŐŝƐǌƚƌĄůĄƐŝ ƐǌĂŬƚĞƌƺůĞƚĞ͗ /&Z^ ĠƐ ƉĠŶǌƺŐǇŝ a
Pénzügyminisztérium által vezetett könyvviteli szolgĄůƚĂƚĄƐƚǀĠŐǌƅŬŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐĄďĂŶͿ͘

Jelen pénzügyi kimutatást és a hozzá kapcsolódó üzleti jelentést a Társaság az internetes honlapján is
közzéteszi, amelynek címe: www.budapestbank.hu/info/irattar/.

1.2

Budapest Bank leányvállalatainak bemutatása

A Budapest Bank szolgáltatásai egy részét a Bankhoz tartozó, szakosított, szervezetileg elkülönült
leányvállalatain keresztül nyújtja, amelyekben közvetlenül 100% részesedéssel bír.

Budapest ůĂƉŬĞǌĞůƅƌƚ.
A Budapest ůĂƉŬĞǌĞůƅƌƚ-t 1992-ben alapította a Bank, mely az általa létrehozott befektetési alapokat
ĠƐŶǇƵŐĚşũƉĠŶǌƚĄƌĂŬǀĂŐǇŽŶĄƚŬĞǌĞůŝ͘ďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝũĞŐǇĞŬĨŽƌŐĂůŵĂǌĄƐĂĞůƐƅƐŽƌďĂŶDĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŽŶĂ
Budapest Bank fiókhálózatán keresztül valósul meg, de a befektetési jegyek külföldi - csehországbeli forgalmazĄƐĂŝƐũĞůĞŶƚƅƐƌĠƐǌƚŬĠƉǀŝƐĞůa Társaság teljes éves értékesítési volumenében. A pénztárak
összvagyona elérte a 78 milliárd forintot, míg a befektetési alapok vagyona 321 milliárd forintot tett ki
2022. március 31-én. A vagyonkezelésen belül a befektetési alapok és a nyugdíjpénztárak részére
végzett szolgáltatások végzése iƐĞůƐƅĚůĞŐĞƐĐĠůũĂĂdĄƌƐĂƐĄŐŶĂŬ͘
Társaság az általa kezelt alapokban, az alapok indulását ŵĞŐŬƂŶŶǇşƚĞŶĚƅ͕ƉĠŶǌƚŚĞůǇĞǌŚĞƚĞů͕ĂŵĞůǇĞƚ
azonban az alapok ŝŶĚƵůĄƐĄƚŬƂǀĞƚƅĞŶƌƂǀŝĚŝĚƅŶ ďĞůƺů͕ŬŝŝƐǀŽŶ͘ŶŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶĂdĄƌƐĂƐĄŐĄůƚĂů
kezelt alapok vagyona nem kerül konszolidálásra a ƵĚĂƉĞƐƚ ůĂƉŬĞǌĞůƅ Zrt. könyveibe. A Társaság
bevételei túlnǇŽŵſƌĠƐǌƚ ŬĞǌĞůĠƐŝ ƐǌĂďĄůǇǌĂƚŽŬďĂŶ ĞůƅƌĞ ůĞĨĞŬƚĞƚĞƚƚ ǀĂŐǇ ĠǀĞƐ ǀĂŐǇŽŶŬĞǌĞůĠƐŝ
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐďĞŶĞůƅƌĞƌƂŐǌşƚĞƚƚĄƌƐǌŝŶƚƾƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬĂůĂƉũĄŶŬĞůĞƚŬĞǌƚĞŬ͘
A Budapest ůĂƉŬĞǌĞůƅ ŬŽĐŬĄǌĂƚŬĞǌĞůĠƐŝ ƉŽůŝƚŝkája és tevékenysége a Bankkal együtt központilag
egységes elvek szerint került kialakításra. A Társaság a Bankcsoport tagjaival TAO csoportot alkot.
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BUDAPEST BANK ZRT.
ÉVES WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ϯϭ͘
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Általános bemutatás
A Bank likviditási és ƚƅŬĞƐƚƌĂƚĠŐŝĄũĄŶĂŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶĂdĄƌƐĂƐĄŐĂǌĠǀĞƐŶǇĞƌĞƐĠŐĠƚƌĞŶĚƐǌĞƌŝŶƚŬŝĨŝǌĞƚŝ
osztalék formájában a tulajdonos felé. ǌůĂƉŬĞǌĞůƅĄƚůĂŐŽƐƐƚĂƚŝƐǌƚŝŬĂŝĄůůŽŵĄŶǇŝůĠƚƐǌĄŵĂ202ϮĞůƐƅ
negyedéveben 17 Ĩƅ͘
Az AlapŬĞǌĞůƅ Zrt. ϮϬϮϮ͘ĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀǀĠŐŝ ŵĠƌůĞŐĨƅösszege 3.852 ŵŝůůŝſ&ƚ͕ũĞŐǇǌĞƚƚƚƅŬĠũĞϱϬϬŵŝůůŝſ
&ƚ͕ƐĂũĄƚƚƅŬĠũĞ1.761 millió Ft.
ǌůĂƉŬĞǌĞůƅƐǌĠŬŚĞůǇĞ͗ϭϭϯϴƵĚĂƉĞƐƚ͕sĄĐŝƷƚϭϵϯ͘

Budapest Lízing Zrt.
A Bank által 1992-ben alapított Budapest Lízing Zrt. legfontosabb tevékenysége a hosszú élettartamú
ƚĄƌŐǇŝ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ƚĞƌŵĞůƅĞƐǌŬƂǌƂŬ ďĞƐǌĞƌǌĠƐĞ ĠƐ ůşǌŝŶŐďĞ ĂĚĄƐĂ͘ ůƐƅƐŽƌďĂŶ nagy teherbírású
ŚĂƐǌŽŶŐĠƉũĄƌŵƾǀĞŬ͕ ƚĞƌŵĞůƅ ĠƐ ŵĞǌƅŐĂǌĚĂƐĄŐŝ ŐĠƉĞŬ͕ ďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬ͕ ďuszok és egyéb eszközök
ƉĠŶǌƺŐǇŝ ůşǌŝŶŐĞŶ ŬĞƌĞƐǌƚƺů ƚƂƌƚĠŶƅ ĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐĄǀĂů ĨŽŐůĂůŬŽǌŝŬ͕ ĚĞ ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶ Ăǌ ƺǌůĞƚŝ ĠƌĚĞŬ
megkívánja személy és kishaszon géƉũĄƌŵƾĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐƚŝƐǀĠŐĞǌ͘
A jelenlegi rendeletek szerint a Társaság a pénzügyi lízing tevékenység mellett – melyet forint, deviza
ĂůĂƉƷ ŝůůĞƚǀĞ ĚĞǀŝǌĂ ĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐ ŬĞƌĞƚĠďĞŶ ĨŽůǇƚĂƚ͕ ǌĄƌƚ ŝůůĞƚǀĞ ŶǇşůƚ ǀĠŐƾ ƉĠŶǌƺŐǇŝ /şǌŝŶŐ
konstrukcióban egyaránt – hitel és pénzkölcsön nyújtást is végezhet kizárólag fogyasztónak nem
ŵŝŶƅƐƺůƅƺŐǇĨĠůŬƂƌƌĠƐǌĠƌĞ͘
A Budapest Lízing Zrt. kockázatkezelési politikája és finanszírozási tevékenysége a Bankkal együtt
központilag egységes elvek szerint került kialakításra. A Társaság a Bankcsoport tagjaival ÁFA és TAO
csoportot alkot.
A Társaság hitelezési tevékenységét ĂůĂƉǀĞƚƅĞŶ a Budapest Bank finanszírozza, illetve célirányos
refinanszírozási források is felvételre kerülnek.
A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 202Ϯ͘ĞůƐƅnegyedévben 30 Ĩƅǀolt. Az cég 202Ϯ͘ĞůƐƅ
negyedévvégi mérlegĨƅƂƐƐǌĞŐĞ 122.902 ŵŝůůŝſ&ƚ͕ũĞŐǇǌĞƚƚƚƅŬĠũĞϲϮŵŝůůŝſ&ƚ͕ƐĂũĄƚƚƅŬĠũĞ6.878 millió
Ft.
>şǌŝŶŐƐǌĠŬŚĞůǇĞ͗ϭϭϯϴƵĚĂƉĞƐƚ͕sĄĐŝƷƚϭϵϯ͘

Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.
A Budapest Eszközfinanszírozó Kft-ét a Bank 1991-ben alapította. A Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.
2013-ban a Budapest Flotta Zrt-nek és a Budapest Eszközfinanszírozó Kft-nek SBB Zrt-ďĞ ƚƂƌƚĠŶƅ
beolvadásával, majd annak névváltozásával jött létre.
A Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. a BudĂƉĞƐƚĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚƚĂŐũĂŬĠŶƚƐǌĞŵĠůǇĠƐŬŝƐŚĂƐǌŽŶŐĠƉũĄƌŵƾ͕
Ă ŶĂŐǇ ƚĞŚĞƌďşƌĄƐƷ ŚĂƐǌŽŶŐĠƉũĄƌŵƾǀĞŬ͕ ƚĞƌŵĞůƅ ŐĠƉĞŬ͕ ďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬ ĠƐ ĞŐǇĠď ĞƐǌŬƂǌƂŬ ŽƉĞƌĂƚşǀ
ůşǌŝŶŐ ŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝſ ŬĞƌĞƚĠďĞŶ ƚƂƌƚĠŶƅ ĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐĄǀĂů ĨŽŐůĂůŬŽǌŝŬ͘  ĐĠŐ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĠƚ Ă ƵĚĂƉĞst
Lízing Zrt-vel közös operáció alatt folytatja.
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BUDAPEST BANK ZRT.
ÉVES WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ϯϭ͘
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Általános bemutatás
 ƚĄƌƐĂƐĄŐ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞ ŬĠƚ ŬƺůƂŶďƂǌƅ ƺǌůĞƚĄŐƌĂ ďŽŶƚŚĂƚſ͕ Ă ƚĞƌŵĞůƅĞƐǌŬƂǌ ĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌſ ƺǌůĞƚĄŐ Ă
korábban a Budapest Eszközfinanszírozó Kft. által végzett tevékenységet folytatja, míg a Flotta ŬĞǌĞůƅ
üzletág – melynek üzleti portfóliója 2015-ben kifutott – ĂũŽŐĞůƅĚƵĚĂƉĞƐƚ&ůŽƚƚĂƌƚ͘ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĠďƅů
már csak a Budapest Bank ŐĠƉũĄƌŵƾĄůůŽŵĄŶǇĄŶĂŬĨůŽƚƚĂŬĞǌĞůĠƐĠƚǀĠŐǌŝ͘
Az MNB 2020. június 23.-i határozata alapján engedélyezte a Társaság, mint pénzforgalmi intézmény
ƐǌĄŵĄƌĂĂŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚĞŬƌƅůĠƐĂƉĠŶǌƺŐǇŝǀĄůůĂůŬŽǌĄƐŽŬƌſůƐǌſůſϮϬϭϯ͘Ġǀŝyyys//͘ƚƂƌǀĠŶǇ;,Ɖƚ͘Ϳϯ͘Α
(1) bekezdés d) pontjában meghatározott pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása pénzügyi szolgáltatás
körében a Hpt. 6. § (1) bekezdés 87. pontja g) alpontja szerinti fizetés-kezdeményezési szolgáltatás,
valamint h) alpontja szerinti számla információs szolgáltatás pénzügyi szolgáltatások végzését.
A Budapest Eszközfinanszírozó Zrt. kockázatkezelési politikája és finanszírozási tevékenysége a Bankkal
együtt központilag egységes elvek szerint került kialakításra. A Társaság a Bankcsoport tagjaival ÁFA és
TAO csoportot alkot.
A Társaság hitelezési tevékenységét szinte kizárólag a Budapest Bank finanszírozza.
A Társaság átlagos statisztikai állományi létszáma 202ϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶ4 Ĩƅǀolt. Az cég 202ϮĞůƐƅ
negyedév végi mérlegĨƅƂƐƐǌĞŐĞ 2.402 ŵŝůůŝſ&ƚ͕ũĞŐǇǌĞƚƚƚƅŬĠũĞϭ5 ŵŝůůŝſ&ƚ͕ƐĂũĄƚƚƅŬĠũĞ1.284 millió Ft.
ǌƐǌŬƂǌĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌſƐǌĠŬŚĞůǇĞ͗ϭϭϯϴƵĚĂƉĞƐƚ͕sĄĐŝƷƚϭϵϯ͘
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
2

^Ds/d>/WK>/d/<

 ĂŶŬ ĄůƚĂů ĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚ ƐǌĄŵǀŝƚĞůŝ ĂůĂƉĞůǀĞŬ͕ ĞŐǇ Ă ƉĠŶǌŝŶƚĠǌĞƚĞŬ ƐǌĄŵĄƌĂ ŬƂƚĞůĞǌƅĞŶ Ğůƅşƌƚ ďĞůƐƅ
ƵƚĂƐşƚĄƐďĂŶ Ă ^ǌĄŵǀŝƚĞůŝ WŽůŝƚŝŬĄďĂŶ ŬĞƌƺůƚ ƌĠƐǌůĞƚĞƐ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄůĄƐƌĂ͕ ŵĞůǇĞƚ Ă ĂŶŬ ǀĞǌĞƚƅƐĠŐĞ
engedélyezett, illetve a könyvvizsgálója véleményezett.  ĂŶŬ ƐǌĄŵǀŝƚĞůŝ ƉŽůŝƚŝŬĄũĂ Ăǌ /&Z^
ƐƚĂŶĚĂƌĚŽŬŶĂŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ ŬĠƐǌƺůƚ͕ şŐǇ Ăǌ /&Z^ <ĞƌĞƚĞůǀĞŬ͕ Ăǌ /^ ϭ „A pénzügyi kimutatások
prezentálása” ĠƐ Ăǌ /^ ϴ „Számviteli politika, a számviteli becslések változásai és hibák” által
megfogalmazott alapelvek képezik alapját.
„ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬƌƚ͘ĠƐ>ĞĄŶǇǀĄůůĂůĂƚĂŝŶĂŬ/&Z^ƐǌĄŵǀŝƚĞůŝƉŽůŝƚŝŬĄũĂĠƐĠƌƚĠŬĞůĠƐŝƐǌĂďĄůǇǌĂƚĂ͟Đşŵƾ
utasítás az alábbi tagolásban kerül kivonatos összefoglalásra:
2.1 Számviteli Alapelvek
A.
Alkalmazott számviteli sztenderdek
B.
Konszolidáció
C.
Devizaértékelés
2.2 Eredménykimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek
D.
Kamatbevétel és ráfordítás
E.
Jutalékok
É.
Eredménnyel szemben valósan értékelten kívüli pénzügyi instrumentumok
kivezetési nyeresége vagy vesztesége
F.
Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi instrumentumok nettó
nyeresége
G.
ŐǇĠďŵƾŬƂĚĠƐŝďĞǀĠƚĞůĠƐƌĄĨŽƌĚşƚĄƐ
H.
Nyereségadó
2.3 Pénzügyi helyzet kimutatás elemeihez kapcsolódó számviteli elvek
2.3.1 Pénzügyi instrumentumok
2.3.1.1 Számviteli alapelvek
2.3.1.2 Amortizált bekerülési értékelés (ABÉ)
/͘
ĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝĐĠůƷŚŝƚĞůǀŝƐǌŽŶǇƚŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ
J.
Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és követelések
K.
Hitelintézetekkel szembeni követelések
L.
DŝŶĚĞŶ ĂŵŽƌƚŝǌĄůƚ ďĞŬĞƌƺůĠƐŝ ĠƌƚĠŬĞůĠƐƾ ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ ƐŽƌŽůƚ ƉĠŶǌƺŐǇŝ
kötelezettség
M.
Pénz és pénzeszköz egyenértékesek
N.
^ĂũĄƚƚƅŬĞ
2.3.1.3 Valós értékelés eredménnyel szemben (FVTPL)
O.
Kereskedési ĐĠůƷŚŝƚĞůǀŝƐǌŽŶǇƚŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ
P.
Származékos ügyletek
Q.
sĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂƐŽƌŽůƚƉĠŶǌƺŐǇŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ
R.
<ƂƚĞůĞǌƅĞŶĞƌĞĚŵĠŶŶǇĞůƐǌĞŵďĞŶǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ
S.
Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és követelések
2.3.1.4 Valós értékelés egyéb átfogó jövedelemmel szemben (FVTOCI)
T.
>ŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝĐĠůƷŚŝƚĞůǀŝƐǌŽŶǇƚŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ
U.
Befektetési célú részesedések
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
2.3.2 Nem-pénzügyi instrumentumok
s͘
Lízingek
W.
/ŶŐĂƚůĂŶŽŬ͕ŐĠƉĞŬĠƐ berendezések
y.
/ŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐũĂǀĂŬ
Z.
Készletek
AA.
Egyéb eszközök és kötelezettségek
BB.
&ƺŐŐƅŬötelezettségek és céltartalékok
CC.
Halasztott adózás
DD.
Munkavállalói juttatások
2.4 A Bank ĄůƚĂůĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚũĞůĞŶƚƅƐ becslések
2.4.1 Értékvesztés
2.4.2 sĂůſƐĠƌƚĠŬmeghatározás
2.4.3 Fedezeti ügyletek elszámolása

2.1

Számviteli Alapelvek

A. Alkalmazott számviteli sztenderdek
A Bank a ƉĠŶǌƺŐǇŝŬŝŵƵƚĂƚĄƐĂŝƚĂEĞŵǌĞƚŬƂǌŝ^ǌĄŵǀŝƚĞůŝ^ƚĂŶĚĂƌĚdĞƐƚƺůĞƚ;/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĐĐŽƵŶƚŝŶŐ
^ƚĂŶĚĂƌĚƐŽĂƌĚ͟/^͟ͿhĄůƚĂůŝƐďĞĨŽŐĂĚŽƚƚƐǌƚĞŶĚĞƌĚũĞŝǀĞů;ͣ/&Z^-ekkel”) összhangban készítette
el.
ǌ /&Z^-ek által nem szabályozott területek tekintetében az alábbi fontosabb jogszabályokat
alkalmazza még a Bank͕ĂůĂƉǀĞƚƅĞŶŶĞŵĞůƐǌĄŵŽůĄƐŝŬĠƌĚĠƐĞŬďĞŶ͕ŚĂŶĞŵŬƂǌǌĠƚĠƚĞůŝ és adminisztratív
területeken:
x
ĂϮϬϬϬ͘ĠǀŝƚƂƌǀĠŶǇĂƐǌĄŵǀŝƚĞůƌƅů;ƚŽǀĄďďŝĂŬďĂŶͣ^ǌĄŵǀŝƚĞůŝƚƂƌǀĠŶǇ͟ǀĂŐǇͣ^ǌƚ͘͟Ϳ
x
ĂϮϬϭϯ͘Ġǀŝyyys//ƚƂƌǀĠŶǇĂŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚĞŬƌƅůĠƐĂƉĠŶǌƺŐǇŝǀĄůůĂůŬŽǌĄƐŽŬƌſů
x
Ă ϮϱϬͬϮϬϬϬ͘ ;y//͘Ϯϰ͘Ϳ <Žƌŵ͘ ƌĞŶĚĞůĞƚ Ă ŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚĞŬ ĠƐ Ă pénzügyi vállalkozások éves
beszámoló
készítési
és
könyvvezetési
kötelezettségeinek
sajátosságairól
(„Kormányrendelet”)
x
ĂϯϵͬϮϬϭϲ͘;y͘ϭϭ͘ͿDEƌĞŶĚĞůĞƚĂŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŬŝƚĞƚƚƐĠŐƌĞĠƐĂǌĄƚƐƚƌƵŬƚƵƌĄůƚŬƂǀĞƚĞůĠƐƌĞ
ǀŽŶĂƚŬŽǌſƉƌƵĚĞŶĐŝĄůŝƐŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŬƌƅů
x
a ϰϬͬϮϬϭϲ͘ ;y͘ϭϭ͘Ϳ DE ƌĞŶĚĞůĞƚ Ăǌ ƺŐǇĨĠů- ĠƐ ƉĂƌƚŶĞƌŵŝŶƅƐşƚĠƐ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă
ĨĞĚĞǌĞƚĠƌƚĠŬĞůĠƐƉƌƵĚĞŶĐŝĄůŝƐŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŝƌƅů͘
A Bank Ăǌ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ által jóváhagyott, a könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó teljes éves pénzügyi
kimutatását Ă ^ǌƚ͘ /y͘ ĨĞũĞǌĞƚĠŶĞŬ ĞůƅşƌĄƐĂŝ ƐǌĞƌŝŶƚ ŚĞůǇĞǌŝ ůĞƚĠƚďĞ ĠƐ ƚĞƐǌ ĞůĞŐĞƚ ĞǌǌĞů ŬƂǌǌĠƚĠƚĞůŝ
kötelezettségének.
A Bank a vállalkozás folytatásának elve alapján állította össze jelen pénzügyi kimutatásokat.
Jelen pénzügyi kimutatások készítése során az eszközök és a kötelezettségek értékelése az eredeti
bekerülési érték alapján történt, kivéve az eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
eszközöket és kötelezettségeket, valamint az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valós értéken
értékelt pénzügyi eszközöket, amelyek valós értéken kerülnek a pénzügyi helyzet kimutatásban
(mérlegben) értékelésre.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
A Bank üzleti éve megegyezik a naptári évvel (január 01. - ĚĞĐĞŵďĞƌϯϭ͘Ϳ͕ŵşŐĂďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬ
utolsó napja (fordulónap): december 31. Pénzügyi kimutatásokat a Bank évente egyszer, a pénzügyi
helyzet kimutatás fordulónapjára készít, melyben összehasonlító iŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĠŶƚĐƐĂŬĂƚĄƌŐǇŝĚƅƐǌĂŬŽƚ
ŵĞŐĞůƅǌƅďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬǌĄƌſĂĚĂƚĂŝŬĞƌƺůŶĞŬďĞŵƵƚĂtásra.
Pénzügyi kimutatások keretében Bank és Leányvállalatai az alábbi kimutatások készítik el:
•
•
•
•
•

/ĚƅƐǌĂŬǀĠŐŝWĠŶǌƺgyi helyzet kimutatás (Mérleg)
/ĚƅƐǌĂŬŝƌĞĚŵĠŶykimutatás és átfogó jövedelem kimutatás
/ĚƅƐǌĂŬŝ^ĂũĄƚƚƅŬĞ-ǀĄůƚŽǌĄƐŬŝŵƵƚĂƚĄƐ;^ds<Ϳ
/ĚƅƐǌĂŬŝĂƐŚ-flow kimutatás
Megjegyzések

A Szt. szerinti Üzleti és Nem – Pénzügyi Jelentés is összeállításra kerül, mely része a jelen Éves pénzügyi
kimutatásnak.
A EĞŵǌĞƚŬƂǌŝ ^ǌĄŵǀŝƚĞůŝ ^ƚĂŶĚĂƌĚ dĞƐƚƺůĞƚ ;/^Ϳ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ Ʒũ ƐǌƚĞŶĚĞƌĚĞŬĞƚ ĂĚ Ŭŝ͕ ŵĞůǇĞŬ
ƐƚĄƚƵƐǌƵŬƚſůĨƺŐŐƅĞŶũĞůĞŶƚƅƐŚĂƚĄƐƐĂůůĞŚĞƚŶĞŬĂdĄƌƐĂƐĄŐƉĠŶǌƺŐǇŝŬŝŵƵƚĂƚĄƐĂŝƌĂ͘,ĂƚĄůǇďĂůĠƉĠƐƺŬ
státusza szerint az új sztenderdek lehetnek:
/^ĄůƚĂůŬŝĂĚŽƚƚ͕ és EU által befogadott 2022. január 1-gyel
/^ĄůƚĂůŬŝĂĚŽƚƚ͕ĠƐhĄůƚĂůďĞĨŽŐĂĚŽƚƚ͕ĚĞŶĞŵŚĂƚĄůǇďĂůĠƉĞƚƚ
/^ĄůƚĂůŬŝĂĚŽƚƚ͕ĚĞhĄůƚĂůŵĠŐŶĞŵďĞĨŽŐĂĚŽƚƚ
ǌ/^ĄůƚĂůŬŝĂĚŽƚƚĠƐĂǌhĄůƚĂůĞůĨŽŐĂĚŽƚƚƐƚĂŶĚĂƌĚŽŬĠƐĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĞŬ͕ĂŵĞůǇĞŬĂũĞůĞŶůĞŐŝŝĚƅƐǌĂŬƌĂ
vonatkozóan, 2022. január 1-ĠǀĞů͕ ŝůůĞƚǀĞ Ăǌ Ăǌƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ŬĞǌĚƅĚƅ ďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝ ŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶ ŵĄƌ
hatályosak:
/&Z^ϯ͞mǌůĞƚŝŬŽŵďŝŶĄĐŝſŬ͖͟/^ϭϲ͞/ŶŐĂƚůĂŶŽŬ͕ŐĠƉĞŬĠƐďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬ͖͟/^ϯϳ͞ĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽŬ͕ĨƺŐŐƅ
ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ ĠƐ ĨƺŐŐƅ ŬƂǀĞƚĞůĠsek” standardok módosításai – Éves fejlesztések – az EU által
elfogadva 2021. július 2-tól (hatályba lépett 2022. január 1-ũĠǀĞů͕ ŝůůĞƚǀĞ Ăǌ Ăǌƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ŬĞǌĚƅĚƅ
ďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶͿ͕
ǌĞŬĂŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬ͕ƷũƐƚĂŶĚĂƌĚŽŬĠƐĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĞŬĞůƐƅĂůŬĂůŵĂǌĄƐĂ a Társaság várakozása szerint nem
ďĞĨŽůǇĄƐŽůũĂũĞůĞŶƚƅƐĞŶĂƉĠŶǌƺŐǇŝŬŝŵƵƚĂƚĄƐŽŬĂƚ͘
/^ĄůƚĂůŬŝĂĚŽƚƚ ĠƐ Ăǌ h ĄůƚĂů ďĞĨŽŐĂĚŽƚƚƐǌƚĞŶĚĞƌĚĞŬĠƐĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĞŬ͕ĂŵĞůǇĞŬŵĠŐŶĞŵůĠƉƚĞŬ
hatályba:
/&Z^ϭϳ͞ŝǌƚŽƐşƚĄƐŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬ͟ƐƚĂŶĚĂƌĚ͕ďĞůĞĠƌƚǀĞĂǌ/&Z^ϭϳƐƚĂŶĚĂƌĚŵſĚŽƐşƚĄƐĂŝƚ– az EU által
elfogadva 2021. november 23-tól (hatályba lép a 2023. január 1-ũĠǀĞů͕ŝůůĞƚǀĞĂǌĂǌƚŬƂǀĞƚƅĞŶŬĞǌĚƅĚƅ
ďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶͿ͕
/^ ϭ ͣWĠŶǌƺŐǇŝ ŬŝŵƵƚĂƚĄƐŽŬ ƉƌĞǌĞŶƚĄůĄƐĂ͟ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵſĚŽƐşƚĄƐĂŝ ĠƐ /&Z^ WƌĂĐƚŝĐĞ ^ƚatement 2 –
Számviteli politikák közzététele (hatályba lép a 2023. január 1-ũĠǀĞů͕ŝůůĞƚǀĞĂǌĂǌƚŬƂǀĞƚƅĞŶŬĞǌĚƅĚƅ
ďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶͿ͕
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
/^ ϴ ͞^ǌĄŵǀŝƚĞůŝ ƉŽůŝƚŝŬĄŬ͕ Ă ƐǌĄŵǀŝƚĞůŝ ďĞĐƐůĠƐĞŬ ǀĄůƚŽǌĄƐĂŝ ĠƐ ŚŝďĄŬ͟ ƐƚĂŶĚĂƌĚŽŬ ŵſĚŽƐşƚĄƐĂŝ –
Számviteli becslések definíciója (hatályba lép a 2023. január 1-ũĠǀĞů͕ŝůůĞƚǀĞĂǌĂǌƚŬƂǀĞƚƅĞŶŬĞǌĚƅĚƅ
ďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶͿ͕
ǌĞŬĂŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬ͕ƷũƐǌƚĞŶĚĞƌĚĞŬĠƐĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĞŬĞůƐƅĂůŬĂůŵĂǌĄƐĂĂdĄƌƐĂƐĄŐǀĄƌĂŬŽǌĄƐĂƐǌĞƌŝŶƚ
ŶĞŵďĞĨŽůǇĄƐŽůũĂũĞůĞŶƚƅƐĞŶĂƉĠŶǌƺŐǇŝŬŝŵutatásokat.
ǌ/^ĄůƚĂůŬŝĂĚŽƚƚĠƐĂǌhĄůƚĂůŵĠŐŶĞŵďĞĨŽŐĂĚŽƚƚƐǌƚĞŶĚĞƌĚĞŬĠƐĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĞŬ͗
/^ ϭ ͣWĠŶǌƺŐǇŝ ŬŝŵƵƚĂƚĄƐŽŬ ƉƌĞǌĞŶƚĄůĄƐĂ͟ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵſĚŽƐşƚĄƐĂŝ – A rövid és hosszú lejáratú
kötelezettségek osztályozása (hatályba lép a 2023. január 1-jével͕ ŝůůĞƚǀĞ Ăǌ Ăǌƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ŬĞǌĚƅĚƅ
ďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶͿ͘
/^ ϭϮ ͣ:ƂǀĞĚĞůĞŵĂĚſŬ͟ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵſĚŽƐşƚĄƐĂŝ – egyetlen tranzakcióból származó eszközökhöz és
kötelezettségekhez kapcsolódó halasztott adó (hatályba lép 2023. január 1-jével, illetve az azt
ŬƂǀĞƚƅĞŶŬĞǌĚƅĚƅďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶͿ͘
/&Z^ϵ͞WĠŶǌƺŐǇŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬ͖͟
/&Z^ϭϳ͞ŝǌƚŽƐşƚĄƐŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬ͟ƐƚĂŶĚĂƌĚŽŬŵſĚŽƐşƚĄƐĂŝ– A
ƐƚĂŶĚĂƌĚŽŬĞůƐƅĂůŬĂůŵĂǌĄƐĂ͕öszehasonlító információk közzététele (hatályba lép a 2023. január 1jével, illetve az azt ŬƂǀĞƚƅĞŶŬĞǌĚƅĚƅďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬďĂŶͿ͘
ǌĞŬĂŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬ͕ƷũƐǌƚĞŶĚĞƌĚĞŬĠƐĠƌƚĞůŵĞǌĠƐĞŬĞůƐƅĂůŬĂůŵĂǌĄƐĂĂdĄƌƐĂƐĄŐǀĄƌĂŬŽǌĄƐĂƐǌĞƌŝŶƚ
ŶĞŵďĞĨŽůǇĄƐŽůũĂũĞůĞŶƚƅƐĞŶĂƉĠŶǌƺŐǇŝŬŝŵƵƚĂƚĄƐŽŬĂƚ͘

B. Konszolidáció
ĂŶŬĂǌ/&Z^ϭϬĞůƅşƌĄƐĂŝalapján konszolidált pénzügyi kimutatást készít, mert anyavállalatként több
ŐĂǌĚĄůŬŽĚſ ĞŐǇƐĠŐ ĨĞůĞƚƚ ĞůůĞŶƅƌǌĠƐƚ ŐǇĂŬŽƌŽů͘  ĂŶŬ ŵŝŶĚĞŶ ũĞůĞŶůĞŐŝ ůĞĄŶǇǀĄůůĂůĂƚĄƚ ƐĂũĄƚ ŵĂŐĂ
ĂůĂƉşƚŽƚƚĂ͕ĞǌĠƌƚŐŽŽĚǁŝůůƚŶĞŵŵƵƚĂƚŬŝ͘<ŽŶƐǌŽůŝĚĄůƚƐĂũĄƚƚƅŬĠďĞŶũĞůĞŶůĞŐĞůůĞŶƅƌǌĠƐƚŶĞŵďŝǌƚŽƐşƚſ
részesedést nem mutat ki a Bank, mert minden konszolidálásba bevont gazdálkodó egységnek 100%ban tulajdonosa. ĂŶŬŬŽŶƐǌŽůŝĚĄůĄƐŝŬƂƌĠďĞũĞůĞŶůĞŐĐƐĂŬĂůĞĄŶǇǀĄůůĂůĂƚĂŝƚĂƌƚŽǌŶĂŬ͕ŬƂǌƂƐǀĞǌĞƚĠƐƾ
vállalata és társult vállalata nincs a Banknak.

C. Devizaértékelés
A pénzügyi kimutatások prezentációs pénzneme a magyar forint. A pénzügyi kimutatásokban az adatok
millió forintra kerekítve szerepelnek (mFt vagy millió forint). A Bank üzleti tevékenységet szinte
kizárólag MagyarországoŶ ĨŽůǇƚĂƚĠƐ ƚƌĂŶǌĂŬĐŝſŝŶĂŬ ĚƂŶƚƅ ƚƂďďƐĠŐĞ ĨŽrintban keletkezik eredetileg.
Ezért a Bank számviteli rendszereiben használt funkcionális deviza a magyar forint (HUF). A nem-forint
devizás tételeit a Bank MNB devizaárfolyamon értékeli. A Bank csak a devizás monetáris vagyon
elemeknél számol el fordulónapi átértékelési különbözetet. Monetáris elem minden pénzeszköz, és
azok az eszközök, illetve kötelezettségek, melyeket rendezni csak pénzeszközzel lehetséges. Az
eredetileg, devizában nominált nem-monetáris vagyon elemek nem kerülnek átértékelésre. /ůǇĞŶĞŬĂǌ
immateriális javak, ingatlanok, gépek, berendezések és készletek, melyek bekerülési árfolyamon
kerülnek a pénzügyi helyzet kimutatásbaŶŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐƌĞ͘ĚĞǀŝǌĄďĂŶĨĞůŵĞƌƺůƅĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐĞŬĠƐ
képzett céltartalékok akkor kerülnek átértékelésre, ha az alap ügylet is devizás.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
A Bank a valutakészůĞƚĞƚ͕ Ă ĚĞǀŝǌĂƐǌĄŵůĄŬŽŶ ůĠǀƅ ĚĞǀŝǌĄƚ͕ Ă ŬƺůĨƂůĚŝ ƉĠŶǌĠƌƚĠŬƌĞ Ɛǌſůſ ŬƂǀĞƚĞůĠƐƚ͕
pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget eredeti devizában veszi nyilvántartásba, melyek
közül a monetáris tételeket naponta a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon értékeli át és az eredményhatást minden instrumentum esetén „Nettó árfolyam
nyereség vagy veszteség” eredmény soron számolja el.
A forintért vásárolt valuta, deviza tranzakciókat a fizetett összegben könyveli, és a ténylegesen fizetett
forint alapján határozza meg a nyilvántartásba vételi árfolyamot. A devizák közötti konverziós tételeket
a tényleges kereszt-árfolyamok alapján könyveli, majd azokat az MNB hivatalos devizaárfolyamon
értékeli át.

2.2

EredŵĠŶǇŬŝŵƵƚĂƚĄƐĞůĞŵĞŝŚĞǌŬĂƉĐsolódó számviteli elvek

D. Kamatbevétel és ráfordítás
Pénzügyi eszközök és pénzügyi kötelezettségek esetén
A pénzügyi instrumentumokra elszámolt kamatbevételt és ráfordítást a Bank az effektív kamatláb
módszer alkalmazásával mutatja ki, kivéve a kereskedési céllal tartott és valósan értékelt pénzügyi
eszközökre elszámolt kamatot. Az effektív kamatláb az a ráta, amely a pénzügyi instrumentum várható
ĠůĞƚƚĂƌƚĂŵĂůĂƚƚŝďĞĐƐƺůƚũƂǀƅďĞŶŝƉĠŶǌŬŝĨŝǌĞƚĠƐĞŬ͕ǀĂŐǇƉĠŶǌďĞǀĠƚĞůĞŬĞƚƉŽŶƚŽƐĂŶĂƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌ
bruttó könyv szerinti értékére, vagy pénzügyi kötelezettség amortizált bekerülési értékére diszkontálja.
 ũƂǀƅďĞŶŝ ĐĂƐŚ-flow-ŬĂƚ Ă ĂŶŬ Ăǌ ĞŐǇĞĚŝ ƺŐǇůĞƚĞŬŶĞŬ͕ ǀĂůĂŵĞŶŶǇŝ Ă ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬďĞŶ ƌƂŐǌşƚĞƚƚ
tranzakciós bevételének és költségének figyelembevételével becsli. Nevezetesen az alábbi
jogcímeknek van hatása az effektív kamatláb ;/ZͿŬŝƐǌĄŵşƚĄƐĄƌĂ͗
x
x
x
x
x
x
x

^ǌĞƌǌƅĚĠƐŬötési és módosítási díj bevétel
Hitelfolyósítási + hitelígérvény + hitelbírálati díj bevétele
ůƅƚƂƌůĞƐǌƚĠƐŝĠƐĨƵƚĂŵŝĚƅŵſĚŽƐşƚĄƐŝĚşũďĞǀĠƚĞů
ÉrtékbecslƅŝĠƐŬƂǌũĞŐǇǌƅŝĚşũƌĄĨŽƌĚşƚĄƐ
Ügynöki jutalék ráfordítás
Ügynöki jutalék bevétel
Beépített biztosítási díj

A Bank a fenti úgynevezett porlasztandó tételeket kamatként mutatja ki és i) vagy a kiszámított effektív
kamatlábbal ii) vagy pedig lineárisan porlasztja a pénzügyi instrumentum futamideje során.
A Bank Ăǌ ĂůĄďďŝ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬŶĄů ĂůŬĂůŵĂǌǌĂ Ă ĨƵƚĂŵŝĚƅ ƐŽƌĄŶ Ă ƉŽƌůĂƐǌƚĄƐƚ /Z
módszerrel:
x
EǇƷũƚŽƚƚǌĄƌƚǀĠŐƾŚŝƚĞůĞŬ;>KƚşƉƵƐƷŚŝƚĞůŬĄƌƚǇĂŬƂǀĞƚĞůĠƐŝƐͿ
x
Kapott hitelek (refinanszírozási)
x
Pénzügyi lízing
x
Értékpapírok

Az effektív kamatláb meghatározása a pénzügyi eszköz és kötelezettség kezdeti megjelenítésekor
ƚƂƌƚĠŶŝŬ͕ĠƐĂǌĂŬĠƐƅďďŝĞŬďĞŶƐĞŵŵſĚŽƐƵů͕ŬŝǀĠǀĞŚĂ͗
x
Új porlasztandó tétel merül fel (ebben az esetben az ĞůũĄƌĄƐŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬĂĨƵƚĂŵŝĚƅĞůĞũĠŶ
ĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚĞůũĄƌĄƐƐĂů͕ĂƚĠƚĞůƉŽƌůĂƐǌƚĄƐĂĂŚĄƚƌĂůĠǀƅĨƵƚĂŵŝĚƅƐŽƌĄŶƚƂƌƚĠŶŝŬͿ
x
sĄůƚŽǌſŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬŶĄů;ŚŝƚĞůĞŬ͕ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬͿ͕ĂŬĂŵĂƚĄƚĄƌĂǌſĚĄƐĄǀĂů͘
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A várható hitelezési veszteség kiszámítása szempontjából Stage 1 és Stage 2 besorolású pénzügyi
ĞƐǌŬƂǌƂŬ ĞƐĞƚĠŶ ;ĞǌĞŬ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐĄƚ ůĄƐĚ Ă Ϯ͘ϰ͘ϭ ŵĞŐũĞŐǇǌĠƐďĞŶͿ Ă ŬĂŵĂƚďĞǀĠƚĞůƚ Ăǌ /Z-nek a
ďƌƵƚƚſ ŬƂŶǇǀ ƐǌĞƌŝŶƚŝ ĠƌƚĠŬƌĞ ƚƂƌƚĠŶƅ ĂůŬĂůŵĂǌásával számítja a Bank. A Stage 3 pénzügyi eszközök
esetén (meghatározását lásd a 2.4.1 megjegyzésben) a kamatbevétel kiszáŵşƚĄƐĄŶĄůĂǌ/Z-t a Bank az
értékvesztéssel csökkentett bruttó könyv szerinti értékre alkalmazza.
 ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬƌĞ ĞůƐǌĄŵŽůƚ ŬĂŵĂƚƌĄĨŽƌĚşƚĄƐƚ Ăǌ /Z-nek a pénzügyi kötelezettség
amortizált bekerülési értékére való alkalmazásával számolja el a Bank.
Pénzügyi lízing ügyletek esetén
A Bank a pénzügyi lízing ügyletei esetén a kamatbevételt a lízing implicit kamatlábának a lízingbe
ƚƂƌƚĠŶƅŶĞƚƚſďĞĨĞŬƚĞƚĠƐƌĞ törtĠŶƅĂůŬĂůŵĂǌĄƐĄǀĂůƐǌĄŵŽůũĂĞů͘
A lízing implicit kamatlába az a diszkontráta a lízing kezdetekor, amely a minimális lízingfizetésekre és
a nem garantált maradványértékre olyan összesített jelenértéket ad, amely megegyezik lízingelt eszköz
valós értéke és a Banknál felmerült kezdeti közvetlen költségek összegével.
A pénzügyi lízing kamatbevételeket a Bank a kamatbevételek között külön eredménykimutatás soron
mutatja be.

E. Jutalékok
A Bank által folytatott pénzügyi szolgáltatásokból származó minden olyan bevétel és ráfordítás, mely
ŶĞŵ ŬĂŵĂƚ ǀĂŐǇ ŬĂŵĂƚũĞůůĞŐƾ ĠƐ ŶĞŵ ŬĞƌƺů ĨŝŐǇĞůĞŵďĞ ǀĠƚĞůƌĞ Ăǌ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ĠƐ ĨŽƌƌĄƐŽŬ bekerülési
értékének meghatározásakor, az ügyfeleknek nyújtott díj- és jutalékbevételek és ráfordítások között
kerülnek kimutatásra. ǌĞŬŬƂǌĠĨƅŬĠŶƚĄƚƵƚĂůĄƐŽŬďſů͕ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌ͕ďĞĨĞŬƚĞƚĠƐĂůĂƉŬĞǌĞůƅŝƺǌůĞƚĄŐďſůĠƐ
a hitel-üzletágból, valamint a biztosításközvetítési és deviza-ƚƌĂŶǌĂŬĐŝſŬďſůƐǌĄƌŵĂǌſĨŝǌĞƚĞŶĚƅǀĂŐǇ
kapott díjak vagy jutalékok tartoznak (beleértve a konverziós jutalékot is).

A díj- és jutalékbevételek elszámolása kétféleképpen történik:
x
ǌ ĞŐǇ ĂĚŽƚƚ ŝĚƅƐǌĂŬŽŶ ŬĞƌĞƐǌƚƺů ŶǇƷũƚŽƚƚ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ ĚşũĂ Ă ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŝ ŝĚƅƐǌĂŬ
tartama alatt kerülnek elhatárolásra. Az ilyen díjak közé tartoznak például a garanciadíjak,
x
a szolgáltatásnyújtáskor felszámított egyszeri „point in time” bevétel (tranzakciós díjak
köre például a forgalmi jutalék).

É. Eredménnyel szemben valósan értékelten kívüli pénzügyi instrumentumok kivezetési nyeresége
vagy vesztesége
A Bank ezen az eredménysoron mutatja ki a nem eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵĂŝŶ ŬĞůĞƚŬĞǌƅ ĞƌĞĚŵĠŶǇƚ ŶĞƚƚſ módon (például ŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬ ĞůĂĚĄƐĂ ƐŽƌĄŶ ŬĞůĞƚŬĞǌƅ
ĞƌĞĚŵĠŶǇ͕ ƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬ ŶǇƷũƚŽƚƚ ŬƂůĐƐƂŶƂŬ ŬŝǀĞǌĞƚĠƐƚ ĞƌĞĚŵĠŶǇĞǌƅ ũĞůĞŶƚƅƐ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐĂ
következtében elszámolt eredmény, azaz a kivezetett hitel könyv szerinti értékének és a könyvekbe
felvett hitel valós értékének különbözete). Szintúgy itt kerül kimutatásra a nem eredménnyel szemben
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valósan értékelt a 2.3.1.2 és a 2.3.1.4 pontokban megnevezett értékpapírok kivezetéskori eladáskor
realizált nettó árfolyam eredménye.

F. Eredménnyel szemben valósan értékelt pénzügyi instrumentumok nettó nyeresége
Az „Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy
vesztesége” tartalmazza az összes eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszköz
vásárlásából és eladásából származó nettó realizált eredményt és nem realizált valós érték változását.
Nem tartozik ide az egyéb átfogó jövedelemmel szemben valósan értékelt instrumentumok nyeresége
vagy vesztesége.
A Bank azokat az instrumentumokat sorolja bekerüléskor ebbe a kategóriába, ha ez megszüntet vagy
lényegesen csökkent valamely értékelési vagy megjelenítési inkonzisztenciát (amelyet számviteli meg
ŶĞŵ ĨĞůĞůĠƐŶĞŬ ;ŵŝƐŵĂƚĐŚͿ ŝƐ ŶĞǀĞǌŶĞŬͿ͕ ĂŵĞůǇ ĞůůĞŶŬĞǌƅ ĞƐĞƚďĞŶ ĞůƅĄůůƚ ǀŽůŶĂ ĂŵŝĂƚƚ͕ ŚŽŐǇ Ăǌ
ĞƐǌŬƂǌƂŬ ǀĂŐǇ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ ĠƌƚĠŬĞůĠƐĞ͕ ǀĂŐǇ Ăǌ ĂǌŽŬŽŶ ŬĠƉǌƅĚƂƚƚ ŶǇĞƌĞƐĠŐ ǀĂŐǇ ǀĞƐǌƚĞƐĠŐ
ŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐĞĞůƚĠƌƅĂůĂƉŽŬŽŶƚƂƌƚĠŶŝŬ.
Ezek a pénzügyi instrumentumok lehetnek kereskedési célúnak megjelöltek valamint nem kereskedési
célú, ĚĞŬƂƚĞůĞǌƅĞŶǀĂŐǇĂĂŶŬ által választott módon eredménnyel szemben ǀĂůſƐĂŶĠƌƚĠŬĞůĞŶĚƅ
eszközök. Kereskedési céllal tartott egy instrumentum, amennyiben beszerzése azzal a céllal történik,
ŚŽŐǇƌƂǀŝĚŝĚƅŶďĞůƺůtovábbértékesítésre kerüljön. A besorolás részletes kritériumait 2.3.1 ĨĞũĞǌĞƚ͖Ă
valós értékelési módszereket pedig 2.4.2 fejezet tartalmazza.
 ďĞŬĞƌƺůĠƐƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ĞǌĞŬ Ăǌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬ ǀĂůſƐ ĠƌƚĠŬĞŶ ĠƌƚĠŬĞůƅĚŶĞŬ͕ ŬĂŵĂƚŽǌſ
instrumentumok esetén a valós érték és az amortizált bekerülési érték különbségének változása az
eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nettó eredményében kerül az
eredmény kimutatásban elszámolásra. A kĂŵĂƚďĞǀĠƚĞůĂǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƚƅůĞůƚĠƌƅĞŶĂŬĂŵĂƚďĞǀĠƚĞů
eredménysoron kerül bemutatásra. A Bank havonta végez valós értékelést minden vaůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾ
instrumentumára.

G͘ŐǇĠďŵƾŬƂĚĠƐŝďĞǀĠƚĞůĠƐ ráfordítás
DŝŶĚĞŶŽůǇĂŶŬƂůƚƐĠŐ͕ŵĞůǇŶĞŵŬĂƉĐƐŽůſĚŝŬƐǌŽƌŽƐĂŶĂďĂŶŬŝŵƾŬƂĚĠƐƺǌĞŵŝŬƂůƚƐĠŐĞŝŬƂǌĠͣŐǇĠď
ŵƾŬƂĚĠƐŝƌĄĨŽƌĚşƚĄƐ͟-ŬĠŶƚŝůůĞƚǀĞŵŝŶĚĞŶŽůǇĂŶďĞǀĠƚĞů͕ŵĞůǇŶĞŵƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅĂůĂƉǀĞƚƅĞŶĂďĂŶŬƐǌĞƌƾ
ŵƾŬƂĚĠƐ ďĞǀĠƚĞůĠŶĞŬ͕ ďƌƵƚƚſ ŵſĚŽŶ Ăǌ ͣŐǇĠď ŵƾŬƂĚĠƐŝ ďĞǀĠƚĞů͟-ként jelenik meg az eredmény
kimutatásban.
ŬƂǀĞƚŬĞǌƅũĞůĞŶƚƅƐƚĠƚĞůĞŬƐǌĞƌĞƉĞůŶĞŬŝƚƚ͗
x

A magyarországi pénzügyi vállalkozások 2010 óta ún. bankadó fizetésére kötelezettek.
Mivel a bankadó nem tárgyévi nettó bevételi értékeken aůĂƉƐǌŝŬ͕ŶĞŵƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅĂǌ/&Z^-ek
szerint jövedelemadónak, ezért a Bank ĞŐǇĠďŵƾŬƂĚĠƐŝƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŬĠŶƚŵƵƚĂƚũĂŬŝ bankadó
támogatásra vonatkozó részét. A bankadó támogatáson felüli rész igazgatási költségként
kerül bemutatásra.
A Banknál a bankadó alapja a tárgyévĞƚ ŵĞŐĞůƅǌƅ ŵĄƐŽĚŝŬ Ġǀ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŬŝŵƵƚĂƚĄƐĄďĂŶ
szerĞƉůƅ ŵĠƌůĞŐĨƅƂƐƐǌĞŐ͕ ŵſĚŽƐşƚǀĂ ďŝǌŽŶǇŽƐ ďĂŶŬŬƂǌŝ ƺŐǇůĞƚĞŬďƅů ƐǌĄƌŵĂǌſ
egyenlegekkel. Az adó mértéke 50 milliárd HUF-ig 0,15%, az azt meghaladó részre 0,2%.
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A jelen ƉĠŶǌƺŐǇŝŬŝŵƵƚĂƚĄƐŽŬďĂŶƐǌĞƌĞƉůƅďĂŶŬĂĚſƂƐƐǌĞŐĞŬƚĞŚĄƚŵĠŐĂŵĂŐǇĂƌƐǌĄŵǀŝƚĞůŝ
elvek szerint elkészített pénzügyi kimutatásokból levezetett adóalapokra kerültek
kiszámításra.
x

 ĞĨĞŬƚĞƚƅ ĠƐ Ă ĞƚĠƚǀĠĚĞůŵŝ ůĂƉŽŬ ĐĠůũĂ͕ ŚŽŐǇ Ă ďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚſŬ ĠƐ ďĂŶŬŽŬ
ĞƐĞƚůĞŐĞƐ ĨŝǌĞƚĠƐŬĠƉƚĞůĞŶƐĠŐĞ ŵŝĂƚƚ Ă ďĞĨĞŬƚĞƚƅŬĞƚ ĠƐ ďĞƚĠƚĞƐĞŬĞƚ Ġƌƅ ǀĂŐǇŽŶŝ ŬĄƌŽŬ
részbeni kompenzálását biztosítsa. A tagok éves díjat fizetnek az alapoknak, melyet a Bank
a pénzügyi kimutatás évében számol el.

x

A 2014-ben alapított Szanálási Alapot a hitelintézetek és befektetési vállalkozások
ĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌǌĄŬ͕ĐĠůũĂƉĞĚŝŐ͕ŚŽŐǇĂƉĠŶǌƺŐǇŝƐǌĞŬƚŽƌďĂŶĨĞůŵĞƌƺůƅƉƌŽďůĠŵĄŬŬĞǌĞůĠƐĠŶĞŬ
költségeit a szektor viselje. Az alap a tagok által fizetett éves díjakból kerül feltöltésre. A
ĂŶŬĂǌĂůĂƉŶĂŬĨŝǌĞƚĞŶĚƅĚşũĂƚĂďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝĠǀďĞŶƐǌĄŵŽůũĂ el. A Bank ezen felül törvény
ĄůƚĂů Ğůƅşƌƚ ŬƂƚĞůĞǌƅ ƚĂŐƐĄŐŝ ĚşũĂŬĂƚ ĨŝǌĞƚ ƚƂďď ĨĞůƺŐǇĞůĞƚĞŝ ƐǌĞƌǀŶĞŬĞůƐƅƐŽƌďĂŶĂ DĂŐǇĂƌ
Nemzeti Banknak.

x

ďĞũƂǀƅƐǌĄŵůĄŬďſů͕&ƐǌĞŵƉŽŶƚũĄďſůŚĄƌŽŵĐƐŽƉŽƌƚŽƚůĞŚĞƚŬĠƉĞǌŶŝ͗ŝͿĂŬŝǌĄƌſůĂŐ&
ŬƂƚĞůĞƐƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŶǇƷũƚĄƐŽŬŚŽǌƚƂƌƚĠŶƅďĞƐǌĞƌǌĠƐĞŬĄĨĄũĂƚĞůũĞƐŵĠƌƚĠŬďĞŶůĞǀŽŶŚĂƚſ͕ŝŝͿ
ŬŝǌĄƌſůĂŐ & ŵĞŶƚĞƐ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŶǇƷũƚĄƐŽŬŚŽǌ ƚƂƌƚĠŶƅ ďĞƐǌĞƌǌĠƐĞŬ &-ja teljes
mértékben nem levonható, iii) illetve az olyan beszerzéseknél, amelyeket nem lehet
ĞŐǇĠƌƚĞůŵƾĞŶ ŚŽǌǌĄƌĞŶĚĞůŶŝ ŬŝǌĄƌſůĂŐ ĂĚſŬƂƚĞůĞƐ͕ ǀĂŐǇ ŬŝǌĄƌſůĂŐ ĂĚſŵĞŶƚĞƐ
tevékenységekhez, az áfa arányosan vonható le. Az arányszámot egy hányados adja, ahol a
számlálóban a Bank által létrehozott az ÁFA csoport bevételeinek ÁFA köteles ellenértéke,
ĂŶĞǀĞǌƅďĞŶƉĞĚŝŐĂǌĄĨĂ-köteles és áfa-mentes ellenérték összege szerepel. Az összes le
ŶĞŵ ǀŽŶŚĂƚſ ǀĂŐǇ ĐƐĂŬ ĂƌĄŶǇŽƐĂŶ ůĞ ŶĞŵ ǀŽŶŚĂƚſ & ĞŐǇĠď ŵƾŬƂĚĠƐŝ ƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŬĠŶƚ
kerül elszámolásra.

x

A Bank a lízingbe adott készletek kivezetési eredményét, az ingatlanok, gépek,
berendezések és immateriális javak, elidegenítésének nettó eredményét, illetve
kapcsolódó értékvesztés feloldást is ebben az eredmény kategóriában mutatja ki.

x

Kezdeti valós érték refinanszírozási forrásokon és pénzügyi eszközökön (lásd 5.6 pont)

x

ǌĄůůĂŵŝƚĄŵŽŐĂƚĄƐƚĂĂŶŬĐƐĂŬĂŬŬŽƌũĞůĞŶşƚŵĞŐ͕ŚĂŬĞůůƅďŝǌŽŶǇŽƐƐĄŐǀĂŶĂƌƌĂ͕ŚŽŐǇĂ
Bank eleget tesz a támogatáshoz kapcsolódó feltételeknek, és megkapja a támogatást.

H. Nyereségadó
Nyereségadóként a Bank a társasági adót, és a helyi adókat kezeli.
A helyi adók nem forgalmi jellegük miatt képezik a nyereségadó részét az eredménykimutatásban. A
ŚĞůǇŝĂĚſĂǌŝƉĂƌƾǌĠƐŝĂĚſƚĠƐĂǌŝŶŶŽǀĄĐŝſƐjárulékot foglalja magába.
A Bank halasztott adó követelést és kötelezettséget jelenítenek meg minden levonható és adóköteles
ĄƚŵĞŶĞƚŝŬƺůƂŶďƂǌĞƚƵƚĄŶĂǌ/^ϭϮƐǌƚĞŶĚĞƌĚŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ a pénzügyi helyzet kimutatásban. Ezek
állományváltozását az eredményben az adóráfordítások között jeleníti meg, amennyiben az az
eredményben elszámolandó tranzakcióhoz kapcsolódik, illetve az egyéb átfogó jövedelemben,
amennyiben az az egyéb átfogó jövedelemben elszámolandó tranzakcióhoz kapcsolódik. Halasztott
adó követelés a levonható átmeneti különbözetek után kerül elszámolásra, de csak amennyiben
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ǀĄƌŚĂƚſĂŶ ŬĠƉǌƅĚŝŬ ŽůǇĂŶ ĂĚſŬƂƚĞůĞƐ ŶǇĞƌĞƐĠŐ͕ ĂŵŝǀĞů ƐǌĞŵďĞŶ ĨĞůŚĂƐǌŶĄůŚĂƚſ ůĞƐǌ͘  ũƂǀƅďĞŶŝ
adóköteles nyereség alátámasztására a Bank ĂůĂƉǀĞƚƅĞŶĂǌƺǌůĞƚŝƚĞƌǀĞŬĞƚǀĞƐǌŝĂůĂƉƵů͘ŚĂůĂƐǌƚŽƚƚ
adózást lásd részletesen a CC. fejezetben.
DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŽŶ Ăǌ ĂĚſŚĂƚſƐĄŐ Ăǌ ĂĚſĠǀĞƚ ŬƂǀĞƚƅ ŚĂƚ ĠǀĞŶ ďĞůƺů ďĄƌŵŝŬŽƌ ĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůŚĂƚũĂ Ă
számviteli nyilvántartásokat és móĚŽƐşƚŚĂƚũĂ Ă ŬŝǀĞƚĞƚƚ ĂĚſƚ͘ ŶŶĞŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ ĂĚſŚĂƚſƐĄŐŝ
ĞůůĞŶƅƌǌĠƐ ĞƐĞƚĠŶ Ă ĂŶŬŶĄů ŝƐ ĞůƅĨŽƌĚƵůŚĂƚ adómódosítás. Az adóhatóság a Bank társasági
adóbevallásait 2018-ig egyéb adónemeket 2019-ig bezárólag felülvizsgálta és lezárta. A
leányvállatoknál átfogó vizsgálat keretében nem vizsgálták az el nem évült éveket. A Banknak nincs
ƚƵĚŽŵĄƐĂ ŽůǇĂŶ ũĞůĞŶƚƅƐ ĞůŵĂƌĂĚƚ ĂĚſŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐƌƅů͕ ĂŵĞůǇ Ăǌ ĂĚſŚĂƚſƐĄŐ ĄůƚĂů ŵĠŐ ŶĞŵ
ĞůůĞŶƅƌǌƂƚƚĠǀĞŬŬĂƉĐƐĄŶĨĞůŵĞƌƺůŚĞƚŶĞ͘
A Budapest bank által képviselt csoportos társasági adóalany (17100119-6-ϰϰͿŬĠƉǀŝƐĞůƅũĞĂƵĚĂƉĞƐƚ
ĂŶŬ ƌƚ ƚĂŐũĂŝ ƉĞĚŝŐ  Ăǌ ƵĚĂƉĞƐƚ ůĂƉŬĞǌĞůƅ ƌƚ͕ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ >şǌŝŶŐ ƌƚ ĠƐ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ
Eszközfinanszírozó Zrt, illetve alapításakor, 2021. július 30 .-val csatlakozott a csoporthoz tagként a
Magyar Takarék Bankholding Zrt, majd 2022 január 1.-ĞũĠƚƅůĂMagyar Bankholding Zrt. (székhely: 1134
Budapest, Kassák Lajos utca 18., adószám: 27961104-2-41), az MKB Bank Nyrt. (székhely: 1056
ƵĚĂƉĞƐƚ͕ sĄĐŝ Ƶ͘ ϯϴ͕͘ ĂĚſszám: 10011922-4-44) az MTB Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zrt.
(székhely: 1122 Budapest, Pethényi köz 10., adószám: 10241662-4-44), a Takarék Jelzálogbank Nyrt.
(székhely: 1117 Budapest, Magyar Tudósok körútja 9. G. ép., adószám: 12321942-4-44) az Euroleasing
WĠŶǌƺŐǇŝ ^ǌŽůŐĄůƚĂƚſ ƌƚ͘ ;ƐǌĠŬŚĞůǇ͗ ϭϭϯϰ ƵĚĂƉĞƐƚ͕ >ƅƉŽƌƚĄƌ ƵƚĐĂ Ϯϰ͕͘ ĂĚſƐǌĄŵ͗ ϭϮϮϯϴϵϳϮ-4-44),
valamint az ƵƌŽůĞĂƐŝŶŐ ^ǌŽůŐĄůƚĂƚſ <Ĩƚ͘ ;ƐǌĠŬŚĞůǇ͗ ϭϭϯϰ ƵĚĂƉĞƐƚ͕ >ƅƉŽƌƚĄƌ ƵƚĐĂ Ϯϰ͕͘ ĂĚſƐǌĄŵ͗
11253738-2-41).
Az Budapest Bank által képviselt csoportos & ŶĞǀƾ & ĐƐŽƉŽƌƚ ;ϭϳϳϴϬϱϴϰ-5-ϰϰͿ ŬĠƉǀŝƐĞůƅũĞ Ă
Budapest Bank Zrt, tagjai pedig a Budapest Lízing Zrt és a Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.
sĂůĂŵĞŶŶǇŝ ĐƐŽƉŽƌƚ ĞƐĞƚĠŶďĞŶ - a jogszabályok alapján - Ă ĐƐŽƉŽƌƚŬĠƉǀŝƐĞůƅ ƚĞůũĞƐşƚŝ Ă Es ĨĞůĠ Ă
befizetési kötelezettségeket, visszaigényléseket, illetve a bevallási kötelezettséget továbbá
ŬĠƉǀŝƐĞůƅŬĠŶƚĞůũĄƌŵŝŶĚĞŶ adóügyben amely a csoportra vonatkozik.
2.3

WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ ĞůĞŵĞŝŚĞǌŬĂƉĐƐŽůſĚſƐǌĄŵǀŝƚĞůŝĞůǀĞŬ

2.3.1
2.3.1.1

Pénzügyi instrumentumok
Számviteli alapelvek

a.) Kezdeti megjelenítés és értékelés
Kezdeti megjelenítéskor a pénzügyi eszközt vagy pénzügyi kötelezettséget a Bank valós értéken
értékeli, növelve vagy csökkentve – amennyiben a pénzügyi eszköz vagy pénzügyi kötelezettség nem
az eredménnyel szemben valós értéken értékelt – azon tranzakciós költségekkel, amelyek közvetlenül
a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi kötelezettség kibocsátásának vagy megszerzésének tulajdoníthatók.
A Bank minden szokásos ŵſĚŽŶǀĄƐĄƌŽůƚǀĂŐǇĞůĂĚŽƚƚƉĠŶǌƺŐǇŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽƚĂƚĞůũĞƐşƚĠƐŝŝĚƅƉŽŶƚŽŶ
(értéknapon) jeleníti meg könyveiben mérlegtételként. A származékos pénzügyi instrumentumokat
pedig kötés napján jeleníti meg.
i.) A kezdeti megjelenítéskor a valós érték legjobb bizonyítéka az ügyleti ár, azaz az adott vagy kapott
ellenérték valós értéke.
ii) Ha a Bank ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌǌĂ͕ŚŽŐǇĂǀĂůſƐĠƌƚĠŬĂŬĞǌĚĞƚŝŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐŬŽƌĞůƚĠƌĂǌƺŐǇůĞƚŝĠƌƚĠŬƚƅů͕ĠƐĂ
valós érték azonos eszközre vagy kötelezettségre vonatkozó aktív piacon jegyzett árral nem
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ďŝǌŽŶǇşƚŽƚƚ͕ ĠƐ ŽůǇĂŶ ĠƌƚĠŬĞůĠƐŝ ƚĞĐŚŶŝŬĄŶ ƐĞŵ ĂůĂƉƵů͕ ĂŵĞůǇ ŬŝǌĄƌſůĂŐ ŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅ ƉŝĂĐŽŬƌſů
származó adatokat használ, akkor a pénzügyi instrumentumot a kezdeti megjelenítéskor valós értéken
kell értékelni, módosítva azt úgy, hogy halasztásra kerüljön a kezdeti megjelenítéskori valós érték és
Ăǌ ƺŐǇůĞƚŝ ĠƌƚĠŬ ĞůƚĠƌĠƐĞ͘  ŬĞǌĚĞƚŝ ŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ Ă ŬƺůƂŶďƂǌĞƚ ĞŐǇ ŵĞŐĨĞůĞůƅ ĂůĂƉŽŶ Ăǌ
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵĠůĞƚƚĂƌƚĂŵĂĂůĂƚƚŬĞƌƺůĞůƐǌĄŵŽůĄƐƌĂĂǌĞƌĞĚŵĠŶǇďĞŶ͕ĚĞŶĞŵŬĠƐƅďď͕ŵŝŶƚĂŵŝŬŽƌĂǌ
érƚĠŬĞůĠƐŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅƉŝĂĐŝĂĚĂƚŽŬŬĂůƚĞůũĞƐĞŶĂůĄƚĄŵĂƐǌƚĄƐƌĂŬĞƌƺů͕ǀĂgy amikor az ügyletet lezárják.
iii.) Ha a valós érték azonos eszközre vagy kötelezettségre vonatkozó aktív piacon jegyzett árral
alátámasztható, vagy olyan értékelési technikán alapul͕ ĂŵĞůǇ ŬŝǌĄƌſůĂŐ ŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅ ƉŝĂĐŽŬƌſů
származó adatokat használ, az ügyleti ár és a valós érték különbségét a Bank az instrumentum kezdeti
megjelenítésekor elszámolja az eredménybe.
b.) Besorolás
Kezdeti megjelenítéskor a Bank a pénzügyi eszközöket amortizált bekerülési értéken, az egyéb átfogó
jövedelemmel szemben valós értéken vagy az eredménnyel szemben valós értéken értékeltként
sorolja be.
c͘Ϳ<ƂǀĞƚƅĠƌƚĠŬĞůĠƐ
A Bank abban az esetben értékeli a pénzügyi instrumentumait amortizált bekerülési értéken ha az i) az
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵ ƉŽƌƚĨſůŝſũĄŚŽǌ ŬĂƉĐƐŽůſĚſ ƺǌůĞƚŝ ŵŽĚĞůů ĞŐǇĞĚƺůŝ ĐĠůũĂ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬ
beszedése͕ ĠƐ ŝŝͿ Ă ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬ ŬŝǌĄƌſůĂŐ ƚƅŬĠƌĞ ĠƐ Ă ĨĞŶŶĄůůſ ƚƅŬĞ ƵƚĄŶ ũĄƌſ ŬĂŵĂƚƌĂ
ƚĞƌũĞĚŶĞŬŬŝ͕ĂŚŽůĂƚƅŬĞĂ folyósított összeg valós értékét jelenti, a kamat pedig hitelezési kockázatot,
ĨŽƌƌĄƐŬƂůƚƐĠŐĞŬĞƚ͕ĄƌƌĠƐƚĠƐƉĠŶǌŝĚƅĠƌƚĠŬĠƚƚƺŬƌƂǌŝ͘
ǌ /&Z^ ϵ ĞůƅşƌĄƐĂ ƐǌĞƌŝŶƚĂŵŽƌƚŝǌĄůƚ ďĞŬĞƌƺůĠƐŝĠƌƚĠŬ Ăǌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵ ŬĞǌĚĞƚŝ ĠƌƚĠŬĞ ĐƐƂŬŬĞŶƚǀĞ Ă
ƚƅŬĞƚƂƌůĞƐǌƚĠƐĞŬŬĞů͕ ŵódosítva az effektív kamatláb módszerrel meghatározott kamattal és
csökkentve az értékvesztéssel. A Bank a „Kamatbevétel és ráfordítás” fejezetben meghatározott
effektív kamatláb módszer alapján számolja ki és könyveli el eredményre a kamat bevételeket és kamat
ráfordításokat és határozza meg az instrumentum amortizált bekerülési értékét, azaz a könyv szerinti
ĠƌƚĠŬĠƚ͘ŶĞŵďĞĚƅůƚƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬŶĠů;ƐƚĂŐĞϭĠƐϮͿĂǌĞĨĨĞŬƚşǀŬĂŵĂƚůĄďŵſĚƐǌĞƌƌĞůĞůƐǌĄŵŽůƚ
ŬĂŵĂƚďĞǀĠƚĞů Ă ďƌƵƚƚſ ŬƂŶǇǀ ƐǌĞƌŝŶƚŝ ĠƌƚĠŬ ĂůĂƉũĄŶ͕ ŵşŐ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĞƚƚ ;ďĞĚƅůƚ - stage 3) ügyletek
esetében a nettó, azaz az értékvesztéssel csökkentett bruttó amortizált bekerülési értékre kalkulálódik.
Az elszámolt értékvesztés havonta kerül aktualizálásra.
d-i.) Kivezetés-pénzügyi eszközök
A Bank akkor vezet ki egy pénzügyi eszközt, ha
• a pĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌďƅůƐǌĄƌŵĂǌſĐĂƐŚ-flow-kra vonatkozó jogok lejárnak, vagy
• átadja a pénzügǇŝĞƐǌŬƂǌďƅůƐǌĄƌŵĂǌſĐĂƐŚ-flow-ŬĄƚǀĠƚĞůĠƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐũŽŐŽŬĂƚ
egy olyan ügyletben, amelyben lényegileg az összes, a pénzügyi eszköz tulajdonlásával járó
kockázat és haszon átadásra kerül.
A pénzügyi eszköz kivezetésekor az eszköz könyv szerinti értéke (vagy az eszköz kivezetett részéhez
hozzárendelt könyv szerinti érték) és kapott ellenérték közötti különbözet az eredményben kerül
megjelenítésre.
ŵĞŶŶǇŝďĞŶ Ă ƉĠŶǌƺŐǇŝ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ĨĞůƚĠteleit módosítják, a Bank megvizsgálja, hogy a
módosított pĠŶǌƺŐǇŝ ĞƐǌŬƂǌďƅů ƐǌĄƌŵĂǌſ ĐĂƐŚ-flow-k lényegesen (pl. legalább 10%-kal változik az

22

BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
érték, speciális hatások mint moratórium) ĞůƚĠƌƅek-e. Amennyiben a cash-flow-ŬůĠŶǇĞŐĞƐĞŶĞůƚĠƌƅĞŬ͕
az eredeti pénzügyi ĞƐǌŬƂǌďƅůƐǌĄƌŵĂǌſĐĂƐŚ-flow-ŬƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐũŽŐŽŬůĞũĄƌƚĂŬ͘ǌŝůǇĞŶ
ŵſĚŽƐşƚĄƐƚĂǌĞƌĞĚĞƚŝƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌŵĞŐƐǌƾŶĠƐĞŬĠŶƚĠƐĞŐǇƷũƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐĞŬĠŶƚ
kell elszámolni. A Bank ŵŝŶĚĞŶĞƐĞƚďĞŶŵĞŐƐǌƾŶĠƐŶĞŬƚĞŬŝŶƚŝĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄst, ha a pénzügyi
eszköz devizanemét módosítják. ǌ ŽůǇĂŶ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬ͕ ǀĂŐǇ ĞŐǇĠď ǀĄƌŚĂƚſ ƉĠŶǌĄƌĂŵ
ǀĄůƚŽǌƚĂƚĄƐŽŬ ;Ɖů͘ ĞůƅƚƂƌůĞƐǌƚĠƐͿ ƚƂƌƚĠŶŶĞŬ͕ ŵĞůǇĞŬ ĂůĂƉũĄŶ ϭϬй-ŶĄů ŶĂŐǇŽďď ŵĠƌƚĠŬƾ ĨĞů͕ ǀĂŐǇ
ůĞĠƌƚĠŬĞůĠƐ ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ͕ ĂǌĂǌ Ăǌ Ʒũ ũƂǀƅďĞŶŝ ƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬ eredeti effektív kamatlábbal diszkontált
jelenértéke magasabb, vagy alacsonyabb, mint az aktuális bruttó könyv szerinti érték és az eltérés
meghaladja a 10%-ŽƚĠƐĂĂŶŬĞŐǇĞĚŝĞůďşƌĄůĄƐĂĂůĂƉũĄŶŝƐĂǌĞƌĞĚĞƚŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐƉĠŶǌĄƌĂŵĂŝƌĂƐǌſůſ
joga lejárt, ezért szükséges a kivezetés – újrafelvétel.
Amennyiben az amortizált bekerülési értéken értékelt módosított pĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌďƅůƐǌĄƌŵĂǌſĐĂƐŚflow-Ŭ ŶĞŵ ůĠŶǇĞŐĞƐĞŶ ĞůƚĠƌƅĞŬ Ă ŵſĚŽƐşƚĄƐ Ğůƅƚƚŝ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ĐĂƐŚ-flow-któl, a módosítás nem
eredményezi az eredeti pénzügyi eszköz kivezetését. Ebben az esetben a Bank újraszámolja a pénzügyi
eszköz bruttó könyv szerinti értékét (a módosítás utáni cash-flow-k eredeti effektív kamatlábban
ƐǌĄŵŽůƚ ũĞůĞŶĠƌƚĠŬĞŬĠŶƚͿ ĠƐ Ăǌ Ʒũ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ŵſĚŽƐşƚĄƐ Ğůƅƚƚŝ ďƌƵƚƚſ ŬƂŶǇv szerinti érték közötti
különbözetet módosítás miatti nyereségként vagy veszteségként jeleníti meg az eredményben.
d-ii.) Kivezetés – pénzügyi kötelezettségek
A Bank ŬŝǀĞǌĞƚŝ Ă ŬƂŶǇǀĞŬďƅů Ă ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞƚ͕ ĂŵŝŬŽƌ Ăǌ ŵĞŐƐǌƾŶƚ – vagyis amikor a
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐďĞŶŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚŬƂƚĞůĞŵŶĞŬĞůĞŐĞƚƚĞƚƚĞŬ– azt eltörölték, vagy az lejár.
A Bank ŵĞŐƐǌƾŶĠƐŶĞŬ ƚĞŬŝŶƚŝ Ăǌƚ ŝƐ͕ ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶ ĞŐǇ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ ƐǌĞƌǌƅĚĠses feltételei
módosultak és a módosított pénzügyi ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐďƅů ƐǌĄƌŵĂǌſ ĐĂƐŚ-flow-k lényegesen (legalább
10%-kal) eůƚĠƌƅĞŬ Ă ŵſĚŽƐşƚĄƐ Ğůƅƚƚŝ ĐĂƐŚ-flow-któl. Amennyiben ez nem teljesül, a Bank akkor is
ŵĞŐƐǌƾŶĠƐŶĞŬƚĞŬŝŶƚŝĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐƚ͕ŝůůĞƚve ha a kötelezettség devizanemét módosítják.
ďďĞŶ Ăǌ ĞƐĞƚďĞŶ Ă ŵſĚŽƐşƚŽƚƚ ĨĞůƚĠƚĞůĞŬŶĞŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅ Ʒũ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚséget a Bank valós
ĠƌƚĠŬĞŶ ũĞůĞŶşƚŝ ŵĞŐ͘  ŵĞŐƐǌƾŶƚ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ ŬƂŶǇǀ ƐǌĞƌŝŶƚŝ ĠƌƚĠŬ ĠƐ Ăǌ Ʒũ͕ ŵſĚŽƐşƚŽƚƚ
pénzügyi kötelezettség könyv szerinti értéke közötti különbözetet a Bank az eredményben jeleníti meg.
Amennyiben a pénzügyi ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐďƅůƐǌĄƌŵĂǌſĐĂƐŚ-flow-ŬŶĞŵůĠŶǇĞŐĞƐĞŶĞůƚĠƌƅĞŬĂŵſdosítás
Ğůƅƚƚŝ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ĐĂƐŚ-flow-któl, a módosítás nem eredményezi az eredeti pénzügyi kötelezettség
kivezetését. Ebben az esetben a Bank újraszámolja a pénzügyi kötelezettség amortizált bekerülési
értékét (a módosítás utáni cash-flow-k eredeti effektív kamatlábban számolt jelenértékeként) és az új,
ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ŵſĚŽƐşƚĄƐ Ğůƅƚti bruttó könyv szerinti érték közötti különbözetet módosítás miatti
nyereségként vagy veszteségként jeleníti meg az eredményben. A módosítás bármely díja vagy
költsége az effektív kamatlábat és a pénzügyi kötelezettség amortizált bekerülési értékét módosítja,
ĠƐĂŚĄƚƌĂůĠǀƅĨƵƚĂŵŝĚƅĂůĂƚƚŬĞƌƺůĞůƉŽƌůĂƐǌƚĄƐƌĂĂǌĞƌĞĚŵĠŶǇďĞŶ͘
e-i.) Értékvesztés
Minden beszámolási fordulónapon a Bank megvizsgálja, hogy az amortizált bekerülési értéken értékelt
pénzügyi eszközei értékvesztettek-Ğ͘ƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĞƚƚŶĞŬŵŝŶƅƐƺů͕ŚĂďĞŬƂǀĞƚŬĞǌĞƚƚ
egy vagy több olyan esemény, amely káros hatással van a pénzügǇŝĞƐǌŬƂǌďĞĐƐƺůƚũƂǀƅďĞůŝĐĂƐŚ-flowira. Az értékvesztés módszertanának részletes leírását lásd a 2.4.1 pontban.
A Bank az alábbi, nem eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi eszközök várható
hitelezési veszteségére vonatkozóan elszámolt veszteséget jelenít meg:
• pénzügyi líziŶŐďƅůĞƌĞĚƅŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬ͖
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ƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŚŝƚĞůĞŬďƅůĞƌĞĚƅŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬ͖
ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ͖
ŬŝďŽĐƐĄƚŽƚƚƉĠŶǌƺŐǇŝŐĂƌĂŶĐŝĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬ͖ĠƐ
kibocsátott hitelnyújtási elkötelezettségek.

A Bank ĂƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬƌĞĂŬĞǌĚĞƚŝŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐƚƅůŬĞǌĚǀĞϭϮŚĂǀŝǀĄƌŚĂƚſŚŝƚĞůĞǌĠƐŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐ
kerül elszámolásra azon ügyletek esetén, ahol a hitelezési kockázat az ügylet kezdeti megjelenítése óta
ŶĞŵ Ŷƅƚƚ ũĞůĞŶƚƅƐĞŶ ;^ƚĂŐĞ ϭ͕ ǀĂŐǇ ϭ͘ ^ǌĂŬĂƐǌ - jól teljesíƚƅ ƺŐǇůĞƚĞŬͿ͘ ŵĞŶŶǇŝďĞŶ Ă ŬĞǌĚĞƚŝ
ŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐ ſƚĂ ũĞůĞŶƚƅƐĞŶ ŵĞŐŶƂǀĞŬĞĚŝŬ Ă ŚŝƚĞůŬŽĐŬĄǌĂƚ ;^ƚĂŐĞ Ϯ͕ ǀĂŐǇ Ϯ͘ ^ǌĂŬĂƐǌ – ĂůƵůƚĞůũĞƐşƚƅ
hitelek), vagy az ügylet értékvesztetté válik (Stage 3 vagy 3. Szakasz – ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĞƚƚ͕ ŶĞŵ ƚĞůũĞƐşƚƅ
ügyletek), élettartami várható hitelezési veszteség kerül elszámolásra.
Élettartami várható hitelezési veszteség: A pénzügyi instrumentum várható élettartama alatt
lehetséges nem-ƚĞůũĞƐşƚĠƐŝĞƐĞŵĠŶǇĞŬďƅůĞƌĞĚƅǀĄƌŚĂƚſŚŝƚĞůĞǌĠƐŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐ͘
A 12 havi várható hitelezési vesztĞƐĠŐ͗ĂǌĠůĞƚƚĂƌƚĂŵŝǀĄƌŚĂƚſŚŝƚĞůĞǌĠƐŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐƌĠƐǌĞ͖ĂǌŽŶǀĄƌŚĂƚſ
hitelezési veszteség, amely a pénzügyi instrumentummal kapcsolatos, a pénzügyi kimutatás
ĨŽƌĚƵůſŶĂƉũĂƵƚĄŶϭϮŚſŶĂƉŽŶďĞůƺůůĞŚĞƚƐĠŐĞƐŶĞŵƚĞůũĞƐşƚĠƐŝĞƐĞŵĠŶǇĞŬďƅůĞƌĞĚ͘
A Bank ezt az éƌƚĠŬĞůĠƐŝ ĞůǀĞƚ ĂůŬĂůŵĂǌǌĂ ŵŝŶĚ Ă ƉĠŶǌƺŐǇŝ ůşǌŝŶŐďƅů͕ ŵŝŶĚ Ăǌ ƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬ ŶǇƷũƚŽƚƚ
ŚŝƚĞůĞŬďƅůƐǌĄƌŵĂǌſŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŝƌĞ͘
A Bank ŶǇƷũƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬďƅůĠƐƉĠŶǌƺŐǇŝůşǌŝŶŐĞŬďƅůĞƌĞĚƅŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŝĞƐĞƚĠŶŶĞŵĠůĂǌ/&Z^ϵϱ͘ϱ͘ϭϬ͘
ďĞŬĞǌĚĠƐĞ ĄůƚĂů ďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚ ůĞŚĞƚƅƐĠŐŐĞů͕ ŚŽŐǇ ďŝǌŽŶǇŽƐ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬĂƚ ĂůĂĐƐŽny
hitelkockázatúnak tekintsen.
e-ii.) A várható hitelezési veszteség értékelése
A várható hitelezési veszteség az alábbiak szerint kerül meghatározásra:
• Azon pénzügyi eszközök, amelyek nem értékvesztettek a beszámolási fordulónapon: a várható
ŚŝƚĞůĞǌĠƐŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐĞƚĂĂŶŬĞŐǇƺƚƚĞƐĂůĂƉŽŶĠƌƚĠŬĞůŝ͕ŬƺůƂŶďƂǌƅŵŽĚĞůůĞŬsegítségével͖
• A beszámolási fordulónapon értékvesztett pénzügyi eszközök: a bruttó könyv szerinti érték és
ĂďĞĐƐƺůƚũƂǀƅďĞůŝĐĂƐŚ-flow-ŬũĞůĞŶĠƌƚĠŬĠŶĞŬŬƺůƂŶďƂǌĞƚĞ͖
• Le nem hívott hitelnyújtási elkötelezettségek: a BankŽƚŵĞŐŝůůĞƚƅƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐĐash-flow-k, ha
a hitelnyújtási elkötelezettség birtokosa lehívja a hitelt és a Bank által a hitel lehívása esetén
várt cash-flow-ŬŬƂǌƂƚƚŝŬƺůƂŶďƐĠŐũĞůĞŶĠƌƚĠŬĞ͖
• WĠŶǌƺŐǇŝ ŐĂƌĂŶĐŝĂ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬ͗ Ă ďŝƌƚŽŬŽƐŶĂŬ Ă ŶĄůĂ ĨĞůŵĞƌƺůƅ ŚŝƚĞůĞǌĠƐŝ ǀĞƐǌƚĞƐĠŐ
megtérítésére várhatóaŶ ĨŝǌĞƚĞŶĚƅ ƂƐƐǌĞŐ͕ ĂǌŽŬŬĂů Ăǌ ƂƐƐǌĞŐĞŬŬĞů ĐƐƂkkentve, amelyeket a
Bank ǀĄƌŚĂƚſĂŶĂďŝƌƚŽŬŽƐƚſů͕ĂǌĂĚſƐƚſůǀĂŐǇďĄƌŵĞůǇŵĄƐŚĂƌŵĂĚŝŬĨĠůƚƅůŬĂƉŵĂũĚ͘
e-iii.) A várható hitelezési veszteségek megjelenítése a pénzügyi helyzetre vonatkozó kimutatásban
A váƌŚĂƚſŚŝƚĞůĞǌĠƐŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐĞƚĂĂŶŬĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬĠƉƉĞŶũĞůĞŶşƚŝŵĞŐ͗
•
•

amortizált bekerülési értéken értékelt pénzügyi eszközök esetében a bruttó könyv szerinti
ĠƌƚĠŬĞƚĐƐƂŬŬĞŶƚƅƂƐƐǌĞŐŬĠŶƚ;ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐͿ
ĂƉĠŶǌƺŐǇŝŐĂƌĂŶĐŝĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬĠƐŚŝƚĞůŶǇƷũƚĄƐŝĞůŬƂƚelezettségek esetén céltartalékként
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e-iv.) Leírás
A hitelek és adósságinstrumentumok (részlegesen vagy teljes mértékben) leírásra kerülnek,
amennyiben a Bank ĠƐƐǌĞƌƾĞŶŶĞŵǀĄƌũĂĂƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌĞŐĠƐǌĠŶĞŬǀĂŐǇĞŐǇƌĠƐǌĠŶĞŬŵĞŐƚĠƌƺůĠƐĠƚ͘
ůƚĂůĄďĂŶ Ğǌ Ă ŚĞůǇǌĞƚ͕ ŚĂ Ă ĂŶŬ ƷŐǇ şƚĠůŝ ŵĞŐ͕ ŚŽŐǇ Ăǌ ĂĚſƐŶĂŬ ŶĞŵ Ąůů ƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐƌĞ ĞůĞŐĞŶĚƅ
bevételforrás, amely a leírással érintett összeg visszafizetésére alkalmas cash-flow-t generálna.
Ugyanakkor a leírással érintett pénzügyi eszközök végrehajtási eljárás tárgyát is képezhetik.
A pénzügyi instrumentumok az alábbi kategóriákban és értékelési elvek szerint kerülnek bemutatásra
a pénzügyi kimutatásokban:

2.3.1.2

Amortizált bekerülési értékelés (ABÉ)

Az alábbi besorolású instrumentumokat értékeli a Bank amortizált bekerülési értéken:

/͘ĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝĐĠůƷŚŝƚĞůǀŝƐǌŽŶǇƚŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ
Üzleti modell alapján azokat a papírokat sorolja a Bank ebbe a kategóƌŝĄďĂ͕ ĂŚŽů Ă ĐĠů ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ
ƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬďĞƐǌĞĚĠƐĞ͘ǌĞŬĞƚĂƉĂƉşƌŽŬĂƚůĞũĄƌĂƚŝŐũĞůůĞŵǌƅĞŶŵŝŶĚĞŶĞƐĞƚďĞŶŵĞŐƚĂƌƚũĂĂĂŶŬ͘
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬŬŝǌĄƌſůĂŐƚƅŬĞĠƐŬĂŵĂƚƌĂƚĞƌũĞĚŶĞŬŬŝ͘>ĞŚĞƚŶĞŬĨŝǆĠƐǀĄůƚŽǌſŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷĂŬ
ŝƐ Ă ƉĂƉşƌŽŬ͘ ůƅƚƂƌůĞƐǌƚĠƐ͕ ĨƵƚĂŵŝĚƅ ŵſĚŽƐşƚĄƐ ŶĞŵ ũĞůůĞŵǌƅ ĠƐ ĨŝǌĞƚĠƐ ŚĂůĂƐǌƚĄƐĂ ĞƐĞƚĠŶ ŶŝŶĐƐĞŶ
ŬĂŵĂƚŵĞŶƚĞƐƉĞƌŝſĚƵƐ͘EĠǀĠƌƚĠŬĂůĂƚƚ͕ǀĂŐǇĂĨĞůĞƚƚǀĄƐĄƌŽůƚƉĂƉşƌŽŬĞƐĞƚĠďĞŶĂĨĞůŵĞƌƺůƅĚŝƐǌŬŽŶƚ͕
vagy prémium nem felhalmozott kamatot testesít meg.

J. Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és követelések
A Bank ĨƅƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞ ĂůĂƉũĄŶ ůĂŬŽƐƐĄŐŝ͕ǀĄůůĂůĂƚŝ ĠƐ ŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚŝ ƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬĨŽůǇſƐşƚŽƚƚ ŬƂůĐƐƂŶƂŬ
kerülnek besorolásra ebbe a kategóriába. Az ebbe a kategóriába sorolt instrumentumok üzleti
ŵŽĚĞůůũĠŶĞŬĐĠůũĂĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐŬĂŵĂƚŽŬĠƐĂĨŽůǇſƐşƚŽƚƚƚƅŬĞďĞƐǌĞĚése. Abban az esetben sorol a
Bank amortizált bekerülési értékelési kategóriába egy hitel terméket, amennyiben a kölcsön kamata
ĐƐĂŬĂƉĠŶǌŝĚƅĠƌƚĠŬĠƚ͕ŚŝƚĞůĞǌĠƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚĞůůĞŶĠƌƚĠŬĠƚés nyereségrátát testesít meg. Lásd még az „S”
pontot ĂŚŝƚĞůĞŬ&sdW>ďesorolásához.

K. Hitelintézetekkel szembeni követelések
,ŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚĞŬŬĞůƐǌĞŵďĞŶŝŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬŬƂǌƂƚƚĂŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐŚĞǌŬƂƚƅĚƅƚĠƚĞůĞŬǀĂŶŶĂŬ͕
mint például a más banknál elhelyezett lekötött betétek.

L. Minden amortizált ďĞŬĞƌƺůĠƐŝĠƌƚĠŬĞůĠƐƾŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂƐŽƌŽůƚƉĠŶǌƺŐǇŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ
Ebbe a kategóriába tartoznak az ügyfelekkel szembeni kötelezettségek (betétek) a hitelintézetekkel és
jegybankkal szembeni kötelezettségek (loro számlák, felvett hitelek, refinanszírozási források) és a
szállítói tartozások.
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M. Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek
ďďĞŶĂŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂŶĂŚĄƌŽŵŚſŶĂƉŶĄůŬŝƐĞďďůĞũĄƌĂƚŝŝĚƅǀĞů;ǀĂŐǇǀĄƐĄƌůĄƐŬŽƌŚĄƌŽŵŚſŶĂƉŽŶďĞůƺůŝ
ŚĄƚƌĂůĠǀƅĨƵƚĂŵŝĚƅǀĞůͿƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ͕ŶĂŐǇůŝŬǀŝĚŝƚĄƐƷ͕ĞǌĠƌƚƌƂǀŝĚŝĚƅŶďĞůƺůŝƐŵĞƌƚ ƂƐƐǌĞŐƾŬĠƐǌƉĠŶǌƌĞ
váltható értékpapírokat jeleníti meg a Bank. Szintén ebbe a kategóriába tartoznak készpénzállomány
és más bankoknál vezetett számlák (nostro-k) és az egynapos betétek.

N͘^ĂũĄƚƚƅŬĞ
 ĂŶŬ ƐĂũĄƚ ƚƅŬĞŬĠŶƚ Ă ƚƵůĂũĚŽŶŽƐŽŬ ĄůƚĂů Ă ĂŶŬ ƌendelkezésére bocsátott, valamint az adózott
ĞƌĞĚŵĠŶǇďƅů Ă ĂŶŬŶĄů ŚĂŐǇŽƚƚ ƚƅŬĞƌĠƐǌƚ ŵƵƚĂƚũĂ Ŭŝ͘  ƐĂũĄƚ ƚƅŬĞ ƂƐƐǌĞƚĞǀƅŝ Ă ũĞŐǇǌĞƚƚ ƚƅŬĞ͕
ƚƅŬĞƚĂƌƚĂůĠŬ͕ ĞƌĞĚŵĠŶǇƚĂƌƚĂůĠŬ͕ ŚĂůŵŽǌŽƚƚ ĞŐǇĠď ĄƚĨŽŐſ ũƂǀĞĚĞůĞŵ ĠƐ ũŽŐƐǌĂďĄůǇŝ ŬƂƚĞlezettségen
alapuló tartalékok.
A Bank a ƐĂũĄƚƚƅŬĞƂƐƐǌĞƚĞǀƅŝƚĂƉĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐďĂn könyv szerinti értéken szerepelteti. A
ĂŶŬŶĂŬŶŝŶĐƐǀŝƐƐǌĂǀĄƐĄƌŽůƚƐĂũĄƚƌĠƐǌǀĠŶǇĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂŬƂǌĞůŵƷůƚďĂŶĂũĞŐǇǌĞƚƚƚƅŬĠũĠƚŶĞŵǀĄůƚŽǌƚĂƚƚĂ
meg és nem bocsátott ki részvényt. ƚƅŬĞƺŐǇůĞƚĞŬŶĞŬƚƵůĂũĚŽŶşƚŚĂƚſƚƌĂŶǌĂŬĐŝſƐŬƂůƚƐĠŐĞŬ;ƉĠůĚĄƵů
saját részvények kibocsátása) az összes adóhatással nettósított értékďĞŶ͕ ŬƂǌǀĞƚůĞŶƺů Ă ƐĂũĄƚ ƚƅŬĠƚ
csökkentenék.
A ƚƅŬĞƚĂƌƚĂůĠŬ ƚĞƌŚĠƌĞ ũĞůĞŶůĞŐ ŽƐǌƚĂůĠŬ ŶĞŵ ĨŝǌĞƚŚĞƚƅ Ŭŝ͘  ƚĄƌŐǇĠǀŝ ĂĚſǌŽƚƚ ĞƌĞĚŵĠŶǇ Ăǌ
eredménytartalék része. A Bank eredménytartalék csökkentéseként számolja el a tulajdonos felé
ĨŝǌĞƚĞŶĚƅŽƐǌƚĂůĠŬŽƚ͘ ǌ ĞůƐǌĄŵŽůĄƐ Ăǌƚ ĂǌŝĚƅƐǌĂŬŽƚĠƌŝŶƚŝ͕ĂŵŝŬŽƌĂǌŽƐǌƚĂůĠŬŵĞŐĄůůapításra kerül,
azaz a tulajdonosnak joga keletkezik az osztalékra. Halmozott egyéb átfogó jövedelem mérlegsoron a
ĂŶŬĂǌŽŶĞƌĞĚŵĠŶǇũĞůůĞŐƾƚĠƚĞůĞŬĞƚŵƵƚĂƚũĂŬŝ͕ŵĞůǇĞŬƌĞĂůŝǌĄůĄƐĂŵĠŐŶĞŵƚƂƌƚĠŶƚŵĞŐ͕ĞǌĠƌƚĠǀĞƐ
ĞƌĞĚŵĠŶǇŬĠŶƚ ŶĞŵ ũĞůĞŶşƚŚĞƚƅĞŬ ŵĞŐ͘ :ĞůĞŶleg csak a likviditási célú, azaz az átfogó eredménnyel
ƐǌĞŵďĞŶ ǀĂůſƐĂŶ ĠƌƚĠŬĞůƚ ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ ǀĂůſƐ ĠƌƚĠŬĞůĠƐĠďƅů ƐǌĄƌŵĂǌſ ŬƺůƂŶďƂǌĞƚĞŬ ŚĂůŵŽǌŽƚƚ
egyenlegét tartalmazza a mérlegsor. A Bank a Jogszabályi kötelezettségen alapuló tartalékok soron
mutatja ki aǌĞƌĞĚŵĠŶǇƚĂƌƚĂůĠŬďſůĞůŬƺůƂŶşƚĞƚƚĄůƚĂůĄŶŽƐƚĂƌƚĂůĠŬŽƚ͘ŬƂƚĞůĞǌƅƚƂƌǀĠŶǇŝ͕ĂǌĂĚſǌŽƚƚ
eredmény 10%-ŽƐŵĠƌƚĠŬƾƚĂƌƚĂůĠŬŬĠƉǌĠƐĞŶĨĞůƺůƚŽǀĄďbi tartalékot a Bank nem képez.

2.3.1.3

Valós értékelés eredménnyel szemben (FVTPL)

Amennyiben az üzleti modell ƐǌĞƌŝŶƚ Ă ĐĠů ŶĞŵ Ă ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬ ďĞƐǌĞĚĠƐĞ͕ ŚĂŶĞŵ
ĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐďƅů͕ŬĞƌĞƐŬĞĚĠƐďƅůƐǌĄƌŵĂǌſŚĂƐǌŽŶ͕ĄƌĨŽůǇĂŵŶǇĞƌĞƐĠŐ͕ǀĂŐǇŚĂĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐĨĞůƚĠƚĞůĞŬ
meghatĄƌŽǌŽƚƚŝĚƅƉŽŶƚŽŬďĂŶŽůǇĂŶĐĂƐŚ-flow-kat eredményeznek, amĞůǇĞŬŶĞŵŬŝǌĄƌſůĂŐĂƚƅŬĞĠƐĂ
kŝŶƚ ůĞǀƅ ƚƅŬĞƂƐƐǌĞŐ ƵƚĄŶ ũĄƌſ ŬĂŵĂƚ ŬŝĨŝǌĞƚĠƐĞŝ͕ ĂŬŬŽƌ ŵŝŶĚĞŶ ĞƐĞƚďĞŶ ĞƌĞĚŵĠŶŶǇĞů ƐǌĞŵďĞŶ ŬĞůů
valósan értékelni a pénzügyi instrumentumot. Ebbe a kategóriába sorolt pénzügyi eszközök után
értékvesztés nem kerül elszámolásra. A Bank havonta végez valós értĠŬĞůĠƐƚŵŝŶĚĞŶǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾ
instrumentumára. A valós értékelési különbözet önálló eredménykimutatás soron és nettó módon
kerül megjelenítésre a tárgyévi eredménykimutatásban. A valós értékelés alapelvei a 2.4.2 fejezetben
kerültek bemutatásra.

26

BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
Az alábbi besorolású instrumentumokat értékeli a Bank valós értéken eredménnyel szemben:
O. Kereskedési célú hitelvisǌŽŶǇƚŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ
Forgatási céllal a rövid távon realizálódó árfolyam nyereség elérésére beszerzett értékpapírokat sorol
ebbe a kategóriába a Bank. Az ügyfelek megbízása alapján vásárolt és az ügyfélnek továbbértékesített
értékpapírokat is ide sorolja a Bank.

P. Származékos ügyletek
ĞƌŝǀĂƚşǀ ƺŐǇůĞƚĞŬĞƚ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ ĨĞĚĞǌĞƚŝ ĐĠůůĂů köt a Bank. Alkalmanként köt(het) kereskedési célú
ƐǌĄƌŵĂǌĠŬŽƐƺŐǇůĞƚĞƚŝƐ͕ŵĞůǇŶĞŬĐĠůũĂĄƌĨŽůǇĂŵŶǇĞƌĞƐĠŐĞůĠƌĠƐĞ͘DŝŶĚĞŶŚĂƚĄƌŝĚƅƐ͕ĚĞƌŝǀĂƚşǀƺŐǇůĞƚĞŬ
ŚĂƚĄƌŝĚƅƐ ƺŐǇůĞƚrésze az ügylet kötésekor mérlegen kívüli tételként kerül nyilvántartásba vételre a
ŚĂƚĄƌŝĚƅƐŬƂƚĠƐŝĄƌĨŽůǇĂŵƂƐƐǌĞŐĠďĞŶ͘
A ĚĞƌŝǀĂƚşǀ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬ Ăǌ ƺŐǇůĞƚ ŬƂƚĠƐŝ ŶĂƉũĄŶ ŬƂŶǇǀĞůƅĚŶĞŬ ǀĂůſƐ ĠƌƚĠŬĞŶ͕ ŵĂũĚ Ă
ŬĠƐƅďďŝĠƌƚĠŬĞůĠƐŝƐǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞŶƚƂƌƚĠŶŝŬ͘
A derivatív pénzügyi instrumentumok valós értékében beálló változás az eredmény kimutatásban kerül
elszámolásra. Minden egyes derivatíva ügyletenkénti valós értékének és bekerülési értékének
ŬƺůƂŶďƐĠŐĞũĞůůĞŐĠŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶĞƐǌŬƂǌŬĠŶƚǀĂŐǇŬƂƚĞůezettségként kerül kimutatásra.
Azok a derivatív ügyletek, amelyeket a Bank kockázat-ŵĞŶĞĚǌƐĞůĠƐĠďƅůƐǌĄƌŵĂǌſƉŽǌşĐŝſŬŚĂƚĠŬŽŶǇ
ĨĞĚĞǌĠƐĠƌĞ ŬƂƚŶĞŬ͕ ĚĞ ŶĞŵ ŵŝŶƅƐƺůŶĞŬ Ăǌ /&Z^ ϵ ƐƚĂŶĚĂƌĚ ƐǌĞƌŝŶƚ ƐǌĄŵǀŝƚĞůŝ ĨĞĚĞǌĞƚŝ ƺŐǇůĞƚŶĞŬ͕
kereskedési cĠůƷ ĚĞƌŝǀĂƚşǀĄŬŶĂŬ ŵŝŶƅƐƺůŶĞŬ͘ Ezért valós értéken kerülnek bemutatásra, és a nem
realizált nyereség és veszteség közvetlenül az eredménykimutatásban jelenik meg. A számviteli
fedezeti elszámolás részleteit az 2.4.3 fejezet mutatja be.
Az alábbi származékos ügylet típusokkal foglalkozik a Bank: forward, deviza swap (CRS), kamat swap
;/Z^Ϳ͕ ĚĞǀŝǌĂ ƐǁĂƉƉĂů ŬŽŵďŝŶĄůƚ ŬĂŵĂƚ ƐǁĂƉ ;/Z^Ϳ͘ A Banknak beágyazott származékos termékei
nincsenek.

Y͘sĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂƐŽƌŽůƚƉĠŶǌƺŐǇŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ
ĂŶŬĂŬŬŽƌũĞůƂůŵĞŐĞƌĞĚŵĠŶŶǇĞůƐǌĞŵďĞŶǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾŶĞŬĞŐǇƉĠŶǌƺŐǇŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞƚ͕ŚĂ
ĂǌǌĂů ŬƂǀĞƚŬĞǌĞƚĞƐƐĠ ƚĞŚĞƚƅ Ă ƐǌĄŵǀŝƚĞůi elszámolás (accounting mismatch elkerülése). Jelenleg
nincsen ilyen instrumentum.

Z͘<ƂƚĞůĞǌƅĞŶĞƌĞĚŵĠŶŶǇĞůƐǌĞŵďĞŶǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾértékpapírok
/ůǇĞŶƚşƉƵƐƷŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬƉů͘ĂƚƅǌƐĚĠŶũĞŐǇǌĞƚƚƌĠƐǌĞƐĞĚĠƐĞŬ͘

S. Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és követelések
ǌƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŚŝƚĞůĞŬǀĂŐǇ&sdW>ĠƌƚĠŬĞůĠƐŝŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂƚƂƌƚĠŶƅďĞƐŽƌŽůĄƐƚĂĂŶŬ üzleti
ŵŽĚĞůůƚĞƐǌƚĠƐͣŚŝƚĞůǀŝƐǌŽŶǇƚŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬďĞƐŽƌŽůĄƐĂĠƐĠƌƚĠŬĞůĠƐĞ͕͟ĂǌƷŐǇŶĞǀĞǌĞƚƚ
^WW/;^ŽůĞůǇWĂǇŵĞŶƚƐŽĨWƌŝŶĐŝƉĂůΘ/ŶƚĞƌĞƐƚͿƚĞƐǌƚĂůĂƉũĄŶǀĠŐǌŝĞů͕ŵĞůǇŵŝŶĚĞŶŚŝƚĞůƚĞƌŵĠŬĐƐŽƉŽƌƚƌĂ
egyedileg készül. Abban az esetben sorol a Bank amortizált bekerülési értékelési kategóriába egy hitel
ƚĞƌŵĠŬĞƚ͕ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶĂŬƂůĐƐƂŶŬĂŵĂƚĂĐƐĂŬĂƉĠŶǌŝĚƅĠƌƚĠŬĠƚ͕ŚŝƚĞůĞǌĠƐŝkockázat ellenértékét és
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ŶǇĞƌĞƐĠŐƌĄƚĄƚƚĞƐƚĞƐşƚŵĞŐĠƐĂŬƂůĐƐƂŶƚƅŬĞĂĨŽůǇſƐşƚŽƚƚƚƅŬĞǀĂůſƐĠƌƚĠŬĠƚũĞůĞŶƚŝ͘ĨƅďďďĞƐŽƌŽůĄƐŝ
ƐǌĞŵƉŽŶƚŽŬ͕ ŵĞůǇĞŬ ŶĞŵ ƚĞůũĞƐƺůĠƐĞ ĞƐĞƚĠŶ Ă ŚŝƚĞůĞŬ &sdW> ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ ŬĞƌƺůŶĞŬ ďĞƐŽƌŽůĄƐƌĂ Ăǌ
alábbiak:
•
•
•
•
•

•
•

,ŝƚĞůŶǇƷũƚĄƐĐĠůũĂŵŝŶĚĞŶĞƐĞƚďĞŶƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬďĞƐǌĞĚĠƐĞ͘
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬŬŝǌĄƌſůĂŐƚƅŬĞĠƐŬĂŵĂƚƌĂ terjednek ki.
ŶǇƷũƚŽƚƚŚŝƚĞůĞŬƺǌůĞƚŝĐĠůũĂŶĞŵĂũƂǀĞŶĚƅďĞůŝĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐ͕ĂŶŶĂŬĞůůĞŶĠƌĞ͕ŚŽŐǇĂďĞŚĂũƚĄƐ
tevékenysége során rendszeresen értékesít rosszhitel állományt.
ůƅƚƂƌůĞƐǌƚĠƐ͕ĨƵƚĂŵŝĚƅŵſĚŽƐşƚĄƐ͕ĄƚƐƚƌƵŬƚƵƌĄůĄƐĞƐĞƚĠŶĂǌĞůƅƚƂƌůĞƐǌƚĠƐŝĚşũĂŬŵĠƌƚĠŬĞnem
ũĞůĞŶƚƅƐ;ũĞůůĞŵǌƅĞŶϮ-3%).
sĄůƚŽǌſ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐ ĞƐĞƚĠŶ Ă ŬĂŵĂƚůĄď Ă ŵĞŐũĞůƂůƚ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŬĂŵĂƚůĄď ǀĄůƚŽǌĄƐĄǀĂů
párhuzamosan, azzal azonos irányba mozog és a kamat megállapítás gyakorisága egyezik
kamatperiódussal.
ǌ ƺŐǇĨĞůĞŬ ĄůƚĂů ŵĞŐ ŶĞŵ ĨŝǌĞƚĞƚƚ ƚƅŬĠƚ ĠƐ ŬĂŵĂƚŽŬĂƚ ůĞũĄƌƚ ŬƂǀĞƚĞůĠƐŬént tartja nyilván a
Bank.
&ŝǌĞƚĠƐŚĂůĂƐǌƚĄƐĂĞƐĞƚĠŶŶŝŶĐƐ͕ǀĂŐǇŶĞŵũĞůĞŶƚƅƐĂŬĂŵĂƚŵĞŶƚĞƐƉĞƌŝſĚƵs.

:ĞůĞŶůĞŐŽůǇĂŶŚŝƚĞůĞŬŬĞƌƺůŶĞŬ&sdW>ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ͕ĂŚŽůĂŬĂŵĂƚŶĞŵŬŝǌĄƌſůĂŐŝĚƅĠƌƚĠŬĞƚ͕ŚŝƚĞůĞǌĠƐŝ
kockázatot és marzsot jelent ĠƐ Ğǌƚ Ăǌ ^WW/ ƚĞƐǌƚ ŝƐ ŵĞŐĞƌƅƐşƚŝ (pl. a Családi Otthonteremtési
Kedvezménnyel, a CSOK-kal támogatott hitelek, vagy a Babaváró hitelek).

2.3.1.4

sĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐĞŐǇĠďĄƚĨŽŐſũƂǀĞĚĞůĞŵŵĞůƐǌĞŵďĞŶ;&sdK/Ϳ

,Ă Ăǌ ƺǌůĞƚŝ ŵŽĚĞůů ƐǌĞƌŝŶƚ Ă ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ƉĠŶǌĄƌĂŵ ďĞƐǌĞĚĠƐĞ ĠƐ ĂĚŽƚƚ ĞƐĞƚďĞŶ ĞůĂĚĄƐ Ă ĐĠů͕ ĠƐ Ă
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐƉĠŶǌĄƌĂŵƚƅŬĠƌĞĠƐĂĨĞŶŶĄůůſƚƅŬĞƵƚĄŶũĄƌſŬĂŵĂƚƌĂƚĞƌũĞĚĐƐĂŬki, akkor egyéb átfogó
jövedelemmel szemben kell valósan értékelni egy pénzügyi eszközt. Az üzleti modell alapján az ide
ƐŽƌŽůƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬŬĠƚĨƵŶŬĐŝſƚůĄƚŶĂŬĞů͕ĞŐǇƌĠƐǌƚƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬďĞƐǌĞĚĠƐĠƚ͕ŵĄƐƌĠƐǌƚ
napi likviditás menedzselését. A Bank által a likviditás biztosítása érdekében az ide sorolt értékpapírok
ďĄƌŵŝŬŽƌĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐƌĞŬĞƌƺůŚĞƚŶĞŬ͘ůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝŽŬŽŬďſůƚƂƌƚĠŶƅĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐǀĄƌŚĂƚſŐǇĂŬŽƌŝƐĄŐĂĠƐĂ
ǀŽůƵŵĞŶĞĂůĂƉũĄŶƚƂƌƚĠŶŝŬĂǌĞŐǇĞƐĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬƺǌůĞƚŝŵŽĚĞůůďĞƚƂƌƚĠŶƅďĞƐŽƌŽůĄƐĂ͘
Ebbe a kategóriába tartozó pénzügyi instrumentumokra vonatkozó kamatok az effektív kamat
módszerrel kerülnek elszámolásra.
Az egyéb átfogó jövedelemben elszámolt átértékelések összegét az adósságinstrumentumok esetében
ĂŬĠƐƅďďŝĞŬďĞŶĂĂŶŬ kivezetéskor (tipikusan értékesítés esetén) átvezeti a tárgyévi eredménybe.
ƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐŝ ĞůƅşƌĄƐŽŬĂƚ ĂůŬĂůŵĂǌŶŝ ŬĞůů Ăǌ ĞďďĞ Ă ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ ƐŽƌŽůƚ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ƵƚĄŶ ŝƐ͕
amennyiben hitelezési kockázatuk nem elhanyagolható. A hitelezési veszteségként elszámolt
értékvesztés az átértékelési tartalék ;K/Ϳjavára történik értékvesztési eredménnyel szemben.
Az alábbi besorolású instrumentumokat értékeli a Bank valósan az egyéb átfogó jövedelemmel
ƐǌĞŵďĞŶ;&sdK/Ϳ͗
T. Likviditási célú hitelviszonyt ŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬŬŝǌĄƌſůĂŐƚƅŬĞĠƐŬĂŵĂƚƌĂƚĞƌũĞĚŶĞŬŬŝ͘ůƅƚƂƌůĞƐǌƚĠƐ͕ĨƵƚĂŵŝĚƅŵſĚŽƐşƚĄƐ
ŶĞŵũĞůůĞŵǌƅ͘>ĞŚĞƚŶĞŬĨŝǆĠƐǀĄůƚŽǌſŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷĂŬŝƐĂƉĂƉşƌŽŬ͘sĄůƚŽǌſŬĂŵĂƚŽǌĄƐĞƐĞƚĠŶĂŬĂŵĂƚůĄď
a megjelölt referencia kamatláb változásával párhuzamosan, azzal azonos irányba mozog.
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U. Befektetési célú részesedések
Befektetési célú részesedések esetében a Bank ŶĞŵ ǀĄůĂƐǌƚŽƚƚĂ Ăǌƚ Ă ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚ ĞŐǇĞƚůĞŶ
instrumentumnál sem, miszerint megjelölheti az ilyen részesedést egyéb átfogó jövedelemmel
ƐǌĞŵďĞŶƚƂƌƚĠŶƅĠƌƚĠŬĞůĠƐƌĞ͘

2.3.2

Nem-pénzügyi instrumentumok

s͘ Lízingek
A Bank, mint lízingbe adó
A pénzügyi helyzet kimutatásban az „Amortizált bekerülési értéken értékelt ügyfeleknek nyújtott
kölcsönök és követelések” soron mutatja be a Bank a pénzügyi lízingköveteléseket.
A Bank, mint lízingbeadó azokat a megállapodásokat sorolja a lízingkövetelések közé, amelyek alapján
ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚƂƐƐǌĞŐ͕ǀĂŐǇƂƐƐǌĞŐĞŬŵĞŐĨŝǌĞƚĠƐĞĞůůĞŶĠďĞŶ͕ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚĨƵƚĂŵŝĚƅƌĞĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐ
szerinti eszköz használati jogát átadja a ůşǌŝŶŐďĞǀĞǀƅŶĞŬ. A lízing ügylet lehet pénzügyi, vagy operatív
besorolású.
Amennyiben minden lényeges tulajdonlással kapcsolatos kockázat és haszon átadásra kerül az ügylet
során az /&Z^ϭϲ ƐƚĂŶĚĂƌĚĞůƅşƌĄƐĂŝƐǌĞƌŝŶƚ͕ĂŬŬŽƌƉĠŶǌƺŐǇŝ lízingként kezeli a Bank az ügyletet.
Pénzügyi lízing ügylet esetében a lízing kezdetén a Bank, mint lízingbeadó lízingkövetelést mutat ki a
ŶĞƚƚſ ůşǌŝŶŐďĞĨŝǌĞƚĠƐĞŬ ƂƐƐǌĞŐĠďĞŶ͘ EĞƚƚſ ůşǌŝŶŐďĞĨŝǌĞƚĠƐĞŬ Ă ũƂǀƅďĞůŝ ŵŝŶŝŵĄůŝƐ ůşǌŝŶŐĨŝǌĞƚĠƐĞŬ ĠƐ Ă
garantált, illetve nem garantált maradványértékek összegének a lízing implicit kamatlábával
diszkontált jelenértéke (ennek meghatározását ůĄƐĚϮ͘Ϯ͘ĨĞũĞǌĞƚͿ͘ůşǌŝŶŐƺŐǇůĞƚŬĞǌĚĞƚĠŶĨĞůŵĞƌƺůƅ͕
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŚĞǌ ŬƂǌǀĞƚůĞŶƺů ŬĂƉĐƐŽůſĚſ ŬƂůƚƐĠŐĞŬ͕ ŵŝŶƚ Ăǌ ƺŐǇŶƂŬŝ ũƵƚĂůĠŬŽŬ͕ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŬƂƚĠƐŝ ĠƐ
ŵſĚŽƐşƚĄƐŝĚşũĂŬĠƐĂǌĠƌƚĠŬďĞĐƐůĠƐŝĚşũĂŬĂůşǌŝŶŐŬƂǀĞƚĞůĠƐďĞŬĞƌƺůĠƐŝĠƌƚĠŬĠƚŵſĚŽƐşƚũĄŬĠƐĂĨƵƚĂŵŝĚƅ
során kerülnek elszámolásra.
 ƉĠŶǌƺŐǇŝ ůşǌŝŶŐ ŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬ ŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐ ƵƚĄŶ Ă ďĞĨŽůǇƚ ůşǌŝŶŐ ĚşũĂŬ ƚƅŬĞ ƌĠƐǌĞ ĐƐƂŬŬĞŶƚŝ Ă
lízingkövetelést, míg a kamat része kamat bevételként kerül elszámolásra (lásd 2.2. D fejezet.). Az
ŝĚƅƐǌĂŬďĂŶĞůƐǌĄŵŽůƚértékvesztés csökkenti a lízingkövetelés könyv szerinti értékét.
A lízingkövetelések értékvesztésére a Bank ugyanazt a szabályrendszert alkalmazza, mint a pénzügyi
eszközei esetén (lásd 2.4.1-ben kifejtve).
Az olyan lízingek, amelyeknél lényegileg a tulajdonlással járó minden kockázat és haszon a Banknál
marad, operatív lízingként kerülnek besorolásra. A lízingbe adott eszköz továbbra is a Bank könyveiben
ŬĞƌƺůŬŝŵƵƚĂƚĄƐƌĂ͘ŬĂƉŽƚƚůşǌŝŶŐĚşũĂŬĂǀŽŶĂƚŬŽǌſŝĚƅƐǌĂŬĂůĂƚƚůŝŶĞĄƌŝƐĂŶŬĞƌƺůŶĞŬĂǌĞƌĞĚŵĠŶǇďĞŶ
elszámolásra.
Operatív lízing ügylet keretében a Bank ũĞůĞŶůĞŐŶĞŵĂĚĄƚĞƐǌŬƂǌƂŬƺǌůĞƚƐǌĞƌƾĞŶĂǌ/&Z^ϭϲ standard
kritériumai szerint.
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A Bank, mint ůşǌŝŶŐďĞǀĞǀƅ
ǌ /&Z^ ϭϲ ĂůĂƉũĄŶ Ăǌ ŽůǇĂŶ ůşǌŝŶŐĞŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ͕ ĂŵĞůǇĞŬŶĠů ůĠŶǇĞŐŝůĞŐ Ă ƚƵůĂũĚŽŶůĄƐƐĂů ũĄƌſ ŵŝŶĚĞŶ
kockázat és haszon a lízingbe adónál marad, és nem kerül át a Bankhoz, (korábban operatív lízing), a
lízingbe vételi ügylet kezdetén Bank és Leányvállalatai használatijog-eszközt számolnak el, melyet azon
a mérlegsoron mutatnak be a mérlegben, ahova a mögöttes eszköz tartozna, majd a Megjegyzésekben
kerülnek közzétételre, hogy mely mérlegsorok tartalmaznak használatijog-eszközt is. A pénzügyi
ŚĞůǇǌĞƚ ŬŝŵƵƚĂƚĄƐďĂŶ Ăǌ ͣ/ŶŐĂƚůĂŶŽŬ͕ ŐĠƉĞŬ ĠƐ ďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬ” soron mutatja be a Bank ezen
eszközöket. A használatijog-eszköz bekerülési értéke a vonatkozó lízingkötelezettség kezdeti értéke, a
már kifizetett lízingdíjak értéke, továbbá a járulékos közǀĞƚůĞŶŬƂůƚƐĠŐĞŬ͘DŝǀĞůĂĨŝǌĞƚĞŶĚƅůşǌŝŶŐĚşũĂŬ
ůĞŶĞŵǀŽŶŚĂƚſĄĨĂƌĠƐǌĞĂĨƵƚĂŵŝĚƅƐŽƌĄŶƚƂďďƌĠƐǌůĞƚďĞŶ;Ɖů͘ŚĂǀŽŶƚĂͿŵĞƌƺůĨĞů͕ĞǌĠƌƚŶĞŵŬĞƌƺů
aktiválásra.
ĞŬĞƌƺůĠƐƚŬƂǀĞƚƅĞŶŵŝŶĚĞŶŚĂƐǌŶĄůĂƚŝũŽŐ-eszköz bekerülési értéken kerül értékelésre, melynek során
a bekerülési értéket csökkenti a halmozott értékcsökkenés, és az elszámolt halmozott értékvesztés.
 ƌƂǀŝĚ ĨƵƚĂŵŝĚĞũƾ ůşǌŝŶŐďĞ ǀĠƚĞůŝ ƺŐǇůĞƚĞŬĞƚ͕ ƚŽǀĄďďĄ Ă ŬŝƐĠƌƚĠŬƾ ŵƂŐƂƚƚĞƐ ĞƐǌŬƂǌƂŬ͕ ŝůůĞƚǀĞ Ăǌ
immateriális javak, mint mögöttes eszközök lízingbe vételére Bank és Leányvállalatai nem alkalmazzák
Ăǌ/&Z^ϭϲǀŽŶĂƚŬŽǌſĞůƅşƌĄƐĂŝƚ͘

t͘/ŶŐĂƚůĂŶŽŬ͕ŐĠƉĞŬĠƐberendezések
A Bank akkor jelenít meg tárgyi eszközként egy felmerült kiadást, ha a beszerzett eszköz éven túl
közvetlenül, vagy közvetve ƐǌŽůŐĄůũĂĂďĂŶŬŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĞƚ͕ĂǌĞƐǌŬƂǌďƅůƐǌĄƌŵĂǌſŐĂǌĚĂƐĄŐŝŚĂƐǌŶŽŬ
várhatóan befolynak és a bekerülési érték megbízhatóan mĠƌŚĞƚƅ͘
A Bank bekerülési értéken veszi fel könyveibe tárgyi eszközeit. Bekerülési érték részét képezik a le nem
vonható áfávaů͕ ǀĄŵŽŬŬĂů͕ ŚĂƚſƐĄŐŝ ĚşũĂŬŬĂů ŶƂǀĞůƚ͕ ĞŶŐĞĚŵĠŶǇĞŬŬĞů ĐƐƂŬŬĞŶƚĞƚƚ ǀĠƚĞůĄƌ͖ ĞƐǌŬƂǌ
használható állapotba hozatalához közvetlenül kapcsolódó felmerült költségek és az eszköz
ůĞƐǌĞƌĞůĠƐĠǀĞůŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐũĞůĞŶƚƅƐƂƐƐǌĞŐƾǀĄƌŚĂƚſŬƂůƚƐĠŐĞŬ͘ďĂŶŬŝĨŽƌƌĄƐŽŬĂƚŶĞm tekinti a Bank
beszerzéshez kapcsolódó általános célú hitelnek, mert azok a hitelintézeti tevékenység részét képezik,
ezért azok kamatai nem kerülnek aktiválásra.
A Bank a 15 ezer Ft alatti ďĞƐǌĞƌǌĠƐŝĠƌƚĠŬƾŝƌŽĚĂƚĞĐŚŶŝŬĂŝĞƐǌŬƂǌƂŬĞƚĞŐǇĠďĂŶǇĂŐŬƂůƚƐĠŐŬĠŶƚŬƂŶǇǀĞůŝ
a ďĞƐǌĞƌǌĠƐŝĚƅƉŽŶƚũĄďĂŶ͘DŝŶĚĞŶϮϬϬ͘ϬϬϬ&ƚĂůĂƚƚŝďĞŬĞƌƺůĠƐŝĠƌƚĠŬƾĠƐĞŐǇĞĚŝďĞƐǌĞƌǌĠƐƾĞƐǌŬƂǌƚĂ
Bank analitikusan nyilvántartásban ǀĞƐǌ͕ ŵĂũĚ Ă ďĞŬĞƌƺůĠƐƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ĂǌŽŶŶĂů ĞŐǇ ƂƐƐǌĞŐďĞŶ
ĠƌƚĠŬĐƐƂŬŬĞŶƚ͘ ǌ ĂǌŽŶŽƐ ƚşƉƵƐƷ ĠƐ ŬŝƐ ĠƌƚĠŬƾ ĞƐǌŬƂǌƂŬĞƚ ĂŶŬ ĠƐ >ĞĄŶǇǀĄůůĂůĂƚĂŝ ĐƐŽƉŽƌƚŽƐĂŶ ŝƐ
nyilvántartásba veheti, aktiválja és a hasznos élettartamuk során értékcsökkenti.
A Bank az aktiválást ŬƂǀĞƚƅĞŶ ŵŝŶĚĞŶ ƚĄƌŐǇŝ ĞƐǌŬƂǌĠƚ Ă ďĞŬĞƌƺůĠƐŝ ĠƌƚĠŬŵŽĚĞůů ƐǌĞƌŝŶƚ ĠƌƚĠŬĞůŝ͘ ǌ
alapján az eszközök könyv szerinti értéke a bekerülési érték csökkentve a halmozott értékcsökkenéssel,
ĠƐ Ăǌ ĞůƐǌĄŵŽůƚ ŚĂůŵŽǌŽƚƚ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƐĞů͕ ŝůůĞƚǀĞ Ă ŬĠƐƅďďŝĞŬďĞŶ ĂŬƚŝǀĄůƚ ŬƂůƚƐĠŐĞŬŬĞů ŬƂƚĞůĞǌƅĞŶ
akkor korrigálva, amennyiben a ráaktiválandó költség értéke meghaladja az eszköz bekerülési
értékének 25%-Ąƚ͘/ŶŐĂƚůĂŶŽŬ͕ŐĠƉĞŬ͕ďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬĨĞůĠƌƚĠŬĞůĠƐĞĂǀĄůĂƐǌƚŽƚƚĠƌƚĠŬĞůĠƐŝŵŽĚĞůůŵŝĂƚƚ
nem lehetséges.
Értékcsökkenés során a Bank az eszközök bekerülési értékét azok hasznos élettartama alatt, lineáris
módszerrel napra arányosan havonta számolja el ráfordításként. Eszköz csoportonként megállapít a
Bank hasznos élettartamot, melyet évente felülvizsgál, és szükség esetén módosít. A felújított
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eszközöknél, ha a felújítás értéke meghaladja a felújított eszköz bekerülési értékének 25%-át, szintén
felülvizsgálatra kerül a hasznos élettartam (kiemelten a bérelt ingatlanon végzett beruházások
esetében). Bérelt ingatlanon végzett beruházások leírása a bérleti szerzƅĚĠƐůĞũĄƌĂƚĂĂůĂƉũĄŶƚƂƌƚĠŶŝŬ͘

 ĂŶŬ Ăǌ ĂůĄďďŝ ĞƐǌŬƂǌ ĐƐŽƉŽƌƚŽŬĂƚ ũĞůĞŶşƚŝ ŵĞŐ͕ ĠƐ Ă ĐƐŽƉŽƌƚŽŬŶĂŬ Ă ũĞůůĞŵǌƅ ǀĄƌŚĂƚſ ŚĂƐǌŶŽƐ
élettartamok alapján meghatározott leírási kulcsai az alábbiak:
DĞŐŶĞǀĞǌĠƐ
Épületek
Földterületek
Hálózatok (számítógépes, telekommunikációs)
Bérelt ingatlanon végzett beruházások
Bútorok
Biztonságtechnikai berendezések
Bank és irodatechnikai berendezések
Személyi számítógépek
Egyéb számítástechnikai berendezések
Mobil telefonok
Személygépkocsik

Élettartam
50 év
n/a
12,5 év
ďĠƌůĞƚŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐƐǌĞƌŝŶƚ
7 év
7 év
7 év
3 év
3 év
2 év
5 év

ĂŶŬƐĂũĄƚĞƐǌŬƂǌĞŝŶĞŬůĞŐƚƂďďũĠŶĠůĂƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚŽŬĂůĂƉũĄŶĂŵĂƌĂĚǀĄŶǇĠƌƚĠŬŶĞŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐ͘ďďƅů
kiindulva a Bank saját eszközei esetén csak akkor határoz meg maradványértéket, ha annak várható
értéke 1 millió Ft felett van. Személygépkocsiknál minden esetben megállapításra kerül
ŵĂƌĂĚǀĄŶǇĠƌƚĠŬ͕ŵĞůǇĂďĞƐǌĞƌǌĠƐŬŽƌĠƌǀĠŶǇĞƐũƂǀƅďĞůŝĠƌƚĠŬĂůĂƉũĄŶŬĞƌƺůŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐƌĂ͘
A BanŬĂŬŬŽƌǀĞǌĞƚŬŝĞŐǇƚĄƌŐǇŝĞƐǌŬƂǌƚ͕ǀĂŐǇŝŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐũſƐǌĄŐŽƚŬƂŶǇǀĞŝďƅů͕ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶĞůŝĚĞŐĞŶşƚŝ
Ăǌƚ͕ǀĂŐǇŚĂŶĞŵǀĄƌŵĄƌƚŽǀĄďďŝŚĂƐǌŶŽƚďĞůƅůĞ͘ŬŝǀĞǌĞƚĠƐĞƌĞĚŵĠŶǇŚĂƚĄƐĂŶĞƚƚſŵſĚŽŶŵƾŬƂĚĠƐŝ
bevétel és ráfordításként kerül az eredményben bemutatásra, mely az elidegenítés során járó
ellenérték és a kivezetett könyv szerint érték különbsége.

y͘/ŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐũĂǀĂŬ
Azokat a felmerült költségeket jeleníti meg a Bank immateriális jószágként, melyek olyan azonosítható
és nem tárgyiasult eszköz ďĞƐǌĞƌǌĠƐƌĞ͕ǀĂŐǇĞůƅĄůůşƚĄƐƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌŶĂŬ͕ĂŵŝĨĞůĞƚƚĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝũŽŐĂǀĂŶ͕
várhatóan gazdasági hasznokat fognak termelni és bekerülési értéke megbízhatóan megállapítható.
ǌŽŶŽƐşƚŚĂƚſĞŐǇŝŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐĞƐǌŬƂǌ͕ŚĂƂŶĄůůſĂŶĠƌƚĠŬĞƐşƚŚĞƚƅǀĂŐǇƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ͕ƚörvényes jogokból
keletkezik.
ƐǌĞƌǌĞƚƚĞƐǌŬƂǌƂŬďĞŬĞƌƺůĠƐŝĠƌƚĠŬĞĂŵĞŐƐǌĞƌǌĠƐŬƂůƚƐĠŐĞŝ͕ŵĞůǇŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐĄƌĂĂǌ/ŶŐĂƚůĂŶŽŬ͕
gépek, berendezések kezdeti értékelés szabályai vonatkoznak azzal a kitétellel, hogy leszerelési költség
soha nem kerül aktiváláƐƌĂ ŝŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐ ĞƐǌŬƂǌ ďĞŬĞƌƺůĠƐŝ ĠƌƚĠŬĠďĞŶ͘ ^ĂũĄƚ ĞůƅĄůůşƚĄƐƷ ŝŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐ
ũĂǀĂŬĂĂŶŬŶĄůĐƐĂŬĂďĞůƐƅĨĞũůĞƐǌƚĠƐƾƐǌŽĨƚǀĞƌĞŬůĞŚĞƚŶĞŬ͘ƐĂũĄƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐƾƐǌŽĨƚǀĞƌĞŬďĞŬĞƌƺůĠƐŝ
értéke minden olyan költség, mely közvetlenül a fejlesztés érdekében, a fejlesztési szakaszban merült
ĨĞů͕ ŵŝŶƚ Ăǌ ĂŶǇĂŐŽŬ͕ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬ ŬƂůƚƐĠŐĞŝ͕ ďĠƌŬƂůƚƐĠŐĞŬ ĠƐ ũĄƌƵůĠŬĂŝ͕ ƐǌĂŬĠƌƚƅ ĚşũĂŬ ;Ɖů͘
projektvezetési költségek) és tanácsadói díjak, engedélyezési költségek.
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Z. Készletek
Beszerzéskor a készletek bekerülési értéken kerülnek elszámolásra, melynek része a vételár, a le nem
vonható ÁFA, az importvámok és a szállítási költségek. A kiegyenlítéskor keletkezett devizaárfolyamkülönbözet nem változtatja meg a beszerzési árat. A követelés ellenértékeként a Bank
tulajdonába került eszközöket - amelyeket a Bank továbbértékesítési céllal tart könyveiben - az
árukészletek között olyan értéken kerülnek nyilvántartásba vételre, amilyen értékkel a Bank elismerte
a követelés kiegyenlítését. Pénzügyi lízingtárgy tényleges visszabirtoklásakor a társaság az eszközt az
ĠƌƚĠŬďĞĐƐůƅ ĄůƚĂů ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚ ĂŬƚƵĄůŝƐ ŬĠŶǇƐǌĞƌĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐŝ ƉŝĂĐŝ ĄƌŽŶ ǀĞƐǌŝ ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐďĂ Ă
készletek között. Amennyiben várhatóan a készlet bekerülési értéke nem térül meg (mert pl.
megrongálódott, vagy elavult), akkor a Bank a készletet leértékeli a nettó realizálható értékre.

AA. Egyéb eszközök és kötelezettségek
A nem pénzügyi instrumentumnak számító egyéb eszközök és kötelezettségek bekerüléskor
ƚƌĂŶǌĂŬĐŝſƐĄƌŽŶŬĞƌƺůŶĞŬŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐďĂ͘ƚƌĂŶǌĂŬĐŝſƐĄƌĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐ͕ƐǌĄŵůĂ͕ŝůletve egyéb számviteli
bizonylat szerinti összeg.
A Bank ezen tételek között jeleníti meg többek között a munkavállalókkal szembeni követeléseket,
ŬƂůƚƐĠŐǀĞƚĠƐƐĞů ƐǌĞŵďĞŶŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬĞƚ ;ĂĚſ ĠƐ ƚď ĞůƐǌĄŵŽůĄƐŽŬͿ͕ ŶĞŵ ŬĂŵĂƚ ũĞůůĞŐƾ
elhatárolásokat és a különféle egyéb aktív és passzív elszámolásokat.
sĞǀƅŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬũĞůůĞŵǌƅĞŶĂůşǌŝŶŐĨƵƚĂŵŝĚƅǀĠŐŝůşǌŝŶŐƚĄƌŐǇĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĞŬ͕ŵĞůǇĞŬĞƐĞƚĠďĞŶ͗
• ĂůşǌŝŶŐƚĄƌŐǇũĞůůĞŵǌƅĞŶƐǌĄůůşƚſŝǀŝƐƐǌĂǀĄƐĄƌůĄƐŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬŬĞƌĞƚĠďĞŶŬƂǌǀĞƚůĞŶƺůĂlízingbe
ǀĞǀƅ által kerüůĄƚĂĚĄƐƌĂĂǀĞǀƅŶĞŬ͕
• ĂĨŝǌĞƚĠƐŝĨĞůƚĠƚĞůũĞůůĞŵǌƅĞŶĂǌŽŶŶĂůŝĨŝǌĞƚĠƐ͕ŶŝŶĐƐĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐŝŬŽŵƉŽŶĞŶƐ͕
• ǀŝƐƐǌĂŬƺůĚĠƐŝ͕ ǀŝƐƐǌĂƚĠƌşƚĠƐŝ ŬƂƚĞůŵĞŬĞƚ Ăǌ ĂĚĄƐǀĠƚĞůŝ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬ ũĞůůĞŵǌƅĞŶ ŶĞŵ
tartalmaznak,
• Ăǌ ĂĚĄƐǀĠƚĞů ĂůĂƉũĂ ũĞůůĞŵǌƅĞŶ Ăǌ ĞƌĞĚĞƚŝ ůşǌŝŶŐƚĄƌŐǇ ƐǌĄllítóval megkötött visszavásárlási
ŐĂƌĂŶĐŝĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐ͘
 ǀĞǀƅŝ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞkkel kapcsolatosan a Bank ŽůǇĂŶ ĚƂŶƚĠƐĞŬĞƚ ŶĞŵ ŚŽǌ͕ ŵĞůǇĞŬ Ă ǀĞǀƅŝ
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬďƅůƐǌĄƌŵĂǌſďĞǀĠƚĞůĞŬƂƐƐǌĞŐĠƚĠƐŝĚƅǌşƚĠƐĠƚŵſĚŽƐşƚũĂ.

͘&ƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬĠƐcéltartalékok
Bank akkor jelenít meg céltartalékot a pénzügyi helyzet kimutatásában, ha múltbéli esemény hatására
ĨĞŶŶĄůůŽůǇĂŶďŝǌŽŶǇƚĂůĂŶƂƐƐǌĞŐƾŬƂƚĞůŵĞ͕ĂŵŝŶĞŬĠƌƚĠŬĞŵĞŐďşǌŚĂƚſĂŶďĞĐƐƺůŚĞƚƅĠƐǀĂůſƐǌşŶƾ͕ŚŽŐǇ
ĂŬƂƚĞůĞŵƚĞůũĞƐşƚĠƐĞĞƌƅĨŽƌƌĄƐŽŬŬŝĄƌĂŵůĄƐĄǀĂůũĄƌŵĂũĚ͘sĂůſƐǌşŶƾŶĞŬƚĞŬŝŶƚŝĂŶŬĂŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞƚ͕
ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶĂŬƂƚĞůĞŵďĞŬƂǀĞƚŬĞǌĠƐĠŶĞŬĂǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐĞĂǌϱϬй-t meghaladja.
A céltartalékok az alábbi csoportok szerint kerülnek megbontásra:
•
•
•
•
•
•

Hitelezési tevékenység során nyújtott pénzügyi garanciákra és kezességekre
Hitelezési tevékenység során nyújtott hitelkeretekre
Nyugdíjra és végkielégítésre
Le nem zárt peres ügyekre
Átszervezéssel kapcsolatban képzett céltartalék
Egyéb céltartalékok
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&ƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐŬĠŶƚŬĞƌƺůŬƂǌǌĠƚĠƚĞůƌĞĞŐǇkötelem, amennyiben az
(a) lehetséges kötelem͕ĂŵĞůǇŵƷůƚďĞůŝĞƐĞŵĠŶǇĞŬďƅůƐǌĄƌŵĂǌŝŬ͕ĠƐĂŵĞůǇŶĞŬůĠƚĞǌĠƐĠƚĐƐĂŬĞŐǇǀĂŐǇ
ƚƂďď͕ŶĞŵƚĞůũĞƐĞŶĂĂŶŬĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞĂůĂƚƚĄůůſ͕ďŝǌŽŶǇƚĂůĂŶũƂǀƅďĞůŝĞƐĞŵĠŶǇďĞŬƂǀĞƚŬĞǌĠƐĞǀĂŐǇ
ďĞŶĞŵŬƂǀĞƚŬĞǌĠƐĞĨŽŐũĂŵĞŐĞƌƅƐşƚĞŶŝ͖ǀĂŐǇ

(b)ŵĞŐůĠǀƅŬƂƚĞůĞŵ͕ĂŵĞůǇŵƷůƚďĞůŝĞƐĞŵĠŶǇĞŬďƅůƐǌĄƌŵĂǌŝŬ͕ĚĞĂŵĞůǇĞƐĞƚĠŶ
(i) ŶĞŵ ǀĂůſƐǌşŶƾ ;ϱϬй-ŶĄů ŬŝƐĞďď ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐͿ͕ ŚŽŐǇ Ă ŬƂƚĞůĞŵ ŬŝĞŐǇĞŶůşƚĠƐĞ ĞƌƅĨŽƌƌĄƐŽŬ
ŬŝĄƌĂŵůĄƐĄǀĂůũĄƌŵĂũĚ͖ǀĂŐǇ
(ii) ĂŬƂƚĞůĞŵƂƐƐǌĞŐĞŶĞŵŵĠƌŚĞƚƅŵĞŐďşǌŚĂƚſĂŶ͘
A ĨƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬĞƚĂĂŶŬ nem jeleníti meg a mérlegben͕ĚĞĂǌĂůĄďďŝĨƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ
elkülönítetten kimutatásra kerülnek a könyvekben:
•
•
•

Nyújtott pénzügyi garanciák
Hitelelkötelezettségek
>ĞŶĞŵǌĄƌƚƉĞƌĞƐƺŐǇĞŬŬĞůŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĨƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ

DŝŶĚĞŶ ŶǇƷũƚŽƚƚ ŐĂƌĂŶĐŝĂ ĨƺŐŐƅ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐŬĠŶƚ ŬĞƌƺů ĞůƐǌĄŵŽůĄƐƌĂ͘ EǇƷũƚŽƚƚ Ɖénzügyi garanciák
kezdeti mérlegértékeként a befolyt garancia díjak kerülnek kimutatásra. KöǀĞƚƅ ĠƌƚĠŬĞůĠƐ Ă
garanciából származó várható veszteség értéke céltartalékként kerül bemutatásra.
ǌ ƺŐǇĨĞůĞŬ ĄůƚĂů ůĞ ŶĞŵ ŚşǀŽƚƚ͕ ĚĞ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐ ƐǌĞƌŝŶƚ ĨĞŶŶĄůůſ ŚŝƚĞůŬĞƌĞƚĞŬ ƂƐƐǌĞŐĠƚ ŝƐ ĨƺŐŐƅ
kötelezettségként mutatja ki a Bank. Hitelkeretek kezdeti mérlegértékét nullában határozza meg a
ĂŶŬ͕ ŵşŐ ŬƂǀĞƚƅ ĠƌƚĠŬŬĠŶƚ Ă ǀĄƌŚĂƚſ ǀĞƐǌƚĞƐĠŐ ĠƌƚĠŬĠƚ͘  ũſů ƚĞůũĞƐşƚƅ ;ƐǌĂŬĂƐǌ ϭͿ ĠƐ ĂůƵůƚĞůũĞƐşƚƅ
;ƐǌĂŬĂƐǌ ϮͿ ƉŽƌƚĨſůŝſŬďĂ ƚĂƌƚŽǌſ ŚŝƚĞůĞŬŚĞǌ ŬĂƉĐƐŽůſĚſ ĨƺŐŐƅ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬƌĞ Ă ĂŶŬ ƐƚĂƚŝƐǌƚŝŬĂŝ
módszerekkel megbecsült kredit konverziós faktor figyelembevételével képez tartalékot. A nem
ƚĞůũĞƐşƚƅ;ďĞĚƅůƚͿŚŝƚĞůĞŬŚĞǌ;ƐǌĂŬĂƐǌϯͿŬĂƉĐƐŽůſĚſĨƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬƌĞĂĂŶŬϭϬϬй-os lehívási
ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐĞƚ ĨĞůƚĠƚĞůĞǌ͘  ŚŝƚĞůĞŬ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐĠŚĞǌ ŚĂƐŽŶůſĂŶ Ă ĂŶŬ ŵĞŐďĞĐƐƺůŝ Ă várható
ƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬĂƚ͕ ũĞůĞŶĠƌƚĠŬĞƚ ƐǌĄŵŽů͕ Ă ĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽƚ ƉĞĚŝŐ Ă ĨƺŐŐƅ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ ĠƐ Ă ŵĞŐƚĠƌƺůĠƐĞŬ
jelenértékének a különbségeként számolja el.
Le nem zárt peres ügyekre képzett céltartalékok egyedileg ügyenként jogászi szakvélemény alapján
kerülnek ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐƌĂĂƉĞƌǀĞƐǌƚĞƐĠŐǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐĞĠƐĂƉĞƌĠƌƚĠŬĂůĂƉũĄŶǀĄƌŚĂƚſĂŶ͕ůĞŐŶĂŐǇŽďď
ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞůĨŝǌĞƚĞŶĚƅƂƐƐǌĞŐ͘
A korengedményes nyugdíj és végkielégítés miatti céltartalék képzésnek az üzleti év során elhatározott
és kommunikált elbocsátások mŝĂƚƚŝ ĚƂŶƚĠƐŶĞŬ Ă ũƂǀƅďĞŶ ŬŝĨŝǌĞƚĞƚƚ ƂƐƐǌĞŐĞŬ ĨĞĚĞǌĞƚĠƚ ŬĞůů
megteremteni.
 ŶǇƷũƚŽƚƚ ŐĂƌĂŶĐŝĄŬƌĂ ĠƐŚŝƚĞůŶǇƷũƚĄƐŝ ĞůŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬƌĞ ŬĠƉǌĞƚƚ ĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽŬ Ăǌ /^ϯϳ ƐƚĂŶĚĂƌĚ
ĞůƅşƌĄƐĂŝƐǌĞƌŝŶƚŬĞƌƺůŶĞŬďĞŵƵƚĂƚĄƐƌĂ͘

33

BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
CC. Halasztott adózás
Adóköteles átmeneti különbözet keletkezik egy eszköz, vagy kötelezettség után, amennyiben a
ŬĂƉĐƐŽůſĚſ ĂĚſƚ ŶĞŵ Ă ƚĄƌŐǇŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ͕ ŚĂŶĞŵ Ă ũƂǀƅďĞŶ ŬĞůů ŵĞŐĨŝǌĞƚŶŝ͘ >ĞǀŽŶŚĂƚſ ĄƚŵĞŶĞƚŝ
különbözet esetében egy eszköz, vagy kötelezettségre vonatkoztatott és táƌŐǇŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ
ŵĞŐĨŝǌĞƚĞŶĚƅĂĚſĂũƂǀƅďĞŶůĞǀŽŶŚĂƚſǀĄǀĄůŝŬ͘
A Bank havonta elkészíti a számviteli és az adómérlegét, majd a két mérleg közötti különbségek
tételesen besorolásra kerülnek állandó és átmeneti különbözet csoportba. Az állandó különbözetnek
nincsen halasztott adó vonzata, az átmeneti különbözetek pedig adóköteles és levonható megjelölést
kapnak.

ƚŵĞŶĞƚŝŬƺůƂŶďƂǌĞƚũĞůůĞŵǌƅĞŶĂǌĂůĄďďŝĞƐĞƚĞŬďĞŶŬĞůĞƚŬĞǌŚĞƚŶĞŬ͗
• Eszközök értékcsökkenési leírása (adó és számviteli leírások kulcsok eltérése miatt)
• Bizonyos eszközök értékvesztése (nyereség adóból levonható/nem levonhatóság miatt)
• Bizonyos céltartalékolás (nyereség adóból levonható/nem levonhatóság miatt)
ŵĞůůĞƚƚŚĂůĂƐǌƚŽƚƚĂĚſŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬĞƚĞƌĞĚŵĠŶǇĞǌŚĞƚŶĞŬĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬ͗
• Elhatárolt veszteség (fel nem használt negatív adóalap)
• Fel nem használt adójóváírás
dĄƌŐǇŝĚƅƐǌĂŬŝ ŚĂůĂƐǌƚŽƚƚ ĂĚſ ŬƂǀĞƚĞůĠƐ ĠƐ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞƚ Ă ĂŶŬ ďĞƐǌĄŵşƚũĂ ĞŐǇŵĄƐƐĂů ƐǌĞŵďĞŶ͘
ŵĞŶŶǇŝďĞŶĂƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐƌĞĄůůſƺǌůĞƚŝƚĞƌǀĞŬĂůĂƉũĄŶǀĂůſƐǌşŶƾƐşƚŚĞƚƅ͕ŚŽŐǇĂũƂǀƅďĞŶŶĞŵŬĠƉǌƅĚŝŬ
annyi adóköteles jövedelem, amivel szemben a halasztott adókövetelés felhasználható lenne, a
várhatóan fel nem használható részre adókövetelés nem kerül kimutatásra.
A halasztott adó megállapításához szükséges adómérleg az aktuális értékeléskor hatályos adózási
szabályok alapján kerül megállapításra. A halasztott adó követelések és kötelezettségek mindig a
hatályos, vagy már kihirdetett (társasági) adókulcson kerülnek meghatározásra. Átlagos adókulcsot
nem alkalmaz a Bank, mert a hatályos társasági adó törvény szerint egykulcsos a társasági adó, ami
várhatóan nem fog változni.

DD. Munkavállalói juttatások
ŵĞŶŶǇŝďĞŶĂŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŶĂŬǀĂůĂŵŝůǇĞŶũƂǀƅďĞŶĨŝǌĞƚĞŶĚƅũƵƚƚĂƚĄƐũĄƌ͕ŵĞůǇǀĄƌŚĂƚſĂŶŬŝĨŝǌĞƚĠƐƌĞ
kerül, a Bank munkavállalói juttatási kötelezettséget mutat ki, a vonatkozó költség pedig arra az
ŝĚƅƐǌĂŬƌĂŬĞƌƺůĞůƐǌĄŵŽůĄƐƌĂ͕ĂŵŝŬŽƌŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſĂŬĂƉĐƐŽůſĚſŵƵŶŬĄƚƚĞůũĞƐşƚĞƚƚĞ͘
Rövid távú juttatásra elhatárolás akkor kerül pénzügyi helyzet kimutatásban megjelenítésre, ha az a
ƚĄƌŐǇŝĚƅƐǌĂŬƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌŝŬ͕ĚĞŬŝĨŝǌĞƚĠƐĞĐƐĂŬĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŝĚƅƐǌĂŬƌĂǀĄƌŚĂƚſ͘,ŽƐƐǌƷƚĄǀƷũƵƚƚĂƚĄƐŬĠŶƚ
azok a juttatási elemek miatt képzett céltartalékok kerülnek megjelenítésre, melyek kifizetése a
ŵĞŐƐǌŽůŐĄůĄƐƚŬƂǀĞƚƅϭϮ͘ŚſŶĂƉŽŶƚƷůǀĄƌŚĂƚſ͘
Ennek kereƚĠďĞŶ Ăǌ ĂůĄďďŝ ĞƐĞƚĞŬďĞŶ ŬĞƌƺů ĞůŚĂƚĄƌŽůĄƐ͕ ǀĂŐǇ ĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬ ũĞůůĞŐƾ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ
megjelenítésre a Banknál:
•

rövid távú juttatásként nyújtott bérek, jutalmak, bónuszok, egyéb juttatások és kapcsolódó
ũĄƌƵůĠŬĂŝŬ͕ŚĂĂŬŝĨŝǌĞƚĠƐƺŬĂƚĄƌŐǇŝĚƅƐǌĂŬƵƚĄŶƚƂƌƚĠnik (elhatárolás),
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•

•
•
•

rövid távú juttatásként nyújtott ki nem vett halmozódó szabadságok bér és járulékai,
ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶ ƚĄƌŐǇŝĚƅƐǌĂŬ ƵƚĄŶ ǀĄƌŚĂƚſĂŶ ŬŝĨŝǌĞƚĠƐƌĞ͕ ǀĂŐǇ ĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐƌĂ ŬĞƌƺůŶĞŬ
(elhatárolás),
ŚŽƐƐǌƷ ƚĄǀƷ ũƵƚƚĂƚĄƐŬĠŶƚ ŶǇƷũƚŽƚƚ ŚƾƐĠŐũƵƚĂůŵĂŬ ;ũƵďŝůĞƵŵŝ ĚşũͿ ũƂǀƅďĞŶ ǀĄƌŚĂƚſĂŶ
ŬŝĨŝǌĞƚĞŶĚƅŚĄŶǇĂĚĂ;ĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬͿ͕
ŚŽƐƐǌƷ ƚĄǀƷ ũƵƚƚĂƚĄƐŬĠŶƚ ŶǇƷũƚŽƚƚ ŚĂůĂƐǌƚŽƚƚ ũĂǀĂĚĂůŵĂǌĄƐŽŬ ;ũĞůĞŶƚƅƐ ŬŽĐŬĄǌĂƚǀĄůůĂůſŝ
ďſŶƵƐǌͿũƂǀƅďĞŶǀĄƌŚĂƚſĂŶŬŝĨŝǌĞƚĞŶĚƅŚĄŶǇĂĚĂ;ĞůŚĂƚĄƌŽůĄƐͿ͕
várható végkielégítések (céltartalék).

A Bank a pénzügyi helyzet kimutatásbaŶ ŵĞŐũĞůĞŶşƚĞŶĚƅ ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŝ ũƵƚƚĂƚĄƐŽŬ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŝƚ
azon az értéken mutatja ki, amennyit várhatóan fizetnie kell majd a rendezésük során. Ki nem vett
szabadságokra vonatkozó kötelezettség becslése azzal a feltételezéssel él, hogy a teljes ki nem vett
ƐǌĂďĂĚƐĄŐĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐƌĂ͕ǀĂŐǇŬŝĨŝǌĞƚĠƐƌĞĨŽŐŬĞƌƺůŶŝĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ͘ĂŶŬĂƐǌŽůŐĄůĂƚŝŝĚƅƚ
ŚƾƐĠŐũƵƚĂůŽŵƉƌŽŐƌĂŵŬĞƌĞƚĠďĞŶŝƐŵĞƌŝĞů͘ǌϱ͕ϭϬ͕ϭϱ͕ϮϬ͕Ϯϱ͕ϯϬĠǀƐǌŽůŐĄůĂƚŽƚũƵƚĂůŵĂǌǌĂĂĂŶŬ͘
Bank egy aktuáriusi számítási modell szerint, figyelembe véve múltbéli adatok alapján a fluktuációt,
ŬŽƌƚ ĠƐ ƐǌŽůŐĄůĂƚŝ ŝĚƅƚ͕ ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŶŬĠŶƚ ŬĂůŬƵůĄůũĂ Ŭŝ Ă ũƂǀƅďĞůŝ ŬŝĨŝǌĞƚĠƐŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞƚ͕ ŵĂũĚ
diszkontálja ezt az értéket.
 ĂŶŬ ƌĠƐǌǀĠŶǇĞŝ ƚƅǌƐĚĠŶ ŶĞŵ ũĞŐǇǌĞƚƚĞŬ Ġs piaci árfolyammal nem rendelkeznek. Kompenzációs
ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇŵĠƌĠƐĐĠůũĄďſůĂĂŶŬƐǌĄŵŽůĞŐǇĞůŵĠůĞƚŝƌĠƐǌǀĠŶǇĄƌĨŽůǇĂŵŽƚ͘ũĞůĞŶƚƅƐŬŽĐŬĄǌĂƚǀĄůůĂůſŬ
ƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇĨƺŐŐƅũĂǀĂĚĂůŵĂǌĄƐĂĂƐǌĄŵşƚŽƚƚƌĠƐǌǀĠŶǇĄƌĨŽůǇĂŵĨƺŐŐǀĠŶǇĠďĞŶŬĞƌƺůŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐƌĂ͘
A teljeƐşƚŵĠŶǇĨƺŐŐƅ ũĂǀĂĚĂůŵĂǌĄƐ ϱϬй-a hosszú távú, halasztott javadalmazás. A Bank által
ĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚŚĂůĂƐǌƚĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬϯĠǀ͕ĂŵĞůǇŝĚƅƐǌĂŬĂůĂƚƚĂŚĂůĂƐǌƚŽƚƚƌĠƐǌϯϯй-33,5%-33,5% arányban
ŬĞƌƺůŬŝĨŝǌĞƚĠƐƌĞ͘ǌĞŐǇĞƐĠǀĞŬďĞŶƚĠŶǇůĞŐĞƐĞŶŬŝĨŝǌĞƚŚĞƚƅũƵƚƚĂƚĄƐĠƌƚĠkét befolyásolja a munkavállaló
tárgyévi értékelése és a Bank teljesítménye.
sĠŐŬŝĞůĠŐşƚĠƐ ĂŬŬŽƌ ŬĞƌƺů ĞůƐǌĄŵŽůĄƐƌĂ͕ ĂŵŝŬŽƌ ŶĞŵ ĞůŬĞƌƺůŚĞƚƅ ĂŶŶĂŬ ŵĂũĚĂŶŝ ŬŝĨŝǌĞƚĠƐĞ͕ ĂǌĂǌ Ăǌ
ĠƌŝŶƚĞƚƚĞůƚƂƌƚĠŶƅŬŽŵŵƵŶŝŬĄůĄƐƚŬƂǀĞƚƅĞŶ͘

2.4

A Bank ĄůƚĂůĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚũĞůĞŶƚƅƐ ďĞĐƐůĠƐĞŬ

2.4.1

Értékvesztés

ƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƚĂĂŶŬĂǌ/&Z^ϵĞůƅşƌĄƐĂŝƐǌĞƌŝŶƚĂǀĄƌŚĂƚſŚŝƚĞůĞǌĠƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚǀĄůƚŽǌĄƐĂĂůĂƉũĄŶƐǌĄŵŽů
ĞůĂǌĂŵŽƌƚŝǌĄůƚďĞŬĞƌƺůĠƐŝĠƌƚĠŬĞůĠƐƾ;ŚŝƚĞůĞŬ͕ďĂŶŬďĞƚĠƚĞŬ͕ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬͿ͕ĠƐĂǌĄƚĨŽŐſĞƌĞĚŵĠŶŶǇel
ƐǌĞŵďĞŶǀĂůſƐĂŶĠƌƚĠŬĞůƚƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌĞŝ;ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬͿƵƚĄŶ͘ĂŶŬĞůƚĠƌƅŵſĚƐǌĞƌƌĞůŚĂƚĄƌŽǌǌĂ
meg az értékvesztést a hitelek, bankbetétek, valamint az értékpapírok esetében.
A várható hitelezési veszteségek és a hitelezési kockázat mértéke szerint Ăǌ /&Z^ ϵ ƐǌĞƌŝŶƚ ŚĄƌŽŵ
Szakaszt („Stage”-ĞƚͿ ŬƺůƂŶşƚ Ğů Ă ĂŶŬ͘  ƐƚĂŐĞ ϭ͕ ĂǌĂǌ Ă ũſů ƚĞůũĞƐşƚƅ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ Ă ŬĞǌĚĞƚŝ
ŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐƚƅůŬĞǌĚǀĞϭϮŚĂǀŝǀĄƌŚĂƚſŚŝƚĞůĞǌĠƐŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐŬĞƌƺůĞůƐǌĄŵŽůĄƐƌĂ͘ŵĞŶŶǇŝďĞŶĂŬĞǌĚĞƚŝ
ŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐſƚĂũĞůĞŶƚƅƐĞŶŵegnövekedik a várható veszteség (stage 2 – ĂůƵůƚĞůũĞƐşƚƅĞƐǌŬƂǌƂŬͿ͕ǀĂŐǇ
ŽďũĞŬƚşǀĞǀŝĚĞŶĐŝĂĄůůĨĞŶŶĂďĞĚƅůĠƐƌĞ;ƐƚĂŐĞϯ– ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅĞƐǌŬƂǌƂŬͿ͕ĠůĞƚƚĂƌƚĂŵŝǀĄƌŚĂƚſŚŝƚĞůĞǌĠƐŝ
veszteség kerül elszámolásra.
A hitelkockázatban a kezdeti ŵĞŐũĞůĞŶşƚĠƐſƚĂďĞŬƂǀĞƚŬĞǌĞƚƚũĞůĞŶƚƅƐŶƂǀĞŬĞĚĠƐƌĞƵƚĂůſŬƌŝƚĠƌŝƵŵŽŬ
ĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬůĞŚĞƚŶĞŬ͗
•
•

késedelem mértéke – ůĞŐŬĠƐƅďďϯϬŶĂƉŽƐŬĠƐĞĚĞůĞŵŝŐ͕
watchlistre kerülés – vállalati hitelek esetében
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•

•

•

ǀĄůůĂůĂƚŝ ƐǌĞŐŵĞŶƐ ĞƐĞƚĠďĞŶ͕ ƐǌŝŐŶŝĨŝŬĄŶƐ ƌĂƚŝŶŐͬďĞĚƅůĠƐŝ ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐ ƌŽŵůĄƐĂ Ă ŬĞǌĚĞƚŝ
ƌĂƚŝŶŐͬďĞĚƅůĠƐŝ ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŚĞǌ ǀŝƐǌŽŶǇşƚǀĂ ;ϭ͘ϱй-ŽƐ ďĞĚƅůĠƐŝ ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐ ŶƂǀĞŬĞĚĠƐ ǀĂŐǇ
négy notch rating - kockázati besorolási kategória - romlás)
ůĂŬŽƐƐĄŐŝ ƐǌĞŐŵĞŶƐ ĞƐĞƚĠďĞŶ͕ Ăǌ ƺŐǇůĞƚĞŶ ũĞůĞŶƚƅƐ ŬŽĐŬĄǌĂƚŶƂǀĞŬĞĚĠƐ ŬƂǀĞƚŬĞǌett be a
folyósításkori kockázathoz képest. Ez a trigger termékenként eltérhet, értékét a Bank
rendszeresen felülvizsgálja, és amennyiben szükséges, korrekciót alkalmaz. Jelenleg ez a
trigger a személyi és áruhitel esetén 25%, a többi termék esetén 50%-ban van meghatározva.
a részvétel a moratóriumban is hitelkockázat növekedésére utaló indikátor. Amennyiben volt
ĂǌƺŐǇĨĠůƌƅůƌŽƐƐǌŝŶĨŽƌŵĄĐŝſ͕ƐƚĂŐĞϮ-ben tartjuk a moratóriumból való kilépés után az MNB
körlevélben elvárt ideig (lakosság esetében hat hónap, vállalat esetében két év)

Ez utóbbi kritérium - ĂŵŽƌĂƚſƌŝƵŵďĂŶǀĂůſƌĠƐǌǀĠƚĞůĠƐƌŽƐƐǌŝŶĨŽƌŵĄĐŝſĂǌƺŐǇĨĠůƌƅů- egy új, 2021ďĞŶďĞǀĞǌĞƚĞƚƚƐƚĂŐĞϮŝŶĚŝŬĄƚŽƌ͕ĂǌDEǀĞǌĞƚƅŝŬƂƌůĞǀĞůĠŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͘
ĨĞŶƚŝŚŝƚĞůŬŽĐŬĄǌĂƚŶƂǀĞŬĞĚĠƐĠƚũĞůǌƅŝŶĚŝŬĄtorok határozzák meg a pénzügyi instrumentumok stage
2-ďĞƐŽƌŽůĄƐĄƚ͕ĠƐşŐǇĂϭϮŚĂǀŝǀĄƌŚĂƚſǀĞƐǌƚĞƐĠŐƌƅůĂǌĠůĞƚƚĂƌƚĂŵŝǀĄƌŚĂƚſǀĞƐǌƚĞƐĠŐĞŬĞůƐǌĄŵŽůĄƐĄƚ͘
Amennyiben nem állnak fenn a stage 2-es besorolás feltételei, az instrumentum stage1-es besorolásba
kerülhet vissza.
 ĂŶŬ ŶĞŵ Ġů Ăǌ /&Z^ ϵ ϱ͘ϱ͘ϭϬ͘ ďĞŬĞǌĚĠƐĞ ĄůƚĂů ďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚ ůĞŚĞƚƅƐĠŐŐĞů͕ ŚŽŐǇ ďŝǌŽŶǇŽƐ ƉĠŶǌƺŐǇŝ
instrumentumokat alacsony hitelkockázatúnak tekintsen.
ŵĞŶŶǇŝďĞŶĂĨŽƌĚƵůſŶĂƉŽŶƚƂƌƚĠŶƅĠƌƚĠŬĞůĠƐƐŽƌĄŶĂǌĞŐǇĞƐƺŐǇůĞƚĞƐĞƚĠďĞŶĂŶĞŵƚĞůũĞsítés objektív
ďŝǌŽŶǇşƚĠŬŽŬĂůĂƉũĄŶďŝǌŽŶǇŽƐŶĂŬƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ͕ĂǌƺŐǇůĞƚ^ƚĂŐĞϯ-ba kerül.
ŬŬŽƌ ƚĞŬŝŶƚƺŶŬ ĞŐǇ ŚŝƚĞůƚ ŶĞŵ ƚĞůũĞƐşƚƅŶĞŬ͕ ĠƐ ƐŽƌŽůũƵŬ Ąƚ ƐƚĂŐĞ ϯ ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ ;ĠƐ ƚĞŬŝŶƚũƺŬ
ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĞƚƚŶĞŬͿ͕ŚĂĂǌĠƌƚĠŬĞůĠƐŝĨŽƌĚƵůſŶĂƉŽŶĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬƌŝƚĠƌŝƵŵŽŬteljesülnek:
x
x
x
x
x

x
x

ŬĠŶǇƐǌĞƌĞůũĄƌĄƐ ǀĂŶ Ăǌ ƺŐǇĨĠů ǀĂŐǇ Ă ĐĠŐĐƐŽƉŽƌƚ ďĄƌŵĞůǇ ƚĂŐũĂ ĞůůĞŶ ;ĨĞůƐǌĄŵŽůĄƐ͕ ĐƐƅĚ͕
kényszertörlés stb.),
ĂǌƺŐǇĨĠůǀĂŐǇĂǌƺŐǇĨĠůĐƐŽƉŽƌƚďĄƌŵĞůǇƚĂŐũĄŶĂŬƺŐǇůĞƚĠƚĂĂŶŬƐŝŬĞƌĞƐĐƐĂůĄƐŶĂŬŵŝŶƅƐşƚĞƚƚĞ͕
az ügyfél vagy az ügyfélcsoport felmondott ügylettel rendelkezik,
az ügyfél vagy az ügyfélcsoport bármely tagja behajtás kezelés alatt áll,
ĂǌƺŐǇĨĠůƐǌŝŶƚƾŬĠƐĞĚĞůŵĞƐŶĂƉŽŬƐǌĄŵĂ͗
- vállalati ügyfél esetén meghaladja a 30 napot,
- mikro ügyfél esetén a 60 napot,
- az Autófinanszírozási Üzletág által finanszírozott ügyfél esetén a 90 napot,
- jelzálog és fedezetlen lakossági ügyletek esetén a 90 napot,
ĞŐǇĞĚŝƚĠŶǇĞǌƅŬůĂŬŽƐƐĄŐŝŚŝƚĞůĞŬĞƐĞƚĠďĞŶ͗ŵĂŐĄŶĐƐƅĚ͕ƐŝŬĞƌĞƐĐƐĂůĄƐ͕ǀŝƐƐǌĂǀŽŶƚ
végrehajtási eljárások semmisségi perrel érintett jelzálog ügyletek esetén.
a moratórium 3-ban való részvétel stage 3 kritérium, kivéve a lakossági úgynevezett
„potyautas” portfólió esetében (potyautasnak tekintjük azokat az ügyfeleket, akik csak a
gyermekes voltjuk miatt jelentkeztek be a moratórium 3-ba, és nem vallottak be
jövedelemcsökkenést vagy nyugdíjasok)

ĨƷǌŝſƐĚĞĨĂƵůƚĚĞĨŝŶşĐŝſŬƂƐƐǌĞŚĂŶŐŽůĄƐĂĠƐĂǌDEϭϯͬϮϬϭϵ͘;s//͘Ϯ͘ͿƐǌĄŵƷĂũĄŶůĄƐĂ
az 575/2013/EU rendelet 178. cikke szerinti nemteljesítés-fogalom alkalmazásáról ajánlásában
megfoŐĂůŵĂǌŽƚƚ ĞůǀĄƌĄƐĂŝŶĂŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ Ă ĂŶŬ Ăǌ ĂůĄďďŝ ŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬĂƚ ŚĂũƚŽƚƚĂ ǀĠŐƌĞ Ă
ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂƐŽƌŽůĄƐŬƌŝƚĠƌŝƵŵĂŝŶĂůĂŬŽƐƐĄŐŝƉŽƌƚĨſůŝſƚŝůůĞƚƅĞŶ͗
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•

•

figyelembe veszi a materialitási határokat a stage 3-ba sorolásnál is, nem csak a Pillér 1 default
meghatározásánál
Ăǌ ĞŐǇĞĚŝ ƚĠŶǇĞǌƅŬ ĨŝŐǇĞůĞůĞŵďĞ ǀĠƚĞůĠŶĠů ŵĄƌ ŶĞŵ ƚĞŬŝŶƚŝ Ăǌ ĞůŚƵŶǇƚ ƐƚĄƚƵƐǌƚ ŶĞŵ
ƚĞůũĞƐşƚƅŶĞŬ
bevezette a 20%-ŽƐĄƚĨĞƌƚƅǌƅĚĠƐŝƐǌĂďĄůǇƚƺŐǇĨĠůƐǌŝŶƚĞŶ;ŚĂĂǌĂĚŽƚƚƺŐǇĨĠůůĞůƐǌĞŵďĞŶŝ͕ϵϬ
ŶĂƉŽŶ ƚƷůŝ ŬĠƐĞĚĞůĞŵďĞŶ ůĠǀƅ͕ ŵĠƌůĞŐďĞŶ kimutatott követeléseinek bruttó értéke
meghaladja az adott ügyféllel szembeni összes, mérlegben kimutatott követelése bruttó
értékének 20%-Ąƚ͘ĂŬŬŽƌŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŶĞŬƚĞŬŝŶƚŝĂǌƺŐǇĨĞůĞƚͿ
ďĞǀĞǌĞƚƚĞĂϯŚſŶĂƉŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂŶƚĂƌƚĄƐƚŵŝƵƚĄŶĂĂŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŬƌŝƚĠƌŝƵŵŽŬ
ŵĞŐƐǌƾŶƚĞŬ

ŐǇĞĚŝĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ ŬĠƉǌĠƐĐƐĂŬ ĂǀĄůůĂůĂƚŝŽďũĞŬƚşǀĞǀŝĚĞŶĐŝĄǀĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ͕ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŚŝƚĞůĞŬƌĞ
történik. Ez, összeghatártól függetlenül, a vállalati üzletág (kivéve autófinanszírozás) és a Bank
behajtása által kezelt állományát jelenti.
ǌ ĞŐǇĞĚŝ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ ƐŽƌĄŶ Ă ĂŶŬ ŵĞŐďĞĐƐƺůŝ Ăǌ ĂĚŽƚƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŚŽǌ Ă ũƂǀƅďĞŶ ǀĄƌŚĂƚſ
pénzáramokat, mely tartalmazza a biztosítékokból várható megtérülést is, egy optimista és egy
pesszimista szcenáriót figyelembe véve. A szceŶĄƌŝſŬĂƚ ŬƺůƂŶďƂǌƅ ďĞŬƂǀĞƚŬĞǌĠƐŝ ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞů
súlyozva, a hitelezési veszteség a bruttó könyv szerinti érték és a Bank által becsült várható
pénzáramok, eredeti effektív kamatlábbal diszkontált jelenértékének különbsége.
Azokra a vállalati ügyfelekre, akiket kizárólag a moratórium 3 miatt tekint a Bank stage 3-nak, nem
egyedi értékvesztést számol el, hanem modell alapon képez értékvesztést, ami azt jelenti, hogy a PD-t
1-nek tekinti és így számol a PD*LGD*EAD képlettel.

Egyedi elbírálás szerinti értékvĞƐǌƚĠƐŬĠƉǌĠƐƚƂƌƚĠŶŝŬĂǌĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬƌĂ͕ĠƐďĂŶŬŬƂǌŝŬŝŶƚůĠǀƅƐĠŐĞŬƌĞ͘
Minden más pénzügyi instrumentumra a várható hitelezési veszteséget a Bank együttes alapon
ĠƌƚĠŬĞůŝ͕ŬƺůƂŶďƂǌƅŵŽĚĞůůĞŬƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů͘
Az instrumentumok csoportosítása termék alapon történik, egyes termékeken belül is alszegmensekre
ďŽŶƚǀĂĂƉŽƌƚĨſůŝſƚ͕ŚŽŐǇĂŚĂƐŽŶůſŬĂƌĂŬƚĞƌŝƐǌƚŝŬĄǀĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬŬĞƌƺůũĞŶĞŬĞŐǇ-egy
csoportba.
ŬƂǀĞƚŬĞǌƅƚĞƌŵĠŬĞŬƌĞͬĂůƐǌĞŐŵĞŶƐĞŬƌĞďŽŶƚũĂĂĂŶŬĂƉŽƌƚĨſůŝſũĄƚ͗
x
Jelzálog
x
Autóhitelek:
- lakossági
- vállalati
x
Hitelkártya
x
Folyószámla
x
Személyi kölcsön és áruhitelek
x
sĄůůĂůĂƚŝŚŝƚĞůĞŬ͗
- rulírozó
- ǌĄƌƚǀĠŐƾ
- mikró hitelek
x
Lízingek
A lakossági termékek esetében további szegmentáció történik késedelmességi kategóriák,
folyósításkori deviǌĂ͕ ĄƚƐƚƌƵŬƚƵƌĄůƚ ƺŐǇůĞƚĞŬ͕ ƐƉĞĐŝĄůŝƐ͕ ďŝǌƚŽƐşƚĄƐƐĂů ŬŽŵďŝŶĄůƚ ƌĞůĂǆ ĠƐ ŵĂǆŝ ŚŝƚĞůĞŬ͕
ǀĂůĂŵŝŶƚĂƚƂƌǀĠŶǇŝĨŽƌŝŶƚŽƐşƚĄƐŬŽƌƚƂďďŵŝŶƚϵϬŶĂƉŽƐŬĠƐĞĚĞůĞŵŵĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅƉŽƌƚĨſůŝſŬƌĂ͘
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<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
 ǀĄůůĂůĂƚŝ ƉŽƌƚĨſůŝſ ĞƐĞƚĠďĞŶ ŬƺůƂŶďƂǌƅ ƉŽŽůŽŬĂƚ ŚŽǌ ůĠƚƌĞ Ă ĂŶŬ Ă ŬŽĐŬĄǌĂti besorolás (OR vagy
Obligor Rating) alapján.
ǀĄƌŚĂƚſǀĞƐǌƚĞƐĠŐсW;ďĞĚƅůĠƐŝǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐͿΎ>';ǀĞƐǌƚĞƐĠŐƌĄƚĂͿΎ;ďĞĚƅůĠƐŬŽƌŝŬŝƚĞƚƚƐĠŐͿ
A PD-ŬƉŽŝŶƚŝŶƚŝŵĞƐǌĞŵůĠůĞƚƾďĞĐƐůĠƐĞŬ͕ϭϮŚĂǀŝĚĞĨĂƵůƚƌĄƚĄŬĂůĂƉũĄŶĂůĂŬŽƐƐĄŐŝƉŽƌƚĨſůŝſŬĞƐĞƚĠďĞŶ
átmĞŶĞƚ ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐĞŬĞƚ ďĞĐƐƺů Ă ĂŶŬ ŵƵůƚŝŶŽŵŝĄůŝƐ ŵŽĚĞůůĞŬ ƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞů͕ ǀĄůůĂůĂƚŝ ƉŽƌƚĨſůŝſŬ
ĞƐĞƚĠďĞŶƐƵƌǀŝǀĂůũĞůůĞŐƾŵŽĚĞůůĞŬĞƚĂůŬĂůŵĂǌ͘
 ůĂŬŽƐƐĄŐŝ ĄƚŵĞŶĞƚ ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐĞŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ Ă ĂŶŬ ŵĞŐďĞĐƐƺůŝ͕ ŚŽŐǇ ĞŐǇ ĠǀĞŶ ďĞůƺů ŵĞŬŬŽƌĂ
ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞů ůĞƐǌ ĞŐǇ ƺŐǇĨĠů ŶĞŵ ŬĠƐƅ͕ ŚĂƌŵŝŶĐ ŶĂƉŶĄů ŶĂŐǇŽďď ŬĠƐĞĚĞůĞŵŵĞů ƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ͕
ĚĞĨĂƵůƚŽƐǀĂŐǇůĞǌĄƌƚ͘ŚŚĞǌƐƚĂƚŝŬƵƐ;ĞďƚƚŽ/ŶĐŽŵĞ͕>ŽĂŶƚŽsĂůƵĞͿ͕ĚŝŶĂŵŝŬƵƐ;ŬĞƌĞƚŬŝŚĂƐǌŶĄůƚƐĄŐƌĂ
vonatkozó információ a hitelkártyák és folyószámlahitelek esetén) és determinált (makrogazdasági
várakozások) változókat használ.
 ĂŶŬ Ă ǀĄƌŚĂƚſ ǀĞƐǌƚĞƐĠŐ ďĞĐƐůĠƐĞ ƐŽƌĄŶ ĞůƅƌĞ ƚĞŬŝŶƚƅ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĂƚ ŝƐ ƐǌĄŵşƚĄƐďĂ ǀĞƐǌ͘  ĂŶŬ
meghatározott bizonyos kulcsfontosságú gazdasági változókat, amelyek korrelálnak a hitelezési
kockázat és a várható veszteségek alakulásával. A vállalati portfſůŝſŬĞƐĞƚĠďĞŶĂůĞŐĞƌƅƐĞďďǀĄůƚŽǌſĂ
GDP alakulása, a lakossági portfóliók esetben meg a munkanélküliségi ráta.
 ĂŶŬ ŚĄƌŽŵ ŬƺůƂŶďƂǌƅ͕ ĂůĂƉ͕ ƐƚƌĞƐƐǌ ĠƐ ŽƉƚŝŵŝƐƚĂ ƐǌĐĞŶĄƌŝſƚ ĂůŬĂůŵĂǌ Ă ǀĄƌŚĂƚſ ǀĞƐǌƚĞƐĠŐ
számításánál, 80-10-10%-os arányban. A Bank az MNB által az intézmények rendelkezésére bocsátott
makrovárakozásokkal számol.
ǌĞůƅƌĞ ƚĞŬŝŶƚƅŵĂŬƌŽŐĂǌĚĂƐĄŐŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĂƚĂWďĞĐƐůĠƐďĞĠƉşƚŝďĞĂĂŶŬ͘
 ĂŶŬ Ă ůĂŬŽƐƐĄŐŝ ŚŝƚĞůĞŬ ĞƐĞƚĠŶ Ă ƚĞƌŵĠŬĞŶŬĠŶƚ ďĞĐƐƺůƚ ĄƚŵĞŶĞƚǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐĞŬ ĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄǀĂů
számítja a lifetime PD értékeket. Jelzálog esetén 10, hitelkártya, folyószámla és autó hitel esetén 6,
ŝůůĞƚǀĞƐǌĞŵĠůǇŝŬƂůĐƐƂŶĞƐĞƚĠŶϰĠǀĞƐŝĚƅƚĂƌƚĂŵƌĂƚƂƌƚĠŶŝŬĂǌĞůƅƌĞũĞůǌĠƐ͘
A makrogazdasági mutatók változásának a várható veszteségre gyakorolt hatását is elemezte a Bank.
Az érzékenység vizsgálat a lakossági szegmens esetében a GDP -19, a munkanélküliségi ráta 13 bázis
pontos romlásának a hatását vizsgálta, ami a várható veszteséget 1%-kal növelte. Ha például a GDP
7,6%-ról 7,41%-ra romlik és a munkanélküliségi ráta 2,9%-ról, 3,03%-ƌĂŶƅ͕ĂŬŬŽƌĂǌŬƂƌƺůďĞůƺůϬ͕ϯDƌĚ
plusz értékvesztés-képzést jelent a lakossági portfólión. A 100%-os stressz pálya mellett körülbelül 6%os növekedés, a 100%-os optimista pálya mellett pedig körülbelül 4%-os értékvesztés csökkenés
keletkezik.
A vállalati portfólió esetében a GDP változást -73, a munkanélküliségi rátát 13 bázispontos elmozdulás
esetén vizsgálta a Bank, ami a várható veszteségben 10%-os növekedést eredményezett. Ha például a
GDP 9,9%-ról 9,17%-ra romlik és a munkanélküliségi ráta 2,9%-ról, 3,03%-ƌĂŶƅ͕ĂŬŬŽƌĂǌϬ͕ϵDƌĚƉůƵƐǌ
értékvesztés-képzést jelent a vállalati portfólión. A 100%-os stressz pálya mellett körülbelül 34%-os
növekedés, a 100%-os optimista pálya mellett pedig körülbelül 32%-os értékvesztés csökkenés
keletkezik.
Az érzékenység vizsgálatot a stage 1-es hitelekere 1 évre, a stage 2-es hitelekre, a lifetime PD-knél
ůĞşƌƚƚĞƌŵĠŬƐƉĞĐŝĨŝŬƵƐŝĚƅƚĂƌƚĂŵŽŬƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſĂŶŬĠƐǌşƚĞƚƚĞĞů͘
ǌĠůĞƚƚĂƌƚĂŵŝWďĞĐƐůĠƐĂǀĄůůĂůĂƚŝŚŝƚĞůĞŬĞƐƚĠďĞŶ͕ĂŬƺůƂŶďƂǌƅƉŽŽůŽŬďĂŶŬŝŵĠƌƚϭ-4 éves kumulatív
PD görbék alapján, az ügylet teljes élettartamára nézve számŽůďĞĚƅůĠƐŝǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐĞƚ͕ĨŝŐǇĞůĞŵďĞ
véve az ügylet gazdasági élettartamát.
A lakossági hitelek esetében az élettartami PD becsléseket a 12 havi PD-k kiméréséhez használt
ŵĄƚƌŝǆŽŬŚĂƚǀĄŶǇƌĂĞŵĞůĠƐĠǀĞůƐǌĄŵŽůũĂŬŝĂĂŶŬ͘
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ǀĞƐǌƚĞƐĠŐƌĄƚĂĂƚƅŬĞŵŽĚĞůůĞŬŶél használt LGD, a downturn faktor és az indirekt költségek nélkül.
 ďĞĚƅůĠƐŬŽƌŝ ŬŝƚĞƚƚƐĠŐĞƚ͕ Ăǌ -t a mérlegen belüli kitettségek és a mérlegen kívüli kitettségek
szorozva hitelkonverziós faktor összegeként számoljuk ki. A hitelkonverziós faktor kimért tapasztalati
ƐǌĄŵŽŬĂůĂƉũĄŶŵƵƚĂƚũĂŵĞŐ͕ŚŽŐǇĂŵĠƌůĞŐĞŶŬşǀƺůŝƚĠƚĞůĞŬŵĞŬŬŽƌĂƌĠƐǌĞŬĞƌƺůůĞŚşǀĄƐƌĂ;ĂůĂƉǀĞƚƅĞŶ
ƌƵůşƌŽǌſĠƐŚŝƚĞůŬĄƌƚǇĂƚĞƌŵĠŬĞŬĞƐĞƚĠďĞŶŬĞƌƺůƐǌĄŵƐǌĞƌƾƐşƚĠƐƌĞͿ͘
Az átstrukturált hitelek portfólióira a Bank nem alkalmaz külön modellt, viszont a jelzálog átstrukturált
hiteleket stage 2-be sorolja, a többi termék esetében a stage2-be sorolás a relatív romlás vizsgálaton
ŬĞƌĞƐǌƚƺůŬĞƌƺů ĨŝŐǇĞůĞŵďĞ ǀĠƚĞůƌĞ͘  ǀĄůůĂůĂƚŝ ĄƚƐƚƌƵŬƚƵƌĄůĄƐŽŬ ũĞůĞŶƚƅƐ ƌĠƐǌĞ ĂďĞŚĂũƚĄƐ ĄůƚĂůŬĞǌĞůƚ
állományokon történik, egyedi képzés alapján.
ǌ DE Ă ͣsĞǌĞƚƅŝ ŬƂƌůĞǀĠů Ă ĨŝǌĞƚĠƐŝ ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵďĂ ϮϬϮϭ͘ ŶŽǀĞŵďĞƌ ϭ-jével belépett ügyfelek
ŬŝƚĞƚƚƐĠŐĞŝŶĞŬ ŬĞǌĞůĠƐĠƌƅů͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ŵŝŶŝŵƵŵ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ ƐǌŝŶƚĞŬƌƅů ĠƐ Ă ƉŽƌƚĨſůŝſƐǌŝŶƚƾ
management korrekciók elszámolásáról” szóló körlevelében megfogalmazott bizonyos elvárásokat a
ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵďĂŶ ůĠǀƅ ƉŽƌƚĨſůŝſďĂŶ ƌĞũůƅ kockázatok azonosításával kapcsolatban a koronavírus
világjárvány miatt megváltozott körülményekre való tekintettel. Ebben rendelkezik a moratórium
tényének figyeůĞŵďĞǀĠƚĞůĠƌƅů Ă ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚĠƐ͕ Ăǌ ĄƚƐƚƌƵŬƚƵƌĄůĄƐ ĠƐ Ă ŚŝƚĞůŬŽĐŬĄǌĂƚ ŶƂǀĞŬĞĚĠƐĠŶĞŬ
megállapítása során.
A körlevél elvárása alapján, tekintettel a koronavírus világjárvány miatt fennálló számos számítási és
módszertani bizonytalanságra, a Bank fenntartotta ĂϮϬϮϭ͘Ġǀ//͘ŶĞŐǇĞĚĠǀĠŶĞŬƐƚĂŐĞ-enkénti átlagos
értékvesztés-fedezettségének a mértékét, mint minimum értékvesztési szint.
hŐǇĂŶĐƐĂŬ Ă ŬƂƌůĞǀĠů ĂĚƚĂ ůĞŚĞƚƅƐĠŐŐĞů ĠůǀĞ Ă ĂŶŬ ƉŽƌƚĨſůŝſ ƐǌŝŶƚƾ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŬŽƌƌĞŬĐŝſŬĂƚ͕
úgynevezett overlay-eket is alkalmazott.
A lakossági portfólió esetében abban az esetben számolt el a Bank overlay-ként pluszt értékvesztést,
amennyiben az ügyfelek csak a gyermekes voltjuk miatt jelentkeztek be a moratóriumba, és nem
vallottak be jövedelemcsökkenést. Az ügyféltranzakciós jövedelmeket is egyedi szinten vizsgálta a
ĂŶŬ͕ ĠƐ ĂďďĂŶ Ăǌ ĂƌĄŶǇďĂŶ ƚĞƌũĞƐǌƚĞƚƚĞ Ŭŝ Ă ƚĞůũĞƐ ƉŽƌƚĨŝſƌĂ Ă ŬĠƉǌĞŶĚƅ ƉůƵƐǌ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƚ͕
amennyiben rendelkezésre álltak a jövedeleminformációk.
 ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵďſů ŬŝůĠƉƅ ƺŐǇĨĞůĞŬƌĞ͕ ĨŽƌĚƵůſŶĂƉ ƵƚĄŶŝ ĞƐĞŵĠŶǇ ;ƐƵďsequent event) vizsgálatával
képzett a Bank plusz értékvesztést mind a vállalati, mind a lakossági ügyfélkörre az év végén. Azt az
értékvesztés állományt, amit a subsequent event keretében belül év végén megképzett a Bank, 2022
márciusában kivezette, hiszen a moratórŝƵŵďſůŬŝůĠƉĞƚƚƺŐǇĨĞůĞŬĞƐĞƚĠďĞŶŵĄƌĞůĠŐŝĚƅƚĞůƚĞůĂŚŚŽǌ͕
hogy a valós késedelmek alapján képezze meg a Bank az értékvesztést.
Mind a moratórium 3 potyautas állomány, mind a minimum értékvesztés szintek fenntartására
képzett plusz értékvesztés állományokat a Bank overlay-ként számolta el és osztotta vissza
arányosan a stage 2-3 állományra.
Értékpapírok és bankbetétek értékvesztése
ĂŶŬŵŝŶĚĞŶůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝĐĠůƷ;&sK/ͿĠƐďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝĐĠůƷ;ͿĠƌƚĠŬƉĂƉşƌũĄƚĠƐďĂŶŬďĞƚĠƚĞŝƚƐƚĂŐĞ 1
kategóriába sorolja, és e szerint állapítja meg az értékvesztést egészen addig, amíg a kibocsátó
ŚŝƚĞůŵŝŶƅƐşƚĠƐĞ ĂůĂƉũĄŶ Ăǌ ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌ ďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝ ĨŽŬŽǌĂƚƷŶĂŬ ƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ ;ĂǌĂǌ Ă ĂŶŬ ĞǌĞŬĞƚ Ăǌ
értékpapírokat alacsony hitelkockázatúnak tekinti). Ennek megállapítása a (S&P, Fitch, Moody’s) által
ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚ ĠƐ ŬƂǌǌĠƚĞƚƚ͕ Ă ŬŝďŽĐƐĄƚſƌĂ ǀŽŶĂƚŬŽǌſ ŚŝƚĞůŵŝŶƅƐşƚĠƐĞ ĂůĂƉũĄŶ ƚƂƌƚĠŶŝŬ ĂǌŽŬďĂŶ Ăǌ
ĞƐĞƚĞŬďĞŶ͕ ĂŵĞůǇĞŬďĞŶ ŝůǇĞŶ ŵŝŶƅƐşƚĠƐ ĞůĠƌŚĞƚƅ͘ ǌĞŬďĞŶ Ăǌ ĞƐĞƚĞŬďĞŶ Ă ĂŶŬ ďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝ
fokozatúnak tekinti az értékpaƉşƌƚ͕ŚĂĂŬŝďŽĐƐĄƚſŚŝƚĞůŵŝŶƅƐşƚĠƐĞ- vagy Baa3, illetve ezeknél jobb.
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<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
ǌŽŬďĂŶĂǌĞƐĞƚĞŬďĞŶ͕ĂŵĞůǇĞŬďĞŶŬƺůƐƅŚŝƚĞůŵŝŶƅƐşƚĠƐŶĞŵĞůĠƌŚĞƚƅ͕ĂŶŶĂŬŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐĂ͕ŚŽŐǇ
egy értékpapír befektetési fokozatú-Ğ͕ĂĂŶŬďĞůƐƅŚŝƚĞůŵŝŶƅƐşƚĠƐĞĂůĂƉũĄŶƚƂƌƚĠŶŝŬ͘
ŵĞŶŶǇŝďĞŶ ĂĚŽƚƚ ĨŽƌĚƵůſŶĂƉŽŶ Ăǌ ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌ ŶĞŵ ƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ ďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝ ĨŽŬŽǌĂƚƷŶĂŬ͕ Ă ĂŶŬ
ƉĂƌƚŶĞƌŵŝŶƅƐşƚĠƐŝ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬ ĠƐ Ă ŬĠƐĞĚĞůĞŵ ĂůĂƉũĄŶ ŚĂƚĄƌŽǌǌĂ ŵĞŐ Ă ƐƚĂŐĞ Ϯ-es, vagy 3-as
ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ ƚƂƌƚĠŶƅ ĄƚƐŽƌŽůĄƐƚ ĠƐ Ă ŬĠƉǌĞŶĚƅ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƚ͘ ^ƚĂŐĞ Ϯ-ben és stage 3-ban a Bank
élettartami várható veszteséget állapít meg.
ǌĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƐǌĄŵƐǌĞƌƾƐşƚĠƐĠŚĞǌĂǌĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŬŝďŽĐƐĄũƚſƺŐǇĨĠůŵŝŶƅƐşƚĠƐĞĂůĂƉũĄŶĂǌĂŵŽƌƚŝǌĄůƚ
bekerülési értéket szorozzuk az adott ügyfélre vonatkozó PD százalékkal és egy a ĚĞǀŝǌĄƚſůĨƺŐŐƅ>'
százalékkal.
Az értékpapírok és bankközi betét kihelyezések akkor kerülnek stage 2-es kategóriába, amikor az
ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵϯϬŶĂƉŶĄůŚŽƐƐǌĂďďŬĠƐĞĚĞůĞŵďĞŬĞƌƺů͕ŵŝŬƂǌďĞŶĂǌŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŬŝďŽĐƐĄƚſũĄƚĂŬƺůƐƅ
ŚŝƚĞůŵŝŶƅƐşƚĠƐ ͞н͕͟ ͣĂĂϭ͟ ŬĞĚǀĞǌƅďď ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ ƐŽƌŽůũĂ͕ ǀĂŐǇ ŚĂ Ă ŬŝďŽĐƐĄƚſƚ Ğƚƚƅů ƌŽƐƐǌĂďď
kategóriába sorolják és a késedelem a 30 napot nem éri el. A stage 3-as kategóriába sorolás feltétele
pedig az, hogy az instrumentum 90 napnál hosszabb késedelembe esik, vagy ha az instrumentum 30
ĠƐ ϵϬ ŶĂƉŽƐ ŬĠƐĞĚĞůĞŵ ŬƂǌƂƚƚ ǀĂŶ ĠƐ Ăǌ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵ ŬŝďŽĐƐĄƚſũĄƚ ͞н͕͟ ͣĂĂϭ͕͟ ǀĂŐǇ ĂŶŶĄů
rosszabb kategóriába sorolják.

2.4.2

sĂůſƐĠƌƚĠŬŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐ

A Bank a 2.3.1.3 és 2.3.1.4 pontokban felsorolt pénzügyi instrumentumokat értékeli valósan. Ezek
gyakorlatilag értékpapírok, derivatív ügyletek és ügyfeleknek nyújtott hitelek lehetnek. Emellett a Bank
közzétételi célokra végez valós érték meghatározást.
sĂůſƐ ĠƌƚĠŬ ĂůĂƚƚ Ăǌƚ Ăǌ ĄƌĂƚ ĠƌƚũƺŬ͕ ĂŵĞůǇĞƚ ĞŐǇ ĞƐǌŬƂǌ ĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĞŬŽƌ ŬĂƉŶĄŶŬ͕ ŝůůĞƚǀĞ ĞŐǇ
köƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ ĄƚƌƵŚĄǌĄƐĂŬŽƌŬŝĨŝǌĞƚŶĠŶŬ ĞŐǇƉŝĂĐŝƐǌĞƌĞƉůƅĠƐĂĂŶŬŬƂǌƂƚƚůĠƚƌĞũƂƚƚ͕ƐǌŽŬĄƐŽƐƉŝĂĐŝ
ĨĞůƚĠƚĞůĞŬŵĞůůĞƚƚŬƂƚƂƚƚƺŐǇůĞƚĂůĂƉũĄŶĂǌĠƌƚĠŬĞůĠƐŝĚƅƉŽŶƚũĄďĂŶ͘ǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƐŽƌĄŶĨĞůŚĂƐǌŶĄůƚ
adatok, értékelési eljárások határozzák meg, hogy az alkalmazott módszer a valós érték hierarchia
ŵĞůǇŝŬƐǌŝŶƚũĠŚĞǌƚĂƌƚŽǌŝŬ͘,ĂŬŝǌĄƌſůĂŐŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅĂĚĂƚŽŬĂůĂƉũĄŶƚƂƌƚĠŶŝŬĂǌĠƌƚĠŬĞůĠƐ͕ĂŬŬŽƌĂǌĂ
hierarchia 1-ĞƐƐǌŝŶƚũĠƚũĞůĞŶƚŝ͘,ĂŬƂǌǀĞƚĞƚƚŵſĚŽŶĄůůŶĂŬƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐƌĞŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅĂĚĂƚŽŬ͕ĂŬŬŽƌ
már a hierarchia 2-ĞƐ ƐǌŝŶƚũĠŶ ůĞŚĞƚƺŶŬ͘ ŵĞŶŶǇŝďĞŶ ũĞůĞŶƚƅƐ ŶĞŵ ŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅ ĂĚĂƚŽŬĂƚ ůĞŚĞƚ
alkalmazni a valós értékelés során, az a 3-ĂƐƐǌŝŶƚƾǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƚũĞůĞŶƚŝ͘

Az 1-ĞƐ ƐǌŝŶƚƾĂĚĂƚŽŬĂǌĞƐǌŬƂǌ͕ǀĂŐǇŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĂŬƚşǀ ƉŝĂĐĄŶũĞŐǇǌĞƚƚĄƌĂŝ͘Ŭƚşǀ piac olyan piac,
ĂŵĞůǇĞŶ Ăǌ ĞƐǌŬƂǌƌĞ ǀĂŐǇ Ă ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐƌĞ ǀŽŶĂƚŬŽǌſ ƺŐǇůĞƚĞŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅ ŐǇĂŬŽƌŝƐĄŐŐĂů ĠƐ
mennyiségben mennek végbe ahhoz, hogy a piac folyamatosan árazási információt szolgáltasson.
A 2-ĞƐƐǌŝŶƚƾĂĚĂƚŽŬĂǌĞƐǌŬƂǌŚƂǌŚĂƐŽŶůſĞƐǌŬƂǌ aktív, vagy nem aktív piacán jegyzet árai, esetleg
ĞŐǇĠď ŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅ ĂĚĂƚĂŝ ;Ɖů͘ ŚŽǌĂŵŐƂƌďĠŬ͕ ŬĂŵĂƚůĄďĂŬ͕ ĐƌĞĚŝƚ ƐƉƌĞĂĚĞŬͿ͘ Ϯ-ĞƐ ƐǌŝŶƚƾ ĂĚĂƚŶĂŬ
számít az aktív piaci adatból származtatott adat is.
A 3-ĂƐ ƐǌŝŶƚƾ ĂĚĂƚŽŬ ŵŝŶĚĞŶ ĞƐĞƚďĞŶ ũĞůĞŶƚƅƐ ŵĠƌƚĠŬďĞŶ ĨĞltételezések alapján kerülnek
meghatározásra, de tükrözniük kell a piaci viszonyok szerinti árazást és kockázatokat.
Az értékpapírokat a Bank aktív piaci árak felhasználásával, azaz 1-es, és 2-ĞƐƐǌŝŶƚƾŝŶƉƵƚĂĚĂƚŽŬŬĂů
értékeli. Az értékpapírokat piaci áron vásárolja meg a Bank, így kezdeti valós érték különbözettel nem
ŬĞůů ƐǌĄŵŽůŶŝ͘ <ƂǀĞƚƅ ĠƌƚĠŬĞůĠƐ ƐŽƌĄŶ ĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚ ƉŝĂĐŝ Ąƌ ĄůůĂŵŬƂƚǀények tekintetében az
ůůĂŵĂĚſƐƐĄŐ <ĞǌĞůƅ <ƂǌƉŽŶƚ ƌƚ͘ ;<<Ϳ ĄůƚĂů ŵŝŶĚĞŶ ŶĂƉ ĚĠůƵƚĄŶ ŬƂǌǌĠƚĞƚƚ ǀĠƚĞůŝ ĄƌĨŽůǇĂŵĂ͘ DĄƐ
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ƉĠŶǌŝŶƚĠǌĞƚ ĄůƚĂů ŬŝďŽĐƐĄƚŽƚƚ ŚŝƚĞůǀŝƐǌŽŶǇƚ ŵĞŐƚĞƐƚĞƐşƚƅ ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬ ƚĞŬŝŶƚĞƚĠďĞŶ ĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚ ĄƌĂŬ
sorrendje: eladási ár, záró ár, elméleti ár. ŶĞŵůŝŬǀŝĚŬƂƚǀĠŶǇĞŬĞƐĞƚĠďĞŶsĂƌŝƚƌŽŶ͕ůŽŽŵďĞƌŐĠƐ
ZĞƵƚĞƌƐ ƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬďƅů ĞůĠƌŚĞƚƅ ĄƌĨŽůǇĂŵŽŬĂƚ ǀĂŐǇ Ğlméleti árakat használ a Bank. Diszkont
ŬŝŶĐƐƚĄƌũĞŐǇĞƐĞƚĠďĞŶĂƵĚĂƉĞƐƚŝƌƚĠŬƚƅǌƐĚĞŶĂƉŝŬƂǌĠƉĄƌĨŽůǇĂŵĄƚƚĞŬŝŶƚŝĂĂŶŬƉŝĂĐŝĄƌŶĂŬ͕ĞŶŶĞŬ
hiányában elméleti árat alkalmaz a Bank. Az elméleti ár kiszámítása, az ÁKK adatokból hozamgörbe
becslés spline módszerrel történik.
Az értékpapírokra kalkulált valós értékelési különbözet havi alapon, bruttó módon kerül elszámolásra
az eredményben az adott hónap végén érvényes nyitott állományra.
A befektetési jegyek esetén a Társaság valós értéknek a befektetési jegyeknek a befektetési alapok által
ƉƵďůŝŬĄůƚĠƌƚĠŬĞůĠƐŶĂƉŝĞŐǇũĞŐǇƌĞũƵƚſŶĞƚƚſĞƐǌŬƂǌĠƌƚĠŬĠŶĞŬĠƐĂǌůĂƉŬĞǌĞůƅĄůƚĂůƚĂƌƚŽƚƚďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝ
jegyek számának szorzatát tekinti adott befektetési jegyre. Mivel valamennyi befektetési alap,
ĂŵĞůǇĞŬďƅů Ă dĄƌƐĂƐĄŐ ďĞĨĞŬƚĞƚĠƐŝ ũĞŐǇĞŬĞƚ ǀĄƐĄƌŽů͕ ŶǇşůƚǀĠŐƾ͕ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ ĠƐ ŶĂƉŝ ƐǌŝŶƚĞŶ
forgalmazott alap, a publikált nettó eszközértéket a Társaság jegyzett piaci árnak (a valós értékelés 1.
ƐǌŝŶƚƾŝŶƉƵƚũĂͿƚĞŬŝŶƚŝ͘
A származékos ügyletek valós értékeléséhez tisztán piaci adatokat és kiigazított piaci adatokat is
alkalmaz a Bank. Ezen ügyletek esetében, az értékeléshez használt ár az az ár, amelyet akkor
alkalmĂǌŶĂĂĂŶŬ͕ŚĂĂǌĂĚŽƚƚƺŐǇůĞƚĞŬĞƚůĞǌĄƌŶĄĂǌĠƌƚĠŬĞůĠƐƉŝůůĂŶĂƚĄďĂŶ͕ĂǌĂǌĂǌĠƌƚĠŬĞůĞŶĚƅƺŐǇůĞƚ
ŚĄƚƌĂůĠǀƅĨƵƚĂŵŝĚĞũĠƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſĞůůĞŶƚĠƚĞƐŝƌĄŶǇƷƺŐǇůĞƚŬƂƚĠƐŝĄƌĨŽůǇĂŵĂ͘ĂŶŬĂǌĠƌƚĠŬĞůĠƐŬŽƌ
megbecsüli, hogy milyen áron tudná lezárni a piacon az adott ügyletet, és azt hasonlítja az eredeti
ƺŐǇůĞƚ ŬƂƚĠƐŝ ĄƌĨŽůǇĂŵĄŚŽǌ͘  &ŽƌǁĂƌĚŽŬ ĠƐ ĚĞǀŝǌĂ ^ǁĂƉŽŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ ƷŐǇ ĄůůşƚũĂ Ğůƅ Ğǌƚ Ă ůĞǌĄƌĄƐŝ
árfolyamot, hogy az aktuális árfolyamhoz hozzáadja az aktuális swappontokat (ezt a két deviza
kamatkülönbözete határozǌĂ ŵĞŐͿ͕ şŐǇ ĞůƅĄůůşƚǀĂ ĞŐǇ ƉŝĂĐŝ ŚĂƚĄƌŝĚƅƐ ĄƌĨŽůǇĂŵŽƚ͘  ƚĄƌŐǇŶĂƉŝ ǀĂůſƐ
értéket az ügyletek kötési árfolyama és a – ƚĄƌŐǇŶĂƉŝ ĚĞǀŝǌĂ ǌĄƌſĄƌĨŽůǇĂŵ ĠƐ Ă ƚĄƌŐǇŶĂƉŝ ǌĄƌſ &y
ƐǁĂƉƉŽŶƚ ƂƐƐǌĞŐĠďƅů ŬĂůŬƵůĄůƚ – piaci forward árfolyamnak az ügylet névértékével felszorzott
ŬƺůƂŶďƐĠŐĞĂĚũĂ͘dƂďď͕ƺŐǇĨĞůĞŬŬĞůŵĞŐŬƂƚƂƚƚ&ŽƌǁĂƌĚƺŐǇůĞƚĞƌĞĚŵĠŶǇŚĂƚĄƐĄƚ͕ĞŐǇŶĂŐǇŽďďƂƐƐǌĞŐƾ
&ŽƌǁĂƌĚƺŐǇůĞƚƚĞůĞůůĞŶƚĠƚĞůĞǌŝĂĂŶŬ͘ŐǇĂǌĞŐǇĞƐĞůůĞŶƚĠƚĞůĞǌĠƐƚŶĂŐǇŽďďƂƐƐǌĞŐƾƺŐǇĨĞůĞƐƺŐǇůĞƚ
esetén alkalmaz a Bank, azaz az ügyfeles ügylettel ĂǌŽŶŽƐůĞũĄƌĂƚƷ͕ĂǌŽŶŽƐƂƐƐǌĞŐƾ͕ĞůůĞŶƚĠƚĞƐŝƌĄŶǇƷ
ƺŐǇůĞƚƚĞů͘ǌĞŶĞŐǇŵĄƐƐĂůƂƐƐǌĞĨƺŐŐƅƺŐǇůĞƚĞŬĞƐĞƚĠďĞŶĂĂŶŬŶĞŵĂůŬĂůŵĂǌĨĞĚĞǌĞƚŝĞůƐǌĄŵŽůĄƐƚ͕
nem készít fedezeti dokumentációt, azaz ténylegesen nem kapcsolja össze az ügyfeles és az
ĞůůĞŶƚĠƚĞůĞǌƅƺŐǇleteket.
A kamatswap ügyletĞŬǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞĂũƂǀƅďĞůŝĐĂƐŚ-flow-ŬĚŝƐǌŬŽŶƚĄůĄƐĄǀĂůŬĂůŬƵůĄůſĚŝŬĂŵĞŐĨĞůĞůƅ
ŚŽǌĂŵŐƂƌďĞĨĞůŚĂƐǌŶĄůĄƐĄǀĂů͘ǌ/Z^-ĞŬĠƐ/Z^-ek változó kamatozású lábának még nem ismert cashflow-it a diszkontáláshoz is használt hozamgörbék ƐĞŐşƚƐĠŐĠǀĞůďĞĐƐƺůŝĂǌĠƌƚĠŬĞůƅƌĞŶĚƐǌĞƌĨŽƌǁĂƌĚ
ŬĂŵĂƚůĄďĂŬĂƚƐǌĄŵŽůǀĂĂĨĞůŚĂƐǌŶĄůƚŚŽǌĂŵŐƂƌďĠďƅů͘
Bizonyos kamattámogatott kölcsönök a 2.3.1.3 ^ƉŽŶƚďĂŶŬŝĨĞũƚĞƚƚ^WW/ƚĞƐǌƚĂůĂƉũĄŶǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƌĞ
kerülnek. Két lépésben történik a valós érték meghatĄƌŽǌĄƐĂ͘ůƐƅŬĠŶƚĞŐǇƉŝĂĐŝƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂŬĂŵĂƚůĄďďĂů
ĚŝƐǌŬŽŶƚĄůĄƐƌĂŬĞƌƺůŵŝŶĚĞŶũƂǀƅďĞŶŝƉĠŶǌĄƌĂŵ͕ŵĂũĚĂǌşŐǇŬĂƉŽƚƚĠƌƚĠŬŬŽƌƌŝŐĄůĄƐƌĂŬĞƌƺůĂŚŝƚĞůĞǌĠƐŝ
ŬŽĐŬĄǌĂƚďſůĞƌĞĚƅǀĂůſƐĠƌƚĠŬǀĄůƚŽǌĄƐƐĂů͘
A Bank közzétételi célokra a valós értéket a pénzügyi insƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬũƂǀƅďĞůŝďĞĐƐƺůƚƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ
pénzáramlásainak jelenértékeként határozza meg, ahol a diszkontráta a nemteljesítés kockázatát is
figyelembe vĞǀƅŬĂŵĂƚůĄď͕ĂŵŝƚĂĂŶŬ ĂǌĠƌƚĠŬĞůĠƐŶĂƉũĄŶŵĞŐĨŝŐǇĞůŚĞƚƅ piaci kamatlábakból épít fel.
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2.4.3

Fedezeti ügyletek elszámolása

A Bank egyes pénzügyi instrumentumainak valós érték változásának, vagy pénzáram változásainak
ingadozó eredményhatását fedezeti ügyletekkel és a hozzá tartozó fedezeti számvitellel ellentételezi.
Fedezeti kapcsolatot a Bank /&Z^ ϵ ĞůƅşƌĄƐĂŝ ĂůĂƉũĄŶ ĂŬŬŽƌ ůĠƚĞƐşƚ͕ ŚĂ ŝͿ ĨĞĚĞǌĞƚŝ ƉĄƌ ŵŝŶĚĞŶ ƚĂŐũĂ
egymással szemben beazonosítható ügylet, kivéve a portfolió alapú úgynevezett macro-hedge, ii)
teljesülnek a fedezeti hatékonysági követelmények és iii) folyamatosan vezetett fedezeti
dokumentáció rendelkezésre áll. Egy fennálló fedezeti kapcsolatot megszüntet a Bank, amennyiben a
három kritérium valamelyike nem teljesül vagy a fedezet lejár. Fedezett instrumentumként
;ĂůĂƉƺŐǇůĞƚͿ ũĞůĞŶůĞŐ Ă Ĩŝǆ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ követelések meghatározott portfólióját (macro hedge) vonja
fedezeti kapcsolatba a Bank.
Fedezeti instrumentumként csak származékos ügyletek kerülnek megjelölésre. Opció típusú
ƐǌĄƌŵĂǌĠŬŽƐ ƺŐǇůĞƚĞƚ ŶĞŵ ũĞůƂů ŵĞŐ Ă ĂŶŬ ĨĞĚĞǌĞƚŝ ƚĠƚĞůŬĠŶƚ͘ &ŽƌǁĂƌĚ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬ ĨĞĚĞǌĞƚŝ
instrumentumként töƌƚĠŶƅŬŝǀĄůĂƐǌƚĄƐĂĞƐĞƚĠŶĂĨŽƌǁĂƌĚƺŐǇůĞƚƚĞůũĞƐĞŐĠƐǌĠďĞŶďĞǀŽŶĄƐƌĂŬĞƌƺůĂ
fedezeti ügyletbe. A Bank fedezeti kapcsolatba bevonhat mind teljes pénzügyi instrumentumot, mind
annak csak egy arányos részét, például azon célból, hogy a fedezeti és a fedezett ügyletek lejárati ideje
minél közelebb legyen egymáshoz. Fedezett tételként a Bank megjelölhet egyedi tételt, vagy tételek
meghatározott csoportját is. &ĞĚĞǌĞƚƚ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŬĠŶƚ ;ĂůĂƉƺŐǇůĞƚͿ ũĞůĞŶůĞŐ Ă Ĩŝǆ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ
követelések meghatározott portfóliójáƚ ;Ĩŝǆ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ ũĞůǌĄůŽŐŚŝƚĞůĞŬ͕ Ĩŝǆ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ ǀĄůůĂůĂƚŝ
hitelek, autó hitelek, valamint lízingek) vonja fedezeti kapcsolatba a Bank.
Fedezeti kapcsolat létesítés napjára a Bank fedezeti dokumentációt készít. A dokumentáció
tartalmazza a fedezeti kapcsolat célját a fedezett és a fedezeti ügylet azonosítóját és kondícióit, a
fedezni kívánt kockázat beazonosítását és a fedezeti hatékonyság mérésének módszerét. Fedezeti
hatékonyságot a Bank a fedezeti pár összekapcsolása napjára és utána havonta, hó végére
vonatkozóan vizsgál. Alkalmazott vizsgálati módszerek az arányelemzés (dollar-offset) és a szcenárió
elemzés (például az ügyletek kondíció szerinti kamatlábainak +/-50 bázis pontos változtatása). Fedezeti
kapcsolatot hatékonynak akkor tekint a Bank, ha a fedezett és a fedezeti tétel között gazdasági
kapcsolat van (azaz a fedezeti és az alapügylet között azonos módon, ellentétes irányba változnak a
ŬĂŵĂƚůĄďĂŬǀĂŐǇĂĚĞǀŝǌĂĄƌĨŽůǇĂŵŽŬͿĠƐĂĨĞĚĞǌĞƚŝĂƌĄŶǇĞŐǇĞůƅƌĞŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚƐǌŝŶƚĞŶǀĂŶ͘
A macro–ŚĞĚŐĞ ƐŽƌĄŶ ƚƂďď͕ ĂŵŽƌƚŝǌĄůƚ ďĞŬĞƌƺůĠƐŝ ĠƌƚĠŬĞŶ ĠƌƚĠŬĞůƚ ƚĞƌŵĠŬƚşƉƵƐ ;ũĞůĞŶůĞŐ Ă Ĩŝǆ
ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷũĞůǌĄůŽŐŚŝƚĞůĞŬ͕ĨŝǆŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷǀĄůůĂůĂƚŝŚŝƚĞůĞŬ, autó hitelek, valamint lízingek) valós érték
ǀĄůƚŽǌĄƐĄŶĂŬ ĐƐŽƉŽƌƚŽƐ ĨĞĚĞǌĠƐĞ ƚƂƌƚĠŶŝŬ ĨŝǆĞƚ-fizet-változót-ŬĂƉ /Z^ ;ŬĂŵĂƚƐǁĂƉͿ ƺŐǇůĞƚĞŬŬĞů͘ 
változó kamatozású hiteltermékek referencia kamatlába minden terméktípus esetében a BUBOR,
ŝůůĞƚǀĞŚŽƐƐǌƷƚĄǀŽŶĂhKZǀĄůƚŽǌĄƐĂŵŝŶĚĞŶƚĞƌŵĠŬƚşƉƵƐĞƐĞƚĠďĞŶďĞĨŽůǇĄƐŽůũĂĂĨŝǆŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ
termékek árazását is. Így a Bank kizárólag olyan eszközöket von össze és fedez csoportként, amelyben
a csoportba tartozó egyedi eszközök azonos kockázati kitettségben osztoznak, fedezett kockázat
szempontjából homogén a portfólió.
A portfólió fedezeti ügyletbe vont hitelkövetelések valós értékének meghatározása az ügyletek cashflow-jának diszkontálásával történik. Ennek számolásához a Bank ún. hipotetikus ügyletet alkalmaz,
melynek minden paramétere megegyezik az eredeti kölcsönkövetelésével, kivéve a kamatlábat, mely
helyett a ĨĞĚĞǌĞƚŝƺŐǇůĞƚ;/Z^ͿĨŝǆůĄďĄƚĂůŬĂůŵĂǌǌĂ͘ĨĞĚĞǌĞƚŝŬĂƉĐƐŽůĂƚďĂǀŽŶƚŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬǀĂůſƐ
értékelésekor a Bank csak a fedezett kamatkockázatból származó hatást veszi figyelembe a valós érték
meghatározásakor, az ügyfelek nem fizetés kockázatát (hitelkockázatát) nem.
 ƉŽƌƚĨſůŝſ ĨĞĚĞǌĞƚ ƐŽƌĄŶ ĂŶŬ Ăǌ /^ ϯϵ ĐĂƌǀĞ-out-ŶĂŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ ŚĂƚĠŬŽŶǇƐĄŐŽƚ ĂǌĞůƅƌĞƚĞŬŝŶƚƅ
(prospektív) mellett visszatekintƅ;ƌĞƚƌŽƐƉĞŬƚşǀͿŵſĚŽŶŝƐŵĠƌ͘A portfólió fedezet esetében akkor áll
fent hatékonyság a fedezeti és az alapügylet között, ha a szcenárió elemzés szerint a kamatgörbe
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mindkét irányba való eltolásakor a fedezett és a fedezeti ügylet valós érték változásainak egymásra
vetített aránya 80-125% közé esik.
 ĨĞĚĞǌĞƚŝ ƺŐǇůĞƚŶĞŬ ŵŝŶƅƐşƚĞƚƚ ĚĞƌŝǀĂƚşǀĄŬ ǀĂůſƐ ĠƌƚĠŬĠŶĞŬ ǀĄůƚŽzása, amely a fedezeti ügylet
ĚĞĨŝŶşĐŝſũĂƐǌĞƌŝŶƚŚĂƚĠŬŽŶǇƺŐǇůĞƚŶĞŬƚĞŬŝŶƚŚĞƚƅ͕ŶǇĞƌĞƐĠŐŬĠŶƚǀĂŐǇǀĞƐǌƚĞƐĠŐŬĠŶƚŬĞƌƺůĞůƐǌĄŵŽůĄƐƌĂ
az eredmény javára vagy terhére, azonos eredménysoron, - Eredménnyel szemben valós értéken
értékelt (nem kereskedési célú) pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége - az
alapügyleten elszámolt valós érték korrekcióval együtt. Ez akkor is érvényes, ha a fedezett tételt
egyébként amortizált bekerülési értéken értékelt. A fedezeti ügylet nem hatékony része közvetlenül az
eredménykimutatásban kerül bemutatásra Eredménnyel szemben valós értéken értékelt (nem
kereskedési célú) pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége soron.
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3

<K<d<>^

A banki tevékenység számos kockázatnak van kitéve. A Bank a kockázatvállalást a pénzügyi
ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŶǇƷũƚĄƐ ĂůĂƉǀĞƚƅ ũĞůůĞŐǌĞƚĞƐƐĠŐĠŶĞŬ ƚĞŬŝŶƚŝ ĠƐ ƺǌůĞƚŝ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĠŶĞŬ ƚĞƌŵĠƐǌĞƚĞƐ
ǀĞůĞũĄƌſũĂŬĠŶƚ ŬĞǌĞůŝ͘  ĂŶŬ Ă ŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬ ƉŽŶƚŽƐ ŵĠƌĠƐĠƌĞ͕ ŵĞŐĨĞůĞůƅ ŬĞǌĞůĠƐĠƌĞ ĠƐ ůŝŵŝƚĄůĄƐĄƌĂ
ǀŽŶĂƚŬŽǌſƌĞŶĚƐǌĞƌƚŵƾŬƂĚƚĞƚ͘A BankŽƚĠƌŝŶƚƅůĞŐůĠŶǇĞŐĞƐĞďďŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬ͗

3.1

,ŝƚĞůŬŽĐŬĄǌĂƚ

,ŝƚĞůŬŽĐŬĄǌĂƚĂůĂƚƚĂǌŽŶǀĞƐǌƚĞƐĠŐůĞŚĞƚƅƐĠŐĠƚĠƌƚũƺŬ͕ĂŵĞůǇĞƚĂĂŶŬĂŬŬŽƌƐǌĞŶǀĞĚĞů͕ŚĂĂǌƺŐǇĨĠů
ĨŝǌĞƚĠƐŬĠƉƚĞůĞŶŶĠ ǀĄůŝŬ͕ ǀĂŐǇ ŶĞŵ ƚƵĚũĂ ŝĚƅďĞŶ ƚĞůũĞƐşƚĞŶŝ ĨŝǌĞƚĠƐŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŝƚ͘  Bank
hitelkockázat kezelési stratégiája befogadási, monitoring és biztosítékkezelési folyamat mentén valósul
meg.
Befogadás
ĂŶŬŵŝŶĚĞŶůĂŬŽƐƐĄŐŝĠƐǀĄůůĂůĂƚŝƺŐǇĨĞůĠƚďĞĨŽŐĂĚĄƐŬŽƌŵŝŶƅƐşƚĠƐƐĞůůĄƚũĂĞůƐƚĂƚŝƐǌƚŝŬĂŝĂůĂƉƷǀĂŐǇ
ƐǌĂŬĠƌƚƅŝ ďşƌĄůĂƚŝ ŵŽĚĞůůĞŬ ĂůĂƉũĄŶ͘  ĂŶŬ ƚƂďď ĚƂŶƚĠƐŝ ƐǌŝŶƚĞƚ ĂůŬĂůŵĂǌ Ă ŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅ
ŬĞǌĞůĠƐĞ ĠƌĚĞŬĠďĞŶ͘ ůƚĂůĄŶŽƐ ƐǌĂďĄůǇŬĠŶƚ Ăǌ ƺŐǇĨĠů ŵŝŶƅƐşƚĠƐĞ͕ Ă ŬŽĐŬĄǌĂƚǀĄůůĂůĄƐ ŵĠƌƚĠŬĞ ĠƐ Ă
fedezetek értéke határozza meg a döntési szintet.
Monitoring
A Bank egyedi ƺŐǇůĞƚƐǌŝŶƚƾĠƐƉŽƌƚĨŽůŝſƐǌŝŶƚƾŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŽƚƺǌĞŵĞůƚĞƚĂŶŶĂŬĠƌĚĞŬĠďĞŶ͕ŚŽŐǇŬĠƉĞƐ
ůĞŐǇĞŶ Ă ƚƂƌǀĠŶǇŝ ĞůƅşƌĄƐŽŬŶĂŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅ ŬƂǀĞƚĞůĠƐŵŝŶƅƐşƚĠƐŝ ƌĞŶĚƐǌĞƌƚ ŵƾŬƂĚƚĞƚŶŝ͕ ĠƐ ŬĞůůƅ
gyorsasággal azonosítsa azokat a kitettségeket és ügyfeleket, ahol az ügyfél nem képes vagy
ǀĂůſƐǌşŶƾƐşƚŚĞƚƅĞŶŶĞŵůĞƐǌĂũƂǀƅďĞŶŬĠƉĞƐĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŝŶĞŬŵĞŐĨĞůĞůŶŝ͘
Biztosítékok- hitelkockázat mérséklés
 ĂŶŬ Ă ŶǇƷũƚŽƚƚ ŚŝƚĞůĞŬ ǀŝƐƐǌĂĨŝǌĞƚĠƐĠƚ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ Ăǌ ƺŐǇĨĠů ŶŽƌŵĄůŝƐ ƺŐǇůĞƚŵĞŶĞƚĠďĞŶ ŬĞůĞƚŬĞǌƅ
ďĞǀĠƚĞůďƅůǀĄƌũĂ͕ de a hitel vissza-ŶĞŵĨŝǌĞƚĠƐŬŽĐŬĄǌĂƚĂŝŶĂŬĨĞĚĞǌĠƐĠƌĞĂĂŶŬĂǌƺŐǇĨĞůĞŬƚƅůďŝǌƚŽƐşƚĠŬ
nyújtását kéri. A Bank által befogadható biztosítéki kör üzletáganként, folyamatonként,
ƚĞƌŵĠŬƚşƉƵƐŽŶŬĠŶƚ ǀĄůƚŽǌŚĂƚ͕ ĚĞ Ăǌ ĂůĂƉĞůǀ͕ ŚŽŐǇ Ă ďŝǌƚŽƐşƚĠŬ ĠƌǀĠŶǇĞƐşƚŚĞƚƅ͕ ĂĚott esetben
ƌĞĂůŝǌĄůŚĂƚſůĞŐǇĞŶ͘ǌŝŶŐĂƚůĂŶĠƐŝŶŐſďŝǌƚŽƐşƚĠŬĞƐĞƚĠŶƐǌĂŬĠƌƚƅŬĄůƚĂůŬĠƐǌşƚĞƚƚĠƌƚĠŬďĞĐƐůĠƐĂůĂƉũĄŶ
történik a vagyontárgy értékelése és a biztosíték analitikusan nyilván van tartva illetve biztosítva van a
hitel teljes futamideje alatt.
Várható hitelezési veszteség, értékvesztés
A fenti folyamatokra támaszkodva a várható hitelezési veszteségekre a Bank értékvesztést számol el
Ăǌ/&Z^ϵĞůƅşƌĄƐĂŝĠƐĂƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬĄůƚĂůŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚŵſĚƐǌĞƌƚĂŶ;ůĄƐĚĂϮ͘ϰ͘ϭĨĞũĞǌĞƚďĞŶͿƐǌĞƌŝŶƚ
havi gyakorisággal.
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3.1.1

mŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬŵŝŶƅƐşƚĠƐƺŬƐǌĞƌŝŶƚĠƐĂŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅĄůůŽŵĄŶǇ

ĂŶŬĂǌ/&Z^ϵƐǌĞƌŝŶƚŵĞŐŬƺůƂŶďƂǌƚĞƚĞƚƚŵŝŶƅƐşƚĠƐŝ^ǌĂŬĂƐǌŽŬƌĂ;^ƚĂŐĞ-ĞŬƌĞͿŝůůĞƚǀĞĂŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅ
portfóliójára az alábbi értékvesztés összegeket számolta el:

Az &sdW>ΎĂǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞŶĠƌƚĠŬĞůƚŚŝƚĞůĞŬĞƚũĞůĞŶƚŝ͘
A Szakasz 1,2,3 (illetve State1,2,3) meghatározását lásd a 2.4.1 megjegyzésben.
A 2015-ƂƐƚƂƌǀĠŶǇŝůĞŐĞůƅşƌƚĨŽƌŝŶƚŽƐşƚĄƐŬŽƌŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅ͕ĚĞĂǌſƚĂƚĞůũĞƐşƚƅǀĠũĂǀƵůƚũĞůǌĄůŽŐŚŝƚĞůĞŬĞƚĂ
Bank 2019 folyamán átsorolta Szakasz 3-ból Szakasz 2-be, és ezért a Szakasz 3-mas állomány
ŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬĂŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅĄůůŽŵĄŶŶǇĂů͘

ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅ állomány a teljes állománynak a 3,5% a nyitó egyenlegben. A záró egyenlegben 3,9%ƌĂŶƅƚt ez az arány.

A Bankban az átstrukturált követelések állománya 2022. március 31-én 137.702 millió forint, 2021.
december 31-én pedig 143.159 millió forint volt.
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3.1.2

mŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐŵŽǌŐĄƐƚĄďůĄũĂ

ϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀďĞŶ ĂǌĞŐǇĞƐDŝŶƅƐşƚĠƐŝƐǌĂŬĂƐǌŽŬŬƂǌƂƚƚĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŵŽǌŐĄƐŽŬƚƂƌƚĠŶƚĞŬ͕ŵĞůǇĞŬ
ƚĂƌƚĂůŵĂǌǌĄŬŶĞŵĐƐĂŬĂǌĞƐĞƚůĞŐĞƐĄƚŵŝŶƅƐşƚĠƐĞŬĞƚ͕ŚĂŶĞŵĂǌƷũŚŝƚĞůĞŬďƅů͕ŝůůĞƚǀĞĂŵĞŐƐǌƾŶĠƐĞŬďƅů
ĞƌĞĚƅŵŽǌŐĄƐŽŬĂƚŝƐ͗

Ύ ĂŶŬďĂŶ ŶŝŶĐƐĞŶ WK/ ŬƂǀĞƚĞůĠƐ͕ ĞǌĞŶ Ă ƐŽƌŽŶ Ă 202Ϯ ĞůƐƅ ŶĞŐǇĞĚĠǀĞ során folyósított hitelek
értékvesztés mozgása kerül bemutatásra.
A fenti táblában a szakaszok közötti átsorolásokhoz kapcsolódó sorok nem csak az átsorolás hatását
mutatják, hanem az átsorolás következtésben az értékvesztés változás mértékét is.
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3.1.3

ĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽŬĠƐǀĄůƚŽǌĄƐƵŬ

A Bank hasonlóan az ügyfélkövetelésekhez a mérleg ĂůĂƚƚŝ ŚŝƚĞůŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬƌĂ ĠƐ ĞŐǇĠď ĨƺŐŐƅ
ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬƌĞĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽƚŬĠƉĞǌĂǌ/&Z^ϵĠƐ/^ϯϳƐǌĂďĄůǇĂŝƐǌĞƌŝŶƚ͗

A fenti táblázatban „bruttó”-ŬĠŶƚ ŵĞŐũĞůƂůƚ ƂƐƐǌĞŐ Ă ŵĂǆŝŵĄůŝƐ ůĞŚşǀŚĂƚſ ŚŝƚĞůŬĞƌĞƚĞƚ͕ ŝůůĞƚǀĞ Ă
pénzügyi garancia ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŝďƅůĂĚſĚſĂŶĂĂŶŬ ĄůƚĂůŵĂǆŝŵĄůŝƐĂŶĨŝǌĞƚĞŶĚƅƂƐƐǌĞŐĞƚƌĞƉƌĞǌĞŶƚĄůũĂ͘
ǌĞŐǇĠďĨƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬĞƐetén a „bruttó” összeg a Bank ĄůƚĂůďĞĐƐƺůƚŵĂǆŝŵĄůŝƐĂŶĨŝǌĞƚĞŶĚƅ
összeget tartalmazza.
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A lenti táblázat a céltartalékok mozgását mutatja 202ϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀďĞŶ:
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<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
3.1.4

mŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬĠƐďŝǌƚŽƐşƚĠŬƚşƉƵƐĂŝ

A bank által nyújtott ügyfél kölcsönök nagyobbrészt biztosítékokkal fedezett, melyek a táblázatban
biztosítéki értéken kerülnek kimutatásra, kivéve a jellegénél fogva fedezetlen hiteleket:

3.1.5

sĄůůĂůĂƚŝƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬĄŐĂǌĂƚŝŵĞŐŽƐǌůĄƐĂ

A Bank ŚŝƚĞůƉŽƌƚĨſůŝſũĂĄŐĂǌĂƚŽŶŬĠŶƚŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶŬŽŶĐĞŶƚƌĄůƚĂďĞƐǌĄŵŽůĄƐŝŝĚƅƐǌĂŬŽŬǀĠŐĠŶ͗
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<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
3.1.6

WĠŶǌĞƐǌŬƂǌƂŬ͕ĠƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬĠƐŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚŝŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐĞ

A State1, Stage2, Stage 3 meghatározását lásd a 2.4.1 megjegyzésben.
Rövidítések magyarázata:
ABE: amortizált bekerülési értéken értékelt
&sdK/͗ĞŐǇĠďĄƚĨŽŐſũƂǀĞĚĞůĞŵŵĞůƐǌĞŵďĞŶǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞŶĠƌƚĠŬĞůƚ͘
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3.2

>ŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚ

A likviditási kockázat kezelése a Bankban központosítva, egységes szabályok alkalmazása mellett
ƚƂƌƚĠŶŝŬ͘  ůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝ ŬŽĐŬĄǌĂƚŬĞǌĞůĠƐ ĐĠůũĂ͕ ŚŽŐǇ ŚŽǌǌĄĨĠƌĠƐƚ ďŝǌƚŽƐşƚƐŽŶ ĞůĞŐĞŶĚƅ ŵĞŶŶǇŝƐĠŐƾ
forráshoz, mellyel a Bank indokolt költségek árán, mérsékelten és súlyosan válságos környezetben is ki
tudja elégíteni üzleti igényeit és pénzügyi kötelezettségeit. A kockázatkezelési keretrendszer részben
ŚĂƚſƐĄŐŝĞůƅşƌĄƐŽŬ͕ƌĠƐǌďĞŶĂŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚĄůƚĂůĚĞĨŝŶŝĄůƚŝƌĄŶǇĞůǀĞŬĂůĂƉũĄŶŬĞƌƺůƚŬŝĂůĂŬşƚĄƐƌĂ͘

A Bank a likviditási kockázati étvágyát a kiemelt likviditási mutatószámokon, illetve az azokhoz rendelt
limiteken keresztül definiálja:
• ZƂǀŝĚƚĄǀƷůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝƐƚƌĞƐƐǌƚĞƐǌƚĞŬĞƐĞƚĠŶŵŝŶŝŵĄůŝƐĂŶϯϬŶĂƉƚĄƌŝŶĂƉŽƐƚƷůĠůĠƐŝŝĚƅƐǌĂŬ
ƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͖
• Az Európai Unió által elvárt likviditásfedezeti követelmény (LCR) minimum szintjének
;ϭϬϬйͿƚĞůũĞƐşƚĠƐĞ͖
• A nettó stabil forrás ellátottsági ráta (NSFR) minimum szintjének (100%) teljesítése.
A Bank bizonyos eszközök esetében küszöbértékeket is alkalmaz, melyek esetleges átlépése egy korai
ĨŝŐǇĞůŵĞǌƚĞƚƅũĞůǌĠƐƚĂĚ͘>ŝŬǀŝditási limitrendszere mellett a Bank ŬƺůƂŶďƂǌƅŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĞƐǌŬƂǌƂŬĞƚŝƐ
ŵƾŬƂĚƚĞƚ͘ǌĞƐǌŬƂǌƂŬƚĄŵŽŐĂƚũĄŬĂůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬŶǇŽŵŽŶŬƂǀĞƚĠƐĠƚ͕ĨĞůŚşǀũĄŬĂĨŝŐǇĞůŵĞƚĂ
ŬĞĚǀĞǌƅƚůĞŶ ƚƌĞŶĚĞŬƌĞ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ůĞŚĞƚƅǀĠ ƚĞƐǌŝŬ Ă ĂŶŬ likviditási kockázati profiljának jobb
megismerését.
A likviditási pufferek olyan rendelkezésre álló likviditást jelentenek a Bank számára, amellyel a
ǀĄůƐĄŐŚĞůǇǌĞƚďĞŶĨĞůůĠƉƅƉſƚůſůĂŐŽƐůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝŝŐĠŶǇĠƚƌƂǀŝĚƚĄvon képes fedezni. A Bank rendszeres,
illetve eseti jelleggel stressz teszteket végez annak felmérésére, hogy különféle stressz forgatókönyvek
feltételezései mellett hogyan alakulna a Bank likviditási helyzete.
A Bank ƚƂƌĞŬƐǌŝŬ ĂƌƌĂ͕ ŚŽŐǇ ĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐŝ ƐƚƌƵŬƚƷƌĄũĂ ŵŝŶĠů ƂŶĄůůſďď ůĞŐǇĞŶ͕ Ɛ ũĞůĞŶƚƅƐ ĂƌĄŶǇďĂŶ
ĂůĂƉŽǌǌŽŶ ƺŐǇĨĠůďĞƚĠƚĞŬ ŐǇƾũƚĠƐĠƌĞ͘ ǌ ĞŐǇĞƐ ŝŶƚĠǌŵĠŶǇŝ ƌĞĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐŝ ĨŽƌƌĄƐŽŬ ƐǌŝŶƚĠŶ ũĞůĞŶƚƅƐ
elemét képezik a Bank finanszírozási forrásainak.
ǌĂůĄďďŝƚĄďůĄǌĂƚĂƉĠŶǌƺŐǇŝŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬĠƐŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂƐǌĄƌŵĂǌĠŬŽƐƺŐǇůĞƚĞŬũƂǀƅďĞůŝ
ůĞũĄƌĂƚĄƚ ŵƵƚĂƚũĂ ďĞ Ă ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ůĞũĄƌĂƚ͕ ŝůůĞƚǀĞ ĂŚŽů Ğǌ ŶĞŵ ƌĞůĞǀĄŶƐ͕ ƷŐǇŶĞǀĞǌĞƚƚ ďĞƚĠƚůĞũĄƌĂƚŝ
modell alapján 2021. december 31-re, illetve 2022 március 31.-re vonatkozólag:
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3.3

ĂŶŬŝŬƂŶǇǀŝŬĂŵĂƚŬŽĐŬĄǌĂƚ

A kamatlábkockázat az a kockázat, amely szerint a pénzügyi instrumentumok értéke változik a piaci
kamatláb mozgásának hatására. A Bank az eszközöknek a hasonló kamat- ĠƐƚƂƌůĞƐǌƚĠƐŝũĞůůĞŵǌƅŬŬĞů
ƌĞŶĚĞůŬĞǌƅĨŽƌƌĄƐŽŬŬĂůƚƂƌƚĠŶƅƂƐƐǌĞŚĂŶŐŽůĄƐĄƌĂƚƂƌĞŬƐǌŝŬ͕ŵŝǀĞůĂ cél a Bank teljes pénzügyi helyzet
kimutatására vonatkozóan a kamatkockázat alacsony szinten való tartása. A Bank a kamatozó
eszközeinek és forrásainak összetételét úgy alakítja, hogy a rövid lejáratú eszközök összhangban
legyenek a rövid lejáratú kötelezettségekkel, illetve a hosszú lejáratú eszközök és a kapcsolódó hosszú
lejáratú kötelezettségek kamatváltozása párhuzamosan történjen.
A konzervatívan meghatározott kockázati limitek betartása mellett az Eszköz-Forrás Menedzsment
ƚĂŬƚŝŬĂŝ ŶǇŝƚŽƚƚ ƉŽǌşĐŝſƚ ǀĞŚĞƚ ĨĞů͕ ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶ ƚĂƌƚſƐŶĂŬ ŵŝŶƅƐşƚĞƚƚ ŬĂŵĂttrend alapján a Bank
ũƂǀĞĚĞůŵĞǌƅƐĠŐŝĐĠůũĂŝƚĂůĄƚĄŵĂƐǌƚŚĂƚſĂŶĞŐǇŶĞŵƐĞŵůĞŐĞƐƉŽǌşĐŝſƚĂƌƚĄƐĂƚĄŵŽŐĂƚũĂũŽďďĂŶ͘
A Bank a banki könyvi kamatkockázat toleranciaszintjét sztenderd hozamgörbe stressz szcenáriók
alapján kalkulált relatív kamatjövedelem- és tƅŬĞǀĄůƚŽǌĄƐ ŚĂƚĄƐĄŶĂŬ ĞůĨŽŐĂĚŚĂƚſ ŵĠƌƚĠŬĞŬĠŶƚ
definiálja.
 ůĞŶƚŝ ƚĄďůĄǌĂƚ ĨŽŐůĂůũĂ ƂƐƐǌĞ Ă ĂŶŬ ŬĂŵĂƚ ĄƚĄƌĂǌſĚĄƐďſů ĞƌĞĚƅ ŶǇŝƚŽƚƚ ƉŽǌşĐŝſũĄƚ Ăǌ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ĠƐ
kötelezettségek lejárati struktúrájában:
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A kamatkockázatot a Bank szcenárióelemzéssel méri, stressz teszteket is alkalmazva. Ezek részét
ŬĠƉĞǌŝŬ Ă ĂŶŬϮ͘WŝůůĠƌĂůĂƚƚŝƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇ ƐǌĄŵşƚĄƐŝŵŽĚĞůůĞŬŶĞŬŝƐ͘ǌĂůĄďďŝƚĄďůĄǌĂƚĨŽŐůĂůũĂ
ƂƐƐǌĞ Ă ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬ ĞƌĞĚŵĠŶǇƌĞ ĠƐ ƚƅŬĠƌĞ ŐǇĂŬŽƌŽůƚ ůĞŚĞƚƐĠŐĞƐ ŚĂƚĄƐĄƚ Ğgy 200
ďĄǌŝƐƉŽŶƚŶĂŬŵĞŐĨĞůĞůƅŚŽǌĂŵŐƂƌďĞĞůƚŽůſĚĄƐƚĨĞůƚĠƚĞůĞǌǀĞ͘
adatok mFt-ban

Érzékenység (EBA floor)
2022.03.31
HUF
EUR
Egyéb deviza

dƅŬĞĠƌǌĠŬĞŶǇƐĠŐĞ
+200 bp
-200 bp

(4 398)
(1 661)
165

(2 346)
(323)
(532)

Eredmény érzékenysége
+200 bp
-200 bp

2 231
434
126

(4 659)
(895)
(102)

 Ĩƅďď ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŬĂŵĂƚůĄďĂŬ ĂůĂƉǀĞƚƅ ŐůŽďĄůŝƐ ƌĞĨŽƌŵũĂ ǀĂŶ ĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ͕ ĂŵĞůǇ Ăǌ /KZ-nak
alternatív, közel kockázatmentes hozamokkal való lecserélésére vagy reformjára irányul. A Bank
ƉĠŶǌƺŐǇŝ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵĂŝŶ ŶŝŶĐƐĞŶĞŬ ũĞůĞŶƚƅƐ ďĂŶŬŬƂǌŝ ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ-kamatlábaknak (interbank offer
ƌĂƚĞƐ͕/KZͿǀĂůſŬŝƚĞƚƚƐĠŐĞŬ͕ĂŵĞůǇĞŬůĞĐƐĞƌĠůƅĚŶĠŶĞŬǀĂŐǇŵĞŐƌĞĨŽƌŵĄůĄƐƌĂŬĞƌƺůŶĠŶĞŬĞǌĞŶƉŝĂĐŝƐǌŝŶƚƾŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐŚĂƚĄƐĄƌĂ͘ĂŶŬǀĄƌĂŬŽǌĄƐĂƐǌĞƌŝŶƚĂǌ/KR reform nem fog az üzletmenetében
ũĞůĞŶƚƅƐŽƉĞƌĂƚşǀ͕ŬŽĐŬĄǌĂƚŬĞǌĞůĠƐŝĠƐƐǌĄŵǀŝƚĞůŝŚĂƚĄƐƚŽŬŽǌŶŝ͘
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3.4

Devizaárfolyam-ŬŽĐŬĄǌĂƚ

A Bank célja a nem szándékolt napvégi nyitott devizapozíciók minimalizálása, illetve napközben
ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ ŬĞůĞƚŬĞǌƅ ƉŽǌşĐŝſŬ ŚĂƚĠŬŽŶǇ͕ Ă ũƂǀĞĚĞůŵĞǌƅƐĠŐŝ ƐǌĞŵƉŽŶƚŽŬĂƚ ŝƐ ĨŝŐǇĞůĞŵďĞ ǀĞǀƅ
menedzselése.
A Bank a devizakockázat toleranciaszintjét a nyitott devizapozíciókra vonatkozó limiteken keresztül
definiálja. A Bank napon belüli pozíciós- és stop-loss limiteket, valamint overnight pozíciós limitet
ŵƾŬƂĚƚĞƚ ĂŶŶĂŬĠƌĚĞŬĠďĞŶ͕ ŚŽŐǇ ĂŬĞƌĞƐŬĞĚĠƐŝ ĐĠůƷ ĚĞǀŝǌĂ ŶǇŝƚŽƚƚ ƉŽǌşĐŝſǀĄůůĂůĄƐŽŬ ŶĞ ŚĂůĂĚũĂŶĂŬ
ŵĞŐĞŐǇĠƐƐǌĞƌƾĞŶŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚŵĠƌƚĠŬĞƚ͘
ŶĂƉŝďĂŶŬƺǌĞŵƐŽƌĄŶ͕ũĞůůĞŵǌƅĞn az ügyfelekkel folytatott tranzakciók által generált devizapozíciókat
és a kereskedési szándékkal nyitott devizapozíciókat a Treasury úgy menedzseli, hogy közben nem lépi
túl a nyitott pozíciókra meghatározott kockázati korlátokat.
2022. március 31-én a ĂŶŬĚĞǀŝǌĄŶŬĠŶƚŝŶǇŝƚŽƚƚƉŽǌşĐŝſũĂĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬĠƉƉĞŶĂůĂŬƵůƚ͗

ĂŶŬŶĂŬŵŝŶŝŵĄůŝƐŶǇŝƚŽƚƚĚĞǀŝǌĂƉŽǌşĐŝſũĄďſůĂĚſĚſĂŶĞŐǇũĞůĞŶƚƅƐĚĞǀŝǌĂĄƌĨŽůǇĂŵǀĄůƚŽǌĄƐĞƐĞƚĠŶ
ŝƐĐƐĞŬĠůǇŵĠƌƚĠŬƾŬƂǌǀĞƚůĞŶĞƌĞĚŵĠŶǇǀĄůƚŽǌĄƐĂƐǌĄƌŵĂǌŶĂ͘
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
2021. december 31-én a Bank devizánkénti nyitott pozíciója hasonlóképpen minimális kockázatot
hordozott:

3.5

<ĞƌĞƐŬĞĚĠƐŝŬƂŶǇǀŝƉŝĂĐŝŬŽĐŬĄǌĂƚ

A Piaci kockázat annak a kockázatát jelenti, hogy egy pénzügyi instrumentum valós értéke a piaci
ĄƌĂŬďĂŶďĞŬƂǀĞƚŬĞǌƅǀĄůƚŽǌĄƐŽk hatására ingadozni fog. A piaci kockázatok közül a Bank deviza- és
kamatláb kockázatot vállal a kereskedési könyvi portfólióban, azonban a kockázatvállalás
ĞŶŐĞĚĠůǇĞǌĞƚƚŵĠƌƚĠŬĠƚƐǌƾŬůŝŵŝƚĞŬŬŽƌůĄƚŽǌǌĄŬ͘
A Bank piaci kockázatok mérésére a kockáztatott ĠƌƚĠŬ ;sĂůƵĞ-at-ZŝƐŬ͕ ƌƂǀŝĚĞŶ sĂZͿ ŵſĚƐǌĞƌƚ
ĂůŬĂůŵĂǌǌĂ͕ĂŵŝĂŵĂǆŝŵĄůŝƐĂŶǀĄƌŚĂƚſǀĞƐǌƚĞƐĠŐďĞĐƐůĠƐĠƌĞƐǌŽůŐĄůĞŐǇĨĞůƚĠƚĞůĞǌĞƚƚƚĂƌƚĄƐŝƉĞƌŝſĚƵƐ
ĠƐŬŽŶĨŝĚĞŶĐŝĂƐǌŝŶƚŵĞůůĞƚƚ͘ĂŶŬĂƉŝĂĐŝŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬŶĂƉŝƐǌŝŶƚƾŵĠƌĠƐĠŶĠůĂϭϬŶĂƉŽƐ͕ϵϵй-ŽƐsĂZt alkalmazǌĂ͕ĂŵŝĂǌƚŵŽŶĚũĂŵĞŐ͕ŚŽŐǇĂϭϬŶĂƉŽƐŝĚƅƚĄǀŽŶĞůƐǌĞŶǀĞĚŚĞƚƅƉŽƚĞŶĐŝĄůŝƐǀĞƐǌƚĞƐĠŐϵϵйŽƐǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞůŶĞŵĨŽŐũĂŵĞŐŚĂůĂĚŶŝĂsĂZĠƌƚĠŬĞƚ͘sĂZĂůĂƉƷƉŝĂĐŝŬŽĐŬĄǌĂƚŝŵĠƌĠƐŝŵſĚƐǌĞƌƚĂŶ
ĞůƅŶǇĞ͕ ŚŽŐǇ ĨŝŐǇĞůĞŵďĞ ǀĞƐǌŝ Ă ƉŝĂĐŽŶ ŵĞŐĨŝŐǇĞůƚ ǀŽůĂƚŝůŝƚĄƐƚ͕ ŝůletve a kockázati típusok közötti
ĚŝǀĞƌǌŝĨŝŬĄĐŝſƐĠƐŬŽƌƌĞůĄĐŝſƐŚĂƚĄƐŽŬĂƚŝƐ͘ĂŶŬŶĂƉŝƌĞŶĚƐǌĞƌĞƐƐĠŐŐĞůƐǌĄŵƐǌĞƌƾƐşƚŝĂsĂZĠƌƚĠŬĞƚĂ
variancia-ŬŽǀĂƌŝĂŶĐŝĂ ĂůĂƉƷ ŵĞŐŬƂǌĞůşƚĠƐ ĂůĂƉũĄŶ͕ ƚŽǀĄďďĄ ƐƚƌĞƐƐǌĞůƚ sĂZ ĂůĂƉƷ ƐǌĄŵşƚĄƐƚ ŝƐ ǀĠŐĞǌ͕
amely során egy korábbi historikus stressz periódus piaci áralakulásai alapján kerül meghatározásra a
kovariancia- ĠƐŬŽƌƌĞůĄĐŝſƐŵĄƚƌŝǆĂsĂZŵĠƌĠƐŚĞǌ͘
A Bank kockázati típusonként (devizaárfolyam- és kamatláb kockázat), illetve a teljes kereskedési
könyvi portfólióra is szĄŵƐǌĞƌƾƐşƚŝĂsĂZĠƌƚĠŬĞƚ͘ƚĞůũĞƐŬĞƌĞƐŬĞĚĠƐŝŬƂŶǇǀŝƉŽƌƚĨſůŝſsĂZ-ja elmarad
ĂŬŽĐŬĄǌĂƚŝƚşƉƵƐŽŶŬĠŶƚŝsĂZĠƌƚĠŬĞŬƂƐƐǌĞŐĠƚƅůĂĚŝǀĞƌǌŝĨŝŬĄĐŝſƐŚĂƚĄƐŽŬŵŝĂƚƚ͘
sĂZŵŽĚĞůůĞŬŵĞŐďşǌŚĂƚſƐĄŐĄƚĂĂŶŬŚĂǀŝƐǌŝŶƚĞŶĞůůĞŶƅƌǌŝ͕ĂŵĞůǇƐŽƌĄŶƂƐƐǌĞǀĞƚĠƐƌĞŬĞƌƺůŶĞŬ a
ŶĂƉŝ sĂZ ŵĠƌĠƐĞŬ ĞƌĞĚŵĠŶǇĞŝ Ă ƉŝĂĐŝ ŬŽĐŬĄǌĂƚŶĂŬ ŬŝƚĞƚƚ ƉŽƌƚĨſůŝſ ƚĠŶǇůĞŐĞƐĞŶ ŵĞŐǀĂůſƐƵůƚ
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
értékváltozásával. A visszamérés eredménye alapján a Bank szükség esetén felülvizsgálja a mérési
módszertant.
ĂŶŬĂsĂZĂůĂƉƷƉŝĂĐŝŬŽĐŬĄǌĂƚŝŵĠƌĠƐĞŬŵĞůůĞƚƚ͕Ğgyéb mérésekkel is monitorálja a kereskedési
könyvi piaci kockázatokat. A Bank napi rendszerességgel érzékenységvizsgálatot végez kockázati
típusonként a kereskedési könyvi portfólióra, továbbá rendszeres stressz teszteknek is aláveti a
kereskedési könyvi portfóliót, annak felmérésére, hogy hogyan reagálna a kereskedési könyvi portfólió
a piaci sokkokra.
dƌĞĂƐƵƌǇƐǌĄŵĄƌĂϮϬϭϴ͘ŵĄƌĐŝƵƐŚſŶĂƉƚſůĞŶŐĞĚĠůǇĞǌĞƚƚĂƐǌĄŶĚĠŬŽůƚŽǀĞƌŶŝŐŚƚ&yƉŽǌşĐŝſǀĄůůĂůĄƐĂ͕
míg kereskedési céllal tartott értékpapír pozíciót 2018. december hónaptól vállalhat a Treasury.
ŬĞƌĞƐŬĞĚĠƐŝƉŽƌƚĨſůŝſƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſsĂZĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬĠƉƉƂƐƐǌĞŐĞǌŚĞƚƅ;ŵŝůůŝſ&ƚ-ban):

3.6

dƅŬĞŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚĠƐƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇ

ĂŶŬƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇŝƐǌĄŵşƚĄƐĂŝĂĄǌĞů///ͬZZ;ϱϳϱͬϮϬϭϯͬU rendelet) szerint készülnek. Az EU
ũŽŐŝ ŬĞƌĞƚƌĞŶĚƐǌĞƌĠďĞŶ ŵĞŐĨŽŐĂůŵĂǌŽƚƚ ĄǌĞů /// ŐůŽďĄůŝƐ ŝƌĄŶǇĞůǀĞŬ ĐĠůũĂ Ă ƉĠŶǌƺŐǇŝ ƌĞŶĚƐǌĞƌĞŬ
ďŝǌƚŽŶƐĄŐĄŶĂŬ ŵĞŐƚĞƌĞŵƚĠƐĞ͕ Ă ƐǌĞƌĞƉůƅŬ ĞƐĠůǇĞŐǇĞŶůƅƐĠŐĠŶĞŬ ďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂ ŵĞůůĞƚƚ ŵĞŐĨĞůĞůƅ
ƚƅŬĞƚĂƌƚĂůĠŬ ĠƐ ůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝ ƐǌŝŶƚ ĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐĂ͕ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐƺŬŚƂǌ ŵĠƌƚ ŵĞŐĨĞůĞůƅ ŬŽĐŬĄǌĂƚŬĞǌĞůĠƐŝ
ŬĠƉĞƐƐĠŐƺŬ ŬŝĂůĂŬşƚĄƐĂ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ŵƾŬƂĚĠƐ ƐŽƌĄŶ ĨĞůŵĞƌƺůƅ ĞƐĞƚůĞŐĞƐ ǀĞƐǌƚĞƐĠŐĞŬ ĨĞĚĞǌĞƚƚƐĠŐĞ͘
Magyarországon a CRR (Capital Requirements Regulation) közvetlenül hatályosak.
ĄǌĞů///ŚĄƌŽŵƉŝůůĠƌƌĞĠƉƺů͗ŵŝŶŝŵĄůŝƐƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇ͕ĨĞůƺŐǇĞůĞƚŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚŝĨŽůyamat és piaci
ĨĞŐǇĞůŵĞǌƅĞƌƅ͘ĄǌĞů///ŚĄƌŽŵ͕ĞůƚĠƌƅkifinomultságú megközelítést kínál az 1. pillér hitelkockázati
ƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇ ƐǌĄŵşƚĄƐĄŚŽǌ͘  ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ Ă ƐƚĂŶĚĂƌĚ ŵſĚƐǌĞƌ Ɛzerint kalkulálja a
ƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇ ƂƐƐǌĞŐĠƚ͕ ĂŵĞůǇ Ă ŬƺůƐƅ ŚŝƚĞůŵŝŶƅƐşƚĠƐĞŬ ŚĂƐǌŶĄůĂƚĄƚ şƌũĂ Ğůƅ Ă ďĂŶŬŽŬŶĂŬ Ă
ŵŝŶƅƐşƚĞƚƚ ƉĂƌƚŶĞƌĞŬƌĞ ĂůŬĂůŵĂǌŽƚƚ ŬŽĐŬĄǌĂƚŝ ƐƷůǇŽǌĄƐŽŬ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐĄŚŽǌ͕ Ă ƚƂďďŝ ƉĂƌƚŶĞƌƚ ƚĄŐ
kategóriákba sorolja, és standardizált kockázati ƐƷůǇŽŬĂƚ ĂůŬĂůŵĂǌ ĞǌĞŬƌĞ Ă ŬĂƚĞŐſƌŝĄŬƌĂ͘  ĄǌĞů ///
ƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇƚşƌĞůƅĂŵƾŬƂĚĠƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſĂŶ͘
A Bank ŵƾŬƂĚĠƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚŝ ƚŽůĞƌĂŶĐŝĂ ŚĂƚĄƌƚŚĂƚĄƌŽǌŵĞŐĂďĞůƐƅǀĞƐǌƚĞƐĠŐĂĚĂƚŽŬĠƌƚĠŬĞůĠƐĠƌĞ͘ ǌ
ŚĂƚĄƌŽǌǌĂŵĞŐĂŵƾŬƂĚĠƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚŝĞƐĞŵĠŶǇĞŬďƅůƐǌĄƌŵĂǌſƉĠŶǌƺŐǇŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐĂǌŽŶĂƐǌŝŶƚũĠƚ͕Ăŵŝ
éves szinten még elfogadható a Bank számára.  ĨŽůǇĂŵĂƚŽŬŚŽǌ ŬƂƚƅĚƅ kockázatok és kontrollok
feltárására, elemzésére és javítására a Bank a kockázatkezelési folyamataiba, valamint a
ŵƵŶŬĂĨŽůǇĂŵĂƚŽŬďĂĠƉşƚĞƚƚŝŶƚĞŐƌĄůƚƌĞŶĚƐǌĞƌƚŵƾŬƂĚƚĞƚ͘ƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇƐǌĄŵşƚĄƐƐŽƌĄŶĂĂŶŬ
ũĞůĞŶůĞŐ Ăǌ D ŵſĚƐǌĞƌƚ ĂůŬĂůŵĂǌǌĂ Ă ŵƾŬƂĚĠƐŝ ŬŽĐŬĄǌĂƚƚĂů ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐ ƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇ
meghatározásához.
ĄǌĞů///Ϯ͘ƉŝůůĠƌĞ;ĨĞůƺŐǇĞůĞƚŝĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚŝĠƐĠƌƚĠŬĞůĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚͿĂ&ĞůƺŐǇĞůĞƚŝƐǌĂďĄůǇŽǌſƐǌĞƌǀĞŬ
bevonásával úgynevezett fejlett módszertannal méri fel az 1. pillér alatt nem – vagy részben fedezett
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
kockázatok pótlólagos ƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĠƚ͘ĂŶŬ ǀĞǌĞƚƅƐǌĂďĄůǇŽǌſƐǌĞƌǀĞ͕ĂDĂŐǇĂƌEĞŵǌĞƚŝĂŶŬ
ĂĐƐŽƉŽƌƚĞŐĠƐǌĠƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſĂŶĄůůĂƉşƚũĂŵĞŐĠƐĞůůĞŶƅƌǌŝĂƚƅŬĞŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŬĞƚ͘
 ĄǌĞů /// ϯ͘ ƉŝůůĠƌĞ Ă ƉŝĂĐ ĨĞŐǇĞůŵĞǌƅ ĞƌĞũĠƌĞ ǀŽŶĂƚŬŽǌŝŬ͕ ĠƐ célja a társaságok átláthatóságának
ŶƂǀĞůĠƐĞ ĂǌĄůƚĂů͕ ŚŽŐǇ Ă ĄǌĞů /// ƐǌĞƌŝŶƚŝ ŬŽĐŬĄǌĂƚĂŝŬ͕ ƚƅŬĞ- ĠƐ ŬŽĐŬĄǌĂƚŬĞǌĞůĠƐƺŬ ŬŽŶŬƌĠƚ͕ ĞůƅƌĞ
meghatározott részleteinek közzétételére kötelezi a társaságokat.
ƚƅŬĞŵĞŐĨĞůĞůĠƐŝszabályok szerint a ƚƅŬĞŵĞŐĨĞůĞůĠƐŝmutató az alábbiak szerint alakult:

 ĂŶŬ Ă ƐǌĂďĄůǇŽǌſŝ ĐĠůďſů ŵĞŐĄůůĂƉşƚŽƚƚ dŝĞƌ ϭ ƚƅŬĠũĠďĞŶ Ăǌ /&Z^ ϵ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ ŚĂƚĄƐĂŝƚ ĂǌŽŶŶĂů
ŵĞŐũĞůĞŶşƚĞƚƚĞ͕ŶĞŵǀĄůĂƐǌƚŽƚƚĂĂǌƚĂǌŽƉĐŝſƚ͕ŚŽŐǇĂǌ/&Z^ϵĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐŚĂƚĄƐƚƚƂďďĠǀĂůĂƚƚĞůŽƐǌƚǀĂ
ũĞůĞŶşƚŝŵĞŐĂdŝĞƌϭƚƅŬĠďĞŶ͘
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
4

WEm'z/,>zd</Dhdd^,K &qPdd</'^1dSD':'z^<

4.1

Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek

4.2

Származékos pénzügyi instrumentumok

 ĂŶŬ ĐƐĂŬ ƚƅǌƐĚĠŶ Ŭşǀƺůŝ ƐǌĄƌŵĂǌƚĂƚŽƚƚ ƺŐǇůĞƚĞƚ ŬƂƚ͕ ŵĞůǇĞŬĞƚ ŬƂƚĞůĞǌƅĞŶ ĞƌĞĚŵĠŶŶǇĞů ƐǌĞŵďĞŶ
értékel.
2022.03.31-én nyitott ƐǌĄƌŵĂǌĠŬŽƐƺŐǇůĞƚĞŝĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬĠƉƉĞŶĂůĂŬƵůƚĂŬ͗
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2021.12.31-ĠŶŶǇŝƚŽƚƚƐǌĄƌŵĂǌĠŬŽƐƺŐǇůĞƚĞŝĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬĠƉƉĞŶĂůĂŬƵůƚĂŬ͗

 ŬĂŵĂƚƐǁĂƉŽŬ ƌĠƐǌĠƚ ŬĠƉĞǌŝ Ăǌ DE ĄůƚĂů ŬĞĚǀĞǌƅ ĨĞůƚĠƚĞůĞŬŬĞů ŶǇƷũƚŽƚƚ D/Z^-ek, amelyeknek
2022.03.31-ei fordulónapon a névértéke 36,93 milliárd forint, valós értéke 6,99 milliárd forint (2021ben 36,93 milliárd, illetve 5,11 milliárd forint).
&ĞĚĞǌĞƚďĞĞďďƅůϮϬϮϮ͘Ϭϯ͘ŚſǀĠŐĠŶϮϯ͕ϯϯŵŝůůŝĄƌĚĨŽƌŝŶƚŶĠǀĠƌƚĠŬƾD/Z^ǀŽůƚďĞǀŽŶǀĂϯ͕ϲϰŵŝůůŝĄƌĚ
forint valós értékkel (2021-ben 24,79 milliárd, illetve 2,87 milliárd forint).

4.3

Értékpapírok

ǌ &sdW> értékpapírok kamat bevétele az Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi
instrumentumok nyeresége vagy vesztesége soron van kimutatva.
2022 ĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶ és 2021-ben nem kötött a Bank repo ügyletet.
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A Bank pénz és pénzeszköz-ĞŐǇĞŶĠƌƚĠŬĞƐŶĞŬƚĞŬŝŶƚŝĂǀĄƐĄƌůĄƐƵŬŬŽƌϯŚſŶĂƉŶĄůƌƂǀŝĚĞďďĨƵƚĂŵŝĚĞũƾ
értékpapírokat, ezért ezeket a pénz és pénzeszköz-egyenértékesek mérlegsoron mutatja ki.
2021.12.31-én és 2022.03.31-én nem volt ilyen állományunk.

4.4

Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések
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4.5

mŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬĠƐŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŬ

A Bank az ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és követelések között mutatja ki a Növekedési Hitelprogram
(NHP) keretében a kis- és középvállalkozásoknak ;<<s-k) nyújtott, HUF-ban és EUR-ban denominált
ŬƂůĐƐƂŶƂŬďƅů ĞƌĞĚƅ ŬƂǀĞƚĞůĠƐĞŝƚ͘ ǌ E,W ŚŝƚĞůƉƌŽŐƌĂŵ ŬĞƌĞƚĠďĞŶ Ă <<s-knak nyújtott kölcsönök
ŬĂŵĂƚŽǌĄƐĂ Ĩŝǆ͕ ŵĂǆŝŵƵŵ Ϯ͕ϱй͘ ǌ Ă ŬĂŵĂƚŽǌĄƐ Ă ŬƂůĐƐƂŶƂŬ ŶǇƷũƚĄƐĂŬŽƌ Ă ƉŝĂĐŝ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐŶĄů
ŬĞĚǀĞǌƅďď ǀŽůƚ͕ şŐǇ Ă ŶǇƷjtott kölcsönösszeg és a kölcsönök bekerüléskori valós értéke között
ŬƺůƂŶďƂǌĞƚ ŬĞůĞƚŬĞǌĞƚƚ͘  ŶǇƷũƚŽƚƚ ŬƂůĐƐƂŶ ƂƐƐǌĞŐ ĠƐ Ă ũƂǀƅďĞŶŝ ĐĂƐŚ ĨůŽǁ ũĞůĞŶďĞ ƉŝĂĐŝ ŬĂŵĂƚŽŶ
visszadiszkontált értékének különbözete, így kezdeti valós értékként lett elszámolva. A különbözetet a
Bank 2019-ƚƅůƐǌĄŵŽůũĂĞůĂǌŽŶŶĂůĂǌĞƌĞĚŵĠŶǇďĞ;2.3.1.1 a). A hitelekre és értékvesztésre vonatkozó
további információkat lásd a 3.1 Hitelkockázat fejezetben. Az elszámolt kezdeti valós érték különbözet
effektív kamat módszerrel kerül a hitel futamideje alatt porlasztásra.

sĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐƾŚŝƚĞůĞŬ
sĂůſƐĂŶĠƌƚĠŬĞůƚŚŝƚĞůĞŬĐƐĂŬϮϬϭϴ-ďĂŶĂǌ/&Z^ϵƐǌĂďĄůǇŽŬƐǌĞƌŝŶƚŬĞƌƺůƚĞŬŬŝŵƵƚĂƚĄƐƌĂ͕ϮϬϭϴĞůƅƚƚĂ
Szt. szerinti kimutatások nem tartalmaztak vaůſƐ ĠƌƚĠŬĞůĠƐƾ ŚŝƚĞůĄůůŽŵĄŶǇƚ͘ A hitelek valós érték
hierarchiája Level 3. E hitelek kamatbevétele, valamint egyéb valós érték változása is az „Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége” sorban kerül
elszámolásra (lásd az 5.5 pontot). ŚŝƚĞůĞŬǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞůĠƐĠƌƅůƚŽǀĄďďŝŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬĂ2.3.1.3 „S”, az 5.5
és 6.7 pontban találhatók. A valósan értékelt hitelek valós érték változásait a Bank az eredményben
számolja el.
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Az eredménnyel ƐǌĞŵďĞŶ ǀĂůſƐ ĠƌƚĠŬĞŶ ĠƌƚĠŬĞůƚ ŚŝƚĞůĞŬ Ă ŬƂǀĞƚŬĞǌƅŬĠƉƉĞŶ ǀĄůƚŽǌƚĂŬ ϮϬϮϮ ĞůƐƅ
negyedéve folyamán:

Macro-fedezetbe vont hitelek
 Ĩŝǆ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ ŚŝƚĞůĞŬ ŬĂŵĂƚŬŽĐŬĄǌĂƚĄƚ Ă ĂŶŬ kamatswapokkal mérsékli. 2022. március végén
ϮϰϮ͕ϲ ŵŝůůŝĄƌĚ &ƚ ;ϮϬϮϭ ǀĠŐĠŶ ϮϯϬ͕Ϯ ŵŝůůŝĄƌĚ ĨŽƌŝŶƚͿ Ĩŝǆ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ ŚŝƚĞůĄůůŽŵĄŶǇ ĠƐ ŬĂŵĂƚƐǁĂƉ
állomány volt fedezeti kapcsolatba vonva. A fedezeti céllal kötött kamatswapok a származékos
ügyletek valós értéke mérlegsorokon szerepelnek (lásd 4.2 pontot).

ϮϬϮϮ͘ĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶϭϮ͕ϲŵŝůůŝĄƌĚ&ƚŶǇĞƌĞƐĠŐĞƚ;ϮϬϮϭ-ben 26,1 milliárd Ft nyereséget) számolt
el a Bank a fedezeti kapcsolatba vont kamat swapokon a fedezeti kapcsolat során az Eredménnyel
szemben valós értéken értékelt (nem kereskedési célú) pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy
ǀĞƐǌƚĞƐĠŐĞƐŽƌŽŶ͘ĨĞĚĞǌĞƚďĞǀŽŶƚĨŝǆŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷŚŝƚĞůĞŬ͕ĂŵĞůǇĞŬĂǌΗmŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚ
kölcsönök és követelések" mérlegsoron szerepelnek, kamatkockázat változására 11,8 milliárd forint
veszteséget (2021-ben 28 milliárd forint veszteséget) számolt el a Bank a fedezeti kapcsolat ideje
ĂůĂƚƚϮϬϮϮ͘ĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĞƐŽƌĄŶĂǌƌĞĚŵĠŶŶǇĞůƐǌĞŵďĞŶǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞŶĠƌƚĠŬĞůƚ (nem kereskedési
célú) pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy vesztesége soron. A lezárt hedge kapcsolatokból
még követel 37 361 millió forint (2021-ben 25 542 millió forint tartozik) amortizálatlan összeg
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szerepel a "Fedezett tételek valós értékének változása kamatlábkockázatokra vonatkozó portfólió
fedezeti ügyletek során eszköz" mérleg soron.

Nettó eredményhatást lásd az 5.5 pontban.
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Lízingkövetelések részletezése

A Bank lízingbe adóként kizárólag pénzügyi lízingekkel rendelkezik, habár a jogi formáját tekintve mind
ŽƉĞƌĂƚşǀŵŝŶĚƉĠŶǌƺŐǇŝůşǌŝŶŐ;ƵƚſďďŝŶďĞůƺůŶǇşůƚǀĠŐƾĠƐǌĄƌƚǀĠŐƾƉĠŶǌƺŐǇŝůşǌŝŶŐͿĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐƚǀĠŐĞǌ͘
- ĄƌƚǀĠŐƾƉĠŶǌƺŐǇŝůşǌŝŶŐ͗ĨƵƚĂŵŝĚƅĂůĂƚƚĂǌĞƐǌŬƂz feletti tulajdonjog a Lízingbeadónál van.
ĨƵƚĂŵŝĚƅǀĠŐĠŶĂ>şǌŝŶŐďĞǀĞǀƅ az utolsó lízingdíj megfizetésével automatikusan megszerzi
a lízingtárgy tulajdonjogát.
- EǇşůƚǀĠŐƾƉĠŶǌƺŐǇŝůşǌŝŶŐ͗ĨƵƚĂŵŝĚƅĂůĂƚƚĂǌĞƐǌŬƂǌĨĞůĞƚƚŝƚƵůĂũĚŽŶũŽŐĂ>şǌŝŶŐďĞĂĚſŶĄů van,
ĂǌŽŶďĂŶ͕ Ă ĨƵƚĂŵŝĚƅ ǀĠŐĠŶ Ă >şǌŝŶŐďĞ ǀĞǀƅ ĞůĚƂŶƚŚĞƚŝ͕ ŚŽŐǇ Ġů ĞůƅǀĄƐĄƌůĄƐŝ ũŽŐĄǀĂů ĠƐ Ă
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐďĞŶƌƂŐǌşƚĞƚƚŵĂƌĂĚǀĄŶǇĠƌƚĠŬŵĞŐĨŝǌĞƚĠƐĠǀĞůŵĞŐƐǌĞƌǌŝĂůşǌŝŶŐƚĄƌŐǇƚƵůĂũĚŽŶũŽŐĄƚ͕
ǀĂŐǇĠůĂǀĞǀƅŬŝũĞůƂůĠƐŝũŽŐĄǀĂůĠƐŚĂƌŵĂĚŝŬĨĠůƌĠƐǌĠƌĞŬĞƌƺůŵĂƌĂĚǀĄnyértéken közvetlenül
értékesítésre a lízingtárgy, vagy visszaadja az eszközt a lízingbeadónak.

A lízing ügyletĞŬũĞůůĞŵǌƅĞŶ,h&-ban ĚĞŶŽŵŝŶĄůƚĂŬ͘ƉŽƌƚĨŽůŝſĨƵƚĂŵŝĚĞũĞŵĂǆimum 10 év, átlagos
mértéke 60 hónap.

 ƚĄƌƐĂƐĄŐ ůşǌŝŶŐƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŝ ŶĞŵ ƚĂƌƚĂůŵĂǌŶĂŬ ǀĂůĂŵĞůǇ ůşǌŝŶŐďĞ ǀĞǀƅ oldali teljesítménymutatótól
ĨƺŐŐƅůşǌŝŶŐ;ďĠƌůĞƚŝͿĚşũĂŬĂƚ͘
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4.6

Befektetések leányvállalatokban, közös és társult vállalkozásokban

Jelenleg a Banknak az alább megadott három leányvállalati befektetése van, melyekkel a Bank együtt
alkotja a bankcsoportot. A leányvállalatok részletes bemutatását lásd az 1.2 fejezetben.
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4.7

Ingatlanok, gépek, berendezések és immateriális javak

ϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶ és 2021 során a Bank tárgyi eszközei bruttó értékének és amortizációjának
két éves mozgása az alábbiak szerint alakult:
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ĂŶŬŶĂŬŶŝŶĐƐĞŶĞŬƐĂũĄƚĞůƅĄůůşƚĄƐƷĞƐǌŬƂǌĞŝǀĂŐǇŝŶŐĂƚůĂŶũĂŝĠƐĞĐĠůďſůĨĞůŵĞƌƺůƚŬƂůƚƐĠŐĞŝ͘2022
ĞůƐƅ ŶĞŐǇĞĚĠǀ végén a Banknak 305 ŵ&ƚ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞ Ąůůƚ ĨĞŶŶ ŝŶŐĂƚůĂŶŽŬ͕ ŐĠƉĞŬ ĠƐ
berendezések beszerzésére.

ǌŝŵŵĂƚĞƌŝĄůŝƐũĂǀĂŬŬƂǌƂƚƚƐǌŽĨƚǀĞƌĠƐǀĂŐǇŽŶŝĠƌƚĠŬƾũŽŐŽŬƚĂůĄůŚĂƚſŬ͘

A Bank 2021-ben és ϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶ kutatási és fejlesztési célra nem számolt el ráfordítást.
2022. március végén a Banknak 1.889 ŵ&ƚ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞ Ąůůƚ fenn szoftverek
beszerzésére. A Bank ingatlanjain, gépeszközein és berendezésein illetve az immateriális javain nem áll
fenn tulajdonjogot korlátozó biztosíték vagy egyéb teher.
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4.8

Adókövetelések és adókötelezettségek

A bank egyes leányvállalatai egyedi nyereségadókövetelés vagy adó kötelezettség pozícióban zárták a
pénzügyi éveiket, mely pozíciók nem kerültek nettósításra a pénzügyi helyzet kimutatásban. A nettó
adópozíció az alábbi mozgástábla szerint alakul.
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4.9

Egyéb eszközök
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 ŬĠƐǌůĞƚĞŬ ŬƂǌƂƚƚ ƐǌĞƌĞƉĞůŶĞŬ ǀŝƐƐǌĂǀĞƚƚ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ŝƐ͕ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ Ă ůşǌŝŶŐ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐŚĞǌ
kapcsolódóan:

Befektetések egyéb vállalkozásokban 2022. március 31-én:

4.10 Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek

A Bank 2022. március 31-én biztosítékként nyújtott megterhelt eszközeinek értéke 480.934 millió
forint értékpapír és 107.975 millió forint követelés volt.

A Társaság a hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek között mutatja a ki a Növekedési Hitelprogram
(NHP) keretében az MNB-ƚƅůŬĂƉŽƚƚϬй-os kamatozású refinanszírozási forrást.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
4.11 mŐǇĨĞůĞŬŬĞůƐǌĞŵďĞŶŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ

4.12 ĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽŬ
A mérleg ĂůĂƚƚ ĞůƐǌĄŵŽůƚ ĞŐǇĞƐ ĨƺŐŐƅ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ ĄůůŽŵĄŶǇƌĂ Ăǌ ĂůĄďďŝ ĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽŬ ŬĞƌültek
elszámolásra:

A fenti táblázatokban „bruttó”-ŬĠŶƚ ŵĞŐũĞůƂůƚ ƂƐƐǌĞŐ Ă ŵĂǆŝŵĄůŝƐ ůĞŚşǀŚĂƚſ ŚŝƚĞůŬĞƌĞƚĞƚ͕ ŝůůĞƚǀĞ Ă
pénzügyi garancia ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŝďƅůĂĚſĚſĂŶĂĂŶŬ ĄůƚĂůŵĂǆŝŵĄůŝƐĂŶĨŝǌĞƚĞŶĚƅƂƐƐǌĞŐĞƚƌĞƉƌĞǌĞŶƚĄůũĂ͘
ǌĞŐǇĠďĨƺŐŐƅŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬĞƐetén a „bruttó” összeg a Bank ĄůƚĂůďĞĐƐƺůƚŵĂǆŝŵĄůŝƐĂŶĨŝǌĞƚĞŶĚƅ
összeget tartalmazza.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
ĂŶŬŶĠŚĄŶǇŶĂŐǇĠƌƚĠŬƾƉĞƌĠƚĞŐǇĞĚŝůĞŐŵŝŶƅƐşƚŝĠƐŬĠƉĞǌƌĄĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽƚ͘ǌ50%-nál nagyobb
ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞů ŶĞŐĂƚşǀ ŬŝŵĞŶĞƚĞůƾ ƉĞƌĞŬƌĞ Ă ĂŶŬ Ă ǀĄƌŚĂƚſ ǀĞƐǌƚĞƐĠŐ ŵĠƌƚĠŬĠďĞŶ ĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬŽƚ
ŬĠƉĞǌ͘ƉĞƌĞŬŝĚƅďĞůŝŬŝŵĞŶĞƚĞůĞƚŝƉŝŬƵƐĂŶƚƂďďĠǀ͘

4.13 Egyéb kötelezettségek

4.14 :ĞŐǇǌĞƚƚƚƅŬĞ
ϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶŶĞŵƚƂƌƚĠŶƚĂũĞŐǇǌĞƚƚƚƅkében változás.

 ĂŶŬ ũĞŐǇǌĞƚƚ ƚƅŬĠũĞ ŶĠǀƌĞ Ɛǌſůſ ϭ͘ϬϬϬ ĨŽƌŝŶƚŽƐ ŶĠǀĠƌƚĠŬƾƚƂƌǌƐƌĠƐǌǀĠŶǇďƅů Ąůů͕ ŵĞůǇ ϭϬϬй-ban a
Magyar Bankholding Zrt. tulajdonában van (lásd az 1.1 fejezetet).
DĞŐŶĞǀĞǌĠƐ
Törzsrészvény

Részvénytípus
névre szóló

Névérték
(Ft)
1 000

Részvények
darabszáma
19 395 945

Érték
(mFt)
19 396
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
2022. DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐ
4.15 Tartalékok
A ϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĞƐ halmozott egyéb átfogó jövedelem az értékpapírokon keletkezett:
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Eredménykimutatás
5

ZDEz</Dhdd^,K&qPdd</'^1dSD':'z^<

5.1

Nettó kamateredmény

5.2

Nettó jutalék és díjeredmény
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Eredménykimutatás
5.3

Eredménnyel szemben valósan értékelten kívüli pénzügyi instrumentumok kivezetési
nyeresége vagy vesztesége

A rövidítések definícióját és tartalmát lásd a 2.3.1-3. pontok alatt. Az egyéb átfogó jövedelemben
ĞůƐǌĄŵŽůƚĄƚĠƌƚĠŬĞůĠƐĞŬƂƐƐǌĞŐĠƚĂŬĠƐƅďďŝĞŬďĞŶĂĂŶŬŬŝǀĞǌĞƚĠƐŬŽƌ;ƚŝƉŝŬƵƐĂŶĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐĞƐĞƚĠŶͿ
minden esetben átvezeti ebben a sorban a tárgyévi eredménybe.
 ŬƂǀĞƚĞůĠƐ ĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐ ďĞĚƅůƚ ŚŝƚĞůĞŬ ďĞŚĂũƚĄƐŝ Ɖiacon való értékesítésének nettó eredményét
reprezentálja.

5.4

<ĞƌĞƐŬĞĚĠƐŝĐĠůƷƉĠŶǌƺŐǇŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬŶǇĞƌĞƐĠŐĞǀĂŐǇǀĞƐǌƚĞƐĠŐĞ

 ĂŶŬ ƚƅǌƐĚĠŶ Ŭşǀƺůŝ ƐǌĄƌŵĂǌƚĂƚŽƚƚ ƺŐǇůĞƚĞŬĞƚ ŬƂƚ͕ ŵĞůǇĞŬĞƚ ŬƂƚĞůĞǌƅen eredménnyel szemben
értékel.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Eredménykimutatás
5.5

Eredménnyel szemben valós értéken értékelt pénzügyi instrumentumok nyeresége vagy
vesztesége

A hitelekre vonatkozó fedezeti ügyletekhez további információt lásd az 4.5 és a 2.4.3 fejezetekben.

5.6

ŐǇĠďŵƾŬƂĚĠƐŝďĞǀĠƚĞůĠƐƌĄĨŽƌĚşƚĄƐ

*A Bank az MNB EƂǀĞŬĞĚĠƐŝ,ŝƚĞůƉƌŽŐƌĂŵ&ŝǆŚĞǌ kapcsolódóan 2019-ƚƅůŬĞǌĚǀĞŬĞǌĚĞƚŝǀĂůſƐĠƌƚĠŬĞƚ
számol el a program keretében nyújtott hitelekre és lízingekre, valamint a felvett refinanszírozási
forrásra.
**ǌĞůƅǌƅĠǀŝŚĞůǇĞƐďşƚĠƐĞŬĂĚſƐǌĞŵƉŽŶƚďſůĞůƅǌƅĠǀĞƚĠƌŝŶƚƅƚĠƚĞůĞŬ͘
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Eredménykimutatás
5.7

Adminisztratív költségek

* 2013-ban pénzügyi tranzakciós illeték került bevezetésre bizonyos tranzakció típusokra (készpénzes
ŵƾǀĞůĞƚĞŬ ĠƐ ĄƚƵƚĂůĄƐŽŬͿ͘ ǌ ĂĚſ ĂůĂŶǇŝ ŚĂƚĄůǇĂ Ă ŵĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŝ ƐǌĠŬŚĞůůǇĞů ƉĠŶǌƺŐǇŝ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚ
nyújtókra terjed ki. A pénzügyi tranzakciós illeték az igazgatási költségek között kerül elszámolásra a
kapcsolódó gazdasági esemény felmerülésekor, 2020-ig az egyéb ráfordítások között volt kimutatva. A
bankkártyával végzett tranzakciók utáni illetékfizetĠƐŝ ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ Ğƚƚƅů ĞůƚĠƌƅĞŶ Ġǀ ĞůĞũĠŶ ĞŐǇ
ƂƐƐǌĞŐďĞŶ ŬĞƌƺů ĞůƐǌĄŵŽůĄƐƌĂ ĠƐ Ăǌ ŝůůĞƚĠŬĨŝǌĞƚĠƐ ĂůĂƉũĂ Ăǌ Ğůƅǌƅ ŶĂƉƚĄƌŝ Ġǀ ĨŝǌĞƚĠƐŝ ŵƾǀĞůĞƚĞŝ͘
,ĂƐŽŶůſĂŶĂϮϬϮϭĞůƅƚƚĂďĂŶŬŝŬƺůƂŶĂĚſŝƐĂǌĞŐǇĠďƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬďĂŶŬĞƌƺůƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐƌĂ͕ĚĞϮϬϮϭ-tól
az egyéb adminisztratív költségek soron kerül bemutatásra a Holding többi bankjával konzisztensen.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Eredménykimutatás
5.8

ƌƚĠŬĐƐƂŬŬĞŶĠƐĠƐĂŵŽƌƚŝǌĄĐŝſ

*A Bank 2019. január 1-ƚƅůĂǌ/&Z^ϭϲĂůĂƉũĄŶĂŚŽƐƐǌƷůĞũĄƌĂƚƷďĠƌůĞƚŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬĞƚĞƐǌŬƂǌŚĂƐǌŶĄůĂƚŝ
jogként aktiválja és értékcsökkenést számol el rá.

5.9

ƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐĠƐĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬǀĂŐǇĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ- ĠƐĐĠůƚĂƌƚĂůĠŬǀŝƐƐǌĂşƌĄƐĂ
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Eredménykimutatás
5.10 Nyereségadó részletezése
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
<ŝĞŐĠƐǌşƚƅDĞŐũĞŐǇǌĠƐĞŬ– Eredménykimutatás
Effektív adókulcs levezetés
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
6

'z/E&KZD/M<

6.1

Pénzügyi mutatók

* A mutatók évesítve vannak.
A mutatók számításánál felhasznált értékek millió forintban vannak kimutatva.
Megjegyzések:
- 1) PƐƐǌĞƐďĞǀĠƚĞů͗ŬĂŵĂƚďĞǀĠƚĞů͕ŽƐǌƚĂůĠŬďĞǀĠƚĞů͕ũƵƚĂůĠŬĠƐĚşũďĞǀĠƚĞů͕ĞŐǇĠďŵƾŬƂĚĠƐŝďĞǀĠƚĞů͘
- 2) <ƂůƚƐĠŐ͗ƐǌĞŵĠůǇŝũĞůůĞŐƾƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬ͕ĞŐǇĠb adminisztratív költségek.
- 3) Nettó bevétel: nettó kamateredmény, nettó jutalék és díjeredmény.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
6.2

ǌ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐĠƐĂ&ĞůƺŐǇĞůƅŝǌŽƚƚƐĄŐƚĂŐũĂŝŶĂŬĂũĄƌĂŶĚſƐĄŐĂŝ

6.3

ǌ/ŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ͕ĂĠŐǀĞǌĞƚĠƐ͕Ă&ĞůƺŐǇĞůƅŝǌŽƚƚƐĄŐƚĂŐũĂŝŶĂŬĨŽůǇſƐşƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬ

ǌ ŝŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ ĠƐ Ă &ĞůƺŐǇĞůƅ ŝǌŽƚƚƐĄŐ ƚĂŐũĂŝŶĂŬ ƂƐƐǌĞƐĞŶ Ϯ͘ϬϭϬ͘ϬϬϬ &ƚ ĨŽůǇſƐǌĄŵůĂŚŝƚĞů ŬĞƌĞƚĞ ĠƐ
ϰ͘ϬϬϬ͘ϬϬϬ&ƚŚŝƚĞůŬĄƌƚǇĂŬĞƌĞƚĞǀĂŶ͕ĂŵĞůǇƌĞĂƐǌƚĞŶĚĞƌĚďĂŶŬŽƐƐǌĞƌǌƅĚĠƐŝĨĞůƚĠƚĞůĞŬǀŽŶĂƚŬŽǌŶĂŬ͘
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
6.4

<ƵůĐƐƉŽǌşĐŝſďĂŶůĠǀƅǀĞǌĞƚƅŬǀĠŐŬŝĞůĠŐşƚĠƐĞ

<ƵůĐƐƉŽǌşĐŝſďĂŶ ůĠǀƅ ǀĞǌĞƚƅŬ ƌĠƐǌĠƌĞ ŵƵŶŬĂǀŝƐǌŽŶǇ ŵĞŐƐǌƺŶƚĞƚĠƐĞ ƵƚĄŶ Ă ŬƂǀĞƚŬĞǌƅ ũƵƚƚĂƚĄƐŽŬ
kerültek kifizetésre:

6.5

>ĞĄŶǇǀĄůůĂůĂƚŽŬŶĂŬŶǇƷũƚŽƚƚŚŝƚĞůĞŬŬŽŶĚşĐŝſŝ
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
6.6

<ĂƉĐƐŽůƚĨĞůĞŬƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſŝŶĨŽƌŵĄĐŝſŬ
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ

A Banknak a ĨĞŶƚŝũĞůĞŶƚƅƐƚƌĂŶǌĂŬĐŝſŝǀŽůƚĂŬŬĂƉĐƐŽůƚǀĄůůĂůŬŽǌĄƐŽŬŬĂů.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
6.7

EĞŵǀĂůſƐĂŶĠƌƚĠŬĞůƚƉĠŶǌƺŐǇŝŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƵŵŽŬǀĂůſƐĠƌƚĠŬŚŝĞƌĂƌĐŚŝĄũĂ

Az alábbi táblázat azoknak a pénzügyi eszközöknek a valós értékét mutatja, amelyek esetén a vezetés
arra a következtetésre jutott, hogy a könyv szerinti érték jó közelítése a valós értéknek.

Pénzügyi instrumentum
Pénz és pénzeszköz-egyenértékesek
Hitelintézetekkel szemben fennálló követelések
Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek
ŐǇĠďĞƐǌŬƂǌƂŬďƅůĂƉĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ
ŐǇĠďŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬďƅůĂƉĠŶǌƺŐǇŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬ

Indoklás
Gyors forgás, valós érték változás elhanyagolható kockázata
Rövid lejárat, változó kamatozás
&ƅŬĠŶƚƐǌĄůůşƚſŝƚĂƌƚŽǌĄƐŽŬ͕ƌƂǀŝĚůĞũĄƌĂƚ
Rövid lejárat
Rövid lejárat

ǌƌƚĠŬƉĂƉşƌŽŬĞƐĞƚĠŶĂǌĂŬƚşǀƉŝĂĐĐĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅƺŐǇůĞƚĞŬŶĠůĂǀĂůſƐƉŝĂĐŝĄƌĂŬŽŶĂůĂƉƵůĂǌĠƌƚĠŬ͘
Az Ügyfeleknek nyújtott kölcsönök és követelések valós érték meghatározásánál a diszkontált cashflow számítás technikáját alkalmazza a bank. Kivétel ez alól a látra szóló követelések, ahol a valós érték
ŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬ Ă ŬƂŶǇǀ ƐǌĞƌŝŶƚŝ ĠƌƚĠŬŬĞů͕ ƚŽǀĄďďĄ Ă ŶĞŵ ƚĞůũĞƐşƚƅ ƺŐǇůĞtek, ahol a nettó könyv szerinti
értékkel megegyezik a valós érték.

6.8

Osztalék

A Bank a tulajdonosnak nem fizet várhatóan osztalékok. ƵĚĂƉĞƐƚůĂƉŬĞǌĞůƅϭ͕ϵŵŝůůŝĄƌĚĨŽƌŝŶƚ͕Ă
Budapest Lízing 1 milliárd forint osztalékot fizet a Budapest Banknak a 2021-es eredménye után.
6.9

ĐŽǀŝĚ-ϭϵũĄƌǀĄŶǇŚĂƚĄƐĂĂƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚŵƾŬƂĚĠƐĠƌĞ

 ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚ ŵƾŬƂĚĠƐŝ ŬƂƌŶǇĞǌĞƚĠďĞŶ ϮϬϮϬ óta ĨŽŶƚŽƐ ŬƺůƐƅ ŚĂƚĄƐ Ă Ks/ ϭϵ ǀşƌƵƐ
ƚĞƌũĞĚĠƐĞ͕ ĂŵĞůǇ ŵŝŶĚ DĂŐǇĂƌŽƌƐǌĄŐŽŶ͕ ŵŝŶĚ Ăǌ ŽƌƐǌĄŐŽŶ Ŭşǀƺů ũĞůĞŶƚƅƐ ŐĂǌĚĂƐĄŐŝ͕ ƚĄƌƐĂĚĂůŵŝ
(ügyfélviselkedési) változásokat hozott. Az erre adott felügyeleti és szabályozói intézkedések szintén
ũĞůĞŶƚƅƐŚĂƚĄƐƐĂůďşƌƚĂŬ ĂĂŶŬŵƾŬƂĚĠƐĠƌĞĂǌĞůŵƷůƚŝĚƅƐǌĂŬďĂŶ͘
ǀĄůƚŽǌĄƐŽŬĂůĂƉǀĞƚƅĞŶŶĞŐĂƚşǀĂŶďĞĨŽůǇĄƐŽůƚĄŬĂĂŶŬŵƾŬƂĚĠƐŝŬƂƌŶǇĞǌĞƚĠƚ͕ĂŵĞůǇĞŬƚƺŬƌƂǌƅĚŶĞŬ
ĂĂŶŬƉĠŶǌƺŐǇŝŵƵƚĂƚſŝŶĂŬĄƚŵĞŶĞƚŝƌŽŵůĄƐĄďĂŶ͘hŐǇĂŶĂŬŬŽƌ͕ĂĂŶŬƚŽǀĄďďƌĂŝƐƐƚĂďŝůĂŶŵƾŬƂĚŝŬ
és a megváltozott körŶǇĞǌĞƚďĞŶŝƐƚĞůũĞƐŬƂƌƾĞŶĨŽůǇƚĂƚũĂ üzleti tevékenységét. A Bank 2021 és 2022
ĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĞƐŽƌĄŶŶǇĞƌĞƐĠŐĞƐĞŶŵƾŬƂĚƂƚƚ͕şŐǇĂƚƅŬĞŵĞŐĨĞůĞůĠƐďĞŶĠƐĂůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝŵƵƚĂƚſŬďĂŶ
szabályozói elvárásoknak várhatóan megfelel a Bank 2021-ďĞŶĠƐϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀében is.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
ĂŶŬŵƾŬƂĚĠƐĠƌĞŐǇĂŬŽƌŽůƚ͕ůĞŐĨŽŶƚŽƐĂďďĚŝƌĞŬƚŚĂƚĄƐŽŬ͗
a)

b)
c)
d)

Hiteltörlesztési moratórium bevezetése, mind a lakossági, mind a vállalati szegmensben
ĠƐĞŶŶĞŬŚĂƚĄƐĂŝŵŝŶĚĂŚŝƚĞůŬŽĐŬĄǌĂƚŝŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĨŽůǇĂŵĂƚŽŬďĂŶ͕ŵŝŶĚĂďĞŬƂǀĞƚŬĞǌƅ
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐ ŬĂƉĐƐĄŶũĞůĞŶƚŬĞǌƅǀĞƐǌƚĞƐĠŐďĞŶ
Kártya és folyószámlahitel kamat visszatérítés
Referencia-kamatlábhoz kötött jelzáloghitelekre vonatkozó kamatplafon
Gazdasági helyzet

a) A koronavírus krízishelyzetre tekintettel a Magyar Állam a Banki hitelezést szabályozó
rendeletet –ͣ<ŽƌŵĄŶǇƌĞŶĚĞůĞƚĞƚ͟ϰϳͬϮϬϮϬ͘;///͘ϭϴ͘Ϳ- bocsátott ki 2020. március 18- i hatállyal,
ŵĞůǇĞƚĂϮϬϮϬ͘Ġǀŝ>s///͘ƚƂƌǀĠŶǇŝƐŵĞŐĞƌƅƐşƚĞƚƚ͘<ŽƌŵĄŶǇƌĞŶĚĞůĞƚƐǌĞƌŝŶƚĂǀĞƐǌĠůǇŚĞůǇǌĞƚ
ĨĞŶŶĄůůĄƐĂĂůĂƚƚĂǌĂĚſƐďĂŶŬĄůƚĂůƺǌůĞƚƐǌĞƌƾĞŶŶǇƷũƚŽƚƚŚŝƚĞů- ĠƐŬƂůĐƐƂŶƐǌĞƌǌƅĚĠƐďƅů͕ŝůůĞƚǀĞ
ƉĠŶǌƺŐǇŝůşǌŝŶŐƐǌĞƌǌƅĚĠƐďƅůĞƌĞĚƅƚƅŬĞ-, kamat-, illetve díjfizetési kötelezettsége teljesítésére
ĨŝǌĞƚĠƐŝŚĂůĂĚĠŬŽƚŬĂƉ;ĨŝǌĞƚĠƐŝŵŽƌĂƚſƌŝƵŵͿ͘ǌĞůƐƅĨŝǌĞƚĠƐŝŵŽƌĂƚſƌŝƵŵϮϬϮϬ͘ĚĞĐĞŵďĞƌϯϭéig tartott, melyet a Magyar Állam a moratórium 2-vel 2021. június végéig, majd 2021. október
31.-ŝŐ ŵĞŐŚŽƐƐǌĂďďşƚŽƚƚ͘  ƚĞůũĞƐ ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵŝ ŝĚƅƐǌĂŬ ϭϵ ŚſŶĂƉŽƚ ĨĞĚ ůĞ͘ <ŽƌŵĄŶǇ
meghatározott társadalmi csoportok számára 2022.06.30-ig meghosszabbította, a jogosultság
pontos feltételeit a 63ϳͬϮϬϮϬ͘;y//͘ϮϮ͘Ϳ<Žƌŵ͘ƌĞŶĚĞůĞƚϱ͘Α-a határozza meg͘ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞƐ
ŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬƚĞůũĞƐşƚĠƐĠŶĞŬŚĂƚĄƌŝĚĞũĞ͕ŝůůĞƚǀĞĂŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐǀĄůůĂůĄƐŝĚƅƚĂƌƚĂŵĂĂĨŝǌĞƚĠƐŝ
moratórium idejével meghosszabbodik. A bankok nem számíthatnak fel kamatos kamatot a
morĂƚſƌŝƵŵŝŝĚƅƐǌĂŬĂůĂƚƚŵĞŐŶĞŵĨŝǌĞƚĞƚƚŬĂŵĂƚƌĂ͕ĚĞĂĨƵƚĂŵŝĚƅŵĞŐŚŽƐƐǌĂďďŽĚĄƐĂŵŝĂƚƚ
összességében nagyobb kamatbevételt számolnak el.
/&Z^ϵ ĂůĂƉũĄŶ Ă ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵďĂŶ ƌĠƐǌƚǀĞǀƅ ƺŐǇůĞƚĞŬ ǀĄůƚŽǌſ ĐĂƐŚ ĨůŽǁũĄƚ Ăǌ ĞƌĞĚĞƚŝ ĞĨĨĞŬƚşǀ
kamattal visszadiszkontálva͕ĞďďƅůĞŐǇŶĞŵƌĞĂůŝǌĄůƚŵſĚŽƐşƚĄƐŝǀĞƐǌƚĞƐĠŐŬĞůĞƚŬĞǌŝŬ͕ĂŵĞůǇĞƚ
ĂĂŶŬĂŵŽƌĂƚſƌŝƵŵďĂŶƌĠƐǌƚǀĞǀƅƺŐǇůĞƚĞŬƌĞŵĞŐďĞĐƐƺůƚĠƐůĞŬƂŶǇǀĞůƚĂWĠŶǌƺŐǇŝĞƐǌŬƂǌƂŬ
módosításából származó nyereség veszteség soron 2020-ban közel 6 milliárd forint
eredményrontó hatásként. 2021-ben került sor a moratórium 2 meghosszabbításának
könyvelésére 0,5 milliárd forint eredmény rontó hatásként.
A Bank ŬǀĂŶƚŝƚĂƚşǀ ĠƐ ŬǀĂůŝƚĂƚşǀ ĂůĂƉŽŶ ƐĞŵ ƚĞŬŝŶƚŝ ũĞůĞŶƚƅƐ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐŶĂŬ Ă
Moratórium 2 hosszabbítását, hiszen a módosítás nem az ügyfél romló hitelkockázata
következtében végrehajtott átstruktúrálás vagy adósságelengedés eredménye, hanem azt egy
ĞŐǇƐĠŐĞƐ͕ Ăǌ ĂĚſƐŽŬ ƐǌĄŵĄƌĂ ƉĠŶǌƺŐǇŝůĞŐ ŬĞĚǀĞǌƅ ŬŽƌŵĄŶǇŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐŝ-terv okozta. A Bank
számításai során az érintett cash flow változások nem haladták meg a 10 %-ot, ennek
ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶŬŝǀĞǌĞƚĠƐƐĞůŶĞŵũĄƌſƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐƚĞƌĞĚŵĠŶǇĞǌƚĞŬ͕ŵĞůǇŵĞŐĞŐǇĞǌŝŬĂ
piaci gyakorlattal.
b) <ŽƌŵĄŶǇϱϯϳͬϮϬϮϭ͘;/y͘ϭϱ͘Ϳ<Žƌŵ͘ƌĞŶĚĞůĞƚĞĂŚŝƚĞůƚƂƌůĞƐǌƚĠƐŝŵŽƌĂƚſƌŝƵŵŚŽǌŬĂƉĐƐŽůſĚſ
ĞŐǇĞƐƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬĞůƐǌĄŵŽůĄƐŝƐǌĂďĄůǇĂŝƌſůĂŚŝƚĞůŬĄƌƚǇĄǀĂůǀĂŐǇĨŽůǇſƐǌĄŵůĂŚŝƚĞůůĞůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ
adósok számára a személyi hitel 2020. februári átlag kamatára számítattja át a kamatot. Ezáltal
ĂŵŽƌĂƚſƌŝƵŵŝŝĚƅƐǌĂŬĂůĂƚƚĨĞůŐǇƾůƚŬĂŵĂƚŽƚĂĂŶŬϰŵŝůůŝĄƌĚĨŽƌŝŶƚĠƌƚĠŬďĞĐƐƂŬŬĞntette le.
Amit a kormány rendelt alapján az ügyfelek részére térített vissza a kamatbevétel
ĞƌĞĚŵĠŶǇŬŝŵƵƚĂƚĄƐ ƐŽƌŽŶ͘  ĂŶŬ ŬǀĂŶƚŝƚĂƚşǀ ĠƐ ŬǀĂůŝƚĂƚşǀ ĂůĂƉŽŶ ƐĞŵ ƚĞŬŝŶƚŝ ũĞůĞŶƚƅƐ
ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐŶĂŬĂŬĂŵĂƚŵĂǆŝŵĄůĄƐƚ͕ŵŝǀĞůĂĂŶŬƐǌĄŵǀŝƚĞůŝƉŽůŝƚŝŬĄũĂůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐǌŝ͕
ŚŽŐǇ Ăǌ ŽůǇĂŶ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐŵſĚŽƐşƚĄƐŽŬ͕ ǀĂŐǇ ĞŐǇĠď ǀĄƌŚĂƚſ ƉĠŶǌĄƌĂŵ ǀĄůƚŽǌƚĂƚĄƐŽŬ ;Ɖů͘
ĞůƅƚƂƌůĞƐǌƚĠƐͿ ƚƂƌƚĠŶŶĞŬ͕ ŵĞůǇĞŬ ĂůĂƉũĄŶ ϭϬй-ŶĄů ŶĂŐǇŽďď ŵĠƌƚĠŬƾ ĨĞů͕ ǀĂŐǇ ůĞĠƌƚĠŬĞůĠƐ
ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ͕ ĂǌĂǌ Ăǌ Ʒũ ũƂǀƅďĞŶŝ ƉĠŶǌĄƌĂŵŽŬ ĞƌĞĚĞƚŝ ĞĨĨĞŬƚşǀ ŬĂŵĂƚůĄďďĂů diszkontált
jelenértéke magasabb, vagy alacsonyabb, mint az aktuális bruttó könyv szerinti érték és az
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
eltérés meghaladja a 10%-ot, nem tekintse kivezetés – újrafelvételt generáló eseménynek,
hiszen a módosítás nem az ügyfél romló hitelkockázata következtében végrehajtott
átstruktúrálás vagy adósságelengedés eredménye, hanem azt egy egységes, az adósok
ƐǌĄŵĄƌĂƉĠŶǌƺŐǇŝůĞŐŬĞĚǀĞǌƅŬŽƌŵĄŶǇŝŶƚĠǌŬĞĚĠƐŝ-terv okozta.
c) ϳϴϮͬϮϬϮϭ͘ ;y//͘ Ϯϰ͘Ϳ <Žƌŵ͘ ƌĞŶĚĞůĞƚ Ă ĨŽŐǇĂƐǌƚſŶĂŬ ŶǇƷũƚŽƚƚ ŚŝƚĞůƌƅů Ɛǌſůſ ϮϬϬϵ͘ Ġǀŝ >y//͘
töƌǀĠŶǇ ǀĞƐǌĠůǇŚĞůǇǌĞƚďĞŶ ƚƂƌƚĠŶƅ ĞůƚĠƌƅ ĂůŬĂůŵĂǌĄƐĄƌſů ĂůĂƉũĄŶ Ă ϮϬϮϮ ĞůƐƅ ĨĞůĠďĞŶ Ă
referencia kamatlábhoz kötött jelzáloghitel-ƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ Ă ƌĞĨĞƌĞŶĐŝĂ ŬĂŵĂƚůĄď
mértéke nem lehet magasabb, mint a 2021. október 27. napján érvényes – rá irányadó referencia-kamatláb. A Bank a fenti kormány rendelettel kapcsolatosan 0,7 milliárd forint
módosítási veszteséget könyvelt 2021-ben a Pénzügyi eszközök módosításából származó
nyereség veszteség soron. ϮϬϮϮ ĞůƐƅ ŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶ Ă ĨĞŶƚŝ ƂƐƐǌĞŐ ĨĞůĠƚ ĞƌĞĚŵĠŶǇ ũĂǀító
ƚĠƚĞůŬĠŶƚŬƂŶǇǀĞůƚĞůĞĂĂŶŬŵŝŶƚŬĂŵĂƚďĞǀĠƚĞůŶƂǀĞůƅƚĠƚĞůƚ͘

d) A Bank a Magyar Nemzeti Bank által 2021. november 25-ĠŶŬŝĂĚŽƚƚͣsĞǌĞƚƅŝŬƂƌůĞǀĠůĂĨŝǌĞƚĠƐŝ
moratóriumba 2021. november 1-jével belépett ügyfelek kitettségeinek ŬĞǌĞůĠƐĠƌƅů͕ǀĂůĂŵŝŶƚ
Ă ŵŝŶŝŵƵŵ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ ƐǌŝŶƚĞŬƌƅů ĠƐ Ă ƉŽƌƚĨſůŝſƐǌŝŶƚƾ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŬŽƌƌĞŬĐŝſŬ
ĞůƐǌĄŵŽůĄƐĄƌſů͟ ĂũĄŶůĄƐĄŶĂŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ ŵſĚŽƐşƚŽƚƚ Ă ƐƚĂŐŝŶŐ ŬƌŝƚĠƌŝƵŵĂŝŶ Ă ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵ
miatt.
A moratórium 3-ban való részvétel stage 3 kritérium, kivéve a lakossági úgynevezett
„potyautas” portfólió esetében (potyautasnak tekintjük azokat az ügyfeleket, akik csak a
gyermekes voltjuk miatt jelentkeztek be a moratórium 3-ba, és nem vallottak be
jövedelemcsökkenést vagy nyugdíjasok)
Amennyiben az ügyfél nem folytatja a moratóriumot, de korábban igénybe vette, és van
ƺŐǇĨĠůƌƅů ƌŽƐƐǌ ŝŶĨŽƌŵĄĐŝſ͕ ƐƚĂŐĞ Ϯ-ben tartjuk a moratóriumból való kilépés után, az MNB
körlevélben elvárt ideig (lakosság esetében hat hónap, vállalat esetében két év) .
 ĂŶŬ ŚĄƌŽŵ ŬƺůƂŶďƂǌƅ͕ alap, stressz és optimista szcenáriót alkalmaz a modellekben a
várható veszteség számításánál, 80-10-10%-os arányban. Az MNB által az intézmények
rendelkezésére bocsátott makróvárakozásokkal számol.
A Bank 2022-ben is, a pandémiás helyzet elhúzódó hatásaira való tekintettel további
értékvesztést képzett, különös tekintettel azokra az ügyfelekre, aki folytatták a moratóriumot,
ŵŝǀĞů ĞǌĞŬŶĞŬ Ăǌ ƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬ Ă ĨŝǌĞƚĠƐŝ ŚĂũůĂŶĚſƐĄŐĂ ũĞůĞŶƚƅƐĞŶ ĐƐƂŬŬĞŶƚ͘  ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵŽƚ
folytató lakossági ügyfelek esetében, nemƚĞůũĞƐşƚƅŶĞŬƚĞŬŝŶƚŝĂĂŶŬĂǌŽŬĂƚĂǌƺŐǇĨĞůĞŬĞƚ͕ĂŬŝŬ
a moratórium 3-ba az alábbi opciók valamelyikével léptek be
ŚĄǌƚĂƌƚĄƐĂƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐƌĞĄůůſũƂǀĞĚĞůŵĞƚĂƌƚſƐĂŶĐƐƂŬŬĞŶƚ͖
ůĞŐĂůĄďďϯϬŶĂƉŝŐŵƵŶŬĂŶĠůŬƺůŝǀĂŐǇĄůůĄƐŬĞƌĞƐƅǀŽůƚ͕ŝůůĞƚǀĞũĞůĞŶůĞŐĂŶŶĂŬŵŝŶƅsül, illetve az
PŶŶĞůĞŐǇŚĄǌƚĂƌƚĄƐďĂŶĠůƅŚŽǌǌĄƚĂƌƚŽǌſůĞŐĂůĄďďϯϬŶĂƉŝŐŵƵŶŬĂŶĠůŬƺůŝǀĂŐǇĄůůĄƐŬĞƌĞƐƅǀŽůƚ͕
ŝůůĞƚǀĞũĞůĞŶůĞŐĂŶŶĂŬŵŝŶƅƐƺů͖
közfoglalkoztatási jogviszonyban állt, vagy jelen nyilatkozat megtételekor közfoglalkoztatási
jogviszonyban áll, iůůĞƚǀĞ Ăǌ PŶŶĞů ĞŐǇ ŚĄǌƚĂƌƚĄƐďĂŶ Ġůƅ ŚŽǌǌĄƚĂƌƚŽǌſ ŬƂǌĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐŝ
ũŽŐǀŝƐǌŽŶǇďĂŶĄůůƚ͕ǀĂŐǇũĞůĞŶŶǇŝůĂƚŬŽǌĂƚŵĞŐƚĠƚĞůĞŬŽƌŬƂǌĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐŝũŽŐǀŝƐǌŽŶǇďĂŶĄůů͖
Akik csak azzal az opcióval folytatják a moratóriumot, hogy nyugellátásban részesülnek vagy
ŐǇĞƌŵĞŬĞƚ ŶĞǀĞůŶĞŬ͕ ĂǌŽŬĂƚ ŶĞŵ ƚĞŬŝŶƚũƺŬ ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŶĞŬ͕ ĐƐĂŬ ĂůƵůƚĞůũĞƐşƚƅŶĞŬ ĠƐ ĞŐǇ
ŵĂŐĂƐĂďďďĞĚƅůĠƐŝǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞůƐǌĄŵŽůƵŶŬƌĄũƵŬĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƚ͘
A Bank az értékvesztés számítás során a lakossági moratórium 3-ba belépett nem nyugdíjas
Stage2-es állomány és a moratórium 2-ďƅů ŬŝůĠƉĞƚƚƺŐǇĨĞůĞŬ ĞƐĞƚĠďĞŶ Ă ƉĂŶĚĠŵŝĄƐ ŝĚƅƐǌĂŬ
ĞůƅƚƚŝďĞĚƅůĠƐŝǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŬĠƚƐǌĞƌĞƐĠƚǀĞƐǌŝĨŝŐǇĞůĞŵďĞƚŽǀĄďďŝƉƵĨĨĞƌŬĠŶƚ͘
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A vállalati szegmensben, moratóriumot folytató ügyfelek esetében, egy bizonyos összeghatár
ĨĞůĞƚƚ ĞŐǇĞĚŝ ǀŝǌƐŐĄůĂƚ ĂůĂƉũĄŶ ƐǌƺůĞƚĞƚƚ ĚƂŶƚĠƐƚ Ă ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅ ŬĂƚĞŐſƌŝĄďĂ ƐŽƌŽůĄƐƌſů͕ ĠƐ
ĞŐǇĞĚŝ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ ŬĠƉǌĠƐƌƅů͕ ĚŝƐǌŬŽŶƚĄůƚ ĐĂƐŚ ĨůŽǁ ĂůĂƉŽŶ͘ PƐƐǌĞŐŚĂƚĄƌ ĂůĂƚƚ ŵŝŶĚĞŶ
ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵŽƚ ĨŽůǇƚĂƚſ ƺŐǇĨĞůĞƚ ŶĞŵƚĞůũĞƐşƚƅŶĞŬ ƚĞŬŝŶƚĞƚƚ ĂĂŶŬ ĠƐWΎ>' alapon (PD=1)
ƐǌĄŵŽůƚ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƚ͘  ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵŽƚ ŶĞŵ ĨŽůǇƚĂƚſ ƺŐǇĨĞůĞŬƌĞ ŵĂŐĂƐĂďď ďĞĚƅůĠƐŝ
ǀĂůſƐǌşŶƾƐĠŐŐĞůƐǌĄŵŽůƚĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐƚĂďĂŶŬ͘
Mindkét szegmensben, a moratóriumból október 31-ĠŶ ŬŝůĠƉƅ ƺŐǇĨĞůĞŬƌĞ͕ Ă ĂŶŬ Ăǌ DE
ͣsĞǌĞƚƅŝ ŬƂƌůĞǀĠů Ă ĨŝǌĞƚĠƐŝ ŵŽƌatóriumba 2021. november 1-jével belépett ügyfelek
ŬŝƚĞƚƚƐĠŐĞŝŶĞŬ ŬĞǌĞůĠƐĠƌƅů͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ Ă ŵŝŶŝŵƵŵ ĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐ ƐǌŝŶƚĞŬƌƅů ĠƐ Ă ƉŽƌƚĨſůŝſƐǌŝŶƚƾ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŬŽƌƌĞŬĐŝſŬ ĞůƐǌĄŵŽůĄƐĄƌſů͟ Ɛǌſůſ ŬƂƌůĞǀĠůďĞŶ ĨŽŐůĂůƚĂŬŶĂŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ͕
ƉŽƌƚĨſůŝſƐǌŝŶƚƾŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŬŽƌƌekciókat, ún. overlay-eket is alkalmaz.
A lakossági szegmens esetében, akik csak azt jelölték meg, hogy gyereket nevelnek és amiatt
folytatják a moratóriumot, ott vizsgálta a Bank a rejtett nemteljesítés hatását és a
rendelkezésre álló jövedeleminformációk felhasználásával, projektálásával a teljes portfólióra,
megbecsülte az értékvesztést többletet erre a portfólióra.
Mindezeken felül, tekintettel a koronavírus világjárvány miatt fennálló számos számítási és
módszertani bizonytalanságra, az MNB által körlevél elvárásai alapján, szegmensenként és
ƐƚĂŐĞŬĂƚĞŐſƌŝĄŶŬĠŶƚ ďŝǌƚŽƐşƚŽƚƚĂĂĂŶŬĂϮϬϮϭ͘Ġǀ//͘ŶĞŐǇĞĚĠǀǀĠŐŝĄƚůĂŐŽƐĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐfedezettség mértékét. Az overlay mértéke 3,57 Mrd forintot tesz ki.

6.10 WĠŶǌƺŐǇŝŚĞůǇǌĞƚŬŝŵƵƚĂƚĄƐĨŽƌĚƵůſŶĂƉƵƚĄŶŝĞƐĞŵĠŶǇek
Fúzió
2021. december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar
dĂŬĂƌĠŬ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ ƌƚ͘ ůĞŐĨƅďď ƐǌĞƌǀĞŝ ĞůĨŽŐĂĚƚĄŬ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ͕ Ăǌ D< ĂŶŬ ĠƐ Ă dĂŬĂƌĠŬ
ƐŽƉŽƌƚĨƷǌŝſƐŵĞŶĞƚƌĞŶĚũĠŶĞŬĞůƐƅůĠƉĠƐĠƚ͘ŶŶĞŬértelmében a tervek szerint 2022. március 31-én
egyesült a bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, míg a Takarék Csoport 2023
második negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz. Az MNB 2022. januárjában
engedélyezte, hogy a Budapest Bank Zrt. és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar Takarék
Bankholding Zrt. 2022. március 31. napjával beolvadjon az MKB Bank Nyrt-be, így az MKB Bank Nyrt-t
ƚĞŬŝŶƚũƺŬĂŵĞŐƐǌĞƌǌƅĨĠůŶĞŬ͕ĠƐĂƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬŽƚĂŵĞŐƐǌĞƌǌĞƚƚĨĠůŶĞŬ͘ůĠƚƌĞũƂǀƅĞŐǇĞƐƺůƚďĂŶŬ
2022. április 1-ƚƅůĄƚŵĞŶĞƚŝůĞŐD<ĂŶŬEǇƌƚ͘ŶĠǀĂůĂƚƚŵƾŬƂĚik. Az egyesülés nem jelentett változást
Ă ďĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚ ƚƵůĂũĚŽŶŽƐŝ ƐǌĞƌŬĞǌĞƚĠďĞŶ͕ Ă ĨƷǌŝſƐ ĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶ ƌĠƐǌƚǀĞǀƅ ďĂŶŬŽŬ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌſ
tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt. lesz.
6.11 Orosz-hŬƌĄŶŚĄďŽƌƷ

2021 negyedik negyedévének lezárása után fontos változást hozott a gazdasági környezetben a 2022
február végén kibontakozó orosz-ukrán konfliktus. A geopolitikai konfliktusok hozzájárulnak a
növekedési kilátások ďŝǌŽŶǇƚĂůĂŶƐĄŐĄŚŽǌ͘ϮϬϮϮĞůƐƅŬĠƚŚſŶĂƉũĄďĂŶŬŝďŽŶƚĂŬŽǌſŬĞĚǀĞǌƅŐĂǌĚĂƐĄŐŝ
ŬŝůĄƚĄƐŽŬĂƚĨĞůƺůşƌƚĂĂŬŽŶĨůŝŬƚƵƐ͘ŬĞĚǀĞǌƅŐĂǌĚĂƐĄŐŝŬŝůĄƚĄƐŽŬŵĄƌŬŽƌĄďďĂŶŝƐĄƚĂĚƚĄŬĂŚĞůǇƺŬĞƚĂ
ďŽƌƷƐĂďď ŶƂǀĞŬĞĚĠƐŝ ŬŝůĄƚĄƐŽŬŶĂŬ ĠƐ Ă ŶƂǀĞŬǀƅ ŝŶĨůĄĐŝſƐ ŶǇŽŵĄƐŶĂŬ͕ ĠƐ ĞǌĞŬĞƚ a tendenciákat a
háború tovább súlyosbította. A konfliktus, valamint az Oroszország és Fehéroroszország ellen válaszul
bevezetett szankciók stratégiai fontosságú iparágakat érintenek, és fokozzák a már hónapok óta
fennálló kereslet-kínálati súrlódásokat. A folyamat intenzívebb inflációs nyomás irányába hat, az
alapanyagok hiánya és az árnyomás a termékek korábbinál szélesebb körére terjed ki.
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A jegybankok reagáltak a magas inflációra (az eurózóna inflációja februárban 5,8%-kal emelkedett
év/év alapon a januári 5,1% után. A hazai árnyomás februárban 8,3%-ra emelkedett év/év alapon a
januári 7,9%-ról.) Az ECB márciusi ŬĂŵĂƚĚƂŶƚƅ ƺůĠƐĠŶ ŵĠŐ ǀĄůƚŽǌĂƚůĂŶƵů ŚĂŐǇƚĂ Ăǌ ĞƵƌſǌſŶĂ
kamatkondícióit, ugyanakkor a jegybank felgyorsította a hagyományos eszközvásárlási programjának
(APP) kivezetési ütemét, amely 2022. júniusban zárulhat, kamatemelésre legkorábban ezután kerülhet
ƐŽƌ͘DĂŐǇĂƌEĞŵǌĞƚŝĂŶŬĂĨĞďƌƵĄƌǀĠŐĠƚƅůŬŝďŽŶƚĂŬŽǌſĨŽůǇĂŵĂƚŽŬƌĂƌĞĂŐĄůǀĂmárcius 8-án 100
bázisponttal 6,4%-ƌĂ ĞŵĞůƚĞ Ă ŬĂŵĂƚĨŽůǇŽƐſ ĨĞůƐƅ ƌĠƐǌĠƚ ũĞůĞŶƚƅ KͬE ŚŝƚĞů ŬĂŵĂƚĄƚ͕ ŵŝŬƂǌďĞŶ Ăǌ
alapkamat és az over night betét kamata nem változott. Az MNB március 10-én 5,85%-on hirdette meg
ĂǌĞŐǇŚĞƚĞƐďĞƚĠƚŝƚĞŶĚĞƌĠƚ͕ĂŵŝϱϬďĄǌŝƐƉŽŶƚŽƐĞĨĨĞŬƚşǀŬĂŵĂƚĞŵĞůĠƐƚũĞůĞŶƚĂǌĞůƅǌƅŚĠƚŚĞǌŬĠƉĞƐƚ
(március 3-án 75 bázisponttal 5,35%-ra emelte az egyhetes betét kamatát). Március 22-én pedig az
MNB Monetáris Tanácsa 100 bázisponttal 4,4%-ra emelte az alapkamatot. A magas infláció
visszafoghatja az idei lendületes gazdasági növekedést, mind az európai, mind a hazai gazdaság
tekintetében.
Az orosz-ukrán háborús konfliktus nem okozott ũĞůĞŶƚƅƐ ŬƂǌǀĞƚůĞŶ ƺǌůĞƚŝ ŚĄƚƌĄŶǇƚ Ă ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬ
ƐǌĄŵĄƌĂ͕ ĂŚŽŐǇĂŶ Ă DĂŐǇĂƌ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐƚƂďďŝƚĂŐďĂŶŬũĂ ƐǌĄŵĄƌĂ ƐĞŵ͘ DŝŶĚĂ ĂŶŬƚƅŬĞŚĞůǇǌĞƚĞ͕
ŵŝŶĚƉĞĚŝŐĂůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝƉŽǌşĐŝſŝƐƚĂďŝůĂŬ͕ĠƐĞůĞŐĞŶĚƅƚĂƌƚĂůĠŬŬĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌŝŬ͘^ĞŵĂůĂŬŽƐƐĄŐŝ͕ƐĞŵĂ
vállalati ügyfélkörben nem jelentkezett materiális banki közvetlen kockázat. Az érintett államok
irányába a bankközi pénzpiaci limitek azonnal lezárásra kerültek (nem volt kitettség). Az ügyfél pozíciók
ĨĞĚĞǌĞƚŝŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐũĂŵĞŐĞƌƅƐşƚĠƐƌĞŬĞƌƺůƚ;ŶĞŵǀŽůƚƺŐǇĨĠůpozíció a fedezeti limit alatt).
A Bankholding egyik tagbankja sem rendelkezett érdemleges deviza nyitott pozícióval, az
devizaárfolyam hektikus változása nem okozott közvetlen veszteséget.
 DĂŐǇĂƌ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ ^ƚƌĂƚĠŐŝĂŝ ůĞŵǌƅŬƂǌƉŽŶƚũĂ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ ŵŽŶitorozza és elemzi a releváns
pénz- ĠƐ ƚƅŬĞƉŝĂĐŝ ǀĄůƚŽǌĄƐŽŬĂƚ͘  ĨŽƌŝŶƚ ĄƌĨŽůǇĂŵǀŽůĂƚŝůŝƚĄƐĂ Ă ƌĠŐŝſƐ ĚĞǀŝǌĄŬĠŚŽǌ ŚĂƐŽŶůſĂŶ
ŵĞŐŶƂǀĞŬĞĚĞƚƚ͘ŶŶĞŬĞůůĞŶĠƌĞĂŶŽƌŵĄůƺǌůĞƚŵĞŶĞƚŚĞǌŬĠƉĞƐƚũĞůĞŶƚƅƐĞďďůĂŬŽƐƐĄŐŝĚĞǀŝǌĂǀĄůƚĄƐŝ͕
vagy deviza felvételi keresletet a Bank nem tapasztalt. Az eszközárak esetleges változása (beleérve a
fedezetül szolgáló pénzügyi eszközök és ingatlanokat) szintén a monitoring fókuszában van.
 ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ ǀĂůĂŵĞŶŶǇŝ ƚĂŐũĂ ĞůĞŐĞƚ ƚĞƐǌ Ăǌ h ĠƐ ĂŵĞƌŝŬĂŝ ƐǌĂŶŬĐŝſƐ ƚŝůƚſůŝƐƚĄŬ ĞůƅşƌĄƐĂŝŶĂŬ,
ďĞůĞĠƌƚǀĞ ƐǌĄŵŽƐ ŽƌŽƐǌŽƌƐǌĄŐŝ ĠƐ ĨĞŚĠƌŽƌŽƐǌŽƌƐǌĄŐŝ ŬĞƌĞƐŬĞĚĞůŵŝ ďĂŶŬ ^t/&d-ƌĞŶĚƐǌĞƌďƅů ǀĂůſ
ŬŝǌĄƌĄƐĄƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſŬƂǀĞƚĞůŵĠŶǇĞŬŶĞŬ͘ǌŽƌŽƐǌĠƐĨĞŚĠƌŽƌŽƐǌďĂŶŬŽŬũĞůĞŶƚƅƐŚĄŶǇĂĚĄŶĂŬŬŝǌĄƌĄƐĂ
Ă^t/&d-ďƅůƵŐǇĂŶĂŬŬŽƌŵĞŐŶĞŚĞǌşƚŝĂŬĞƌĞƐŬĞĚĞůŵŝĠƐĞůƐǌĄŵŽůĄƐŝ kapcsolatokat az orosz relációban
érintett magyar vállalkozások számára.
Az orosz-ƵŬƌĄŶǀĄůƐĄŐŬĂƉĐƐĄŶĂŬƂǌǀĞƚĞƚƚĠƐŬƂǌǀĞƚůĞŶĠƌŝŶƚĞƚƚĞŬD,ƐǌŝŶƚƾĚĞƚĞŬƚĄůĄƐĂŵĞŐƚƂƌƚĠŶƚ͕
azok utókövetését rendszeres jelleggel elvégik a Tagbankok az MBH iránymutatása alapján. Az egyes
ügyfelekhez tartozó kockázatok azok súlyossága szempontjából rangsorolásra kerülnek az érintettség
jellege, a kapcsolódó ország, a tagbanki kitettségek, illetve az egyéb rendelkezésre álló információk
alapján.
Áttekintve a Budapest Bank ŚŝƚĞůĠƐƌĞĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐŝƉŽƌƚĨŽůŝſũĄƚĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅŵŽŶĚŚĂƚſĞů͗ĂǀĄůůĂůĂƚŝ
ƉŽƌƚĨſůŝſďĂŶũĞůĞŶƚƅƐǀĞƐǌƚĞƐĠŐŶĞŵǀĄƌŚĂƚſ͕ĂƐǌŽŬĄƐŽƐŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐĨŽůǇĂŵĂƚŽŬƐŽƌĄŶĠƐǌůĞůƚŬŽĐŬĄǌĂƚ
növekedéseket a Bank egyedileg azonosítja͕ĠƐĂĨĞůŵĞƌƺůĠƐŝĚƅƉŝůůĂŶĂƚĄďĂŶŬĞǌĞli.
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7
7.1

m>d/:>Ed^
Általános bemutató

A Budapest Bank
ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬĂǌĞŐǇŝŬůĞŐĞůƐƅŚĂǌĂŝŬĞƌĞƐŬĞĚĞůŵŝďĂŶŬŬĠŶƚϭϵϴϳ-ben jött létre. A magyar bankpiac
ĞŐǇŝŬŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌſƐǌĞƌĞƉůƅũĞ͕ĂŶǇŽůĐŚĂǌĂŝŶĂŐǇďĂŶŬĞŐǇŝŬĞ͘ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚĨƅďďƚĂŐũĂŝĂ
bank 100 százalékos tulajdonú leányvállalatai: a Budapest ůĂƉŬĞǌĞůƅƌƚ͘ĠƐĂƵĚĂƉĞƐƚ>şǌŝŶŐƌƚ͘ĠƐĂ
Budapest Eszközfinanszírozó Zrt.
A bankcsoport 2015. június 29-én állami tulajdonba került: a Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt.
megvásárolta a GE Capital-ƚƅůĂƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬƌƚ͘ϭϬϬƐǌĄǌĂůĠŬŽƐƺǌůĞƚƌĠƐǌĠt.
2020-ban a Budapest Banknál tulajdonos váltás történt. A Bank eddigi tulajdonosa, az állam nevében
eljáró Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 100%-os tulajdonrészét az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt.
– vel együtt közös holding társaságba a Magyar Bankholding Zrt.-be apportálta. Így a Budapest Bank új
100%-os tulajdonosa a Magyar Bankholding Zrt. lett, amelyben a Magyar Állam a Corvinus Nemzetközi
Befektetési Zrt. révén 30,35 százalék, az MKB eddigi közvetlen tulajdonosai 31,96 százalék, az MTB
eddigi közvetlen tulajdonosai pedig 37,69 százalék tulajdonrésszel rendelkeznek.
 DĂŐǇĂƌ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ Ăǌ ĂƉƉŽƌƚŽƚ ŬƂǀĞƚƅĞŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝ ĚƂŶƚĠƐŚŽǌſŝ͕ ƉƌƵĚĞŶĐŝĄůŝƐ ŬŽŶƚƌŽůů ĠƐ
csoportirányítási funkciókat lát el a három bankcsoport felett, valamint megtervezi és levezényli a
ďĂŶŬŽŬŵƾŬƂĚĠƐĠƚŽƉƚŝŵĂůŝǌĄůſĨƷǌŝſƐĨŽůǇĂŵĂƚŽƚ͘
2021. december 15-én az MKB Bank, a Budapest Bank és a Takarék Csoportot tulajdonló Magyar
dĂŬĂƌĠŬ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ ƌƚ͘ ůĞŐĨƅďď ƐǌĞƌǀĞŝ ĞůĨŽŐĂĚƚĄŬ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ͕ Ăǌ D< ĂŶŬ ĠƐ Ă dĂŬĂƌĠŬ
Csoport fúziós ŵĞŶĞƚƌĞŶĚũĠŶĞŬ ĞůƐƅ ůĠƉĠƐĠƚ͘ ŶŶĞŬ ĠƌƚĞůŵĠďĞŶ ϮϬϮϮ͘ ŵĄƌĐŝƵƐ ϯϭ-én egyesült a
bankcsoport két tagbankja, a Budapest Bank és az MKB Bank, míg a Takarék Csoport 2023 második
negyedévének végéig csatlakozik az egyesült bankhoz. Az MNB 2022. januárjában engedélyezte a
ƚĞƌǀĞǌĞƚƚĨƷǌŝſƚ͘ůĠƚƌĞũƂǀƅĞŐǇĞƐƺůƚďĂŶŬĄƚŵĞŶĞƚŝůĞŐD<ĂŶŬEǇƌƚ͘ŶĠǀĂůĂƚƚŵƾŬƂĚik. Az egyesülés
ŶĞŵũĞůĞŶƚǀĄůƚŽǌĄƐƚĂďĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚƚƵůĂũĚŽŶŽƐŝƐǌĞƌŬĞǌĞƚĠďĞŶ͕ĂĨƷǌŝſƐĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶƌĠƐǌƚǀĞǀƅďĂŶŬŽŬ
meghatározó tulajdonosa továbbra is a Magyar Bankholding Zrt.

ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬǀĞǌĞƚƅŝ
2021. november 3-ĄŶ Ă DĂŐǇĂƌ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ Ă ĨƷǌŝſƐ ƚĞƌǀĞŝŶĞŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ ũſǀĄŚĂŐǇƚĂ Ăǌ D,
ŐǇƐĠŐĞƐ/ƌĄŶǇşƚĄƐŝ<ŽŶĐĞƉĐŝſũĄŶĂŬ;dƌŝƉůĞ,ĂƚƚŝŶŐͿƚĂŐďĂŶŬŽŬďĂŶƚƂƌƚĠŶƅďĞǀĞǌĞƚĠƐĠƚ͘
ǌ ŐǇƐĠŐĞƐ /ƌĄŶǇşƚĄƐŝ <ŽŶĐĞƉĐŝſďĂŶ meghatározott szervezeti struktúra szerint a Budapest Bank
vezérigazgató-ŚĞůǇĞƚƚĞƐŝĠƐƺŐǇǀĞǌĞƚƅŝŐĂǌŐĂƚſŝƉŽǌşĐŝſŝϮϬϮϭ͘ŶŽǀĞŵďĞƌϭϲ͘ŵĞŐƐǌƾŶƚĞŬĠƐ
az MBH vezérigazgató-ŚĞůǇĞƚƚĞƐĞŝĠƐƺŐǇǀĞǌĞƚƅŝŐĂǌŐĂƚſŝůĄƚũĄŬĞůĂƐǌĂŬŵĂŝĠƐĂŵƵŶŬĂũŽŐŝŝƌĄŶǇşƚĄƐƚ
ƚƂďďĞƐŵƵŶŬĂƐǌĞƌǌƅĚĠƐǀĂŐǇŬŝƌĞŶĚĞůĠƐŬĞƌĞƚĠďĞŶ͘
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ƌĞĚĞƚŝǀĞǌĞƚƅ
Dr. Lélfai Koppány

„Tripple Hatting”
ǀĞǌĞƚƅ
Dr. Barna Zsolt

Szervezeti egység

Beosztás

sĞǌĠƌŝŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ

elnök-vezérigazgató

Üzleti kiszolgálás

üzleti vezérigazgatóhelyettesek

2022.04.01-ƚƅů
Csáki Béla

Szabó Levente
'ŝŶǌĞƌ/ůĚŝŬſ

Puskás András

Pecsenye Roland

Operáció

ŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĠƌƚĨĞůĞůƅƐ
vezérigazgató-helyettes

Dr. Németh Krisztián

Dr. Tisza Papp Ákos

Jog és Compliance

ũŽŐŝĠƐĐŽŵƉůŝĂŶĐĞǀĞǌĞƚƅ

Dr. Barna Kornél

Dr. Török /ůŽŶĂ

sĞǌĠƌŝŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ

vezérigazgatói kabinet
ǀĞǌĞƚƅ

Alföldi Ferenc

Pecsenye Roland

/ŶĨŽƌŵĂƚŝŬĂ

informatikai
vezérigazgató-helyettes

Kovács Anita

Kádas Miklós

Operáció

ŽƉĞƌĄĐŝſĠƐŵŝŶƅƐĠŐŝ
ǀĞǌĞƚƅ

Polgár Péter

Dr. Szomolai Csaba

Kockázatkezelés

kockázatkezelési
vezérigazgató-helyettes

Almási Ákos

Ludvigh Csilla

ĞůƐƅĞůůĞŶƅƌǌĠƐ

ďĞůƐƅĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝǀĞǌĞƚƅ

Dr. Sándor Csaba

Dobi Kitti

,ƵŵĄŶƌƅĨŽƌƌĄƐ

,ƵŵĄŶƌƅĨŽƌƌĄƐĠƌƚ
ĨĞůĞůƅƐǀĞǌĞƚƅ

Keresztyénné Deák
Katalin

Martzy Antal

Pénzügy

pénzügyi vezérigazgatóhelyettes

Puskás András

sĞǌĠƌŝŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ

kiemelt ügyekért és
ŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſĠƌƚĨĞůĞůƅƐ
vezérigazgató-helyettes

ƌ͘DĠƐǌĄƌŽƐĞĂƚƌŝǆ

sĞǌĠƌŝŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ

ůĞĄŶǇǀĄůůĂůĂƚŽŬĠƌƚĨĞůĞůƅƐ
vezérigazgató-helyettes

Egerszegi Ádám

sĞǌĠƌŝŐĂǌŐĂƚſƐĄŐ

ƚƌĂŶƐǌĨŽƌŵĄĐŝſĠƌƚĨĞůĞůƅƐ
vezérigazgató-helyettes

Kisvárdai Zsolt

Bankbiztonság és
bankbiztonsági és
ingatlangazdálkodás ingatlangazdálkodási
ǀĞǌĞƚƅ

Somodi László

A Bank 2021 évre megválasztott ŬƂŶǇǀǀŝǌƐŐĄůſũĂ Ă <WD' ,ƵŶŐĄƌŝĂ <Ĩƚ͘ ,ĞŶǇĞ /ƐƚǀĄŶ ďĞũĞŐǇǌĞƚƚ
könyvvizsgálóval. Mivel a fuzionált MKB Bank Nyrt. 2022 évi könyvvizsgálója még nem került
kijelölésre, a 2022. március 31-ǀĞůǌĄƌſĚſŬƂǌďĞŶƐƅďĞƐǌĄŵŽůſŬƂŶǇǀǀŝǌƐŐĄůĂƚĄƚŵĠŐĂ KPMG Hungária
Kft. végezte el. A KPMG a 2021 ĨĠůĠǀĞƐĠƐĠǀĞƐĂƵĚŝƚŽŶŬşǀƺůĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅĂƵĚŝƚŵƵŶŬĄŬĂƚǀĠŐĞǌƚĞ
2021. év ĠƐ ϮϬϮϮ ĞůƐƅ ŶĞŐǇĞĚĠǀ folyamán: a Bank által felajánlott jelzáloghitel követelésállomány
ĐƐŽŵĂŐƚƂƌǀĠŶǇďĞŶĠƐďĞůƐƅƐǌĂďĄůǇǌĂƚďĂŶǀĂůſŵĞŐĨĞlelésének vizsgálata.
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7.2

2022 üzleti év eredményei

A Budapest Bank a 2022-ĞƐ ĠǀďĞŶ ƚŽǀĄďď ĨŽůǇƚĂƚƚĂ Ăǌ ƂŶĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌſ ŵŽĚĞůů ŬĞƌĞƚĠďĞŶ ƚƂƌƚĠŶƅ
ŵƾŬƂĚĠƐƚ͘ ϮϬϮϮ ŵĄƌĐŝƵƐĄŝŐ Ă ĂŶŬ ĨŽƌƌĄƐĂŝŶĂŬ ƚŽǀĄďďƌĂ ŝƐ ϲϰй-át a betétállomány, 27%-át a
refinanszírozási források (és egyéb hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek) tették ki. A
ŵĠƌůĞŐĨƅƂƐƐǌĞŐϮй-os növekedése mellett a betétek állománya 2%-kal csökkent, ezt ellensúlyozandó,
a refinanszírozási források 4%-ŬĂůŶƅƚƚĞŬ͘
Az üzleti betétek aránya az összes betéten belül továbbra is 94%. Az egyéb betéteket az AlapkeǌĞůƅŝ
betétállomány, a Befektetési szolgáltatás elszámolási számlák és az NFA letétek alkotják. (NFA: a
EĞŵǌĞƚŝ&ƂůĚĂůĂƉŬĞǌĞůƅ^ǌĞƌǀĞǌĞƚůĞƚĠƚŝƐǌĄŵůĄŬďſůƐǌĄƌŵĂǌſ͕ĄƚŵĞŶĞƚŝůĞŐĂďĂŶŬƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĠƌĞĄůůſ
forrás). Az üzleti betéteken belül a látra szóló betétek aránya fél százalékƉŽŶƚƚĂůŶƅƚƚ͘
 ƌĞĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐŝ ĨŽƌƌĄƐŽŬ ƂƐƐǌĞƚĠƚĞůĞ Ăǌ Ğůƅǌƅ ĠǀŚĞǌ ŚĂƐŽŶůſ ŵĂƌĂĚƚ͘  ϮϬϮϬ-ban új elemként
megjelent MNB hosszú lejáratú hitel aránya a refinanszírozási forrásokon belül újabb 1 százalékpontot
csökkent. A Növekedési Hitelprogram (NHP) refinanszírozási forrás súlya 28%. A jelzálog
refinanszírozás és a bankközi és egyéb refinanszírozási források aránya ezzel párhuzamosan 2-2
ƐǌĄǌĂůĠŬƉŽŶƚƚĂůŶƅƚƚ͘
Ebben a negyedévben a Bankcsoport lakossági hitelállománya lényegében nem változott. A
jelzáloghitel 2%-kal, a babaváró hitel 1%-ŬĂů Ŷƅƚƚ ĂǌĠǀǀĠŐĠŚĞǌ ŬĠƉĞƐƚ͘  ŬƂǀĞƚĞůĠƐĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐŝ ĠƐ
portfólió tisztítási tevékenység folytatódott a bankban 2022-ben is.
>ĂŬŽƐƐĄŐŝ ŽůĚĂůŽŶ Ăǌ ĞůƐƅ ŶĞŐǇĞĚĠǀ Ĩƅ ĨſŬƵƐǌĂ Ă ĨƷǌŝſ ǀŽůƚ͘ ŵĞůůĞƚƚ Ă biztosítások értékesítése a
DĂŐǇĂƌ ĂŶŬŚŽůĚŝŶŐ ƚĂŐďĂŶŬũĂŬĠŶƚ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬďĂŶ Ʒũ ĂůĂƉŽŬƌĂ ŚĞůǇĞǌƅĚƂƚƚ͕ ŵĞůǇŶĞŬ
ĞƌĞĚŵĠŶǇĞŬĠƉƉĂDĂŐǇĂƌĂŶŬŚŽůĚŝŶŐƚĂŐďĂŶŬũĂŝƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐŝŵĞŐĄůůĂƉŽĚĄƐƚŬƂƚƂƚƚĞŬ
Ă/'WĂŶŶſŶŝĂƐŽƉŽƌƚƚĂůϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞn.
2022. január 1-ƚƅůƵƌŽůĞĂƐŝŶŐŵĄƌŬĂŶĠǀĂůĂƚƚŝŶƚĞŐƌĄůƚĂŶ͕ĞŐǇƐĠŐĞƐŝƌĄŶǇşƚĄƐƐĂůĨŽůǇƚĂƚũĂŵƾŬƂĚĠƐĠƚĂǌ
MKB-Euroleasing, a Budapest Lízing, a Takarék Lízing, valamint a Budapest Bank Autófinanszírozási
üzletága. A lízingtársaságok már egyenként is meghĂƚĄƌŽǌſ ƐǌĞƌĞƉůƅŝ Ă ŵĂŐǇĂƌ ƉŝĂĐŶĂŬ͕ ƂƐƐǌĞƐşƚǀĞ
ƉĞĚŝŐĂǌƷũŽŶŶĂŶ ŬŝŚĞůǇĞǌĞƚƚƂƐƐǌĞƐşƚĞƚƚůşǌŝŶŐĄůůŽŵĄŶǇĂůĂƉũĄŶϮϬƐǌĄǌĂůĠŬŽƚũĞůĞŶƚƅƐĞŶŵĞŐŚĂůĂĚſ
ƉŝĂĐŝƌĠƐǌĞƐĞĚĠƐƚƚƵĚŚĂƚŶĂŬŵĂŐƵŬĠŶĂŬ͘ŐĠƉũĄƌŵƾ- ĠƐŵĞǌƅŐĂǌĚĂƐĄŐŝŐĠƉ-lízing szegmensekben még
magasabb, 30 százalék feletti piaci részesedéssel rendelkeznek.
A Bankcsoport továbbra is hangsúlyt fektet a technológiai újításokra.
A 2020-ban elindított Budapest Pénzügyi Asszisztenshez kapcsolódóan 2021
decemberében elindult a BUPA blog, a Budapest Pénzügyi Asszisztens saját, kisvállalkozók
számára releváns tartalmakat nyújtó felülete, valamint a BUPA saját Facebook oldala is. Az
ügyfelek szeretik ezt az alkalmazást – hamarosan elindul a BUPA mobilalkalmazása is, és
fejlesztési cél, hogy az eddigi MKB-s és Takarékbankos netbankkal is összekapcsolható legyen
a BUPA.
dŽǀĄďďƌĂŝƐĨſŬƵƐǌďĂŶǀĂŶĂĂŶŬĄůƚĂůŶǇƷũƚŽƚƚƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬŬĂƉĐƐĄŶĂǌƺŐǇĨĠůĠůŵĠŶǇŵŝŶƅƐĠŐĠŶĞŬ
javítása, ezáltal is pozitívan megkülönböztetve magát a piacon.
Az Európai Unió második pénzforgalmi irányelve (PSD2) számos innovatív, digitális szolgáltatásokat
ĞŐǇƐǌĞƌƾďďĠ ĠƐ ďŝǌƚŽŶƐĄŐŽƐĂďďĄ ƚĞǀƅ ŵĞŐŽůĚĄƐ ďĞǀĞǌĞƚĠƐĠƌĞ ƚĞƌĞŵƚĞƚƚĞ ŵĞŐ Ă ůĞŚĞƚƅƐĠŐĞƚ͘ ǌĞŬ
ĂůĂƉũĄŶ Ăǌ ĞƌƅƐ ƺŐǇĨĠůĂǌŽŶŽƐşƚĄƐƚſů ďŝǌŽŶǇŽƐ ĞƐĞƚĞŬďĞŶ Ğů ůĞŚĞƚ ƚĠƌŶŝ͕ ĞƌƌĞ ŶǇƷũƚ ůĞŚĞƚƅséget a
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Budapest Banknál 2021. október 7-ƚƅů ďĞǀĞǌĞƚĠƐƌĞ ŬĞƌƺůƚ ƷũşƚĄƐ ŝƐ͕ ŵĞůǇŶĞŬ ŬƂǀĞƚŬĞǌƚĠďĞŶ ĞŐǇ
ŝŶƚĞůůŝŐĞŶƐ͕ŝŶŶŽǀĂƚşǀƌĞŶĚƐǌĞƌĨŝŐǇĞůŝĂŐǇĂŬƌĂŶŝƐŵĠƚůƅĚƅŝŶƚĞƌŶĞƚĞƐďĂŶŬŬĄƌƚǇĄƐǀĄƐĄƌůĄƐŽŬĂƚ͕şŐǇĂ
ŵĄƌ ĂǌŽŶŽƐşƚŽƚƚ͕ ŵĞŐďşǌŚĂƚſŶĂŬ şƚĠůƚ ŬĞƌĞƐŬĞĚƅŬŶĠů ŶĞŵ ůĞƐǌ ƐǌƺŬƐĠŐ Ăǌ ĞƌƅƐ ƺŐǇĨĠů-hitelesítésre.
Mindez kényelmesebbé teszi az online bankkártyás fizetés folyamatát.
A Budapest Bankcsoport hálózata 92 bankfiókból áll. A Budapest területén található bankfiókok
telephelynek, a Budapest területén kívüli fiókŽŬĨŝſŬƚĞůĞƉŶĞŬŵŝŶƅƐƺůŶĞŬ͘
ĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚĂƚƂƌǀĠŶǇŝĞůƅşƌĄƐŽŬŶĂŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶmǌĞŵŝdĂŶĄĐĐƐĂůŵƾŬƂĚŝŬ͘ĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐƉŽůŝƚŝŬĂŝ
döntések, a mindenkori Üzemi Tanács egyetértésével történnek.

7.3

ƐǌŬƂǌŵŝŶƅƐĠŐĠƐƉŽƌƚĨŽůŝſ

A Bank ŵĠƌůĞŐĨƅƂƐƐǌĞŐĞϮϬϮ2. ĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶ 2493 milliárd forintról 2537 ŵŝůůŝĄƌĚĨŽƌŝŶƚƌĂŶƅƚƚ͘
pénzeszközök, az alacsony kockázatú állampapírok és a hitelintézetekkel szembeni követelések 1344
milliárd forintot tettek ki 2022. március 31-én. Ez az összes eszközöknek az 52%-át reprezentálja.
ŚŝƚĞůĞǌĠƐďƅůĞƌĞĚƅƺŐǇĨĞůĞŬŶĞŬŶǇƷũƚŽƚƚŬƂůĐƐƂŶƂŬŶĞƚƚſĄůůŽŵĄŶǇĂŶĞŵǀĄůƚŽǌŽƚƚũĞůĞŶƚƅƐĞŶés 1160
milliárd forintot tett ki 2022. március 31-én. A 2022-es év folyamán a Bankcsoport az üzleti hangsúlyt
továbbra is a kis- és középvállalati portfolióra helyezte. A kis- és középvállalati számlanyitások terén a
ŶĂŐǇďĂŶŬŽŬŬƂǌƂƚƚĂǌĞůƅǌƅĠǀŚĞǌŚĂƐŽŶůſĂŶŵĄƐŽĚŝŬƉŽǌşĐŝſƚĠƌƚĞůĂĂŶŬ͕ƉĠůĚĄƵůĂǌD&WŽŶƚŽŬ
ŬşŶĄůƚĂ ŬĞƌĞƐǌƚĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐŝ ůĞŚĞƚƅƐĠŐŐĞů ĠůǀĞ. A túlnyomórészt kis- és középvállalkozásokhoz
kihelyezett értékvesztés nélkül számolt vállalati hitelállománya 647 milliárd forintot tett ki, ami jól
érzékelteti e szegmensnek a Bank stratégiájában elfoglalt központi szerepét.
A Bank lakossági hitelállŽŵĄŶǇĂŝƐũĞůĞŶƚƅƐ͕ŵĞůǇŶĞŬĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐŶĠůŬƺůƐǌĄŵşƚŽƚƚƂƐƐǌĞŐĞ498 milliárd
forint volt.
A követelésekre képzett értékvesztés összege 202ϮĞůƐƅ ŶĞŐǇĞĚĠǀĞ folyamán kisebb mértékben 50
milliárd forintról 48 milliárd forintra csökkent ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ Ă ŵŽƌĂƚſƌiumi változások hatására, ami
összességében 3.9 %-os értékvesztés / bruttó követelés fedezeti arányt képvisel 2022. március 31-én.
A Bank a szükséges értékvesztéseket, valamint céltartalékokat megképezte.

7.4

Eszköz-forrás szerkezet és likviditás

A Bank deviza alapú kihelyezései és forrásai 2015-ďĞŶũĞůĞŶƚƅƐĞŶůĞĐƐƂŬŬĞŶƚĞŬĂũĞůǌĄůŽŐĠƐĂƵƚſŚŝƚĞůĞŬ
ƚƂƌǀĠŶǇŝůĞŐŬƂƚĞůĞǌƅĨŽƌŝŶƚŽƐşƚĄƐa miatt.
Az összes eszközök 15%-a devizában nominált (15% 2021-ďĂŶͿ͕ĂĚĞǀŝǌĂĞƐǌŬƂǌƂŬƚƂďďƐĠŐĞĞůƐƅƐŽƌďĂŶ
EUR-ban, USD-ben, CHF-ben nomináltak.
Az összes forrás szintén 17 %-a (17% 2021-ban) devizában nominált, a devizaforrások többsége szintén
EUR-ban, USD-ben, CHF-ben nomináltak.
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 ĚĞǀŝǌĂĄƌĨŽůǇĂŵŽŬ ǀĄůƚŽǌĄƐĂ Ă ĂŶŬŽƚ Ă ŬŽĐŬĄǌĂƚŬĞƌƺůƅ ƺǌůĞƚƉŽůŝƚŝŬĄũĂ ŵŝĂƚƚ ůĠŶǇĞŐĞƐ ŵĠƌƚĠŬƾ͕
ŶǇŝƚŽƚƚĚĞǀŝǌĂƉŽǌşĐŝſŚŝĄŶǇĄďĂŶĐƐƵƉĄŶŬŝƐŵĠƌƚĠŬďĞŶĠƌŝŶƚŚĞƚŝ͘ďĂŶŬŶĂŬŶĞŵǀŽůƚũĞůĞŶƚƅƐĚĞǀŝǌĂ
nyitott pozíciója az üzleti év végén.
 ĂŶŬ ƚŽǀĄďďƌĂ ŝƐ ŬŝĞŵĞůŬĞĚƅĞŶ ŵĂŐĂƐ ƐǌŝŶƚƾ ůŝŬǀŝĚŝƚĄƐŝ ĞƐǌŬƂǌĄůůŽŵĄŶŶǇĂů ƌĞŶĚĞůŬĞǌŝŬ͕ ĞǌǌĞů Ă
ŵĂŐǇĂƌ ƉĠŶǌƉŝĂĐŽŶ ƚĂƌƚſƐĂŶ ďĂŶŬŬƂǌŝ ŬŝŚĞůǇĞǌƅ ƉŽǌşĐŝſďĂŶ ǀĂŶ͘ >ŝŬǀŝĚ ƉĠŶǌĞƐǌŬƂǌĞŝ͕ ŚŝƚĞůŝŶƚĠǌĞƚŝ
követelései illetve értĠŬƉĂƉşƌũĂŝ ŵĠƌůĞŐĨƅƂƐƐǌĞgének 52%-át teszik ki. Összes egy éven belül lejáró
eszköze 961 mrd-ot tett ki, ezzel szemben az egy éven belüli kötelezettségek 1146 mrd Ft-t.
 ĂŶŬ Ăǌ ĞƐǌŬƂǌƂŬ ĠƐ ĨŽƌƌĄƐŽŬ ĞůƚĠƌƅ ĄƚĄƌĂǌſĚĄƐĄďſů ƐǌĄƌŵĂǌſ ŬĂŵĂƚŬŽĐŬĄǌĂƚŽƚ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ
ŚĂƌŵŽŶŝŬƵƐ͕ ŬŽĐŬĄǌĂƚŬĞƌƺůƅ ĄƌĂǌĄƐŝ ĠƐ ƉŽƌƚĨŽůŝſ ŵĞŶĞĚǌƐĞůĠƐŝ ŐǇĂŬŽƌůĂƚĄǀĂů͕ ĞůƅƌĞ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌŽƚƚ
szinten belül kezelte, a kamatkockázatot folyamatosan a mérlegtételek eŐĠƐǌĠƌĞ ƺŐǇůĞƚƐǌŝŶƚƾ
mélységben monitorozza, illetve stressz-ƚĞƐǌƚĞŬŬĞů ĠƌƚĠŬĞůŝ͘ ϮϬϭϲ ſƚĂ Ă ŶƂǀĞŬǀƅ Ĩŝǆ ŬĂŵĂƚŽǌĄƐƷ
eszközök (mind értékpapírokra, mind egyes hitelekre) kamatkockázatának csökkentésére kamat
swapok kerültek megkötésre.
Összességében a BudĂƉĞƐƚĂŶŬŶĂŐǇŽŶĞƌƅƐůŝŬǀŝĚŝƚĄƐ-, cash flow- és kamatláb menedzsmentet tartott
fent az év folyamán.

7.5

dƅŬĞƉŽǌşĐŝſ

2020-ban a Budapest Banknál tulajdonos váltás történt. A Bank tulajdonosa, az állam nevében eljáró
Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. 100%-os tulajdonrészét az MKB Bank Nyrt. és az MTB Zrt. –vel
együtt közös holding társaságba a Magyar Bankholding Zrt apportálta. A tulajdonos váltás a Bank stabil
ƚƅŬĞƉŽǌşĐŝſũĄƚŶĞŵĠƌŝŶƚĞƚƚĞ͖ũĞŐǇǌĞƚƚƚƅŬĠũĞϭϵϯϵϲŵŝůůŝſĨŽƌŝŶƚ͘ϮϬϮ2 március 31.-én a Bank saját
ƚƅŬĠũĞ179 666 millió Ft-ot tett ki.
ĂŶŬĂǌĂĚſǌŽƚƚĞƌĞĚŵĠŶǇĠďƅů(9 048 millió Ft) a ŵĂŐǇĂƌũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬĄůƚĂůĞůƅşƌƚĄůƚĂůĄŶŽƐƚĂƌƚĂůĠŬŽƚ
képzett meg az elmúlt évek folyamán. 2021 és 2022 évek folyamán nem fizetett osztalékot a
ƚƵůĂũĚŽŶŽƐĂĨĞůĠ͕ĂŵŝƐĞŐşƚĞƚƚĞĂĂŶŬĞƌƅƐƚƅŬĞƉŽǌşĐŝſũĄƚŝůůĞƚǀĞƺǌůĞƚŝŶƂǀĞŬĞĚĠƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐĠƚ͘
A Budapest BĂŶŬĞŐǇĞĚŝ͕ƚĞůũĞƐƚƅŬĞŵĞŐĨĞůĞůĠƐŝŵƵƚĂƚſũĂϭϵ͕ϯϲй͕ŵĞůǇĂ:ĞŐǇďĂŶŬĄůƚĂůŬƂƚĞůĞǌƅĞŶ
ĞůƅşƌƚϭϮ͕ϴϲйĨƂůƂƚƚǀĂŶ͘ǌĂůĂƉǀĞƚƅƚƅŬĠƌĞĞƐƅŵƵƚĂƚſϭϱ͕ϯϮй͘ŶŶĞŬŵŝŶŝŵƵŵƐǌŝŶƚũĞϭϬ͕ϯϲй͘
ϮϬϮϮĠǀŝŬƂǌďĞŶƐƅĞƌĞĚŵĠŶǇŶĞŵŬĞƌƺůƚďĞƐǌĄŵşƚĄƐƌĂĂĨĞŶƚŝƐǌĄǌĂůĠŬŽŬďĂ͘2022. március 31-én a
ĂŶŬƐǌĂǀĂƚŽůſƚƅŬĠũĠŶĞŬĂĨĞůƺŐǇĞůĞƚŝƐǌĂďĄůǇŽŬŶĂŬŵĞŐĨĞůĞůƅĂƐĞů////&Z^ĂůĂƉƷƂƐƐǌĞŐĞϭϵϭϱϱϱ
millió Ft volt (2021-ďĞŶϭϳϮϰϰϬŵŝůůŝſ&ƚͿ͘ƐǌĂǀĂƚŽůſƚƅŬĞǀĄůƚŽǌĄƐĄƚ;нϭϵϭϭϱŵŝůůŝſ&ƚͿĂƚĂƌƚĂůĠŬŽŬ
csökkenése (- 1 909 millió Ft), immateriális javak levonásának csökkenése (+ 1 041 millió Ft), alárendelt
ŬƂůĐƐƂŶƚƅŬĞ ŝŐĠŶǇďĞǀĠƚĞůĞ ;н ϮϬ 000 millió Ft) és az értékelési korrekciók változása (- 17 millió Ft)
ŽŬŽǌƚĂ͘  ƚƅŬĞŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚ ĂůŬĂůŵĂǌĄƐĂ ƐŽƌĄŶ Ă ƐŽƉŽƌƚ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ ŶǇŽŵŽŶ ŬƂǀeti az egyes
ƚƅŬĞĞůĞŵĞŬĂůĂŬƵůĄƐĄƚ͘
A kockázattal súlyozott eszközök - ďĞůĞĠƌƚǀĞĂŵƾŬƂĚĠƐŝĠƐĂƉŝĂĐŝŬŽĐŬĄǌĂƚŽƚ- állománya a 2021. év
végi 945 330 millió Ft-ról 4,68 %-kal 989 539 millió Ft-ƌĂ Ŷƅƚƚ͘  ŬŽĐŬĄǌĂƚƚĂů ƐƷůǇŽǌŽƚƚ ĞƐǌŬƂǌƂŬ
ŶƂǀĞŬĞĚĠƐĠƚĞůƐƅƐŽƌďĂŶŚŝƚĞůĞǌĠƐŝŬŽĐŬĄǌĂƚ;нϯϲϱϭϴŵŝůůŝſĨŽƌŝŶƚͿ͕ĠƐĂsŬŽĐŬĄǌĂƚ;нϳϱϭϭŵŝůůŝſ
ĨŽƌŝŶƚͿ ŶƂǀĞŬĞĚĠƐĞ ŝĚĠǌƚĞ Ğůƅ͘ ůƅďďŝƚ Ă ŶƂǀĞŬǀƅ ŚŝƚĞůĞǌĠƐŝ ĂŬƚŝǀŝƚĄƐ͕ Ƶƚſďďŝƚ Ă ƉŝĂĐŝ ŬĂŵĂƚŽŬ
emelkedése okozta. Kisebb mértékben emelkedett a piaci kocŬĄǌĂƚďſů ;нϲϯ ŵŝůůŝſ &ƚͿ ĠƐŵƾŬƂĚĠƐŝ
kockázatból (+ 117 millió Ft) származó kitettség.
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7.6

:ƂǀĞĚĞůŵĞǌƅƐĠŐ

A változás nem kerül bemutatásra ebben a táblázatban, mivel a tavalyi 12 hónapos eredmény nem
összehasonlítható az idei 3 hónappal. ǌĞƌĞĚŵĠŶǇƐŽƌŽŬǀĄůƚŽǌĄƐĄƚĞůƐƅƐŽƌďĂŶĂŬƂǀĞƚŬĞǌƅƚĠƚĞůĞŬ
okozták:
x

 ĂŶŬ ŶĞƚƚſ ŬĂŵĂƚďĞǀĠƚĞůĞ ϲ͕ϱ ŵŝůůŝĄƌĚ ĨŽƌŝŶƚƚĂů ũĂǀƵůƚ Ăǌ Ğůƅǌƅ ŶĞŐǇĞĚĠǀŚĞǌ ŬĠƉĞƐƚ͕ Ă
magasabb alapkamat és Ă /s͘ ŶĞŐǇĞĚĠǀďĞŶ ŬƂŶǇǀĞůƚ ŬĄƌƚǇĂ ŵŽƌĂƚſƌŝƵŵ ŬŽƌƌĞŬĐŝſ ŵŝĂƚƚ͘

x

A 2022. évi osztalékbevétel ĂƵĚĂƉĞƐƚůĂƉŬĞǌĞůƅƌƚ͘-ƚƅů és Budapest Lízing Zrt.-ƚƅůƐǌĄƌŵĂǌŝŬ͘

x

A nettó jutalék ĂƌĄŶǇĂŝďĂŶŶĞŵǀĄůƚŽǌŽƚƚũĞůĞŶƚƅƐĞŶ.

x

A pénzügyi instrumentumok nyeresége soron Ă ŶĂŐǇŽďď ŝĚƅĂƌĄŶǇŽƐ ŶǇĞƌĞƐĠŐ ĞůƐƅƐŽƌďĂŶ
kamat swap ügyleteken ϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶkimutatott közel egy milliárdos nyereƐĠŐďƅů
származik.

x

ŶĞƚƚſĞŐǇĠďƌĄĨŽƌĚşƚĄƐŽŬϳϴϬŵŝůůŝſĨŽƌŝŶƚŽƐƌŽŵůĄƐĄƚĂǌĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀben az okozza, hogy
a bankadót a Bank a teljes összegben elszámolja az év elején.

x

DƾŬƂĚĠƐŝŬƂůƚƐĠŐĞŝŶŬŬŝƐŵĠƌƚĠŬƾŶƂǀĞŬĞĚĠƐĠƚ a bankadó ƚĄŵŽŐĂƚĄƐŝƌĠƐǌĠŶĞŬŝĚƅĂƌĄŶǇŽƐĂŶ
nagyobb összege okozza.

x

202ϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶĂǌĠƌƚĠŬǀĞƐǌƚĠƐŬĞĚǀĞǌƅŝƌĄŶǇĄƚĂŬĞĚǀĞǌƅďďƉŽƌƚĨſůŝſĂůĂŬƵůĄƐŵŝĂƚƚŝ
overlay felszabítás okozta.

ĂŶŬϮϬϮϮĞůƐƅŶĞŐǇĞĚĠǀĠďĞŶϭϬ͕ϴϴϮDƌĚ&ƚ-os adózott eredményt ért el.
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8

EDWEm'z/:>Ed^

8.1

mǌůĞƚŝŵŽĚĞůů

 ďĂŶŬ ƚĞůũĞƐ ŬƂƌƾ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚ ŶǇƷũƚ ůĂŬŽƐƐĄŐŝ ĠƐ ǀĄůůĂůĂƚŝ ƺŐǇĨĞůĞŝŶĞŬ͘  ƚĞƌŵĠŬĞŬ ५
számlatermékek, bankkártyák, megtakarítások, hitelek, biztosítások - és szolgáltatások leírása a Bank
ŚŽŶůĂƉũĄŶĞůĠƌŚĞƚƅĂwww.budapestbank.hu oldalon.
A Budapest Bank hangsúlyos szerepet visz a kormányzat olyan gazdaságpolitikai céljainak hatékony
megvalósításában, mint pl. a kkv-k hitelezése vagy az otthonteremtési támogatás magyar családokhoz
ƚƂƌƚĠŶƅĞůũƵƚƚĂƚĄƐĂ͘

Tervek
2020. december 15-én létrejött a Magyar Bankholding Zrt. - Magyarország második legnagyobb
ďĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚũĂĂƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬ͕ĂǌD<ĂŶŬĠƐĂdĂŬĂƌĠŬďĂŶŬƌĠƐǌǀĠƚĞůĠǀĞů͘ƚƚƅůĂŶĂƉƚſůŬĞǌĚǀĞƷũ͕
közös stratégiaalkotás, illetve közös irányítás és kontroll vette kezdetét, és Magyarország eddigi
legnagyobb banki stratégiai projektje indult el. 2021. márciusában meghirdetésre került a Magyar
Bankholding Zrt. ötéves stratégiája.
2021. november 16-ǀĂů ŵĞŐŬĞǌĚƅĚƂƚƚ Ăǌ Ăǌ ĞŐǇƐĠŐĞƐ ƐǌĞƌǀĞǌĞƚŝ ŝƌĄŶǇşƚĄƐŝ ƐƚƌƵŬƚƷƌa létrehozása a
Magyar Bankholdingban és tagbankokban egyaránt, a Bankholding vezérigazgató-helyettesei és
ƺŐǇǀĞǌĞƚƅ ŝŐĂǌŐĂƚſŝ ŐǇĂŬŽƌŽůũĄŬ Ă ƐǌĂŬŵĂŝ ĠƐ ŵƵŶŬĂũŽŐŝ ŝƌĄŶǇşƚĄƐƚ Ă ƚĂŐďĂŶŬŽŬďĂŶ͕ şŐǇ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ
Bankban is.
•

A Bank üzleti és kockázati terve 2021-20ϮϲŬƂǌƂƚƚŝŝĚƅƐǌĂŬŽƚƂůĞůŝĨĞů͘Ez a terv még a különálló
ŵƾŬƂĚĠƐďƅůŬŝŝŶĚƵůǀĂ͕ĚĞĂƐǌŝŶĞƌŐŝĄŬĂƚŬŝŚĂƐǌŶĄůǀĂŚŽǌǌĂůĠƚƌĞĂǌĞŐǇƐĠŐĞƐD,ƚĞƌǀĞƚ͘

•

ƚĞƌǀĂǌ/&Z^ƐǌĄŵǀŝƚĞůŝƐƚĂŶĚĂƌĚ-re épül (összhangban azzal, hogy a könyvvezetés a három
bankban 2018.01.01-ƚƅů ĄƚĄůůƚ Ăǌ /&Z^ ϵ ƐǌĄŵǀŝƚĞůŝ ƐǌƚĞŶĚĞƌĚƌĞ͕ Ă ƚƂƌǀĠŶǇŝ ĞůƅşƌĄƐŽŬŶĂŬ
ŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶͿ͘

•

A tervek szerint 2022-ƚƅůŵĄƌŬƂǌƂƐŵƾŬƂĚĠƐǀĂŶ͕ŵŝǀĞůĂƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬƌƚ͘ĂǌD<EǇƌƚ-be
beolvadt 2022. április 1-én.

&ƅƺǌůĞƚŝƉƌŝŽƌŝƚĄƐŽŬ͗

A Magyar Bankholding Zrt. keretein belül hozzájárulni a leghatékonyabb, leginnovatívabb és
legügyfélközpontúbb bank létrehozásához:
•

sĄůƚŽǌĂƚůĂŶ͕ƵŶŝǀĞƌǌĄůŝƐďĂŶŬŝƐƚƌĂƚĠŐŝĂ

•

Országos lefedettséget biztosító fiókhálózat

•

Stabil likviditás

•

sĄůůĂůĂƚŝ ŚŝƚĞůĞŬ ;ďƌƵƚƚſͿ͗ ĚŝŶĂŵŝŬƵƐ ŶƂǀĞŬĞĚĠƐŝ ƺƚĞŵ Ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝ ƚĞƌǀ ŝĚƅƐǌĂŬĄďĂŶ Ă ƉŝĂĐ
növekedésével összhangban
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•

>ĂŬŽƐƐĄŐŝ ŚŝƚĞůĞŬ ;ďƌƵƚƚſͿ͗ ĚŝŶĂŵŝŬƵƐ ŶƂǀĞŬĞĚĠƐŝ ƺƚĞŵ Ă ƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝ ƚĞƌǀ ŝĚƅƐǌĂŬĄďĂŶ Ă ƉŝĂĐ
növekedésével összhangban

ǌD,ƌĠƐǌĞŬĠŶƚĂƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬƐƚƌĂƚĠŐŝĄũĂĂǌĂůĄďďŝĨſŬƵƐǌƉŽŶƚŽŬĂƚĨŽŐĂůŵĂǌǌĂŵĞŐ͗
•

Nyereséges növekedés

•

Ügyfélélmény

•

Digitális áttörés

•

^ƚĂďŝůŵƾŬƂĚĠƐ

•

Tulajdonosi szinergiák

ZPs/dsKE͗
•

 ,ŽůĚŝŶŐŐĂů ĠƐ Ă ƚĂŐďĂŶŬŽŬŬĂů ǀĂůſ ƐǌŽƌŽƐ ĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐ͕ ĂŬƚşǀ ƌĠƐǌǀĠƚĞů Ă &ƷǌŝſƐ
Programban

•

ĚŝŐŝƚĄůŝƐĨĞũůƅĚĠƐƚƐǌŽůŐĄůſƉƌŽũĞŬƚƉŽƌƚĨſůŝſŵŝŶƅƐĠŐŝĠƐŚĂƚĄƌŝĚƅƌĞƚƂƌƚĠŶƅůĞƐǌĄůůşƚĄƐĂ

•

A tradicionális (fiókhálózat, harmadik feles értékesítési csatornák, mobil applikáció,
internetbank) és nem tradicionális csatornák (online hitelfolyamat és számlanyitás, fintech
ƉĂƌƚŶĞƌŝŬĂƉĐƐŽůĂƚŽŬ͕ŚƵŵĄŶĐŚĂƚ͕ŬƂǌƂƐƐĠŐŝŵĠĚŝĂͿƉĄƌŚƵǌĂŵŽƐũƂǀĞĚĞůŵĞǌƅŵƾŬƂĚƚĞƚĠƐĞ͕
egységes mérés kialakítása. Digitális jelenlét, értékesítési volumen növelése

•

EƂǀĞŬƅZKĠƐĂĚſǌŽƚƚĞƌĞĚŵĠŶǇ͕ũĂǀƵůſŬƂůƚƐĠŐŚĂƚĠŬŽŶǇƐĄŐ

•

^ƚĂďŝůƚƅŬĞĠƐůikviditási helyzet biztosítása

ƐƚƌĂƚĠŐŝĂŝĐĠůŽŬĠƐĂĚŝŶĂŵŝŬƵƐŶƂǀĞŬĞĚĠƐŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĄƚĂǌĂůĄďďŝĨƅďďĂŬĐŝſŬ
ƚĄŵŽŐĂƚũĄŬ͗
•

Szervezeti átalakítás a stratégiával összhangban (fiók, Money + hálózat)

•

DĂƌŬĞƚŝŶŐŬĂŵƉĄŶǇŽŬ͕ŶƂǀĞŬǀƅŽŶůŝŶĞĐƐĂƚŽƌŶĂĂƌĄŶǇ

•

Folyamat optimalizáció folytatása kockázatkezelés oldalon

•

Követelésértékesítési stratégia

/ůůĞƚǀĞĂǌĞƌƅƚĞůũĞƐŝŶŶŽǀĄĐŝſ͗
•

jũŬĄƌƚǇĂƌĞŶĚƐǌĞƌůĞŚĞƚƅƐĠŐĞŝŶĞŬŬŝŚĂƐǌŶĄůĄƐĂ
ĠůƷũ͕ŝŶŶŽǀĂƚşǀŬĄƌƚǇĂŬŽŶƐƚƌƵŬĐŝſŬ͕ŚƾƐĠŐƉƌŽŐƌĂŵŽŬ͕ŽŶůŝŶĞďĂŶŬƐǌĄŵůĂŶǇŝƚĄƐďĞǀĞǌĞƚĠƐĞ͘

•

Teljes online hitelfolyamat megvalósítása
ůƐƅůĠƉĠƐŬĠŶƚŽŶůŝŶĞĄƌƵŚŝƚĞů͕ŵĂũĚƐǌĞŵĠůǇŝŬƂůĐƐƂŶŬŝĂůĂŬşƚĄƐĂ

•

Digitális ökoszisztéma bevezetése
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A digitális stratégia keretében a mikro ügyfélkör számára kerül kialakításra komoly
ügyfélpotenciált jelentve.
•

8.2

Háttér rendszerek modernizálása

ƚĄƌƐĂĚĂůŵŝĨĞůĞůƅƐƐĠŐǀĄůůĂůĄƐ

 ĨĞůĞůƅƐ ŐŽŶĚŽůŬŽĚĄƐ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ ĐƐŽƉŽƌƚ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĠŶĞŬ ŵŝŶĚĞŶ ƐǌŝŶƚũĠŶ ĠƌǀĠŶǇĞƐƺů͘ 
sĄůůĂůĂƚŝdĄƌƐĂĚĂůŵŝ &ĞůĞůƅƐƐĠŐǀĄůůĂůĄƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĄŶŬĂƚĂƚĞůũĞƐ ŵƾŬƂĚĠƐŝŬƂƌŶǇĞǌĞƚƺŶŬĞƚ ĠƌŝŶƚƅĨĞůĞůƅƐ
ŵĂŐĂƚĂƌƚĄƐ ĠƐ ŵƾŬƂĚĠƐ͕ Ăǌ ƺŐǇĨĞůĞŬ͕ Ă ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬ ĠƐ Ă Đŝǀŝů ƚĄƌƐĂĚĂůŽŵ ŝƌĄŶƚŝ ĞůŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ
határozzák meg. Meghatározó eleme a pénzügyi kultúra fejlesztése, a közösségi értékek iránti
ĞůŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐ͕ĂǌƂŶŬĠŶƚĞƐƐĠŐ͕ĂǌĞƐĠůǇĞŐǇĞŶůƅƐĠŐďŝǌƚŽƐşƚĄƐĂĠƐĂŬƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůĞŵ͘
&ĞůĞůƅƐ ǀĄůůĂůĂƚŬĠŶƚ ĂƌƌĂ ƚƂƌĞŬƐǌƺŶŬ͕ ŚŽŐǇ Ă Đŝǀŝů ƚĄƌƐĂĚĂůŽŵ ĠůĞƚĠŶĞŬ ĂŬƚşǀ ƌĠƐǌĞƐĠǀĠ ǀĄůũƵŶŬ͕ ĠƐ
segítséget nyújtsunk a társadalmi problémák ŬĞǌĞůĠƐĠŚĞǌ͘ ǌ ĂĚŽŵĄŶǇŽǌĄƐ ŵĞůůĞƚƚ ŬŽŵƉůĞǆ
ƚĄŵŽŐĂƚĄƐŝ ƌĞŶĚƐǌĞƌƚ ŵƾŬƂĚƚĞƚƺŶŬ͗ ƐĂũĄƚ ĂůĂƉşƚǀĄŶǇĂŝŶŬŽŶ ŬĞƌĞƐǌƚƺů͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ĞůŝƐŵĞƌƚ ŬƂǌĐĠůƷ
ƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŬŬĞů ǀĂůſ ĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐĞŝŶŬ ŬĞƌĞƚĠďĞŶ ƐǌĞƌĞƉĞƚ ǀĄůůĂůƵŶŬ Ă ůĂŬŽƐƐĄŐ ƉĠŶǌƺŐǇŝ
tudatosságának fejlesztésében, a kultúra, a szellemi élet, az oktatás és a szociálisan hátrányos
ŚĞůǇǌĞƚƾĞŬ ƚĄŵŽŐĂƚĄƐĄďĂŶ͘ DƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬĂƚ ŝƐ ĂƌƌĂ ďƵǌĚşƚũƵŬ͕ ŚŽŐǇ ƂŶŬĠŶƚĞƐ ŵƵŶŬĄǀĂů ǀĞŐǇĠŬ Ŭŝ
ƌĠƐǌƺŬĞƚĂŬƂǌƂƐƐĠŐĞŬĨĞũůƅĚĠƐĠƚĐĠůǌſĂŬĐŝſŬďſů͘ƚĄŵŽŐĂƚĂŶĚſƺŐǇĞŬĞŐǇƌĠƐǌĠƚŵĂŐƵŬĂŬŽůůĠŐák
ũĞůƂůŝŬŬŝ͘ĞůƐƅ ŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſƐ ĨĞůƺůĞƚĞŝŶŬĞŶĠǀĞŶƚĞƚƂďďĂůŬĂůŽŵŵĂůƚĞƐǌƺŶŬŬƂǌǌĠ^ZŚşƌůĞǀĞůĞƚ͕
ǀĂůĂŵŝŶƚĂĄǌŝƐĞůŶĞǀĞǌĠƐƾďĞůƐƅŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſƐĨĞůƺůĞƚƺŶŬƂŶ;ŝŶƚƌĂŶĞƚͿŝƐƌĞŶĚƐǌĞƌĞƐĞŶƉƵďůŝŬĄůƵŶŬ
ƚĄƌƐĂĚĂůŵŝĨĞůĞůƅƐƐĠŐǀĄůůĂůĄƐƐĂůŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐĐŝŬŬĞŬĞƚ͘
ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬĨĞůĞůƅƐƐĠŐǀĄůůĂůĄƐŝƉƌŽŐƌĂŵũĂŝĂďĂŶŬŵƾŬƂĚĠƐĠďĞŝŶƚĞŐƌĄůǀĂǀĂůſƐƵůŶĂŬŵĞŐ͕ĂŵŝƚĂ
ďĂŶŬǀĞǌĞƚƅƐĠŐĞ͕ǀĂůĂŵŝŶƚĂŵĂƌŬĞƚŝŶŐŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſƐƚĞƌƺůĞƚĞŬĠƌƚĨĞůĞůƅƐŵĞŶĞĚǌƐŵĞŶƚƚĂŐĨĞůƺŐǇĞů͘
ŬƺůƂŶďƂǌƅƉƌŽŐƌĂŵŽŬƂƐƐǌĞŚĂŶŐŽůƚŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĄƚĂďĂŶŬkommunikációs osztálya végzi.
A pénzügyi kultúra fejlesztése
ŚĂǌĂŝƉĠŶǌŝŶƚĠǌĞƚĞŬŬƂǌƺůĞůƐƅŬĠŶƚŬĞǌĚƚƺŶŬĞůĨŽŐůĂůŬŽǌŶŝĂƉĠŶǌƺŐǇŝŬƵůƚƷƌĂĨĞũůĞƐǌƚĠƐĠǀĞů͕şŐǇĞǌĞŶ
a területen mára több mint 30 éves tapasztalatot halmoztunk fel. Célunk, hogy segítsük a lakosság
ŚĞůǇĞƐ͕ ĄƚŐŽŶĚŽůƚ ƉĠŶǌƺŐǇŝ ĚƂŶƚĠƐŚŽǌĂƚĂůĄƚ͕ ĠƐ ŚŽǌǌĄũĄƌƵůũƵŶŬ Ă ƉĠŶǌƺŐǇŝ ƚƵĚĂƚŽƐƐĄŐ ĨĞũůƅĚĠƐĠŚĞǌ͘
Ennek érdekében számos olyan kezdeményezést indítottunk, amelyek a lakosság széles körének
nyújtanak segítséget a szükséges pénzügyi ismeretek elsajátításában. „Budapest Bank az Oktatásért és
a Magyar Pénzügyi Kultúráért” Alapítványunk pályázati forrásai 1991 óta járulnak hozzá a hazai és
határon túli pénzügyi és közgazdasági képzéshez.
A 2010-ben indult „Dobbantó, Budapest Bank – ƉĠŶǌƺŐǇĞŬƌƅů ŶƅŬŶĞŬ͟ programunk
ŬŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂĨĞũůĞƐǌƚƅƚƌĠŶŝŶŐũĞŝĠƐŬůƵďĞƐĞŵĠŶǇĞŝŵĄƌƚƂďďŵŝŶƚϮ͘ϬϬϬǀĄůůĂůŬŽǌſŶƅŶĞŬƐĞŐşƚĞƚƚĞŬĂ
sikeres üzletmenethez szükséges pénzügyi-vállalkozói ismeretek megszerzésében.
A közel 30 országot átfogó European Money Week (Európai Pénzhét) kezdeményezéshez
Magyarország 2015-ben csatlakozott, a programsorozatban bankunk önkéntesei is részt vesznek.
DƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬĂƉƌŽŐƌĂŵŬĞƌĞƚĞŝŶƚƷůŝƐƌĞŶĚƐǌĞƌĞƐĞŶƚĂƌƚĂŶĂŬƉĠŶǌƺŐǇŝŝƐŵĞƌĞƚƚĞƌũĞƐǌƚƅĞůƅĂĚĄƐŽŬĂƚ
oktatási intézményekben. 2019-ben a Magyar Bankszövetség „Pénzügyi Kultúra Nagykövete” díjjal
ismerte el a Budapest Bankot a Pénz7 pénzügyi kultúrafejlesztési programban való aktív részvételéért.
A közösségi értékekért
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ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
1991-ben hoztuk létre a „Budapest Bank Budapestért” Alapítványt azzal a céllal, hogy hozzájáruljunk a
ĨƅǀĄƌŽƐŝĐŝǀŝůƚĄƌƐĂĚĂůŽŵĨĞũůƅĚĠƐĠŚĞǌ͕ƐǌĞůůĞŵŝĠƐŬƵůƚƵƌĄůŝƐĠƌƚĠŬĞŝŶĞŬŵĞŐƅƌǌĠƐĠŚĞǌ͕ŐǇĂƌĂƉşƚĄƐĄŚŽǌ͕
valamint a város épített és természeti értékeinek megóvásához.
2006-ďĂŶ ŵŝŶĚƂƐƐǌĞ ϯϬ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐƐĂů ŬĞǌĚƚĞ ŵĞŐ ŵƾŬƂĚĠƐĠƚ ďĠŬĠƐĐƐĂďĂŝ ^ǌŽůŐĄůƚĂƚſ <ƂǌƉŽŶƚƵŶŬ͕
ŵĄƌĂ ǀŝƐǌŽŶƚ ŵŝŶƚĞŐǇ ϳϬϬ Ĩƅƚ ĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚƵŶŬ͕ şŐǇ ŵŝ ůĞƚƚƺŶŬ ĠŬĠƐ ŵĞŐǇĞ ĞŐǇŝŬ ůĞŐŶĂŐǇŽďď
ŵƵŶŬĄůƚĂƚſũĂ͘<ĞǌĚĞƚƚƅůĨŽŐǀĂĂŬƚşǀĂŶƌĠƐǌƚǀĞƐǌƺŶŬĂǀĄƌŽƐéletében, támogatjuk a helyi közösségeket.
2006 óta eddig több mint 300 millió forinttal támogattuk a helyi oktatási intézményeket, a helyi
sportolókat (kézilabda, röplabda, foci, tornászok stb.) és a város legnagyobb rendezvényeit. Évek óta
támogatjuk a lĞŐŬŝĞŵĞůŬĞĚƅďď ŚĞůǇŝ ĞƐĞŵĠŶǇĞŬĞƚ͕ Ɖů͘ Ă <ŽůďĄƐǌĨĞƐǌƚŝǀĄůƚ ǀĂŐǇ Ă ĠŬĠƐĐƐĂďĂ-AradĠŬĠƐĐƐĂďĂ ^ǌƵƉĞƌŵĂƌĂƚŽŶƚ͘ ϮϬϭϯ ſƚĂ ƉĄůǇĄǌĂƚŝ ŬĞƌĞƚĞŬ ŬƂǌƂƚƚ ŝƐ ƐĞŐşƚũƺŬ Ă ǀĄƌŽƐ ĨĞũůƅĚĠƐĠĠƌƚ
ƚĞǀĠŬĞŶǇŬĞĚƅĐŝǀŝůƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŬĞƚ͘ƉƌŽŐƌĂŵŵĞŐǀĂůſƐşƚĄƐĄďĂŶƉĂƌƚŶĞƌƺŶŬĠŬĠƐĐƐĂďa Megyei Jogú
sĄƌŽƐ PŶŬŽƌŵĄŶǇǌĂƚĂ͕ ŵŝŶĚ Ă ƚĞŵĂƚŝŬĂ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌĄƐĄďĂŶ – ŚŝƐǌĞŶ ŵŝŶĚĞŶ ĨŽƌĚƵůſ Ğůƅƚƚ ŬƂǌƂƐĞŶ
választjuk ki azokat a területeket, ahol valóban hasznosnak érezzük a támogatást -, mind pedig a
pályázati forrás biztosításában, amit közösen teremtüŶŬ Ğůƅ͘  ƉƌŽŐƌĂŵ ƐŽƌĄŶ ŵĠĚŝĂƉĂƌƚŶĞƌŬĠŶƚ
ƐǌŽƌŽƐĂŶĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚƺŶŬĂĠŬĠƐDĞŐǇĞŝ,şƌůĂƉƉĂů͘ϮϬϮϭ-ben egy pályázati ciklust valósítottunk meg,
ĂŵĞůǇ ŬĞƌĞƚĠďĞŶ ϭϱ ŶǇĞƌƚĞƐ ƐǌĞƌǀĞǌĞƚ ƌĠƐǌĞƐƺůƚ ƂƐƐǌĞƐĞŶ ϴ ŵŝůůŝſ ĨŽƌŝŶƚ ǀŝƐƐǌĂ ŶĞŵ ƚĠƌşƚĞŶĚƅ
támogatásban. Az eddigŝƚŝǌĞŶŬĠƚŬŝşƌĄƐƌĂƂƐƐǌĞƐĞŶϰϮϳ ƉĄůǇĄǌĂƚ ĠƌŬĞǌĞƚƚ͕ Ă ũĞůĞŶƚŬĞǌƅŬŬƂǌƺůƉĞĚŝŐ
146 nonprofit szervezet, összesen 70 millió forint támogatást nyert el.
Önkéntesség
sĄůůĂůĂƚŝŬƵůƚƷƌĄŶŬďĂŶĐƐĂŬŶĞŵŬĠƚĠǀƚŝǌĞĚĞƐŚĂŐǇŽŵĄŶǇĂǀĂŶĂǌƂŶŬĠŶƚĞƐƐĠŐŶĞŬ͘ dƂƌƅĚĠƐEĂƉũa
ƂŶŬĠŶƚĞƐ ĂŬĐŝſƐŽƌŽǌĂƚƵŶŬĂƚ ŵŝŶĚĞŶ ĠǀďĞŶ ŬĠƚƐǌĞƌ͕ ƚĂǀĂƐƐǌĂů ĠƐ ƅƐƐǌĞů ŵĞŐƌĞŶĚĞǌǌƺŬ͘  ƉƌŽŐƌĂŵ
keretében munkatársaink – ƐŽŬƐǌŽƌĂĐƐĂůĄĚƚĂŐũĂŝŬĂƚŝƐďĞǀŽŶǀĂоŽƌƐǌĄŐƐǌĞƌƚĞƂŶŬĠŶƚĞƐŵƵŶŬĄũƵŬŬĂů
járulnak hozzá gyermek- és ifjúsági, valamint oktatási és egészségügyi intézmények megújításához.
Nem csupán két központunk, hanem országszerte található bankfiókjaink munkatársai is részt vesznek
Ă ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐďĞŶ͕ ŚŽŐǇ ƐǌŽƌŽƐĂďďƌĂ ĨƾǌǌĠŬ Ă ŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƚ Ă ŚĞůǇŝ ŬƂǌƂƐƐĠŐĞŬŬĞů͕ ŬƂǌƂƐĞŶ
szépítsenek meg helyi intézményeket. Évente több száz munkatárs, összesen körülbelül 2.600
önkéntes órával nyújt segítséget.
ŵĞůůĞƚƚ ŬŽůůĠŐĄŝŶŬ ƌĞŶĚƐǌĞƌĞƐĞŶ ƐǌĞƌǀĞǌŶĞŬ ƉĠŶǌďĞůŝ ĠƐ ƚĄƌŐǇŝ ĂĚŽŵĄŶǇŐǇƾũƚĠƐĞŬĞƚ͕ ũſƚĠŬŽŶǇƐĄŐŝ
süteményvásárt – a befolyó összeget gyermekek jólétét támogató civil szervezetekhez juttatják el - ,
és negyedévente véradást budapesti és békéscsabai központjaikban. 2021-ben a Magyar
ĂŶŬƐǌƂǀĞƚƐĠŐ ůŶƂŬƐĠŐĠŶĞŬ ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĠƌĞ ƐǌĞŬƚŽƌ ƐǌŝŶƚƾ ďĂŶŬŝƂƐƐǌĞĨŽŐĄƐ ĞƌĞĚŵĠŶǇĞŬĠƉƉĞŶ
elindult JÓTETT BANK projekthez is csatlakoztunk: a szeptemberben megrendezésre került véradó
programban mindkét központunkban részt vettek kollégáink.

8.3

Környezetvédelem

A Budapest Banknál arra törekszünk, hogy vállalati tevékenységünk környezetre gyakorolt hatásait a
ůĞŚĞƚƅ ůĞŐĂůĂĐƐŽŶǇĂďď ƐǌŝŶƚen tartsuk. Különösen odafigyelünk arra, hogy takarékoskodjunk az
ĞŶĞƌŐŝĄǀĂů͕ĠƐũĞůĞŶƚƅƐŵĠƌƚĠŬďĞŶĐƐƂŬŬĞŶƚƐƺŬĂǌƺǀĞŐŚĄǌŚĂƚĄƐƚŽŬŽǌſKϮŬŝďŽĐƐĄƚĄƐƚ͘
x

2019-ďĞŶƂŶŬĠŶƚĞƐǀĄůůĂůĄƐŬĞƌĞƚĠďĞŶĂǌƚĂĐĠůƚƚƾǌƚƺŬŬŝ͕ŚŽŐǇϮϬϮϱ-ig 25 százalékkal csökkentjük
székházainknak
és
bankfiókjainknak
ökológiai
lábnyomát.
A
környezetvédelmi
szerepvállalásunkat a WWF Magyarország partnerként támogatja. A karboncsökkentés elérése
érdekében 2021-ben számos lépést tettünk már meg: megújuló villamosenergiából fedeztük
ĠƉƺůĞƚĞŝŶŬ ĨŽŐǇĂƐǌƚĄƐĄƚ͕ ŬŽƌƐǌĞƌƾƐşƚĞƚƚƺŬ Ă Ĩƾƚƅ- ĠƐ ŚƾƚƅƌĞŶĚƐǌĞƌĞŝŶŬĞƚ͕ ϱ Ěď ĞůĞŬƚƌŽŵŽƐ
ŐĠƉũĄƌŵƾǀĞůďƅǀşƚĞƚƚƺŬĨůŽƚƚĄŶŬĂƚ͕Ʒũ͕ŬƂƌŶǇĞǌĞƚƚƵĚĂƚŽƐŐĠƉĠƐǌĞƚŝďĞƌĞŶĚĞǌĠƐĞŬĞƚƐǌĞƌĞǌƚƺŶŬďĞ
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mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
a fiókfelújítások során, 10 napelĞŵĞƚ ƚĞůĞƉşƚĞƚƚƺŶŬ Ă ƐĂũĄƚ ƚƵůĂũĚŽŶƵŬďĂŶ ůĠǀƅ ŝŶŐĂƚůĂŶũĂŝŬ ĞŐǇ
ƌĠƐǌĠƌĞ͕ ƐǌĄŵƾǌƚƺŬ Ă ŵƾĂŶǇĂŐ ƉŽŚĂƌĂŬĂƚ Ă ďƵĚĂƉĞƐƚŝ ŬƂǌƉŽŶƚƵŶŬďſů͕ ĨĞŶŶƚĂƌƚŚĂƚſ ŬƂƌŶǇĞǌĞƚ
ĂůĂƉŽƚŝŶĚşƚŽƚƚƵŶŬ͕ͣƂŬŽƚĞƌŵĠŬĞŬŬĞů͟ďƅǀşƚĞƚƚƺŬŬşŶĄůĂƚƵŬĂƚ͕ĞŐǇĞƐƚĞƌŵĠŬĞŝŶŬŶĠůĐƐƂŬŬĞŶƚĞƚƚƺŬ
a dokumenƚƵŵŽŬ ƐǌĄŵĄƚ͕ ƐŝŬĞƌĞƐĞŶ ŵƾŬƂĚŝŬ ͣǌƂůĚ ĂƵƚſ͟ ĨŝŶĂŶƐǌşƌŽǌĄƐŝ ƉƌŽŐƌĂŵƵŶŬ ĠƐ Ăǌ
autóhiteligénylés folyamatunk is papírmentes, környezetbarát, online alapú.
A környezetvédelem iránti elkötelezettségük fényében, valamint az önkéntesség sokéves
hagyományát követve 2019-ďĞŶǀĄŐƚƵŶŬŶĞŬŝĞůƅƐǌƂƌ/͘dŝƐǌĂ-tavi PET kupának. Akkor megfogadtuk,
hogy rendszeres vendégei leszünk a PET kupáknak. 2020-as /͘ ŽĚƌŽŐŝ Wd ŬƵƉĂ ŐǇƅǌĞůŵƺŶŬ ƵƚĄŶ,
2021-ben a //͘dŝƐǌĂ-tavi PET kupán elnyertük a legszorgalmasabb legénységnek járó "Tisza-ƚſŚƅƐĞΗ
ŬƺůƂŶĚşũĂƚ͕ĂǌϭĨƅƌĞũƵƚſůĞŐƚƂďďƐǌĞŵĞƚĞƚŐǇƾũƚƅĐƐĂƉĂƚŬĠŶƚ͘
PŶƐǌĞƌǀĞǌƅĚƅ ĐƐŽƉŽƌƚũĂŝŶŬ ŬƂǌƺů Ă ͣƂůĚ /ƌŽĚĂΗ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐŝ ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐ ĨŽŐůĂůŬŽǌŝŬ Ă
környezettudatos munkahelyi kultúra és környezet kialakításának és fejlesztésének támogatásával,
ĂŵŝƚĂǌŝŶŐĂƚůĂŶŐĂǌĚĄůŬŽĚĄƐŝƚĞƌƺůĞƚŬŽŽƌĚŝŶĄů͘ǌĞŶŬşǀƺůďĞůƐƅŬŽŵŵƵŶŝŬĄĐŝſǀĂůŚşǀũƵŬĨĞůĂĨŝŐǇĞůŵĞƚ
környezetünk védelmének fontosságára.
Környezetbarát intézkedéseink:
x
x
x
x

ĂǌĞůƐǌĄůůşƚŽƚƚǌƷǌĚĂŝĂŶǇĂŐŽŬĂƚƐǌĞƌǌƅĚƂƚƚƉĂƌƚŶĞƌƺŶŬújrahasznosítja,
ĂWdƉĂůĂĐŬŽŬĂƚŐǇƾũƚũƺŬ͕
a téli síkosság-mentesítést környezetbarát só használatával végzünk,
Ă ũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬ ĄůƚĂů ĞůǀĄƌƚ ŚĂƚſƐĄŐŝ ĨĞůƺůǀŝǌƐŐĄůĂƚŽŬ ŝĚƅďĞŶ ƚƂƌƚĠŶƅ ĞůǀĠŐǌĠƐĠǀĞů ŝŐǇĞŬƐǌƺŶŬ
ŵĠƌƐĠŬĞůŶŝĂŚƅƚĞƌŵĞůƅ- és klímaberendezések környezetre gyakorolt hatását.

Környezetvédelmi jogi megfelelés
ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬĄůƚĂůƺǌĞŵĞůƚĞƚĞƚƚůĠŐƐǌĞŶŶǇĞǌƅƉŽŶƚĨŽƌƌĄƐĠƐĚŝĨĨƷǌůĠŐƐǌĞŶŶǇĞǌƅĨŽƌƌĄƐƌĂǀŽŶĂƚŬŽǌſ
ũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬŶĂŬǀĂůſŵĞŐĨĞůĞůĠƐƐĞůďŝǌƚŽƐşƚũĂ͕ŚŽŐǇĂŬŝďŽĐƐĄƚŽƚƚƐǌĞŶŶǇĞǌƅĂŶǇĂŐŽŬŵĞŐĨĞůĞůũĞŶĞk a
jogszabályi határértékeknek.
Energiafelhasználás
<ƂƌŶǇĞǌĞƚƺŶŬ ŵĞŐſǀĄƐĂ͕ Ăǌ ĞƌƅĨŽƌƌĄƐŽŬ ŵĞŐĨĞůĞůƅ ŬŝŚĂƐǌŶĄůĄƐĂ ŵŝŶĚĂŶŶǇŝƵŶŬ ŬƂǌƂƐ ĨĞůĂĚĂƚĂ͕
ĂŚŽŐǇĂŶ Ăǌ ŝƐ͕ ŚŽŐǇ ĨĞũůƅĚĠƐƺŶŬ ĨĞŶŶƚĂƌƚŚĂƚſ ůĞŐǇĞŶ͘  ďĂŶŬ ĞůŬƂƚĞůĞǌĞƚƚ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝ
energiatudatosságának növelése iránt. Energetikai tevékenységünk célja az energiafogyasztás és az
ĞŶĞƌŐŝĂŬƂůƚƐĠŐĞŬŵŝŶŝŵĂůŝǌĄůĄƐĂ͕ŬƂƌŶǇĞǌĞƚƺŶŬĞƌƅĨŽƌƌĄƐĂŝŶĂŬŵŝŶĠůŬŝƐĞďďŬŝŚĂƐǌŶĄůĄƐĂŵĞůůĞƚƚ͕ŽůǇ
módon, hogy azzal munkatársaink és ügyfeleink komfortérzete ne csökkenjen. További célunk, hogy
rendszeres kommunikációval növeljük dolgozóink energiatudatosságát. Az energetika témaköre a
ďĂŶŬŽŶďĞůƺůĂǌŝŶŐĂƚůĂŶŐĂǌĚĄůŬŽĚĄƐŚŽǌƚĂƌƚŽǌŝŬ͕ĂŚŽůĞŐǇĨƅĄůůĄƐƷĞŶĞƌŐĞƚŝŬƵƐĨŽŐůĂůŬŽǌŝŬĂƚĠŵĄǀĂů͘
ǌ ĞŶĞƌŐŝĂŚĂƚĠŬŽŶǇƐĄŐƌſů Ɛǌſůſ ϮϬϭϱ͘ Ġǀŝ >s//͘ ƚƂƌǀĠŶǇ ĞůƅşƌũĂ͕ ŚŽŐǇ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬŶĂŬ͕ ŵŝŶƚ
ŶĂŐǇǀĄůůĂůĂƚŶĂŬ ŬƂƚĞůĞǌƅ ŶĠŐǇĠǀĞŶƚĞ ĞŶĞƌŐĞƚŝŬĂŝ ĂƵĚŝƚŽƚ ŬĠƐǌşƚĞŶŝĞ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ ƐǌƺŬƐĠŐĞƐ ĞŐǇ ũŽŐŝůĂŐ
független energetikai szakreferenst alkalmaznia. Az energetikai szakreferens az általunk szolgáltatott
adatok alapján készít havi és éves jelentést energiafelhasználásunkról, továbbá részt vesz vállalatunk
energiatudatosabb szemléletformálásának kialakításában.

8.4

Foglalkoztatáspolitika

A Bank átlagos statisztikai állományi létszáma 2.733 Ĩƅ͕ ĂŵĞůǇŶĞŬ ϯϯ ƐǌĄǌĂůĠŬĂ Ăǌ országos
fiókhálózatban, a többiek a budapesti székházban, valamint a békéscsabai Szolgáltató Központban
dolgoznak.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
2006-ban hoztuk létre a Békéscsabai Szolgáltató Központot, ahol jelenleg közel 700 kollégánk dolgozik,
így a Budapest Bank Békés megye egyik legnagyobb munkáltatója.
Sikereinkben kulcsszerepet játszanak a hosszú távon is motivált, felkészült munkatársaink, ezért
kiemelt figyelmet fordítunk a támogató, családbarát munkahelyi környezet létrehozására, illetve a
munka-magánélet egyensúlyának megtartására. 2002-ben vezettük be az atipikus foglalkoztatási
ĨŽƌŵĄŬĂƚ͕ ĂŵĞůǇĞŬĞƚ ũĞůůĞŵǌƅĞŶ ŵĞŐǀĄůƚŽǌŽƚƚ ĠůĞƚŚĞůǇǌĞƚďĞŶ ;Ɖů͘ ŐǇĞƌŵĞŬ ƐǌƺůĞƚĠƐĞŬŽƌ͕ ĞŐĠƐǌƐĠŐŝ
állapotban bekövetkezett változáskor) igényelnek munkatársaink. A Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom által kiírt pályázaton 2021-ďĞŶŝƐͣƐĂůĄĚďĂƌĄƚsĄůůĂůĂƚ͟ĐşŵďĞŶƌĠƐǌĞƐƺůƚƺŶŬ͘
DƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĠƚ ŶǇŽŵŽŶ ŬƂǀĞƚũƺŬ͕ ĠƐ ĞůŝƐŵĞƌũƺŬ͕ ĞŐǇĠŶŝ ĨĞũůƅĚĠƐĠƚ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ
figyelemmel kísérjük, és változatos szakmai képzésekkel, tréningekkel segítjük karrierjüket. Bérezési
rendszerünket az egyéni teljesítményekhez igazítjuk.
 ũĞůĞŶƚƅƐ ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŝ ŚĂƚĄƐƚ ĠƌŝŶƚƅ ƚĠƚĞůĞŬĞƚ Ă ŬŽůůĞŬƚşǀ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐ ƐǌĂďĄůǇŽǌǌĂ͕ ĂŵĞůǇŶĞŬ
módosításához a szakszervezet hozzájárulása is szükséges.
ŬŽůůĞŬƚşǀƐǌĞƌǌƅĚĠƐĄůƚĂl lefedett alkalmazottaink aránya 100%.
mǌĞŵŝƚĂŶĄĐƐŽƚŵƾŬƂĚƚĞƚƺŶŬ͕ĠƐĞŐǇĞǌƚĞƚƺŶŬĂƐǌĂŬƐǌĞƌǀĞǌĞƚƚĞůĂŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬĂƚĠƌŝŶƚƅŬĠƌĚĠƐĞŬďĞŶ͘
sĞůƺŬĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚǀĞŚĂũƚũƵŬǀĠŐƌĞĂǀĄůƚŽǌĄƐŽŬĂƚ͕ďŝǌƚŽƐşƚǀĂĂŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬŵĂǆŝŵĄůŝƐŬĠƉǀŝƐĞůĞƚĠƚ͘
Az érdekképviseleti szervek visszajelzéseit a tervezett változásokkal kapcsolatosan figyelembe vesszük.
DƾŬƂĚĠƐƺŶŬ ǀĂůĂŵĞŶŶǇŝ ĂƐƉĞŬƚƵƐĂ ĚŽŬƵŵĞŶƚĄůƚ͕ ĂŵĞůǇ ŵŝŶĚĞŶ ĚŽůŐŽǌſ ƐǌĄŵĄƌĂ ĞůĠƌŚĞƚƅ ĠƐ
ĞůĞŬƚƌŽŶŝŬƵƐĂŶ ŬĞƌĞƐŚĞƚƅ Ă ƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐŝ ƚĄƌďĂŶ͘ ǌ ĞŐǇĞƐ ƵƚĂƐşƚĄƐŽŬ ĠƐ ŝƌĄŶǇĞůǀĞŬ ǀĄůtozását széles
ŬƂƌƾƐǌĂŬŵĂŝ ĠƐ ĠƌĚĞŬŬĠƉǀŝƐĞůĞƚŝ ǀĠůĞŵĠŶǇĞǌĠƐĞůƅǌŝŵĞŐ;ƐǌŝŶƚĠŶĚŽŬƵŵĞŶƚĄůƚĂŶͿ͕ĠƐĂǀĄůƚŽǌĄƐŽŬ
ĐƐĂŬĂǀĠůĞŵĠŶǇĞǌƅŬũſǀĄŚĂŐǇĄƐĄƚŬƂǀĞƚƅĞŶƉƵďůŝŬĄůŚĂƚſŬ͘ǀĄůƚŽǌĄƐŽŬƌſůŵŝŶĚĞŶŵƵŶŬĂƚĄƌƐĠƌƚĞƐƺů
ĠƐĐƐĂŬĂǌĠƌƚĞƐşƚĠƐƚŬƂǀĞƚƅĞŶůĠƉŚĞƚĠƌǀĠŶǇďĞ az új szabályozás. Aggályos eljárás esetén a dolgozók –
akár névtelenül is – ĂǌŽŵďƵĚƐŵĂŶŽŬŚŽǌĨŽƌĚƵůŚĂƚŶĂŬ͕ĂŵĞŶŶǇŝďĞŶǀĞǌĞƚƅũƺŬǀĂŐǇĨĞůĞƚƚĞƐǀĞǌĞƚƅũƺŬ
irányában nem szívesen jelzik a felmerült problémát. A szakszervezet és az üzemi tanács is utánajár a
dolgozói aggályoknak. Szükség esetén – ĂŬĄƌ Ă ĨĞůƐƅǀĞǌĞƚĠƐƚ ŝƐ ďĞǀŽŶǀĂ – új eljárási szabályokat
ũĂǀĂƐŽůŚĂƚŶĂŬĂǌĂŐŐĄůǇŽƐŵƾŬƂĚĠƐͬĞůũĄƌĄƐͬĚƂŶƚĠƐŝĨŽůǇĂŵĂƚŬŝŬƺƐǌƂďƂůĠƐĠƌĞ͘ZĞŶĚƐǌĞƌĞƐĨĞůƐƅǀĞǌĞƚƅŝ
megbeszélések könnyítik meg a vállalati kereszthatások azoŶŽƐşƚĄƐĄƚĠƐŬĞǌĞůĠƐĠƚ͕ĂŚŽůĂ,ZǀĞǌĞƚƅ
azonosítja a várható munkavállalói hatásokat, illetve tájékoztatja a HR menedzsereket a közvetlenebb
ǀŝƐƐǌĂũĞůǌĠƐ ĠƌĚĞŬĠďĞŶ͘ ZĞŶĚƐǌĞƌĞƐ ƌĠƐǌĞ Ă ĨĞůƐƅǀĞǌĞƚĠƐ ĨſƌƵŵĄŶĂŬ Ă ǀĄůůĂůĂƚŝ ĞƐĞŵĠŶǇĞŬƌƅů –
ĞƌĞĚŵĠŶǇĞŬƌƅů͕ ƚĞƌǀĞŬƌƅů ĞŐǇĂƌĄŶƚ – szóló HR beszámoló, az általános tájékoztatás és esetleges
kockázatok feltárása céljából, amelynek eredményeként módosulhat a végleges elképzelés.
ŵĞŶŶǇŝďĞŶƚƂƌǀĠŶǇŝĞůƅşƌĄƐƐǌĂďũĂŵĞŐĂƚĄũĠŬŽǌƚĂƚĄƐŝŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐĞŬĞƚĂŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſŬĨĞůĠ ĂǌƅŬĞƚ
ĠƌŝŶƚƅ ŶĂŐǇŽďď ǀĄůƚŽǌĄƐŽŬƌſů͕ ĂǌŽŬĂƚ ƚĞůũĞƐ ŵĠƌƚĠŬďĞŶ ďĞƚĂƌƚũƵŬ͘  ŬŽůůĞŬƚşǀ ƐǌĞƌǌƅĚĠƐ ĂĚŽƚƚ
ƚĠŵĂŬƂƌƂŬďĞŶşƌĞůƅŵŝŶŝŵĄůŝƐƚĄũĠŬŽǌƚĂƚĄƐŝŝĚƅƚ͗
ŽůŐŽǌſƌĠƐǌĠƌƅů͗- ŵƵŶŬĂŝĚƅ-kedvezmény igénybevétele
DƵŶŬĄůƚĂƚſƌĠƐǌĠƌƅů͗- munkarend elrendelés és változás - szabadság kiadása
ůƚĂůĄŶŽƐ ŐǇĂŬŽƌůĂƚ͕ ŚŽŐǇ ǀŝƐƐǌĂŵĞŶƅůĞŐĞƐ ŚĂƚĄƐƷ ǀĄůƚŽǌĄƐƚ Ă ǀĄůůĂůĂƚ ǀĞǌĞƚƅƐĠŐĞ ŶĞŵ ǀĞǌĞƚ ďĞ͘ 
ƚĠŵĂŬƂƌƚƅůĨƺŐŐƅĞŶ– figyelembe véve az érdekképviseletek javaslatát, amennyiben dolgozók nagyobb
csoportját is érinti a változás – ĂĚŽůŐŽǌſŬĂƚũĞůůĞŵǌƅĞŶϮ-4 héttel korábban tájékoztatjuk a várható
nagyobb változásokról.
ǀĞŶƚĞŵŝŶƚĞŐǇϭϵϬŐǇĂŬŽƌŶŽŬŽƚĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚƵŶŬ͘ĂŶŬƵŶŬŶĄůĂŐǇĂŬŽƌŶŽŬŽŬĨĞůĞůƅƐƐĠŐƚĞůũĞƐŵƵŶŬĄƚ
végeznek, átfogó szakmai tapasztalatszerzésüket rotációs programunk biztosítja. Mindig is nagy
hangsúlyt helyeztünk az utánpótlásképzésre és -nevelésre, amelynek egyik mérföldköve a Gyakornoki
Összefogás Program (GYÖP) létrehozása volt.
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
A Hello BB ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐƺŶŬĞƚ ĂǌĠƌƚŚŽǌƚƵŬůĠƚƌĞ͕ŚŽŐǇĂďĂŶŬƐǌĞŬƚŽƌŝƌĄŶƚĠƌĚĞŬůƅĚƅĠƐƐǌĂŬŵĂŝ
ĨĞũůƅĚĠƐƺŬďĞŶŵŽƚŝǀĄůƚĨŝĂƚĂůŽŬĂƚƷũĞƐǌŬƂǌƂŬďĞǀŽŶĄƐĄǀĂůŝƐŵĞƌƚĞƐƐƺŬŵĞŐǀĄůƚŽǌĂƚŽƐŐǇĂŬŽƌŶŽŬŝĠƐ
ƉĄůǇĂŬĞǌĚƅ ƉƌŽŐƌĂŵũĂŝŶŬŬĂů͘ ŶŶĞŬ ŬĞƌĞƚĠďĞŶ ůĠƚƌĞŚŽǌƚƵŬ Ă ƉƌŽŐƌĂŵ ĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶ ĨƌŝƐƐƺůƅ
micrositeját (amely 2017-ƚƅů Ă ǁǁǁ͘ŚĞůůŽďď͘ŚƵ ĐşŵĞŶ ĠƌŚĞƚƅ ĞůͿ͕ ǀĂůĂŵŝŶƚ &ĂĐĞďŽŽŬ ŽůĚĂůĄƚ
(https://www.facebook.com/hellobudapestbank/), ezen kívül munkatársaink rendszeresen részt
ǀĞƐǌŶĞŬ ĞŐǇĞƚĞŵŝ ĠƐ ĨƅŝƐŬŽůĂŝ ƌĞŶĚĞǌǀĠŶǇĞŬĞŶ͕ ĄůůĄƐďƂƌǌĠŬĞŶ͕ ĠƐ ďĞůƐƅ ƉƌŽŐƌĂŵŽŬĂƚ ŝƐ ƐǌĞƌǀĞǌƺŶŬ
ŐǇĂŬŽƌŶŽŬŽŬĠƐůĞĞŶĚƅŐǇĂŬŽƌŶŽŬŽŬƐǌĄŵĄƌĂ͘
ĂŶŬƵŶŬ ƚĄŵŽŐĂƚũĂ Ă ŬŽůůĠŐĄŬ ƂŶƐǌĞƌǀĞǌƅĚƅ͕ ĠƌĚĞŬůƅĚĠƐŝ ŬƂƌƂŬ ŵĞŶƚĠŶ ŬŝĂůĂŬşƚŽƚƚ ĐƐŽƉŽƌƚũĂŝƚ͕
ĂŵĞůǇĞŬ ϮϬϭϳ ſƚĂ ŵĞŐƷũƵůǀĂ͕ Ăǌ ĂůĄďďŝ ŚĂƚ DƵŶŬĂƚĄƌƐŝ <ĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐ ĐƐŽƉŽƌƚďĂŶ ŵƾŬödnek, és
aktívan formálják a vállalati kultúrát:

8.5

^ǌŽĐŝĄůƉŽůŝƚŝŬĂ

Munkahelyi egészség és biztonság
ŬƚşǀĂŶƌĠƐǌƚǀĞƐǌƺŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬĞŐĠƐǌƐĠŐĠŶĞŬŵĞŐƅƌǌĠƐĠďĞŶ͕ŽƉƚŝŵĄůŝƐŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞƚƚĞƌĞŵƚƺŶŬ
számukra a munkavégzéshez. Egészségprogramunk célja, hogy munkatársaink és családtagjaik
ŶĂŐǇŽďďĨŝŐǇĞůŵĞƚĨŽƌĚşƚƐĂŶĂŬĞŐĠƐǌƐĠŐƺŬŵĞŐƅƌǌĠƐĠƌĞ͘ŚŚĞǌƐĞŐşƚƐĠŐĞƚŝƐŶǇƷũƚƵŶŬŬŽůůĠŐĄŝŶŬŶĂŬ–
ŬĞĚǀĞǌŵĠŶǇĞƐƐƉŽƌƚŽůĄƐŝůĞŚĞƚƅƐĠŐďŝǌƚŽƐşƚĄƐĄǀĂů͕ƌĞŶĚƐǌĞƌĞƐƐǌƾƌƅǀŝǌƐŐĄůĂƚŽŬĠƐĞŐĠƐǌƐĠŐŵĞŐƅƌǌĠƐƚ
ƐĞŐşƚƅƉƌŽŐƌĂŵŽŬƐǌĞƌǀĞǌĠƐével, a mozgást, a stressz-kezelést és a mentális egészséget, rezilienciát
támogató foglalkozásokkal. 2021-ben az online térben tartottuk életben az Egészségprogramot, és erre
ĚĞĚŝŬĄůƚ ǌĄƌƚ &ĂĐĞďŽŽŬ ĐƐŽƉŽƌƚƵŶŬďĂŶ ŬƺůƂŶĨĠůĞ Ġůƅ ;ŵĂũĚ ŬĠƐƅďď ďĄƌŵŝŬŽƌ ǀŝƐƐǌĂŶĠǌŚĞƚƅͿ
mozgásórákat valamint mentális jóllétet támogató programokat biztosítottunk kollégáinknak.
 ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ ĐƐŽƉŽƌƚ ĞůŬƂƚĞůĞǌĞƚƚ ĐĠůũĂ͕ ŚŽŐǇ ďŝǌƚŽƐşƚƐĂ Ăǌ ĞŐĠƐǌƐĠŐĞƚ ŶĞŵ ǀĞƐǌĠůǇĞǌƚĞƚƅ ĠƐ
biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit, munkavállalói egészségének,
ŵƵŶŬĂǀĠŐǌƅ ŬĠƉĞƐƐĠŐĠŶĞŬ ŵĞŐſǀĄƐĂ ĠƐ ŵƵŶŬĂŬƂƌƺůŵĠŶǇĞŝŬ ŚƵŵĂŶŝǌĄůĄƐĂ ĠƌĚĞŬĠďĞŶ͕ ŵĞŐĞůƅǌǀĞ
ĞǌǌĞůĂŵƵŶŬĂďĂůĞƐĞƚĞŬĞƚĠƐĂĨŽŐůĂůŬŽǌĄƐƐĂůƂƐƐǌĞĨƺŐŐƅŵĞŐďĞƚĞŐĞĚĠƐĞŬĞƚ͘ďĂŶŬŐŽŶĚŽƐŬŽĚŝŬĂǌ
élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteƚƅ ƚƺǌĞŬ ŵĞŐĞůƅǌĠƐĠƌƅů͕ Ă ƚƾǌŽůƚĄƐ ĂůĂƉǀĞƚƅ ĨĞůƚĠƚĞůĞŝŶĞŬ
ďŝǌƚŽƐşƚĄƐĄƌſů͕ Ă ůĠƚĞƐşƚĠƐ ĠƐ Ă ŚĂƐǌŶĄůĂƚ ƐŽƌĄŶ ŵĞŐƚĂƌƚĂŶĚſ ƚƾǌǀĠĚĞůŵŝ ũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬ͕ ƐǌĂďǀĄŶǇŽŬ͕
ŚĂƚſƐĄŐŝĞůƅşƌĄƐŽŬ ĠƌǀĠŶǇĞƐşƚĠƐĠƌĞ ŝƌĄŶǇƵůſ ƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐ ĞůůĄƚĄƐĄƌſů͕ ĂǌŽŬ ƐǌĞŵĠůǇŝ͕ ƚĄƌŐǇŝĠƐ ĂŶǇĂŐŝ
feltételeinek szabályozásán és biztosításán keresztül. A munka- ĠƐ ƚƾǌǀĠĚĞůĞŵ ƌĞŶĚƐǌĞƌĠŶĞŬ
szervezése a „Bankbiztonság – Fizikai biztonság” szervezeti egységen belül kezelt terület. A
ŵƵŶŬĂǀĠĚĞůĞŵ ŵƵŶŬĂĞŐĠƐǌƐĠŐƺŐǇŝ ƌĠƐǌƚĞƌƺůĞƚĠŶ ũĞůĞŶƚŬĞǌƅ ĨĞůĂĚĂƚŽŬ ĞůůĄtása a foglalkozási–
egészségügyi szolgálat kompetenciáján belül van megszervezve. A munkavállalók munkavédelmi
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
ĠƌĚĞŬŬĠƉǀŝƐĞůĞƚĠƚ Ă ŵƵŶŬĂǀĠĚĞůŵŝ ŬĠƉǀŝƐĞůƅ ůĄƚũĂ Ğů͘  ĨŝſŬŚĄůſǌĂƚ ǀĂůĂŵĞŶŶǇŝ ƚĂŐũĄƌĂ͕ ƚŽǀĄďďĄ Ă
ďƵĚĂƉĞƐƚŝ ĠƐ ďĠŬĠƐĐƐĂďĂŝ ŬƂǌƉŽŶƚŽŬƌĂ ŬŝƚĞƌũĞĚƅ͕ minden naptári évben legalább egyszer elvégzett
ĄƚĨŽŐſĂƵĚŝƚƚƂƌƚĠŶŝŬ͕ĂŵŝƌƅůĨĠŶǇŬĠƉĞŬŬĞůŝůůƵƐǌƚƌĄůƚƌŝƉŽƌƚŬĠƐǌƺů͕ĚĞĚŝŬĄĐŝſǀĂů͕ŚĂƚĄƌŝĚƅǀĞů͘ƌŝƉŽƌƚŽƚ
ĠƌŝŶƚĞƚƚ ǀĞǌĞƚƅ͕ ďĂŶŬďŝǌƚŽŶƐĄŐŝ ĠƐ ŝŶŐĂƚůĂŶŐĂǌĚĄůŬŽĚĄƐŝ ǀĞǌĞƚƅ͕ ĨŝǌŝŬĂŝ ďŝǌƚŽŶƐĄŐŝ ǀĞǌĞƚƅ͕
ingatlangĂǌĚĄůŬŽĚĄƐŝ ǀĞǌĞƚƅ͕ ƌĞŐŝŽŶĄůŝƐ ďĞƌƵŚĄǌĄƐŝ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐ͕ ƺǌĞŵĞůƚĞƚĠƐŝ ŵƵŶŬĂƚĄƌƐ͕
ŵƵŶŬĂǀĠĚĞůŵŝ ŬĠƉǀŝƐĞůƅ͕ Ă ĨŽŐůĂůŬŽǌĄƐŝ–egészségügyi szolgáltató által delegált üzemorvostan
szakorvos kapja meg. A munkabalesetek nyilvántartása a szabályozói környezetnek megfeleůƅŵſĚŽŶ͕
ǀĂŐǇŝƐ ŵƵŶŬĂďĂůĞƐĞƚŝ ũĞŐǇǌƅŬƂŶǇǀĞŬďĞŶ͕ ƚĞƌƺůĞƚŝ ŵƵŶŬĂďĂůĞƐĞƚŝ ŶǇŝůǀĄŶƚĂƌƚĄƐŽŬďĂŶ ĠƐ ƂƐƐǌĞƐşƚĞƚƚ
munkabaleseti nyilvántartásban történik.
Munkavállalók képzése és oktatása
ƵĚĂƉĞƐƚĂŶŬŶĄůŵŝŶĚĞŶŵƵŶŬĂƚĄƌƐƵŶŬƐǌĄŵĄƌĂůĞŚĞƚƅǀĠƚĞƐƐǌƺŬĂƐǌĂŬŵĂŝĠƐƐǌĞŵĠůǇĞƐĨĞũůƅĚĠƐƚ͘
^ŽŬƌĠƚƾŬĠƉǌĠƐŝƌĞŶĚƐǌĞƌƺŶŬďŝǌƚŽƐşƚũĂ͕ŚŽŐǇďƅǀşƚŚĞƐƐĠŬƚƵĚĄƐƵŬĂƚ͕ĂƌĄƚĞƌŵĞƚƚĞŬĞƚƉĞĚŝŐƐĞŐşƚũƺŬĂ
ǀĞǌĞƚƅǀĠǀĄůĄƐďĂŶ͘jũŽŶŶĂŶĐƐĂƚůĂŬŽǌſŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬƐǌĄŵĄƌĂŽƌŝĞŶƚĄĐŝſƐƉƌŽŐƌĂŵŽƚƐǌĞƌǀĞǌƺŶŬ͘
fiókhálózatunkhoz csatlakozó új munkatársainknak két hónapos intenzív szakmai betanulási
ƉƌŽŐƌĂŵŽƚďŝǌƚŽƐşƚƵŶŬ͘ĨƌŝƐƐĚŝƉůŽŵĄƐŽŬƐǌĄŵĄƌĂƂƚŬƺůƂŶďƂǌƅƚĞƌƺůĞƚĞŶŵƾŬƂĚƚĞƚƺŶŬǀĞǌĞƚƅŬĠƉǌƅ
ƉƌŽŐƌĂŵŽƚ͘ ǌĞŬ ũĞůůĞŵǌƅĞŶ ŬĠƚĠǀĞƐĞŬ ĠƐ ƌŽƚĄĐŝſďĂŶ ŵĞŐƐǌĞƌĞǌŚĞƚƅ ƚĂƉĂƐǌƚĂůĂƚŽŬƌĂ ĠƉƺůŶĞŬ͘ 
Békéscsabai SzoůŐĄůƚĂƚſ<ƂǌƉŽŶƚďĂŶĂďĞůĠƉĠƐƚŬƂǀĞƚƅĞůƐƅĠǀďĞŶƚĞƌƺůĞƚƚƅůĨƺŐŐƅĞŶϴϬ-160 órányi
oktatás vár a munkavállalókra, míg a telefonos területeket dolgozók 6-8 hetes elméleti és mentoring
programon vesznek részt.
A munkavállalók képzése tekintetében bankunk stratégiai megközelítése az, hogy folyamatosan
ĨĞŶŶƚĂƌƚƐƵŬ ĠƐ ƚŽǀĄďď ĠƉşƚƐƺŬ Ă ĨĞũůĞƐǌƚƅ ƐǌĞŵůĠůĞƚƾ ŬƵůƚƷƌĄƚ͘ KůǇĂŶ ƐǌĂŬŵĂŝ ĠƐ ŬĠƉĞƐƐĠŐĨĞũůĞƐǌƚƅ
ŵĞŐŽůĚĄƐŽŬĂƚďŝǌƚŽƐşƚƵŶŬŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬƐǌĄŵĄƌĂ͕ĂŵĞůǇĞŬƚĄŵŽŐĂƚũĄŬĞŐǇĠŶŝĨĞũůƅĚĠƐƺŬĞƚ͕ƐǌĞƌǀĞǌĞƚŝ
sikerességüket͕ŬĂƌƌŝĞƌĐĠůũĂŝŬĞůĠƌĠƐĠƚ͘<ĠƉǌĞƚƚƐĠŐƺŬƐǌŝŶƚũĠƚĨŽůǇĂŵĂƚŽƐĂŶĞŵĞůǀĞĠƐĂŶƂǀĞŬǀƅƉŝĂĐŝ͕
szabályozói elvárásokhoz igazítva biztosítjuk szakértelmük fenntartását. Ezzel motiváljuk
ŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŝŶŬĂƚĠƐŶƂǀĞůũƺŬĞůŬƂƚĞůĞǌĞƚƚƐĠŐƺŬĞƚ͕ĂŵŝĂŵƵŶŬĂĞƌƅŵĞŐƚĂƌƚĄƐĄƚŝƐĞůƅƐĞŐşƚŝ͘ǌŝŶƚĞƌũƷŬ
ƐŽƌĄŶŬĠƉǌĠƐŝƌĞŶĚƐǌĞƌƺŶŬŬŝĞŵĞůŬĞĚƅƉŽǌŝƚşǀƵŵŬĠŶƚũĞůĞŶƚŬĞǌŝŬĂůĞĞŶĚƅŵƵŶŬĂƚĄƌƐĂŬƐǌĞŵĠďĞŶ͘ǌ
ĄůƚĂůĄŶŽƐŬĠƉĞƐƐĠŐĨĞũůĞƐǌƚĠƐĠƐǀĞǌĞƚƅŬĠƉǌĠƐĂ,ZƐǌĞƌǀĞǌĞƚĨĞũůĞƐǌƚĠƐŝĠƐŬĠƉǌĠƐŝƚĞƌƺůĞƚŝƌĄŶǇşƚĄƐĄǀĂů
ŵƾŬƂĚŝŬ͕ĂƐǌĂŬŵĂŝŬĠƉǌĠƐĞŬƉĞdig az adott szakmai területek szervezésében történnek a mindenkori
technikai igények megvalósítására és az új technikai és szakmai megoldásokra koncentrálva. A
ůĂŬŽƐƐĄŐŝ ƺǌůĞƚĄŐ ĞƐĞƚĠďĞŶ ĞǌĞŶ ƚƷůŵĞŶƅĞŶ Ăǌ Ʒũ ďĞůĠƉƅ ĠƌƚĠŬĞƐşƚƅ ŬŽůůĠŐĄŬ ďĞƚĂŶşƚĄƐĄŶĂŬ ĠƐ
fejlesztésének hatékonyságát egy külön erre a területre fókuszáló képzési csapat biztosítja.

8.6

Emberi Jogok

^ŽŬĨĠůĞƐĠŐĠƐĞƐĠůǇĞŐǇĞŶůƅƐĠŐ
^Z ƐƚƌĂƚĠŐŝĄŶŬ ĞŐǇŝŬ ĨſŬƵƐǌƚĞƌƺůĞƚĞ Ăǌ ĞƐĠůǇĞŐǇĞŶůƅƐĠŐ͘ sĄůůĂůĂƚŝ ŬƵůƚƷƌĄŶŬ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌſ ĞůĞŵĞ Ă
befogadó munkahelyi sǌĞŵůĠůĞƚŵſĚ͕ şŐǇ ŵŝŶĚĞŶŬŝ ƐǌĄŵĄƌĂ ĞŐǇĞŶůƅ ĞƐĠůǇĞŬĞƚ ďŝǌƚŽƐşƚƵŶŬ Ă
teljesítményük szerinti érvényesüléshez. Éppen ezért alapító és aktív tagjai vagyunk a 2010-ben
ůĠƚƌĞũƂƚƚDƵŶŬĄůƚĂƚſŬƐĠůǇĞŐǇĞŶůƅƐĠŐŝ&ſƌƵŵĄŶĂŬŝƐ͘ƐĂƚůĂŬŽǌƚƵŶŬĂŽƐƚŽŶŽŶƐƵůƚŝŶŐ'ƌŽƵƉĠs az
Autonómia Alapítvány által 2014-ďĞŶŝŶĚşƚŽƚƚ /ŶƚĞŐƌŽŵ WƌŽŐƌĂŵŚŽǌ͕ ϮϬϭϲ-ban pedig az Autonómia
ůĂƉşƚǀĄŶǇ ,ZŽŵ ŬĞǌĚĞŵĠŶǇĞǌĠƐĠŚĞǌ͕ ĂŵĞůǇĞŬ Ăǌƚ ƚƾǌƚĠŬ Ŭŝ ĐĠůƵů͕ ŚŽŐǇ ŵŝŶĠů ƚƂďď ƌŽŵĂ ĨŝĂƚĂů
dolgozhasson szellemi munkakörben az ország nagyvállalatainál. Jelenleg is alkalmazunk megváltozott
ŵƵŶŬĂŬĠƉĞƐƐĠŐƾ ŬŽůůĠŐĄŬĂƚ͕ ĠƐ ƚŽǀĄďďŝ ĞƌƅĨĞƐǌşƚĠƐĞŬĞƚ ƚĞƐǌƺŶŬ ĂŶŶĂŬ ĠƌĚĞŬĠďĞŶ͕ ŚŽŐǇ ƐǌĄŵƵŬ
ƚŽǀĄďď ŶƅũƂŶ͘  ŵĞŐǀĄůƚŽǌŽƚƚ ŵƵŶŬĂŬĠƉĞƐƐĠŐƾĞŬ ŝŶƚĞŐƌĄĐŝſũĄƚ ĠƌŝŶƚƅ ƐǌĂŬŵĂŝ ŬĠƌĚĠƐĞŬďĞŶ ƚƂďď
partnerünk van, ilyen például a sérült ĞŵďĞƌĞŬŵƵŶŬĂǀĄůůĂůĄƐĄƚŝƐƚĄŵŽŐĂƚſ^ĂůǀĂsŝƚĂůĂƉşƚǀĄŶǇ͘
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
ŐǇĞŶůƅũĂǀĂĚĂůŵĂǌĄƐ
EŝŶĐƐ ŽůǇĂŶ ũƵƚƚĂƚĄƐƵŶŬ͕ ĂŵĞůǇĞƚ ŬŝǌĄƌſůĂŐ ƚĞůũĞƐ ŵƵŶŬĂŝĚƅƐƂŬŶĞŬ ŶǇƷũƚƵŶŬ͘ DŝŶĚĞŶ ũƵƚƚĂƚĄƐƵŶŬ
ĂǌŽŶŽƐĨĞůƚĠƚĞůĞŬŬĞůũĄƌĂŵŝŶŝŵƵŵϯŚſŶĂƉŶĄůŚŽƐƐǌĂďďŵƵŶŬĂǀŝƐǌŽŶŶǇĂůƌĞŶĚĞůŬĞǌƅ munkatársak
ƐǌĄŵĄƌĂ͘ ĂĨĞƚĞƌŝĂ ũƵƚƚĂƚĄƐƵŶŬ Ăǌ ĂůĂĐƐŽŶǇĂďď ũƂǀĞĚĞůŵƾĞŬ – şŐǇ Ă ƌĠƐǌŵƵŶŬĂŝĚƅƐĞŬ – számára
ƚŽǀĄďďŝ ŬĞĚǀĞǌƅ ĨĞůƚĠƚĞůƚ ŶǇƷũƚ͕ ŵŝǀĞů Ă Ĩŝǆ ĠƐ ũƂǀĞĚĞůĞŵĂƌĄŶǇŽƐ ƌĠƐǌ ĞƐĞƚĠŶ Ă Ĩŝǆ ƌĠƐǌ ŵŝŶĚ Ă
ďĠƌũƂǀĞĚĞůĞŵƚƅů͕ŵŝŶĚĂŵƵŶŬĂŝĚƅĂƌĄŶǇĄƚſůĨƺŐŐĞƚůĞŶ͘
A javadalmazás szabályait HR kézikönyvünk tartalmazza, amely minden munkatárs számára szabadon
ŚŽǌǌĄĨĠƌŚĞƚƅ͕ǀĄůƚŽǌĄƐĂŝƌſů– a változások összefoglalásával – pedig azonnali tájékoztatást kapnak. A
munkaköreink 100%-ďĂŶ ŵŝŶĚŬĠƚ ŶĞŵ ĄůƚĂů ƐǌĂďĂĚŽŶ ďĞƚƂůƚŚĞƚƅĞŬ ĠƐ ũĞůůĞŵǌƅĞŶ ŵŝŶĚŬĠƚ ŶĞŵ
ŬĠƉǀŝƐĞůƅŝ ďĞ ŝƐ ƚƂůƚŝŬ͘  ũƂǀĞĚĞůĞŵ ũĞůůĞŵǌƅŝƚ ŵƵŶŬĂŬƂƌƂŶŬĠŶƚ ŚĂƚĄƌŽǌǌƵŬ ŵĞŐ – függetlenül a
ŵƵŶŬĂŬƂƌƚďĞƚƂůƚƅŬŶĞŵĠƚƅůǀĂŐǇĞŐǇĠďŵĄƐƐǌĞŵĠůǇĞƐũĞůůĞŵǌƅŝƚƅů– és évente monitorozzuk a piaci
ǀĄůƚŽǌĄƐŽŬĨĠŶǇĠďĞŶ͘ǌĞŐǇĞŶůƅďĄŶĄƐŵſĚĞůǀĞŝƚƐǌĞŵĞůƅƚƚƚĂƌƚǀĂĠǀĞŶƚĞŵĞŐǀŝǌƐŐĄůũƵŬ͕ŚŽŐǇǀĂŶ-e
ũĞůĞŶƚƅƐĞůƚĠƌĠƐĂŶƅŝĠƐĨĠƌĨŝďĠƌĞŬŬƂǌƂƚƚĂǌŽŶŽƐŵƵŶŬĂŬƂƌƂŬďĞŶ͘
Anti-diszkrimináció
Munkatársaink szerepét kulcsfontosságúnak tartjuk üzleti eredményességünkben. A Budapest Banknál
tudjuk, hogy sikerességünk alapját a hosszú távon is motivált, elkötelezett és felkészült munkatársak
ũĞůĞŶƚŝŬ͘ sĄůůĂůĂƚŝ ŬƵůƚƷƌĄŶŬ ŵĞŐŚĂƚĄƌŽǌſ ĞůĞŵĞ Ă ďĞĨŽŐĂĚſ ŵƵŶŬĂŚĞůǇŝ ƐǌĞŵůĠůĞƚŵſĚ ĨĞŶŶƚĂƌƚĄƐĂ͘
DŝŶĚĞŶŬŝƐǌĄŵĄƌĂĞŐǇĞŶůƅĞƐĠůǇĞŬĞƚďŝǌƚŽƐşƚƵŶŬĂƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇƺŬƐǌĞrinti érvényesüléshez.
ͻĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐƚĠƌŝŶƚƅĚƂŶƚĠƐĞŬĞƚĠƌĚĞŵĠƐƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇĂůĂƉũĄŶŚŽǌǌƵŬŵĞŐ͕ďĞůĞĠƌƚǀĞĂǌŝƐŬŽůĂŝ
végzettséget, szakmai tapasztalatot, képességeket, készségeket, hozzáállást, teljesítményt.
• A döntéseket nem befolyásolhatja a sǌĞŵĠůǇ ƐǌĄƌŵĂǌĄƐĂ͕ ďƅƌƐǌşŶĞ͕ ǀĂůůĄƐĂ͕ ŶĞŵǌĞƚŝ ǀĂŐǇ ĞƚŶŝŬĂŝ
ŚŽǀĂƚĂƌƚŽǌĄƐĂ͕ ŶĞŵĞ ;Ă ƚĞƌŚĞƐƐĠŐĞƚ ŝƐ ďĞůĞĠƌƚǀĞͿ͕ ƐǌĞǆƵĄůŝƐ ďĞĄůůşƚŽƚƚƐĄŐĂ͕ ŶĞŵŝ ŝĚĞŶƚŝƚĄƐĂ͕ ŬŽƌĂ͕
fogyatékossága vagy egyéb, törvény által védett tulajdonsága.
• Senki sem tagadhatja meg a munkatĄƌƐĄǀĂůĨŽůǇƚĂƚŽƚƚŵƵŶŬĄƚ͕ŝůůĞƚǀĞĂǀĞůĞǀĂůſĞŐǇƺƚƚŵƾŬƂĚĠƐƚ
ŝůǇĞŶũĞůůĞŵǌƅŵŝĂƚƚ͘
ͻ EĂŐǇ ĨŝŐǇĞůŵĞƚ ĨŽƌĚşƚƵŶŬ Ă ƚĄŵŽŐĂƚſ ŵƵŶŬĂŚĞůǇŝ ŬƂƌŶǇĞǌĞƚ ŬŝĂůĂŬşƚĄƐĄƌĂ͕ ĂŚŽů ŶĞŵ ĨŽƌĚƵů Ğůƅ Ă
ƚƂƌǀĠŶǇĄůƚĂůǀĠĚĞƚƚũĞůůĞŵǌƅŬŵŝĂƚƚŝǌĂŬůĂƚĄƐ͕ǀĂůĂŵŝŶƚŵĞŐĨĠůĞŵůşƚĠƐǀĂŐǇ megalázás.
• Az emberi jogokat tiszteletben tartjuk.
Személyes adatok védelme
 ƐǌĞŵĠůǇĞƐ ĂĚĂƚŽŬ ǀĠĚĞůŵĞ Ă ƐǌĞƌǀĞǌĞƚĞŶ ďĞůƺů Ă ďĞůƐƅ ĂĚĂƚǀĠĚĞůŵŝ ƚŝƐǌƚǀŝƐĞůƅ – jogtanácsos
munkatársunk – ĨĞůĞůƅƐƐĠŐĞ͘ ǌ ĂĚĂƚǀĠĚĞůĞŵ ŬĞƌĞƚƌĞŶĚƐǌĞƌĠƚ ĂĚĂƚǀĠĚĞůŵŝ ƐǌĂďĄůǇǌĂƚƵŶk adja,
ƌĠƐǌůĞƚĞƐ ƌĞŶĚĞůŬĞǌĠƐĞŬ Ăǌ mǌůĞƚƐǌĂďĄůǇǌĂƚŽŬďĂŶ͕ ůƚĂůĄŶŽƐ ^ǌĞƌǌƅĚĠƐŝ &ĞůƚĠƚĞůĞŬďĞŶ͕ ďĞůƐƅ
ƐǌĂďĄůǇǌĂƚŽŬďĂŶ͕ƵƚĂƐşƚĄƐŽŬďĂŶƚĂůĄůŚĂƚſŬ͘ĞůƐƅĂƵĚŝƚŽƚĂďĞůƐƅĞůůĞŶƅƌŝǌĠƐĞůůĞŶƅƌǌĠƐŝƚĞƌǀĞƐǌĞƌŝŶƚ͕
ŬƺůƐƅĂƵĚŝƚŽƚĄƚĨŽŐſDEǀŝǌƐŐĄůĂƚƌĠƐǌĞŬĠŶƚǀĠŐǌƺŶŬ͘

8.7

ŶƚŝŬŽƌƌƵƉĐŝſ

A Budapest Bank üzleti tevékenységének alapja – Ă ŵƾŬƂĚĠƐƺŶŬƌĞ ǀŽŶĂƚŬŽǌſ ƐǌŝŐŽƌƷ ƚƂƌǀĠŶǇŝ ĠƐ
ƐǌĂďĄůǇŽǌĄƐŝŬƂƌŶǇĞǌĞƚĞŶƚƷůŵƵƚĂƚſĂŶоĂďĂŶŬƚŝŬĂŝ<ſĚĞǆĞ͕ĂŵĞůǇŵƾŬƂĚĠƐƺŶŬŵŝŶĚĞŶƚĞƌƺůĞƚĠƚ
szabályozza, legyen szó a bank irányításáról, a hŝƚĞůĞǌĠƐƌƅůǀĂŐǇĂǌƺŐǇĨĞůĞŬŬĞůǀĂůſŬĂƉĐƐŽůĂƚƚĂƌƚĄƐƌſů͘
ǌ ƚŝŬĂŝ <ſĚĞǆďĞŶ ĨŽŐůĂůƚĂŬ ďĞƚĂƌƚĄƐĄƚ Ă ďĂŶŬ ŵŝŶĚĞŶ ŵƵŶŬĂǀĄůůĂůſũĄƚſů ĞůǀĄƌũĂ͕ ĞǌĞŶ Ŭşǀƺů Ăǌ
ĞůƅşƌĄƐŽŬĞŐǇƌĠƐǌĞĂďĞƐǌĄůůşƚſŝ͕ĂůǀĄůůĂůŬŽǌſŝƐǌĞƌǌƅĚĠƐĞŬďĞŶŝƐƐǌĞƌĞƉĞƚŬĂƉ͘ǌĂǌĠƌƚĠŬƌĞŶĚĞůƅşƌũĂ
ĂǌƺǌůĞƚŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐƺŶŬƌĞǀŽŶĂƚŬŽǌſũŽŐƐǌĂďĄůǇŽŬďĞƚĂƌƚĄƐĄƚ͕ĂǌƅƐǌŝŶƚĞ͕ƚŝƐǌƚĞƐƐĠŐĞƐ͕ŵĞŐďşǌŚĂƚſĠƐ
ĞƚŝŬƵƐ ŵĂŐĂƚĂƌƚĄƐƚ͘ DĞŐŐǇƅǌƅĚĠƐƺŶŬ͕ ŚŽŐǇ ĐƐĂŬ ĞŐǇĞƚůĞŶ ŽůǇĂŶ ƐŝŬĞƌ ǀĂŶ͕ ĂŵĞůůǇĞů ŵĞŐƅƌŝǌŚĞƚũƺŬ
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BUDAPEST BANK ZRT.
s^WEm'z/</Dhdd^
ϮϬϮϮ͘DZ/h^ 31.
mǌůĞƚŝĠƐEĞŵƉĠŶǌƺŐǇŝũĞůĞŶƚĠƐ
tekintélyünket, megszolgálhatjuk ügyfeleink bizalmát – ez pedig az etikus magatartással elért siker.
Ennek érdekében munkatársaink mindent megtesznek azért, hogy megfeleljenek a legszigorúbb
elvárásoknak az etikus üzleti magatartás területén.
 ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ ƚŝŬĂŝ <ſĚĞǆĠŶĞŬ ĞůƐƅ ƚĠŵĂŬƂƌĞ Ă ŬŽƌƌƵƉĐŝſ ƚŝůƚĄƐĂ͘ DŝŶĚĞŶŶĞŵƾ ƺǌůĞƚŝ
kapcsolattartás során tilos a megvesztegetés, és annak látszatát is kerülni kell. Minden alkalmazottnak
ügyelnie kell arra, hogy a látszatát is elkerülje annak, hogy olyan juttatásokat ad vagy fogad el, amelyek
ĐĠůũĂ ĞƚŝŬĄƚůĂŶ ƺǌůĞƚŝ ĞůƅŶǇƐǌerzés, legyen szó a hatósági engedélyezési eljárásokról, vagy az
ügyfeleknek/partnereknek nyújtott tájékoztatásról, ajánlatokról, hitelelbírálásról stb.
ͻ^ĞŶŬŝƐĞŵşŐĠƌŚĞƚǀĂŐǇŬşŶĄůŚĂƚĨĞůŽůǇĂŶƉĠŶǌďĞůŝǀĂŐǇĞŐǇĠďǀĂŐǇŽŶŝĠƌƚĠŬƾũƵƚƚĂƚĄƐƚŵĄƐŽŬƌĠƐǌĠƌĞ͕
ĂŵĞůǇŶĞŬĐĠůũĂĂǌĞƚŝŬĄƚůĂŶƺǌůĞƚŝĞůƅŶǇƐǌĞƌǌĠƐ͘
• Ugyanez vonatkozik az ajándékok és szórakoztatás elfogadására: nem fogadható el olyan juttatás,
ĂŵĞůǇŶĞŬĞŐǇĠƌƚĞůŵƾĐĠůũĂĞƚŝŬĄƚůĂŶƺǌůĞƚŝĞůƅŶǇƐǌĞƌǌĠƐ͘
ͻ ^ǌŝŐŽƌƷ ĞůůĞŶƅƌǌĠƐĞŬĞƚ ǀĠŐǌƺŶŬ Ă ŵĞŐǀĞƐǌƚĞŐĞƚĠƐ ŵĞŐĞůƅǌĠƐĞ ĠƐ ůĞůĞƉůĞǌĠƐĞ ĐĠůũĄďſů͘  ƐǌŝŐŽƌƷ
ĞůůĞŶƅƌǌĠƐ ŬŝƚĞƌũĞĚ Ă ďĂŶŬĐƐŽƉŽƌƚ ŶĞǀĠďĞŶ ĠƐ ŬĠƉǀŝƐĞůĞƚĠďĞŶ Ăǌ ƺǌůĞƚŝ ƚƌĂŶǌĂŬĐŝſŬ ƐŽƌĄŶ ĞůũĄƌſ
harmadik felek kinevezésére és kezelésére is.
• A könyveléseket és nyilvántartásokat pontosan vezetjük annak érdekébĞŶ͕ŚŽŐǇĂǌŽŬŵĞŐĨĞůĞůƅĞŶ
tükrözzék az összes ügylet valódi természetét.
ͻmŐǇĞůũĞŶĂǌŽůǇĂŶũƵƚĂůĠŬŽŬƌĂ͕ĂŵĞůǇĞŬĂƌĄŶǇƚĂůĂŶƵůŵĂŐĂƐŶĂŬƚƾŶŶĞŬĂŶǇƷũƚŽƚƚƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐŽŬŚŽǌ
képest.

8.8

sĄůůĂůŬŽǌĄƐƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐĠǀĞůŬĂƉĐƐŽůĂƚŽƐŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬ͕ũŽŐƐǌĂďĄůǇŝŵĞŐĨĞůĞůĠs és nem pénzügyi
ũĞůůĞŐƾƚĞůũĞƐşƚŵĠŶǇŵƵƚĂƚſŬ

A vállalkozás tevékenysége, üzleti kapcsolatai, termékei és szolgáltatásai számos kisebb-nagyobb
kockázatot hordoznak a jogszabályi megfelelés, a környezetvédelem, a szociális - és foglalkoztatási
ƉŽůŝƚŝŬĂ͕ĂŬŽƌƌƵƉĐŝſ͕ĂŵĞŐǀĞƐǌƚĞŐĞƚĠƐĞůůĞŶŝŬƺǌĚĞůĞŵĠƐĂǌĞŵďĞƌŝũŽŐŽŬƚĠŵĂŬƂƌƂŬĞƚŝůůĞƚƅĞŶ͘
 ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬŽƚ͕ ůĠǀĠŶŶĞŵ ƚĞƌŵĞůƅ͕ ŚĂŶĞŵ ƉĠŶǌŝŶƚĠǌĞƚŝ ƐǌŽůŐĄůƚĂƚĄƐƚ ŶǇƷũƚſ ǀĄůůĂůĂƚ͕ ŬĞǀĞƐĞďď
ŬƂƌŶǇĞǌĞƚǀĠĚĞůŵŝŬŽĐŬĄǌĂƚĠƌŝŶƚŝ͘ ǌĞůƐƅƐŽƌďĂŶĂǌͣǌĞŶĞƌŐŝĂŚĂƚĠŬŽŶǇƐĄŐƌſůƐǌſůſ ϮϬϭϱ͘Ġǀŝ >s//͘
törvény”-nek való megfelelést jelenti.
 ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ ϯϮϵϳ Ĩƅƚ ĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚ͕ ĞǌĠƌƚ Ă ĨŽŐůĂůŬŽǌƚĂƚĄƐŝ ƉŽůŝƚŝŬĂŝ ŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬ ŬŝĞŵĞůƚ
ũĞůĞŶƚƅƐĠŐŐĞůďşƌŶĂŬ͘ǌĂDƵŶŬĂdƂƌǀĠŶǇŬƂŶǇǀĠŶĞŬǀĂůſĄůƚĂůĄŶŽƐŵĞŐĨelelésen kívül jelenti az Üzemi
Tanács elvárásainak való megfelelést, sikeres munkaügyi auditokat, a munkahelyi egészség és
ďŝǌƚŽŶƐĄŐŝĞůƅşƌĄƐŽŬďĞƚĂƌƚĄƐĄƚ͘
ƉĠŶǌŝŶƚĠǌĞƚŝƚĞǀĠŬĞŶǇƐĠŐďƅůĂĚſĚſĂŶŬŝĞŵĞůƚĨŽŶƚŽƐƐĄŐŐĂůďşƌĂŬŽƌƌƵƉĐŝſĠƐĂŵĞŐǀĞƐǌƚĞŐĞƚĠƐďƅů
ĂĚſĚſ  ŬŽĐŬĄǌĂƚŽŬ ĞůůĞŶŝ ŬƺǌĚĞůĞŵ͘   ǌĠƌƚ Ă ƵĚĂƉĞƐƚ ĂŶŬ ϮϬϬϬ ſƚĂ ŵƾŬƂĚƚĞƚŝ Ă ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ
;ŵĞŐĨĞůĞůƅƐĠŐͿ ĨƵŶŬĐŝſƚ͕ ĂŵĞůǇ ĐĠůũĂ͕ ŚŽŐǇ Ă ďĂŶŬ Ă ƚƂƌǀĠŶǇŝ ŵĞŐĨĞůĞůƅƐĠŐĞŶ ƚƷů ŝƐ ŝŐǇĞŬĞǌǌĞŶ
megfelelni az ügyfelek igényeinek, elvárásainak. A compliance funkció részt vesz valamennyi
ƚĞƌŵĠŬŚĞǌŬĂƉĐƐŽůſĚſĨŽůǇĂŵĂƚďĂŶĂƚĞƌŵĠŬƚĞƌǀĞǌĠƐƚƅůĂƚĞƌŵĠŬĄƌĂǌĄƐŽŶŬĞƌĞƐǌƚƺůĂŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐŝŐ͕
beleértve az ügyfél- és marketing kommunikációt. A legfontosabb, hogy a termékek, szolgáltatások
átláthatóak és praktikusak legyenek, és csak olyasmit kínáljanak az ügyfelek számára, amire valóban
szükségük van. A compliance területnek kiemelt szerepe van: a termékfejlesztés szinte minden
ĨĄǌŝƐĄďĂŶƌĠƐǌƚǀĞƐǌ͕ĂǌĠƌƚĠŬĞƐşƚĠƐƚƅůŬĞǌĚǀĞĂǌƺŐǇĨĠů-tájékoztató anyagok elkészítéséig. A bank sokat
tesz a hazai pénzügyi kultúra fejlesztéséért is, éppen azért, hogy az ügyfelek is képesek legyenek a saját
ƚĞŚĞƌǀŝƐĞůƅŬĠƉĞƐƐĠŐƺŬĨĞůŵĠƌĠƐĠƌĞ͘<ŝĞŵĞůƚŬĠƌĚĠƐŬĠŶƚŬĞǌĞůŝŬĂĨĞůĞůƅƐŚŝƚĞůĞǌĠƐƚĠƐĂĨĞůĞůƅƐďĂŶŬŝ
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